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Љиљана Гајовић
У ЧЕТИРИ РУКЕ, СА АНДРИЋЕМ
(Владимир Пиштало, Сунце овог дана, „Агора“, 2017. )
„Свирати у четири руке са неким врло моћним,
а да твоје деонице не звуче као празнина, велики је
изазов и одговорност“. Тако је Владимир Пиштало
сликовито дочарао свој „разговор“ са писцем чији су
га живот и дело инспирисали и у стварању и у
свакодневном животу. Његова писма Андрићу творе
танану везу између два времена. Са много емоција
писац прелистава књигу живота чувеног нобеловца.
Свака је страница поетска слика прошлости коју писац
„зумира“ и приближава је нашем унутрашњем оку.
Нама позната „читања“ Андрића постају другачија,
мењају боју, тон, сензибилитет. Пиштало је показао
како то изгледа када књижевност тумачи и анализира
књижевност, без књижевно-теоријске и критичкоаналитичке терминологије.
„У овој књизи скромно бих хтео да покажем да
је писати о литератури са страшћу и љубављу не само
могуће. За Црњанског поезија је била средство анализе
књижевног дела. По њему поезија треба да говори
сликама, а не објашњењима. Ирационално и рационално заједно чине људско.“
Реч је о врсти ризичног експеримента. Пиштало
је, међутим, епистоларном формом избегао замке које
су део поигравања литерарним средствима. Поетсколирско, лично, интимно упаковани су у сегменте који
мозаички граде слику Андрићевог света. Та слика
истовремено је и огледало нашег времена. У њему је
садашњица огољена и недвосмислена. Сам писац је
нека врста медијума у чијем се лирском сазвежђу
прожимају два дана – прошли и садашњи, осванула
под једним Сунцем.
Занимљиво је то што је, према речима писца,
књига оживела онда када је одлучио да је објави у
писмима. Тек тада је, каже, постала штиво које може
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да чита и човек који није читао Андрића. Његово
обраћање учитељу је надахнуто и на моменте врло
емотивно.
„Драги Иване, хоћу да вам пошаљем сунце у
писму. Не у једном, у 1 2 обасјаних писама. Хоћу да са
вама поделим светлост света, онаквог каквог га знам.“
Из тог непресушног извора надахнућа настало
је дело које на јединствен начин обједињује елементе
различитих жанрова. Писцу су чињенице о животу
Иве Андрића и темељно прочитана дела из његовог
књижевног опуса, послужили да песничким средствима споји романескну и епистоларну форму. Аналитичним приступом приближава се, на више места, есејистичком и путописном маниру. Књига је конзистентна
у том смислу што сажима жанровске технике у једну
хармоничну целину. А роман је утолико што кроз
замишљени ток свести Иве Андрића и цитате из
његових дела, приповеда о једном животу, судбини,
покушајима да се заокруже интима, слобода, интегритет, аутентичност.
Говорећи о својим духовним везама са великим
писцем, ствараним још од ране младости, Пиштало
истиче колико је за њега био значајан тренутак када је
схватио да су „Андрићеве мирне реченице ставиле
универзум на колосек“. За нобеловца су смрт,
пролазност и путовања биле опсесивне теме које је он
непрекидно обрађивао у свом унутрашњем дијалогу, у
нади да ће успети да у вечности споји супротности:
убијања и рађања, ратове и мирења. Због тога је
„живео у болу стално повећане свесности, видео оно
што други нису и борио се за видљивост људи. Целим
бићем напрезао се да повеже добро и зло,
различитости вера и нација. „Али, на Балкану душа
налази хармонију, али је стварност урушава“. Такав
Андрићев уметнички и животни концепт Пиштало
пореди са контрапунктом који представља преплитање
музичких линија које се крећу независно, али звуче
хармонично, кад се симултано свирају. „Хармонизовање противречности сте
сматрали суштином
стваралачког чина“, каже Пиштало јер „Андрић је знао
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да ће описани призор бити жив једино ако у нашој
свести буду присутни: код описа мора – копно, код
описа буре – тишина, код описа бола – задовољство,
код зла – - добро.
Андрић је, каже Пиштало, своје дело отео од
живота. Тај живот и овај овде, наш, писац ставља на
тасове али се они не могу довести у исту раван, јер у
данашњем времену, односно, „ у постфактуралном
друштву није човек мера свих ствари. Незнање је мера
свих ствари.“
Цитирајући Андрићеву мисао да свет не
постоји и да су наше страсти то што видимо око себе и
што називамо светом, Пиштало открива нека од
најдубљих промишљања „босанског метафизичара“.
„У часу смрти ја могу показати на своју чежњу као на
једино велико и истинито и лијепо у свом животу,“
каже Андрић. Један од аргумената за бесмртност душе
је да у у човеку има превише жудњи за један живот. А
да би могао да живи, човек мора да игнорише
смртност. „Зато је човек ведри кривотворитељ пре
него мислилац.“
„Босански реализам“, односно балканско
поимање живота, подразумева да два и два нису
четири али горе од тога је то што нико не зна колико је
кад већ није четири. Због тога је тако тежак био и
остао живот на овим просторима и због тога су „све
Андрићеве авлије пуне тихог умирања“.
Књига „Сунце овога дана“ отвара велико поље
наде да многе ствари, не само у књижевности, већ и у
животу, још увек имају смисла. Пиштало нас подсећа
на оно што је научио од Андрића, а што бисмо и сами
запамтили да нисмо толико били заокупљени
будућношћу која све брже измиче. Упућује нашу
пажњу на срж живота коју права књижевност дочарава
а то је оно“ што се непрестано надима, миче, дише,
тресе, светлуца и звони, лелуја под материјом. Оно
што нестане кад човек умре и кад стане сат.“
„Сунце овог дана“ је књига необичне
структуре, истовремено разасуто, разуђено али и
кохерентно штиво. Испуњавајући пукотине у сећању
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задире дубоко у прошлост, али и надограђује
садашњицу онакву какву је свесно и несвесно
стварамо. У нашем ДАНАС нема много места за права
знања, темељне анализе, дубоко промишљање. Оно је
сво у знаку брзине и ефикасности у остваривању
различитих интереса и постизању циљева, колика год
да је цена тога.
У том ДАНАС с муком се „наставља БОЖЈЕ
СТВАРАЊЕ кроз медиј човека, уметника и
поштовалаца њихових дела“, то јест ТРАДИЦИЈА,
како ју је Андрић схватао. Јер, ни ствараоци нису од
истога кова од кога су били некадашњи; статус
уметника постао је важнији од квалитета његовог
рада.
Књига „Сунце овога дана“ је и нека врста
потврде да велики писац није само име и не може се
свести на редни број на листи нобеловаца. Стварамо
култ личности писца занемарујући често његово дело.
Пиштало нас са те већ устаљене опседнутости
личношћу уметника враћа на дело показујући нам као
детету које учи да хода како да поново закорачимо у
свет правих вредности, да се вратимо заборављеној
уметности искреног читања. Искрен писац генерисаће
популацију искрених читалаца, можда не у великом
броју, али неопходну за опстанак књижевности,
онакве какву смо поштовали и што је најважније,
живели. Књижевност је живот. Један од великих
српских писаца недавно је рекао да књижевност нису
фестивали, промоције и награде, већ сам живот. Она
се живи док се пише и чита. На једном месту Пиштало
констатује да се Андрић „плашио сваке немислеће
победе“. И управо због тога се у сваком времену
изроди ново племе поштовалаца његовог дела, лепоте
речи, израза, хармоније и мислености.
Друго издање Пишталове књиге, објављено
убрзо после првог, сведочи о томе да су читаоци
жељни светлости од које одзвања читав овај обимни
роман. Она је израз чистих намера, добре воље и
широких погледа. Писац се поклонио пред величином
Андрићевог дела са страхопоштовањем и оданошћу и
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читаоцима дао шансу да сами преиспитају свој
доживљај лепоте речи која мења свет и ствара утешан
осећај да је ред успостављен у тексту могућ и у
стварности.
Сам писац каже: „Читао сам Знакове поред
пута кад ми је било лоше. Највише ми се свиђала
мисао: Да ни у чему нисам ни сам ни први ни једини.“
Таква утеха потребна је данашњем времену
бременитом слутњама да ништа није извесно и да је
КРАЈ близу.
Кад би човек умро стари Грци су питали: „Да
ли је имао неку страст? “ Гледајући свет и живот
изнутра, Андрић је „сагоревао као лептирице у
безмерности своје маште и жеља“. А једна је била
највећа од свих:
„Сањам једну ДОБРОТУ без граница којом бих
хтио некога да обаспем, којом бих хтио да ме неко
обаспе.“
У светлости те доброте настало је „Сунце овог
дана“, мелодија исписана књижевним језиком и
одсвирана вешто, без празнина, у четири руке, са
Андрићем.
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Софија Јеловац
ЉЕПОТА И ТРАГИКА ЋУТАЊА У „ГОРИ“
(Мирко Демић, Ћутања из Горе, „Агора“,
Нови Сад/ Зрењанин, 2016.)
Роман „Ћутања из Горе“, Мирка Демића,
књижевноумјетничко је остварење које се чита и као
философско дјело. Главна јунакиња романа, Петрова
Гора на Кордуну, описана је и представљена на начин
који упућује на њено двојако биће. Како оно појавно,
са свим својим природним карактеристикама, тако и
унутрашње, непојавно, митско. Овај двоструки, а
драматични начин бивања, аутор наговјештава од
самог почетка, од описа њеног спољашњег изгледа,
који истовремено упућује на њено унутрашње, дубоко
метафизичко постојање. Предања о постанку и
поријеклу имена „Горе“ говоре, заправо, о
феноменима људског постојања
и универзалним
питањима које скрива у себи. Стога су и све предочене
контрадикторности, које су представљене у роману, а
које су сконцентрисане око ове планине, у служби
основног пишчевог наума, разоткривања поријекла
људске патње и страдања, невине жртве. Роман је
свакако посебан књижевноумјетнички одговор на ово
исконско питање. Тако истину о Петровој Гори
спознајемо управо преко „Књиге“, која је у овом
случају метафора живота. Трагику „Горе“, која је
отјелотворена овим дјелом у свој својој сложености географској, историјској, културној, није могуће
разумјети мимо скривеног смисла и покровитељства
оне прве и последње тајне, мимо живота; те
тајанствене „Књиге“ у којој је „похрањена сва мудрост
свијета“. Колико више будемо у стању да се суочимо с
њеним комплексним садржајем, да научимо да је
читамо и при том останемо присебни и своји, утолико
ћемо јасније дојмити сву голготу, једноставност и
очевидност, коју нам „Гора“ „ћути“. А да бисмо
успјели у томе, морамо се одважити на један нимало
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лак задатак, морамо кренути с краја ка почетку, и
успоставити нови савез с Временом, у коме једни
друге нећемо вребати. То су незаобилазни услови које
нам Демићев књижевни текст испоставља, а све у
настојању да можда и ослушнемо оно што већ одавно
чезне да се чује – глас човјека; да угледамо оно што
већ одавно чезне да се види – лице Другога. Све ово не
би било могуће без једног исконског односа који је у
основи свих кретања, у основи свеколике историјске
патње.
Фантазмагорична представа о мистичном бићу
„Горе“, као таква, једино је и могућа у стваралачкој
уобразиљи, као и читаочевој рецепцији. Каква је то
халуцинација и утвара о којој аутор говори, откуда она
у домену једне умјетничке перцепције? Колико је
читалац у стању да се суочи са том сликом, не
тумачећи је, и не тражећи јој разлога и сврхе, узрока и
последице? Постоји нешто много теже што књижевноумјетничко дјело као такво налаже, а то је да је
разумијемо, што је и пишчева основна намјера. А
можемо је разумјети само уколико феномене и појаве,
чију суштини и значење писац настоји да предочи,
препознамо као архаичне и актуелне истовремено,
савремене и свевремене. Јер, као што тврди Андреј
Тарковски, „иако сваки човјек може да поднесе једино
ону баријеру бола која је њему доступна, смрт и
страдање у суштини су исти, и када страда и умире
личност или се завршава циклус историје и умиру и
страдају милиони“.
Ова нелагодна представа, или боље рећи слика
„Горе“, слика страдања, која своје отјелотворење
остварује у језгру Демићеве ријечи, није у сагласју са
сликом и представом о животу коју сервира модерна
свакодневица, нити пак оном коју заговара актуелна
историографија. Има нешто у њој што смета и једној и
другој, читаоцу, па чак и писцу који се мучи с овом
представом. Ипак, она је ту, можемо да је
игноришемо, али не и да је се отарасимо. Она је
парадокс по себи, тајанствена и неосвојива, мјесто
вјечитог спорења и неугасиве борбе супротности, док
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претенденти, као што и аутор једном приликом у
књизи каже, „долазе на њу да умру и нестану“.
„Гора“, као трагични јунак ове непрестане
драме, има значење мистичног свједока свеопштег
смисла човјековог битисања, једног предестинираног
свијета, како у онтолошком, тако и историјском и
друштвеном смислу, што веома подсјећа на антропокосмолошко учење Старих Јелина, циклично
понављање старих удеса, како на личном, тако и
колективном и историјском плану. Тако је она свједок
вјечног враћања истог, једног космичког принципа и
философског свјетоназора у коме појединац, личност,
баш као и човјек старојелинске трагедије, борећи се
непрестано за слободу избора, за истину, за оно што
јесте, за своје мјесто под сунцем, бива на крају ипак
онај који је изабран. Стога аутор, у једном од својих
дијалога, каже: „Мало шта човјек на овом свијету
бира. Углавном га бирају други. Најприје Творац; а
послије сви остали...“
Подударност
са
античким
учењем
о
детерминисаности људског живота, видан је и у
посебној антропологији коју писац заговара, када каже
„човјечанство увијек жртвује човјека“; тако се на
свјетској позорници увијек даје трагедија, а то је
свакако подражавала грчка умјетност. Човјек је
трагични јунак и на Демићевом репертоару јер не
разумије важност садашњег тренутка у коме се
остварује пуноћа живота; егзистенцијалисти би рекли
Ту-бића, а наш аутор „ тихе луке одмора и окрепљења
од грозне прошлости и застрашујуће будућности“.
Егзистенцијал страха, који има пресудну улогу у
обликовању, не само јавног мњења које је
најсавитљивије, већ и укупног државног и друштвеног
миљеа, своје поријекло дугује управо неразумијевању
садашњости и ирационалној потреби да проникнемо у
будуће. Тако је страх, у свијести оних који константно
стрепе пред неочекиваним, у једном од бројних
дијалога дефинисан као: „отац и мајка свих ријечи“.
Да бисмо направили одлучујући отклон од овог
деградирајућег страха морамо преваскодно успоста16

вити један посве другачији однос с Временом.
Вријеме, у Демићевом књижевном доимању, губи
своју окошталу форму кроз прошло, садашње, будуће,
сажимајући се кроз феномен и култ „Горе“ у једну
непролазност која одолијева. Стога аутор о Тененској
тврђави каже: „Стоји, тако, тврђа поносито, и помало
одсутно. Не дотиче је људски мравињак и његова хука
у подножју... одолијева вијековима и вјетровима,
кишама и жеженом сунцу, али и магловитим
успоменама и непоузданом сјећању; дакле, свему оном
што у недостатку бољег имена називамо зубом
времена“.
Тек одважност за један такав искорак,
спремност за живот овде и сада чини нас спремним да
чујемо глас оних који су под земљом и на небу. Тако
Луције Валерије Верекунд, један од учесника бројних
дијалога у књизи, потврђује: „Те гласове чују само они
међу живима који вјерују како ми, мртви, имамо
снажну потребу за разговором и размјеном мисли до
које смо умирањем досегли, а који само живима могу
бити од користи. Онима који у то не вјерују, преостаје
мукла тишина, тежа од сваког смисленог гласа,
неподношљивија и од најнеразговијетнијег мрмора.“
Аутор нам овдје, заправо, говори о гласу савјести,
личне и колективне. Гласу, громогласнијем од сваке
буке. Поготово у времену које све више постаје
дефинисано оним Хобсовим, hom o hom ini lupu s. Стога
је Демићево „ћутање“, поучено гласом савјести и
одговорности, заправо, најречитије.
У „Ћутањима из Горе“ преплићу се бесконачне
полемике првих људи Адама и Адаме, душе и тијела,
Никог и ничега и Неког и нечега, политичких
противника и коалиционих сабораца, Петра и Павла,
игумана и краља. Дуализам душевног и тјелесног,
такође присутан у дијалозима, потврђује Демићево
књижевно-философско становиште којим је прожето
цјелокупно дјело, а то је опстајање свијета и бића као
непрестане борбе супротности, афирмације и негације.
Међутим, ова раздвојеност и поларност није сама себи
циљ, она непрестано тежи ка самопревазилажењу. Те
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тако нам и писац, кроз приповијест о једној конкретној
планини и судбини народа сконцентрисаног кроз
историју око њених падина, презентује истину о
онтолошкој постојаности Једног и јединства, као
свеопштег смисла бића, смисла око којег се
непотребно конфронтира и поларизује.
Најтипичнији примјер нарушеног првобитног
јединства бића и непрестаног жала за његовим
поновним успостављањем, у низу других које аутор
наводи у роману, представља дијалог Адама и Адаме.
Писац намјерно каже Адаме, не Еве, не желећи да
подражава накнадну раздвојеност. У овом дијалогу
наглашена је управо патња коју производи
раздвојеност дијела и цјелине, и непрекидна чежња да
се поново успостави првобитно јединство. Тако
Адама, она која је од човјека, као она која је одступила
од цјелине у својој исповијести признаје: „Адам је
мој завичај, једини извор моје носталгије. Одвајањем
од њега као да сам додатно коракнула од Творца“!
Борба супротности, на којој аутор успоставља цијелу
концепцију књиге, ствара непрекидну тензију и бол
човјека, а тиме и свеукупног бића; бол који Адам, као
онај од кога је дио одступио и отуђио се, овако
појашњава: „У мени је похрањена читава историја
обогаљених, односно самообогаљених“. Ове Адамове
ријечи свакако не стоје сасвим случајну у првом
поглављу књиге. Оне најављују различита отјелотворења бола, патње, узалудности борбе, коју промовишу следећа поглавља; борбе свеукупног бића кроз
историју, па и оног које гравитира око Петрове Горе, а
све услед нарушеног јединства, принципа човјечности.
Стога писац трагичном удесу свог народа приступа на
један радикално другачији начин, не тражећи кривца
на било којој „страни“, јер „стране“ су оно што је
секундарно, већ у дубокој располућености бића као
таквог, како личног, тако и колективног. Само свијест
о овој личној, трагичној раздвојености, може нас
вратити завичају, тј. једне другима.
Међутим, овај бол, колико рушилачки, толико
је и стваралачки. Без њега свеукупно стварање не би
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било могуће, што аутор сјајно образлаже примјером
умјетничког „твораштва“. Тако Адам, у продужетку
своје исповијести о болу потврђује: „Свака истинска
креација или настаје из бола или га задаје. У сваком
случају, стварање је нераскидиво од бола и по
његовом присуству, односно одсуству, разликујем
истинско од лажног твораштва. Бол је, дакле, оса око
које се свемир врти до вртоглавице. Не живим, већ –
болим“. Књижевни израз, који је на овом мјесту у
роману, као и многим другим, дубоко поетичан,
показује како се у суштини језика налази смисао
самог бивства, и да је језик, заправо, човјеково
најинтимније боравиште, у коме нам у сусрет долази
оно једно и жуђено, оно апсолутно. Демић je то
свакако показао у свом умјетничком изразу,
остављајући увијек простора оном ненаписаном,
неприсутном. Стога овај текст и кореспондира у три
стваралачке равни: књижевној, философској и
религиозној.
С обзиром да су Адамове прве ријечи у
дијалогу биле „Апокалипса се догодила“, а имајући
при том у виду ову латентну раздвојеност која креира
историјску сцену, читаоцу се неминовно намеће
питање – дугује ли умјетност као таква своју
могућност управо Апокалипси? Умјетност, која је
свакако најискреније отјелотворење бола. То је
тренутак, од бројних других на које аутор указује, када
за један естетски доживљај престаје тумачење,
идеологизирање, моралисање, када утихне бука
гомиле. На сцену излази онај последњи, а први,
умјетник, човјек, онај који с пуним правом може за
себе да каже: „Удаљише ме како од себе, тако и од
саме природе, од мноштва, као и од топле и присне
немуштости предмета на земљи. Одузеше ми слатки
трептај човјечанске пролазности и натоварише ме
бисагама значаја и важности. Одбише ме од сисе
слатког и жуђеног, ишчупаше ми коријење изникло у
неважности. Све људско исциједише из мене како би
спасли оно мало свога.“
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Владимир Б. ПЕРИЋ
ДАМИН ГАМБИТ: ЗАТВАРАЊЕ
СВАКОДНЕВИЦЕ
(Татјана Јанковић, Данас сам била у нашој кући,
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац,2016 .)
Истраживање рода, пола, брачне кохабитације,
анимализације људског и хуманизације животињског,
чежња за (не)могућим световима у којима се остварује
сензуалност и топао психофизички контакт субјекта и
блиске околине, конституисање жене као фигуре (у
онтолошком распону од архетипског до савременог)
као и њена ре(де)конструкција данас, тематика је
друге прозне књиге Татјане Јанковић Данас сам била у
нашој кући. „Сецирање” живота, које ауторка
спроводи кроз нарацију која је у формалном смислу
врло хетерогена, лоцирано је око вишезначности куће,
која представља чешће ентитет каменог лавиринта
мајчинства, него место конституисања мушкарца, оца
као тачке ослонца породице. Поменуто приповедачко
„очуђење” Јанковић спроводи кроз поступке
интерактивног текста у коме читаоцу предлаже да
пресложи прозу у стихове (прича „Препричавање
песме”), облик микропрозног омнибуса („Три
четвртине круга”), симулацију мушке, шовинистичке
тачке гледишта („Борис”) као и кроз аутопоетичке
исказе у финалној причи „Дани за писање” 1 .
Дијагностификовање природе брачне рутине,
монотоније, изостанка нежности, отуђења у односу,
метастазе љубави, која се истополно сублимира у
усамљености, приче о неверству и до крајњих граница
доведене брачне нетрпељивости, чини морфологију
емоционалне динамике мушко-женских односа у
наративном ткиву збирке Данас сам била у нашој кући.
Ова збирка је, на формалном плану ектропичнија од претходне Прича Бабиног
сина (2 00 8 ), (која експериментише каталозима и причом у сликама). Снажна
линија додира обе књиге може се успоставити на пољу нараторкине
неприлагођености, чији је узрок у проблему са идентитетом, односно позицијом у
патријархалном друштву коју освешћује и превладава.

1
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То је посебно видљиво у насловној причи збирке, која
слика ишчашеност (не) могућег света, за коју зна само
ауторка, биће-између-светова: „Ушле смо у дневни
боравак. Седео си испред ТВ-а, заваљен у жуту
фотељу, с ногама на табуреу – све као прави муж.
Када си видео непознато лице, нагло си се придигао.
(...) Бацам поглед према великом огледалу наспрам
улаза у спаваћу собу (...) нема мог одраза у њему. (...)
Ноге су кренуле низ улицу, глава је остала у кући да и
даље прикупља бол. (...) Морала сам да је подсетим
шта треба да уради како би изашла одатле – кроз врата
за која и не знаш да постоје.” Самоћа је овде
сартровски постављена као услов да би човек достигао
себе, да би био слободан у својој напуштености. Чак и
онда када то, заправо, не жели.
Сурогат припадништва и осећај квазисигурности, женски субјекат у збирци реализује кроз
различите облике аутомаргинализације („анимализације”) – пристанак на заробљавање бригом о
наметнутим животињама и суживот са њима
(„Акваријум”, „Превише љубави”, „Дани за писање”),
чиме је ауторка на трагу биотехнолошких разматрања
Доне Харавеј где је разграничење између људског и
животињској у данашњици темељно нарушено.
Анималоцентризам, тако присутан код екстремно
алијенираних особа, а који долази углавном од
мушкараца, вишеструко угрожава женски субјекат/објекат, који своје одбрамбене механизме користи
као оруђе за ситуационо анализирање: како за
интроспекцију тако и за интерспекцију. Овој теми
можемо придружити и прећутни пристанак на убијање
нежности („Лане“) као и на стид због сопствене
еманципованости („Дани за писање“): „Морала сам да
одвадим део гардеробе, што и није нека штета, пошто
не планирам да се пуно крећем. Рођак се ухватио за
главу видевши колико књига носим. Хоћу ли се икада
ослободити стида због тога што волим да читам? ”
Активни принцип у решавању проблема са
родним идентитетом, ауторка спроводи у својим
причама на неколико начина: кроз идентификацију са
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мушкарцима („Лана”, „Тужне очи”) ,
свесну
психофизичку асексуализацију („Тачка Б”) , која
наступа као последица прогресивне анорексије,
мизандрију („Шминкање”), као и кроз дипол
доминантна жена/пасивни мушкарац. Невоље са
родом настају у типичној ситуацији где жена очекује
мушку иницијативу која изостаје. Она прва долази на
место састанка („Љубавна прича”), безуспешни је
иницијатор ритуала какав је заједничка набавка („Три
четвртине круга”), неговатељица је дементног мужа
(„Капут”). Она је незаменљива, очајна „домаћица” која
се као функција шета од умрле мајке до неожењеног,
средовечног сина („Бинго”). У њој се крије и родна
осветница: „Она је, смејући се, донела из купатила
стоно огледало и окренула га према њему. – Погледај
се. Изгледаш као курва. (...) Момак је бесно трљао
лице, прво голим рукама, затим сапуном. Шминка се
размазала, кожа зацрвенела. (...) Грубо се провукао
поред ње и отишао у предсобље. (...) Девојку је у
предсобљу сачекала тишина иза залупљених врата. (...)
– Пичко – шапнула је.” 2
Понирући дубље у егзегезу женског, долазимо
до слоја у којем откривамо фигуру мајке, архетипске
велике мајке – бабе (која подучава и даје сигурност).
Мајка се у прози Татјане Јанковић оваплоћује кроз
тело, функцију носитељке породичних терета,
конектора раздвојене деце („Тунел”), хтонског лика,
али и бића које, у савременом друштву пролази кроз
својеврсну дезидеализацију („Мама”) и које
не(до)стаје („Лане”, „ Велики црни пас”). Ауторка
посебно пластично илуструје екстремни педоцентризам, од кога посебно данас страда, бовоарски
схваћен Други пол. На својеврсном, метафорично
спроведеном дечијем канибализму, заснована је
Својеврсну психичку кастрацију, Јанковић спроводи над мушкарцима, како у
овој књизи, тако и у прози првенца, где ауторка у причи „Овнина” поступак
укидања мушког, реализује на симболичком нивоу, губитком рогова: „Ован се
копрца на земљи: покушава да се одбаци од тла и стане на везане ноге. Гледам га
поиздаље: ништа страшно на њему - мало већа овца с роговима. (...) Што му не
поломе и други, па да буде права овца? “ Оваквим перформативима ауторка
релативизује надмоћну позицију мушкарца у хетеросексуалној полној бинарној
опозицији.
2

22

цртица „Мама, помало уморна, али задовољна”: „Када
смо појели дојке, дуго смо сисали српове ребара.
Затим смо прешли на руке. Најпре смо оглодали прсте,
па искидали нежну унутрашњост подлактица. Готово
је све било парно – да можемо братски да поделимо.
Оно недељиво, те најгоре делове где мајке пишке и
каке, оставили смо оцу. Он ионако једе оно што остане
иза нас.” Саморециклирајућа, самообновљива мајка је
исходиште ове приче, јер је, заправо, излазак из пакла
патријархатом јој додељених улога, немогућ. Из
визуре Првих (мужа и деце), њен идентитет је сведен
на материцу, груди, случајност и недовољну
дефинисаност, промашеног мушкарца, објекат за
банализацију људског – она је притајени монструм
„који може да поједе мужјака“.
Између редова у причама можемо да ишчитамо
да је природа жене посве другачија, од оне генерисане
мушким страхом од губитка доминације. Она чезне за
присношћу коју не могу да замене конструкти „мртвих
венчаница“ („Венчаница“), за обичношћу, неупадљивошћу и природношћу („Љубавна прича“). Фемина
Татјане Јанковић је, на трагу промишљања Лу
Андреас - Саломе, биће чија је срећа у једноставности,
рационалној сведености – она је синтеза. Њена фигура
је у овој прози изразито полисемична а улоге у
повлачењу потеза са осталим актантима су бројне: она
је и пешак (породични објекат) и скакач (оперативац,
глас разума) и ловац (иницијатор и динамизатор
односа) и топ (егзекутор у вези/браку), а по потреби
постаје и краљ (фигура бабе). Жртвујући део себе
(понос, приниципи, права на примећивање и
женственост) она у пољима свакодневице редовно
игра свој гамбит, омогућавајући тако да се
егзистенцијалистичка тескоба затвори у коликотолико безбедне оквире.
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(Биљана Миловановић Живак: А где сам ја,
и зашто ту?, „ Просвета“, Београд, 2017.)
„ Бити песник је као имати богиње,
Стид те је да излазиш међу људе
Док не оздравиш или док ти бар
Не отпадну красте и не избледе ожиљци
Да би макар споља био налик другим људима“.
(Биљана Миловановић Живак:
„Нећу да будем песник“)
Песничка збирка „А где сам ја, и зашто ту? “
дуго је очекивана књига песама Биљане Миловановић
Живак, чији су претходни, прозни и драмски наслови
(Два дана без Марте, Непотребни трач, Лосос плови
узводно), штампани на књижевним наградним
конкурсима. Читалачка публика одавно је упозната са
извесним бројем песама из ове збирке, будући да су, у
циклусима или појединачно, годинама објављивне у
страној и домаћој књижевној периодици, превођене на
енглески, руски, румунски, македонски и бугарски
језик и уврштене у македонске и румунске антологије.
Збирка је подељена на седам циклуса на чијим
су поетским оквирима прва песма првог циклуса
аутопоетичког карактера „Како треба да изгледа
песма“ и епилог који чини песма „Милошеве трешње“,
посвећена Милошу Црњанском.
Из цикуса у циклус песникиња се бави местом
поезије (и местом љубави) данас, као и местом
песника у поетском свету и актуелној стварности.
Трагајући за смислом стваралаштва и местом и
значајем поетског стварања, ауторка се суочава са
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односом постојећег и непостојећег кад је о поезији
реч, са сложеним дијалогом створеног и ненеписаног,
везом поетског стварања и разградње. На сложене
односе створеног и постојећег с једне, и ненасталог и
дезинтегрисаног с друге стране, упућује и лексика
негације, наличја и умирања, која сужава поетски
простор на коме обитава стварање, не умањујући при
том његов значај и лепоту (не умем, нећу, наличје,
непогода, не верујем, ништа се није догодло, нема,
небитно, а радост не, гробно место, ексхумација... ). У
овом контексту специфична је и позиција књижевног
ствараоца и сумња у способност за чин стварања, које
се гуши у зачетку (Не умем да пишем песме, Гробно
место за ненаписане песме, Нећу да будем песник, Не
верујем речима, све до песме по којој је насловљена
читава збирка А где сам ја, и зашто ту? ). Нерођена, и,
у поетском смислу, некрштена, поезија умире у
зачећу. Песник је гроб својих тема, а поезија место на
коме се чува све неисплакано и неисказано. Поезија је
неухватљива као вампир и најбоље речи беже с првим
знацима сунца, кад се песник пробуди „из овог,
свакодневног сна“, којег од јаве дели непостојећа
граница.
Песме ове збирке у себи садрже сазвучје
реквијема за поезију и оде њеној виталности. У песми
„Ексхумација“ песникиња као да се беспомоћно
осврће на значај и улогу поезије у разним епохама, на
њену божанску природу и свевремене поруке, у
контексту савременог тренутка у коме се њена
позиција преиспитује. У песми „Нећу да будем
песник“ позиција песника сагледава се са становишта
ствараоца чије је изворно стварање онемогућено услед
тога што је „отрован“ читалачким искуством и
несваривим утицајима прочитаног. У контексту
савременог тренутка („не крвари узалуд, све већ
речено је / Што је имало смисла да изречено буде“)
помало анахроно и бесмислено делује зависност
песникова од „стиха који је умакао пред сан“.
Одрицање ствараоца од самог чина стварања и
иронијски однос према стваралачком чину („ Па све да
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си се и такав родио / Могао си на време то да
исправиш / Да идеш на физикалне и психотерапије.../
Да једноставно умреш, / Јер све је боље него бити
песник“) , који се одвијају паралелно са настајањем
поетске творевине, на апсурдан начин сведоче управо
о песниковој предодређености за захтеван и тежак пут
књижевног стваралаштва („ја никада себи не бих
дозволила да будем песник / Радије ћу умрети смрћу
достојном човека“) у сасвим непоетско време у којем
је песник свестан да је само мали завртањ убачен у
машину „да праве нове завртње“. Довођење поезије у
раван обичног и свакодневог у овој збирци
истовремено је извор њене дивинизације.
Исто се догађа и са феноменом љубави чије се
неухватљивост и неописивост преплићу са истим
особинама књижевног стварања („Пуштамо да нам,
кроз грло, прелази нежна свила/ неизговорених речи,
неименованих осећања / Свила од беле истине, у
срцима од белог камена“). Као што је сан једино
прибежиште поезије, поезија је једино прибежиште
љубави („С тобом сам само у песмама, недостајеш ми
на обали / Пенелопа је прела, а ја сам певала,
Пенелопа је / чекала, а ја сам заводила морнаре
сакривајући им / Заихе восказа црне дане. Можда си
зато отишао“).
У песми „Добитник награде“ лирски субјекат
наводи каталог јунака типичних за одређене књижевне
епохе наговештавајући да пут до књижевне награде
иде управо средином утабаног књижевног канона. У
песми „Сушена кора наранџе“ поезија кружи кроз
велика тематска чворишта, а лирски субјекат се мири
са крађом идеја од стране оних који више не проналазе
изворе песничког надахнућа, духовито се поигравајући са њиховом немоћи која се огледа управо у
настојању да преузимањем туђих идеја дођу до
баналног и непотребног циља у реалном свету –
признања, награда, „ловорика“ („Једнога дана, срешће
се / моје свеже убрано воће и њихове усахле ољуштене
коре, / а ја ћу их ставити на радијатор, да ми,
сасушене, миришу“) . У песми „Временска прогноза“
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указује се на тенденцију у савременом свету која
подразумева да се више бринемо за оно што је опште и
оно што је даље, а мање за оно што је ближе,
појединачно и лично; мање нас од времена широм
меридијана брину лични циклони и антициклони.
Да се ова питања о смислу и значају поезије у
поезији Биљане Миловановић Живак постављају први
пут, али на вечни начин, како би то рекао Борхес,
сведоче и бројни цитати и реминисценције на
књижевна дела чије ауторе на овај начин песникиња
уводи у јединствену поетску расправу на тему сврхе и
смисла поезије. Препознатљиво премрежавање прозе
књижевном и широм културном традицијом ауторке,
карактеристично је и за њено поетско стварање.
Јединствени уметнички израз збирке „А где сам ја, и
зашто ту? “ контекстуализован је у свету стваралаштва
песника чија дела творе поетски темељ збирке. У
збирци проналазимо цитате из стваралаштва
Мирослава Антића, Андрића,
Чехова,
Симе
Пандуровића, Лазе Костића, Шантића, Црњанског...
који су интегрисани у стваралаштво ауторке и њен
интимни и интелектуални свет. Као део општег и
заједничког, утапају се у новим формама и урањају
индивидуалним у опште, творећи ново књижевно
искуство које постаје недељиво. Осим тога, цитати из
позоришне и филмске уметности бацају ново светло
на улоге које човек има у уметничком и реалном
свету, али и у оностраном („Истина / ни тамо, са друге
стране није“), дубоко задирући у тему пролазности и
смрти („Трпимо на овом свету, / одморићемо се у
смрти? О, Антоне Павловичу, / па то је неозбиљно!
Шта ако смрт не постоји? “) . У овом контексту
значајне су посвете песама одабраним писцима: осим
Чехова, Томасу Ману, Стерији, Оскару Давичу,
Црњанском, са којима песникиња успоставља
блискост у песничкој и филозофској равни.
У оквирној песми збирке „Како треба да
изгледа песма“ у циклусу „Гробно место за
ненаписане песме“ већ у првом стиху као приоритет
намеће се вертикална усмереност песме која „треба да
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буде дугачка и танка, као бреза“. Песникиња се у
иронијском фону осврће на чин мушког и женског
поетског стварања и на „инфериорност“ женског
поетског писма („изгледа да покушавам / Да пишем
као мушко“), а неретко се, наводно, и
одриче
способности увида у стваралачки чин, па и саме
способности књижевног стварања („Не умем да пишем
песме“) , јер, како каже, за жену „ увек постоји нешто
важније од писања песама, / Важније је, заправо, све“.
Ако су ствари већ тако постављене, морају ли их онда
оба пола прихватити са последицама? У циклусу
„Игла компаса“ јасно је изражена потреба лирског
субјекта за мушкарцем који „има одговоре“ и који
традицијом, религијом и менталитетом има наметнуту
обавезу да их понуди – у песми „Женске тајне“ („Ти
си онај / Који има одговоре, заборављаш да сам
ребро.“). Оба пола, дакле, у овом, предрасудама
скројеном свету, имају потребу за истом врстом
емпатије и подршке, а песникиња тај проблем износи
без комлекса, без феминистичких идеја, разумевајући
у истој равни тракигу раздвојености уопште.
Иако суптилно, то освртање на чињеницу да ни
у поезији, као ни у реалном животу, женски и мушки
пол не могу (при том се не инсистира на томе да би
уопште требало) да постоје равноправно, доводи се у
контекст оригиналног ишчитавања не само књижевне
традиције, већ и филозофске и љубавне. У песми
„Ошо, ја и мајсторски кључ“ већ у наслову лирски
субјекат стоји раме уз раме са мушкарцем, Учитељем,
великим филозофом данашњице, Ошоом. Доводећи
спознају о љубави и самоспознају до свог личног
врхунца, уз помоћ Учитеља, песникиња на крају
решава да све што је сазнала – баци у ушће Саве у
Дунав. Постављајући, дакле, духовито и безмало
подсмешљиво у исту раван знање и незнање,
постојаност и промену, љубав и смрт, иронизујући
читав живот и питање смисла постојања – трагањем за
„мајсторским кључем“ које је на крају баналним
одговором (решењем) враћа на почетак – лирски
субјекат наставља сам(а), ослобођен(а) било каквог
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терета традиције и знања. Живот је, упркос свему,
лепши и од филозофије и од поезије, јер садржи љубав
(„Јер љубав је смрт, и ја сам јој се / упркос страху
препустила... / Шта бих ја без мога Учитеља!) и то је
један од ведрих завршетака у овој збирци песама са
озбиљним темама.
Вечне поетске теме, читане у коду савременог и
јединственог поетског израза Биљане Миловановић
Живак, уз премереженост многобројним асоцијацијама из културе у најширем смислу, само су нека од
обележја ове збирке која је као изузетно поетско дело
препоручују савременом читаоцу.
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Академик Ристо Василевски (Наколец, Преспа, Македонија, 1943) – песник је, есејиста, књижевни критичар, писац за децу, антологичар, преводилац, издавач. Пише на македонском и српском језику.
До сада је на ова два језика објавио двадесет шест песничких
књига; три књиге философема,
паракопа и цртица, две књиге поезије за децу и два
романа за децу у стиховима, као и више од тридесет
избора поезије. До сада је објављено седам од петнаесет планираних томова његових Изабраних дела.
Дела су му преведена на више од двадесет пет
страних језика. Сачинио је и објавио више од
осамдесет избора поезије и прозе других аутора, а са
македонског на српски и обратно, као и са више
других страних језика на српски и македонски језик,
превео је и објавио више од сто шездесет песничких,
прозних, драмских и есејистичких дела.
Приредио је и објавио дванаест значајних
песничких антологија, међу којима су и капитални
издавачки подухвати: Антологија Светлости значења
(2 тома, 1300 страница), за коју је добио награду
„Захарија Орфелин” Новосадскпог сајма и Међународног салона књига у Новом Саду; Антологија
Трајник (3 тома, 1800 страница), која обухвата
песничко стваралаштво осамнаест националних
мањина и етничких заједница у Србији, за коју је
добио Специјално признање за издавачки подухват
године Међународног сајма књига у Београду и Моћне
струне – Антологија македонског песништва од 9. до
2 1 . века, која се сматра најкоплетнијим и најрепрезентативнијим представљањем македонског песништва на било ком језику до сада.
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Заступљен је у више стотина антологија
светског, европског, балканског, југословенског,
српског и македонског песништва, а о његовом делу
писало је више од триста педесет истакнутих
књижевних критичара и есејиста из земље и
иностранства.
Добитник је безмало педесет значајних
домаћих и међународних награда и признања, међу
којима су: Мала Нобелова награда и Кристално перо
(Русија); Велика награда „ Никита Станеску” , Велика
награда „ Михај Еминеску” , Европска награда за
књижевност и Балканика (Румунија);
Атлант
словенства и Велика награда „ Летеће перо”
(Бугарска); Велика награда „ Григориј Сковороди” и
Велика нагарада „ Николај Гогољ” (Украјина);
Награда „ Браћа Миладиновци” Струшких вечери
поезије, Почасно Рциново признање, Златни прстен,
Poe ta laur e atus , Златна лира, „ Кирил Пејчиновић” и др.
(Македонија); „Милан Ракић”, „ Србољуб Митић”,
Повеља „ Карађорђе” , „ Печат Кнеза Лазара” , „ Раде
Обреновић” Змајевих дечјих игара и многе друге
(Србија).
Добитник је Златне медаље „Андреј Бели”
(Русија), Златне плакете „ Михај Еминеску” и Златне
плакете „ Никита Станеску” (Румунија), Плакете
„ Ћирило и Методије” (Бугарска)...
Члан је Македонске академије наука и
уметности, Академије словенских книжевности и
уметности, Руске академије књижевности, Академије
књижевности и уметности Украјине, Међународне
асоцијације писаца (Рига, Летонија), Друштва писаца
Македоније, Удружења књижевника Србије и
Удружења књижевних преводилаца Србије.
Био је оснивач и дугогодишњи директор
Међународног фестивала поезије Смедеревска
песничка јесен. Уређивао је више листова, часописа и
едиција, а сада је главни уредник часописа Видело и
члан редакције часописа Mons A ur eus .
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Оснивач је и од самог њеног оснивања (199 2)
директор и главни и одговорни уредник издавачке
куће „Арка”.
Учествовао
је
на
многим
значајним
међународним фестивалима поезије и скуповима
писаца на готово свим континентима.
Живи и ствара у Србији (Смедерево) и
Републици Македонији.

35

ИТЕРВЈУ СА РИСТОМ ВАСИЛЕВСКИМ
1. Пре него што сте се доселили у Смедерево, од 1964.
до 1969. године живели сте у Пожаревцу и прву књигу
сте објавили управо у Едицији „Браничево“. Шта вас
је довело баш у овај крај, из родног Наколеца крај
Преспанског језера у Македонији?
Р.В.: Путеви земаљски су исто што и путеви
небески. Чим сте начинили први корак, ви сте
одједном кренули свим постојећим и непостојећим
путевима, чак и онима којима не бисте никада
кренули – као што је пут до смрти, који је, иначе
сасвим нормалан. Мој пут у Пожаревац је био пут
испуњавања обавезе према тадашњој ЈНА, и уследио
је месец-два после великог скопског земљотреса 26.
јула 1963. године. Тај земљотрес је променио судбине
многих људи. Неки су животно страдали, други су
остали без домова и ичега другог, трећи, као ја, због
задобијених повреда завршили су у импровизованим
болницама. Школе и факултети су престали да раде и
ја, после залечења повреда, да не бих губио годину на
Грађевинском факултету у Скопљу, одлучио сам да
одем на одслужење војног рока. Дакле, може се рећи
да је мој долазак у Пожаревац био упола жељен,
упола изнуђен. Али, погодовао ми је и те како.
Пожаревац је у то време, поред Крушевца,
важио за један од највећих тзв. „ провинцијских”
књижевних центара у Србији. У њему, или у његовој
непосредној
близини,
нарочито
у
стишком
стваралачком саћу, деловало је на десетине већ
афирмисаних песника, писаца, летописаца и драмских
аутора, међу којима су били и Србољуб Митић,
Слободан Стојановић, македонски писац Сотир
Гулески, Раша Перић, Миливоје Илић, Милисав
Миленковић, Ана Дудаш, Младен Владимировић, да
набројим само неке. Часопис „ Браничево”, који је
уређивао писац и судија Војислав Живковић, имао је и
истоимену едицију књига (заслужну за афирмацију
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свих горе поменутих аутора), и окупљао је сараднике
из целе тадашње Југославије. А и странице локалног
листа „ Реч народа” биле су отворене за сваку врсту
књижевне сарадње... Стога је моје укључивање у
књижевни живот града било сасвим нормално,
нарочито пошто сам лично упознао све набројане
писце и песнике, који су ме као већ афирмисаног
младог песника и преводиоца лепо прихватили. У то
време ме је велики песник Србољуб Митић унео у своју
панораму „ Предели стишких песника”, а у едицији
часописа „ Браничево” објавио сам своје прве две
књиге на српском језику: „ Шапутања” и „ Временија”. Чак сам и прву награду добио док сам живео
и стварао у Пожаревцу. То је била тада веома
значајна награда „ Ђуро Салај” , која се додељивала на
анонимном
општејугословенском
конкурсу
за
необјављену књигу, а ја сам је добио за рукопис
„ Бисерење” , који касније никада није интегрално
објављен...
Мислим да је ово довољно да би се схватила
моја емотивна везаност за Пожаревац и то време, и
веома ми је драго што се тога времена сећа и
истакнути песник и писац Велиша Јоксимовић у свом
капиталном делу „ Књижевност пожаревачког краја
–
од Григорија Синаита Млађег до Србољуба
Митића” ( Пожаревац, 2014) .
2. Како изгледа живети и стварати у две државе и на
два језика?
Р.В.: Да се не бих понављао, поновићу само оно
што сам на ту тему написао у књизи „ Нулто време”
(Арка, Смедерево, 2010; стр.168): „ Писати на два
језика, значи имати мајку која има другу децу поред
себе и о којима брине а вас се одриче, јер вас је
судбина удаљила од ње, и имати маћеху која, такође,
брине о својој деци, а вас једва прихвата због других,
или због неког властитог интереса. Тек ако, и поред
тога, успете (особито на некој трећој страни!), ако
нечим надмашите њихову омиљену децу, обе ће
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почети да се бусају у груди својатајући вас, хвалећи се
како су вас и једна и друга тако одгајале да сте
морали успети. То је, у ствари, њихова окаснела
одбрана од греха који су према вама учиниле, а да нису
свесне својих заслуга да су вас управо таквим својим
односом учиниле отпорним на недаће које су вас
током живота (и стварања, наравно) пратиле и тако
учиниле моћним да сте морали сами успети...”
3. Колико језика говорите и како сте их савладали? На
који начин вршите селекцију књига које у својој
издавачкој кући „Арка“ објављујете и које преводите?
Шта је у преводилаштву најважније?
Р.В.: Говорити и познавати неке језике су две
различите ствари. Колоквијално говорење неког језика
не мора да значи и његово добро познавање, нарочито
за лингвистичке, књижевне и преводилачке потребе.
Из тог угла посматрано, могу да кажем да добро
говорим и познајем само три језика: македонски,
српски и бугарски. Македонски ми је матерњи, српски
готово доматерњи, а бугарски веома близак. Неке
друге језике познајем мање добро или површно, и
током превођења са њих користим се свом
расположивом речничком литературом. И све те
језике, осим македонског, морао сам сâм да савладам,
јер кроз стручно образовање нисам могао до њих да
допрем.
Нећу рећи ништа ново ако кажем да је за
превођење књижевних дела са било ког језика,
особито поезије, најважније познавати језик
књижевности, односно језик поезије. Зато су најбољи
преводиоци поезије управо песници, они који језик
поезије најбоље разумеју и могу успешно да га
претачу из језика у језик.
Издавачка кућа „ Арка“ је позната по томе
што објављује само дела лепе књижевности и што се
никада није поводила за лаким, комерцијалним
штивима. Тиме је на комерцијалном плану губила, али
је на угледу знатно добијала. Дакле, једини услов да
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неко дело буде објављено је квалитет тог дела. То се
односи и на преведене књиге, с тим што су нам у
првом плану дела балканских писаца, нарочито
српских и македонских, тек потом оних других.
4. Суочени смо са површношћу и баналношћу у
писању, читању, па и превођењу. Многи аутори мисле
да је довољно да разумеју неки страни језик, да би
преводили поезију. Ваше књиге поезије су преведне на
двадесет четири језика. Како бирате колеге које ће
преводити ваше песме?
Р.В.: Не само у писању, читању и превођењу.
Површност и баналност су продрле у све сфере
живота и измештају границе темељних људских
вредности. И још као да се такав тренд свесно
подстиче и одржава разним новотаријама које
привидно олакшавају живот и испуњавају време, а, у
ствари, затупљују људе и удаљавају их од духовних,
пре свега васпитних, образовних, књижевних и
уметничких вредности којима се ионако не посвећује
готово никаква пажња. Као да хоће да се створи биће
које ће бити способно само да стане иза неке машине
или уређаја и некоме служи до краја испразног
живота. Та површност у писању, читању и превођењу
је само део укупне површности. Као да је дошло време
да свако може све што напише да објави, да свако ко
не зна довољно ни свој језик може да преводи са
туђег! Море књига и превода рађених у журби да би се
само због лаке зараде испратио неки актуe лни писац
или тренд у књижевности, нема дна. Чак неки
издавачи, за што брже објављивање неког актуелног
дела ангажују по више преводилаца, па у истом делу
можете наћи не само више стилова превођења него и
исте јунаке под различитим именима. Да о грешкама
начињеним у журби током превођења и штампања и
не говоримо. Таква дела стварају погрешну слику и о
аутору и о делу и неке читаоце одбију од
књижевности.
39

Моје књиге јесу превођене на многе језике, и
њихова позитивна рецепција на тим језицима даје ми
наду да сам са својим преводиоцима – које су увек
бирали издавачи – био боље среће. Али ја о томе не
могу са сигурношћу да говорим, јер многе од тих
језика уопште не познајем.
5. Носилац сте националног признања за врховни
допринос култури Републике Србије 2009. године,
најпрестижнијих домаћих и међународних награда за
песничко стваралаштво, награда за преводилачки рад,
чак и за графичко обликовање књига. У мору
различитих награда које се данас додељују и које
својим бројем указују на опште померање граница, не
само естетских већ и етичких, када се свако може
назвати антологичарем или ући у жири за доделу
награде коју је сам засновао, у време када не постоје
критеријуми какви су некада постајали, када је
политичка опредељеност писца важнија од његовог
стваралаштва, какву улогу имају све те награде?
Какву за вас, а какву за неке нове писце који тек
стасавају? Шта бисте им саветовали? Зашто све чешће
чујемо да су награде небитне, а нико их не одбија или
се то дешава врло ретко? Које су награде вама
значајне и за које можете да кажете да сте на њих
поносни и да их никакви будући судови неће оборити?
Р.В.: Ако се свако може назвати писцем и
антологичарем или ући у жири за доделу награде коју
је сам засновао, онда се естетске и етичке границе
померају – али само на горе и уназад. Стање је данас
такво да је заиста превише награда. Превише према
броју, али премало по свом дигнитету и значају! Ја
знам и за случајеве када исти људи, сакривени иза
својих издавачких кућа, фондација или манифестација, додељују по више од тридесет награда годишње
– готово сваког месеца по десетак! И једини проблем
им је каква имена да им надену. Јер цена папира за
штампање диплома (која је, у ствари, једина права
вредност тих награда) је безначајна. Што је најгоре,
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тим својим наградама и признањима дају међународни карактер па онима који их добију у својим
срединама много значе. Пуне су биографије песника и
писаца таквих награда, пуне су странице на гуглу и
другим мрежама самохвала „ награђених” и „ похваљених” и честиткама њима поводом њих! Бојим се да
нека од тих, таквих награда ни мене није заобишла.
Ја сам, иначе, готово једини песник и преводилац који се за добијене награде ретко коме и кад
захваљује. Јер сматрам да ако неко треба да се
захваљује, онда то треба да буду они који награде и
признања осмишљавају и додељују – јер су имали коме
с разлогом да их доделе и тако испуне неку своју
мисију или остваре неку своју намеру. Зато, приликом
додељивања међународне награде „ Арка”, коју моја
истоимена издавачка кућа додељује за најбољу књигу
домаћег и страног аутора никада не заборављам да
искажем такву захвалност награђеним ауторима.
Свестан сам да и лествицу књижевности и
критеријуме за неке значајне награде данас (као и увек),
увелико одређују политичка чињења. То се догађа и с
највећом наградом – Нобеловом. Бојим се да се
књижевност тога никада неће ослободити. Али себе
сам увек саветовао да се увек држим што даље од
политике, свеједно колико ме је то коштало. А коштало
ме је много (између осталог да нигде не могу да
запослим троје своје факултетски образоване деце!).
Шта саветовати писцима који стасавају? Да
знају, пре свега, да пишу за себе. Да се боре да то што
пишу виде и други и, ако имају среће, да их неко на
време уочи и за праве вредности правим признањима
награди. Све остало ће учитити њихово дело.
6. Када се распала Југославија, упутили сте петнаест
писама-песама
песницима
наших
тадашњих
република. Да ли је књижевност тада имала толику
улогу да је могла да пркоси политици? Са ове
временске дистанце, шта мислите, зашто вам колеге
песници нису одговорили? Јесте ли данас у контакту
са њима?
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Р.В.: Писци су увек имали илузију да
књижевност може да утиче чак и на политичке
процесе, као што је било некада – када су на
дворовима постојали као саветници и дворски
песници. Ја још робујем тој илузији и сматрам да би
свет данас друкчије изгледао када би данашњи
властодршци уместо бескичмених послушника и
острашћених генерала за саветнике имали мудре
песнике. Али ја тада, када нам је било најтеже и када
се кидало и распарчавало ткиво једне добро уређене
земље, у којој су сви живели у својој земљи, у очају
што су свему томе кумовали и извесни новинари,
писци и песници, нисам могао да одолим искушењу да
неке одговоре за то потражим управо од својих
пријатеља песника из свих тадашњих југословенских
република и њиховог окружења. Мислим да су сви они
били збуњени догађајима и нису били способни да дају
праве одговоре на питања постављена у мојим јавним
писмима-песмама, на шта им нисам могао замерити.
Многи од њих (Весна Парун, Миодраг Павловић, Изет
Сарајлић, Милорад Р. Блечић...), већ су се преселили у,
надам се, боље светове, а са оним још живима радо
негујем контакте – како с којим.
7.
Оснивач
сте
међунарoдне
манифестације
„Смедеревска песничка јесен“. Шта вас је мотивисало
да покренете такав фестивал? Имају ли данас
књижевни фестивали улогу коју су некада имали? Шта
мислите о фестивалима вашарског типа, који окупљају
по стотину и више песника, без иаквог критеријума,
осим: да буду масовни? Да ли је и то боље него да
поезија потпуно замре или је ипак важно одржати
високи ниво, без обзира на стање у које је књижевност
данас запала?
Р.В. Када сам покретао тада југословенски, а
касније међународни фестивал поезије „ Смедеревска
песничка јесен” , у Југославији су постојале још само
две такве манифестације: светски познате и
признате Струшке вечери поезије, у Македонији, и
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Гораново прољеће, у Луковдолу, у Хрватској
(манифестација сасвим другог типа). Овај фестивал
је један тада умртвљени древни град претворио
најпре у престоницу савременог југословенског,
касније савременог светског песништва. Трагови које
је оставио, и које још оставља, су неизбрисиви, али се
ни његова улога ни домети те улоге за сада не могу
реално и објективно процењивати. Оно о чему се
може сада поуздано говорити је да је Смедерево због
СПЈ данас један од најзначајнијих књижевних
центара у Србији, центар у коме живи и ствара више
од четрдесет књижевних стваралаца, значајних не
само за локалну средину него и за савремену српску
књижевност.
Овај фестивал, наравно, био је подстицај да се
и у другим срединама у тадашњој Југославији
(нарочито у Србији) покрену сличне манифестације и
да многе друге средине постану култна места
окупљања песника и љубитеља поезије. Значај тих
манифестација одређују њихови програмски садржаји
и он не мора да зависи од броја него од квалитета
учесника. Чињеница је, међутим, да се осећа извесна
засићеност и бројем манифестација и, нарочито,
људима који их годинама или деценијама воде као да
воде неке личне прћије, не уносећи у њих ништа ново.
И ако нешто треба мењати, онда треба пре свега
мењати те људе и на њихово место доводити људе са
свежим идејама. Иначе, поезија не може замрети ни
када не би постојао ниједан фестивал поезије. Она је
вечна јер се рађа у духу, а дух ће постојати све док
постоји живот и свест о њему.
8. „Човек који чита, мање је баналан“, рекао је Чехов.
Од два зла, да ли је боље читати било шта, или не
читати уопште?
Р.В.: Човек чита и када не чита књиге. Неким
својим тајним чулом чита од памтивека све око себе.
Књиге су само средство да се то на тај начин
прочитано сачува на папиру или на нечем другом, и да
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се као властито искуство пренесе на друге. Због тога
уопште не размишљам да ли је „ Човек који чита,
мање баналан” (као што је рекао Чехов), или „Да ли је
бољи онај који купује књиге на метар за свој регал од
онога који за књигу не показује никакакво
интересовање” (о чему је размишљао Иво Андрић).
Људи који читају постојаће све док буду постојали
људи, и све док постоје људи неће недостајати
читаоци. Хтели да читају књиге или не!
9. Шта мислите о улози књижевне периодике данас у
Србији, Региону, уопште?
Р.В. Имао сам задовољство да сâм уређујем
или учествујем у уређивању више листова и
књижевних часописа, и знам колико су они важни за
писце, нарочито за оне младе. Јер писци своје књиге,
осим неких ретких, објављују у размацима од по
неколико година, а краће текстове или делове својих
књига у периодици могу да објављују у континуитету
и на тај n ачин не само да проверавају њихову
валидност него и да одржавају сталну везу са
читаоцима. Сећам се неких песника (попут Светозара
Балтића) који су своју пуну афирмацију стекли
објављујући само у часописима, а да нису објавили ни
једну једину књигу! Неки књижевни часописи су
историје књижевности у малом (Српски књижевни
гласник,
Летопис
Матице
српске),
други
представљају праве мостове за упознавање страних
књижевности, трећи су пак, нарочито они у локалним
срединама – ако се не омеђе локалним оквирима,
једино средство за улазак у свет књижевних
вредности. У времену када је број књижевних листова
и часописа све мањи, када постоји све већи
дисконтинуитет у њиховом излажењу, и када су
готово сви дневни листови затворили странице за
културу и књижевност, њихова улога постаје све
значајнија.
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10. Колико су важне књиге за децу? Које сте књиге
читали кад сте били мали, а шта читате данас?
Р.В.:
Данас све што носи предзнак
књижевности и уметности, као да губи на значају.
Тужно је што се то односи и на књиге за децу.
Стигле су генерације родитеља који су заборавили на
књиге из којих су учили живот и стицали мудрост,
којима је тешко да своју децу чак и упуте на неку од
њих. Заборавили су и бајке којима су их њихови
родитељи успављивали па их сада својој деци
препричавају збрда-здола, чиме оне губе сваку
вредност! Они сада утрапе мобилне телефоне у још
нејаке дечје руке или поседну децу за компјутере, и
препусте их заглупљујућим игрицама. Онда се жале
како не могу ни да разговарају са својом децом!
Много је књига које сам прочитао кад сам био
мали, много више касније, и тешко ми је било коју од
њих да издвојим. Особито пред чињеницом да је све
већи број књига које држим на оку и каним да их
прочитам, али никако то не стижем. Оптерећен сам
читањем рукописа које објављујем у „ Арки”, радо се
препуштам читању књига својих пријатеља (којих
није мало), бавим се својим изабраним делима, а ваља
ми да средим и неке од својих необјављених рукописа.
11. Како опстаје песник у браку са супругом
песникињом и четворо деце?
Р.В.: У мом случају веома складно и срећно. Ја
и моја супруга, песникиња Љиљана Стејић, по
поетикама се разликујемо, али смо по животним
начелима веома блиски и није нам тешко да нађемо
решење за све што је потребно. А у издавачкој кући
„ Арка”, чији је заменик директора и главног уредника,
она је стуб без којег кућа не би била овако успешна.
Има непогрешиви инстинкт за праве књижевне
вредности и то се одражава на квалитет издања која
објављујемо. Мени је једино жао што је своју
изузетну поезију, за коју је добијала значајне награде,
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подредила свом животном позиву педијатра и што
болује од неизлечиве болести која се зове –
непотребна скромност. Сва наша деца имају
професије које нису везане за књижевност и њом се
много не оптерећују.
12. Како се постаје академик и колика је одговорност
носити такву титулу?
Р.В.: Верујем да се академик постаје
искључиво делом, које је препознато у националним и
ширим оквирима. На начин који прописује свака
академија наука и уметности посебно. Титула
академика не носи ништа већу одговорност од оне
коју сваки стваралац треба да има кад се нађе пред
чином стварања неког дела.
13. Шта сте желели да постанете кад сте били мали?
Р.В.: Нешто готово неостварљиво: Човек – са
само позитивним атрибутима. Нисам сигуран да сам
се током каснијег живота томе у потпуности
приближио!
14. Постоји ли нека жеља коју нисте остварили? У
тако богатом, испуњеном и успешном животу, постоји
ли још нешто што бисте желели да урадите, а још
нисте?
Р.В. Нико жив не може све жеље да оствари.
Али, у његовом духу је да мимо оствареног жели још
понешто да уради. Нарочито ако осећа здраве пулзије
које га воде напред, и ка нечим новим.
15. Хвала вам на разговору!
Р.В. Хвала и Вама!
Разговарала: Биљана Миловановић Живак
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Душан Стојковић
„ СРЦЕ КРУГА“ РИСТЕ ВАСИЛЕВСКОГ
Ристо Василевски, врсни песник на два језика –
македонском и српском, једнако врстан преводилац и
не само са ова два и на њих, једнако драгоцен
антологичар, писац је који се жанровски не расипа.
Поред споменутог, писао је и пише есеје и особене,
дубоко промишљене,
жанровски неухватљиве,
филозофеме.
Песничка позиција Риста Василевског у много
чему је особена: његова лирика припада двема
поезијама (српској и македонској) и црпећи сржно из
обе песничке традиције, прави је мост који их повезује
и спаја.
Песник је прави мајстор када је о насловима
његових песничких књига реч. Важи то и за ову о којој
пишемо – Срце круга. Овај наслов, најпре, доводи у
везу емотивно са геометријским. Потом, срце
присутно у њему круг је унутар круга у којем се
обрело. Затим, алудира се на живот / пулсирање
геометријских тела. Ако круг разумемо као међење,
затварање, унутар њега, и то тако што запоседа – и
тако је издваја – централну позицију, налази се срце
које, својом функцијом – без његових откуцаја живота
нема – превазилази оно што би, на први поглед,
основно, најважније, требало да буде. Круг је
вишезначни симбол. Његова симболика „покрива“
разнородне ствари: свеукупност, целовитост, једновременост, савршенство, сопство, вечност, време, али
и безвременост пошто не поседује почетак ни крај, Бог
и много тога још. Круг са тачком у средини (овде се
тачка преметнула, и оживотворила тако, у срце)
означава циклусно савршенство. Василевски га у
збирци постиже тако што је гради са уводном песмом
„Прасак круга“ и закључном „Из раја“ (ова је једина у
циклусу „Свест о кругу“) и централним циклусом
„Круг у одама“ (чини га седамдесет – десет
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симболичких седмица – ода). Уводна и закључна
песма обгрљују разгранати циклус-збирку, затварају
круг, налик су на уробор. Но, ако прва насловом
асоцира на настанак света, последња у игру уводи рај,
додуше изгон из њега, тако да је затвореност збирке на
тематској равни доведена у питање. Из круга се – ако
је то могуће икако – излази, макар и тако што се ка
горем пристиже. Опет се враћамо наслову. У другој
речи се од безвучног к стиже до његовог звучног
парњака г. Но, још је важнији распоред вокала. У
наслову налазимо три: е, у и а. Везивно и је
„прескочено“, као и о. Али, овај други вокал, готово
гласовна и ликовна слика круга, читава је књига. Нема
га у наслову, јер се не своди на атом, (п)остаје целина.
Нимало случајно, друга реч у наслову окончава се
отвореним вокалом а. Његова функција је да укаже на,
парадоксалну, отвореност затвореног. На неспутану
слободу привидно окованог. Песници круга које бисмо
са Василевским могли довести у везу су Васко Попа
код којег је он „камуфлирано“ присутан у великом
броју песама, „преобучен“, на пример, у омчу или
прстен, и Гилвик који у Еуклидијанкама има две песме
посвећене овом геометријском телу. 3
Уводна песма „Прасак круга“ песма је пуна
симболичког значења. У њеном наслову, најпре,
трипут праска најотворенији вокал српског језика.
Њен крај је звучно обогаћен анафорама (читава збирка
има само понеку, случајну, риму а њена звучност се
заснива на анафорама, епифорама, понављањима,
асонанцама, алитерацијама). У њој се успоставља
нераскидива веза између онога што је Горе и онога
што се Доле налази. Време је „ устумбано“ пошто се
(пра)прасак још увек таложи. Простор је захваћен
3
Цитирамо обе у преводу Мирјане Вукмировић. Прва гласи: Ти си брат, /
Можемо се споразумети. // Начини ме једнаким, / Затвори ме. // Грејмо се,
Живимо заједно / И размишљајмо. Друга: Ти, дубина / У својој површини. //
Дубина постављена / На сам ниво / Површине / И нема бекства / Ни у коју
запремину. // Савршено пун / У својој дубини, // У непомичном комешању тамоамо / Које те храни. // Дубина у теби / Сваке тачке / За друге тачке што те чини
кругом. // Дőсада / Побеђена.
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апокалиптичком ватром у којој Непознато тражи
излаз / да буде доведено у везу са крајњим, / а познато
не зна где да га упути / јер ни само не зна где се
налази. Цитирани стихови срж су мисаоног које
читаву збирку Василевског мрежи. Њене песме су
канали који непознато спроводе на светлост.
Откривају у чему се састоји његова непознатост. Из
прапочетне креде, у уводној песми се, градативно,
преко пепела, талога и праха, приспева до капи која
говори. Та животодајна вода, она која ватру гаси,
постаје песма. Кап бива, фениксовски, клица неког
жилавог корена, а о таквим коренима, етичким и
поетичким, емотивним и рефлексивним, пева се у
свим песмама-одама које ову збирку сачињавају.
И последња песма збирке, „Из раја“, једнако је
амбивалентна – чак и вишезначнија – од оне која нас у
збирку уводи. У њој се пева о одласку из раја стога
што тражимо рај изван оног у којем јесмо а тако само
отварамо врата пакла. Притом нас неизбрисиви,
незаборављени заборав прати: смећемо са ума како је
Христ, по очевом посланству, боравио на Земљи али
не са намером да у паклу борави нити да пакао
спасава. Голгота је била покушај спасења људског
рода. Христово страдање било је жртвовање за човека,
покушај да се овај (људски род) освести и ораји на
Земљи. (Чак и када смо, и ако смо, орајени, ми, на
жалост, тога у довољној мери нисмо свесни). Не
задовољавамо се оним што имамо, па ни онда када то
земаљски рај постане, тражимо друго, и више, и
другачије, највише другачије, али на начин који бисмо
најбоље могли окарактерисати као сасвим погрешан
(Атлантида и њено потонуће није нам било довољна
опомена):
Из раја тражимо рај,
друкчију светлост, мрак, истину,
мада ни на ове нисмо навикли.
Рођаке с неба не тражимо за пријатеље,
већ да им отмемо оно што имају,
мада не знамо ни с оним што имамо.
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Из раја тражимо рај,
ван њега тражимо Смисао, Реч, Говор,
које никада нећемо разумети,
као што нисмо разумели ни ове наше.
Из раја тражимо рај...
Аргонаути су нашли златно руно. Ми нећемо, –
нецентрирани – стално на путу ка нечем другом што
би требало да нам постане животна подлога, и у рају
жедни раја, успети да задовољимо своју жељу,
остваримо своје снове. „Поруке“ којима нас
бомбардују песме, оде Василевског – о, да – пре свега,
и изван свега, песимистичке су. Но, најзначајнија
литература у највећој тузи се и рађа. Радост – колико
је (и) има – резервисана је за сушти живот.
Књижевност није њен дом.
Свака ода Василевског у малом је поновљена
збирка: мали круг унутар великог круга. Срце круга је
књига која се, задржавши исти модел грађења
песничких слика, двојнички наслања на ранију,
најбољу, песникову књигу – Сушт, с тим што се у
новој не пева више о гласовима већ о ономе што они
творе: о речима и њиховој семантичкој густини. Њоме
као да песник наговештава читаву серију песничких
књига у којима ће језик сам пропевати и допустити
тако да му буду сагледани и срце и душа.
По дефиницији, ода је у античкој књижевности
била песма која је била написана како би била певана,
касније је означавала свечане и достојанствене,
похвалне песме, писане високим стилом и посвећене
узвишеном предмету, а још касније „покрива“ песме
које славе неку значајну историјску личност или идеје
попут родољубља, хуманости, пријатељства, младости, лепоте, љубави, природе... 4 У двадесетом веку и у
4
Кључни песници ода, ван сваке сумње, су: Пиндар, Хорације, Пјер Ронсар,
Едмунд Спенсер, Џон Драјден, Фридрих Готлиб Клопшток, Јохан Волфганг Гете,
Фридрих Шилер, Фридрих Хелдерлин, Гаврил Державин, Михаил Ломоносов,
Виктор Иго, Вилијам Вордсворд, Тејлор Самјуел Колриџ, Џон Китс, Перси Биш
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овом у којем јесмо, сасвим разумљиво, праве оде се не
пишу. Оно што се одом назива, поприлично је
удаљено од онога што ода по традицији треба да буде.
Песници који своје песме насловљавају одама могли
би се разврстати по томе колико су се одмакли од
онога што је ода некада била. Ристо Василевски је
задржао теме којима су раније оде биле посвећене.
Његово песништво, као и свако битно песништво,
проговара на начин који је и за узвишени стил
присутан у одама био карактеристичан. У њему нема
ничега што би случајно залутало или се општим
местима одазвало. Оно потврдно О да које у великом
броју песама налазимо, постмодернистички је,
делимице иронични, отклон од онога што би насилно
пренета, тобоже оживљена, а заправо наново
сахрањена, старинска ода могла да буде у временима
њој сасвим несклоним и еонима далеким. Само
„враћање“ једној одживелој песничкој врсти
истовремено је и њено оживљавање и још један доказ
да у песништву Василевског, као у кружници
уосталом, нема поделе на битно и небитно, на прошло,
садашње и будуће. Његова лирика непрекидни је рат
са конвенцијама било које врсте и ако она на
традиционалну лирику подсећа, подсећање је то само
на први поглед, јер она је оно што свака велика
поезија
беспоговорно
јесте:
ванвремена
и
свесавремена притом.
Дискурзивни присутно у поезији Ристе
Василевског, особено лирско философирање које је
краси, постало је њен заштитни знак. И пре збирке
Храм, ипак храм (2003 ), посебно после Сушта (2007) ,
песмама суште и зрелости и мудрости, песник – у
чијем певању нема ничег случајног већ се певано
уклапа у унапред осмишљено, умом и емоцијама
отелотворено, поетско здање – постаје прави лирски
философ, те би требало у неком будућем раду
осветлити нарочито последњу фазу његова певања
прогледалим
битком
присутним
у
његовим
Шели, Адам Мицкјевич, Михаил Еминеску, Петар Петровић Његош, Ђозуе
Кардучи, Пабло Неруда, Пол Клодел, Фернандо Песоа...
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философемама, засада збраним у трима књигама
мисленицима: Нулто време, Сновиди битка и Отисци
свесног. Ширина захвата и свеобухватност тема, и у
поезији и у афоризмима, подсећају нас, издалека, на
ону коју је остварио велики француски романтичарски
песник Виктор Иго. Млади Јован Христић свој есеј
„Поезија и философија“, по којем је и насловљена
његова књига штампана 1964. године, а који полази од
Аристотеловог аксиома (намерно „отворено“ цитираног) „Зато и јесте песништво више филозофска и
озбиљнија ствар...“, окончава тврдњом: „Тиме што је
филозофија изгубила данас добар део своје
неопозивости, она је на неки начин стављена у исти
ред са поезијом: бар по својој компетенцији да нам
каже нешто важно о нама самима“, те је
приближавање поезије изнова философији, „не само
нужност, већ и будућност поезије“ 5 . Да се поезија
итекако приближила философији, поезија Ристе
Василевског нам је и више него драгоцен доказ.
Ако би се могло писати о наративној потки
песама Василевског, њиховим „причама“, оне би се
најпре могле упоредити са оним, суптилним и мудрим,
андрићевским, из Знакова поред пута.
Теме песама нипошто нису случајно биране.
Није случајан ни њихов распоред у збирци. Постоји
унутрашњи ритам њиховог појављивања који нас на
откуцаје људског срца подсећа.
Свака последња строфа – ретки су изузеци –
почиње са (О)да уз које се спомене, понекад уз
додатке, оно што се налази у наслову. Песме без
„формуле“ у поенти су: „(О)да гласу“; „(О)да мору“ и
„(О)да потребама“. У „(О)ди води“ последња строфа
отпочиње речју в(ода) у којој је ода – овај пут исцела,
неразложена – у заграде стављена. У „(О) ди
гробници“ „(о)да“ је на почетку другог стиха
последње строфе. У „(О)ди савршеном“ претходи јој
реч ипак. Некада долази до промена речи, а неке
„формуле“ су двокраке, не увек „понављачке“. Њих,
(не)очекивано, нема у првој и последњој песми збирке.
5

Јован Христић, Поезија и филозофија, Матица српска, Нови Сад, 1 9 6 4 , 2 2
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Све ове песме, сасвим извесно, у збирци, због минус
поступка примењеног у њима, заузимају повлашћен
положај.
Известан број песама, посебно новијих, доноси
и датум настанка. Он нам показује како је песник,
правећи дугу паузу између ове и ранијих песничких
књига, скупљао и прерађивао у себи песничку грађу
која је онда хрупила попут вулканске лаве. Ипак, у
песниковим песмама ничега произвољног нема. Нема
препуштања, поготову неконтролисаним, емоцијама.
Оде су „посвећене“ најразличитијим стварима и,
збрани, њихови наслови творе космос у којем има
места за Бога и божју честицу, али и за црва, за време,
али и за јабуку, за гром, и истину, и имагинацију, и
лепоту, и општу мелодију, и непослата писма, и страх,
и тмину, и светлост, и празнину, и глас, и речи, и
песника, и мајку, и млеко, и хлеб, и воду, и тело, и
срце и смрт...
У извесном броју песама сасвим је укинута
интерпункција и тако је на њих, очигледно, скренута
пажња. Морамо се зауставити пред таквом песмом
макар да бисмо се приупитали зашто се песник
интерпункцијских знакова лишава.
У „(О)ди јутру“, на пример, имамо, и иначе у
читавој збирци заошијано, звукоплетење: уради и
уреди што се дало, / кроз прсте и прстенове.
Поједине
речи
у
песмама
отпочињу,
експресионистички, наглашено, великим словима.
Постоји и понека „случајна“ рима. Рефрене налазимо у
„(О)ди (с)трпљењу“, „(О)ди потребама“, „(О)ди
речима“ и „(О)ди песнику“. Песник понекад,
заробљавајући глас заградама, твори амбивалентне
речи: све(т), све(с)т, (пр)отицање, п(р)обудити,
(п)окретати, (с)трпљење...
Налазимо неколике (потенцијалне) неологизме:
плодорође [
двапут: у песмама „(О)да веселости“ и
„(О)да плоду и семену“], редород, родород. У „(О)ди
песку“ сусрећемо Ристовас галаксију. У песми „(О)да
савршеном“ находи се двореч бог-човек, а у оној
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насловљеној „(О)да разуму“ реч разум се разлаже на
Раз-Ум.
У одама Василевског присутан је хумор.
Довољно је издвојити, на пример, следећу песничку
слику из песме „(О)да срцу“: Срце је самар / на који се
товаре / из главе ствари, / из природе твари, / јаше се
по беспућу / као коњ без главе и, посебно (односи се на
срце) Иде куд га ноге носе. У „(О)ди јутру“ налазимо
сјајну хуморну компарацију: на првој пијаци
постанка.
Имамо и хуморно-ироничних песничких слика
попут, на пример: Боже, колико си Ти добар! / Дао си
човеку свој лик, / а он, тражећи другог себе, / више
бежећи од Тебе, / више ни на шта не личи! („ (О)да
Богу“). У тој песми је и следећа гнома: људи од
истине буду прогањани / све док не стану пред њено
лице! У рефренским стиховима, одељеној апострофи,
градативно, за Бога се вели како је добар, мудар и
вешт, а на самом почетку пете строфе утврђује се:
Боже, какав си Ти мајстор! Но, оно што највише
привлачи нашу пажњу је други Он. Уз божје, као да
постоји, макар скривено, и ђавоље. Може ли се, треба
ли, Богу убећи? Зашто би се то покушавало? Довољно
је само не мирити се сасвим – е да би се од унутрашње
заробљености уклонило – са оним стањем у којем смо
се, и не само нашом вољом, затекли.
Када говори о светлој и тамној страни, тами и
светлости, наш песник, у песми „(О)да тмини“,
афористички, пева: Увек там(н)а била дубља.
Да
бисмо
потврдили
нашу
тезу
о
философичности
поезије
Ристе
Василевског
позабавићемо се неколиким песмама овог песника.
Песма „(О)да плоду и семену“ овако се „отвара“: Бог
је семе, / Бог је плод. / Бог је семе властитог плода, /
Плод властитог семена. Ево почетка песме "(О)да
материји": Нутрина Јајета Праска, / основа свих
почê ла / знаног и незнаног, / што се јављају / у нули / у
суми света (нула је и круг, и самогласник О, онај из
којег све извире и у шта све увире – Д. С.) / [
...] /
Љуска / отпорна на ватру и лед, / моћна да сачува
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њихове облике. / [
...] / Колевка / у којој се зачео
живот... Све од ње саздано, / својом се руком себи
враћа (акценат је на својом руком – Д. С.) . / Узрок је и
лек / свих промена. / [
...] / Има свој говор / који човек
разуме / мање од самог себе. На самом крају песме се
вели како материја се непрестано мења, / живо хода, /
мисли, / понешто запише. То је очита градација. У
неким песмама откривамо, градацији сестринску,
кумулацију: догађа, / рађа, обликује, ствара, / налази
или не налази место („(О)да празнини“); тело
ослобођено / сувишних хтења, / сулудих порока, /
опаких страсти, / мисли које га поткопавају изнутра,
/ речи које га спотичу споља, / чињења која га
запљускују / бујицама масти, / динама шећера, /
кречом безумља... („(О)да телу“; последња три стиха
јесу хиперболична градација). У песми „(О)да пушци“
налази се песнички изузетно ефектна кумулација:
(пр)отицању времена, / глувом дошаптавању
галаксија, / пробијању и прожимању светлосних
кругова, / снази уздизања и сплашњавања таласа, /
померању ваздушних струја, / ницању и кружењу
вода, / појављивању и појачавању болова, / муклом
оглашавању порива, / потирању виђених и заумних
слика, / настајању и нестајању стега, / обнављању
семена, / ширењу мириса, / тумачењу постојећег
невидљивог... Да Ристо Василевски успева да
кумулацију као песничко стилистичко средство врати
на велика врата у нашу поезију доказаћемо позивањем
на још један пример. У већ цитираној песми „(О)да
пушци“ набраја се осамнаест врста овог убиственог
оружја. Није то једини каталог који се у њој налази. За
њим следе два нешто ужа: први пописује оно што је
пушки претходило, а други говори о ономе што је за
њом следило када је о ратним направама реч.
Прва строфа песме „(О)да мајци“: Да ју је Бог
имао / ко зна како би свет изгледао призива у наше
сећање незаборавне песме посвећене (све)мајци у
ранијој
песниковој
збирци,
међународно
антологизираној, Храм, ипак храм. У поменутој песми
су и стихови: Чак би и смрт / можда имала друго име,
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а смрт је – очекивано – „јунак“ читавог низа ода
песника о чијој збирци пишемо. У "(О)ди смрти"
Смрт је сестра животу / његова највиша тачка.
Борис Пастернак има збирку Сестра моја – живот.
Василевски неочекивано, онеобичено сасвим, пева
како Смрт својим крилом никог не повреди...
Последња строфа песме, онеобичено такође, пева: О
да смрти / којом ће се њен брат – живот / поносити!
У „(О)ди јутру“ су и стихови: мисао такне чак и оно /
што није хтела / – своју смрт. У „(О)ди гласницима“
спомињу се гласници који одгађају смрт / и њен
крајичак / увек везују за нови живот (помињање
гласника асоцијација је на античке трагедије у којима
су ови играли запажену „комуникативну“ функцију).
У „(О)ди потребама“: Треба волети и смрт, / кад
наступи тако / да никог живог не понизи. // Једино јој
се не треба удварати, / све док неком не каже, / шта
бива после ње!
Први стих „(О)де празнини“ је Колевка свега.
Памтимо менталну слику присутну у овој песми којом
се свеколика унутрашњост обасјавава: Чак и општи
дух, / сваки облик материје, / галаксије које лебде у
њој / као још недозрели плодови, / само су њени
пролазни станари, / који имају свој пут, / али никада
изван ње. Празнина је прамајка пуноће. На крају песме
„испевана“ су два (о)да: за празнином, следи
равнотежа.
У„(О)ди свести“ је и афористичка слика:
Ширина јој је бескрај / дубина јој се наслути / тек кад
неког уздигне / изнад њега самог. Афоризам налазимо
и у „(О)ди неоткривеним стварима: човек је
неуловљиви бескрај!
Почетак песме, као једно од повлашћених места
у свакој лирској песми, у песмама Риста Василевског
није само увођење у песму већ и њено лирско
"распрскавање" што илуструјемо оним из „(О)де
млеку“: Део је светлости / и свега другог / што
видимо. Том светлошћу, која је и у самом срцу
Млечног пута, задојена је Земља. Песма „(О)да путу“
отпочиње стиховима: Мисао на пут / сама је себе
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п(р)обудила. Василевском је почетак песме пра-поента
која са оном што се на крају песме, иза о(да), готово
увек јавља – круг твори. Свака песме Срца круга мали
је круг унутар збирке-круга која га у себе усисава.
Наводимо само једну, „праву“, поенту која се
окончава показном заменицом која је сасвим
онеобичава: у коме ће се све наставити, / бар како је
почело или – овако! („ (О)да могућем“).
Издвајамо поетичке стихове који откривају
песнички наум песника. У „(О)ди гласу“ Глас је
Магија / [
... ] / Али, стигавши из Природе, / везавши се
исувише за Човека, / као да је заборавио на
Свеприроду. // Никада није успео да се претвори / у
општи Знак. У "(О)ди речима" слика је, пак, поетичка,
разграната: Речи су живи извор. / Зачну се у заумљу,
неко им одреди пут, / дужину, глас, звук, / са својим
значењима / улију се у Језик, / као у Море / [
...] / Речи
су невидљиви материјал / којим се граде трајна здања
/ [
... ] / Речи су експлозивне направе / [
... ] / Речи су
благо, / које нема цену, / алат за све. / Отварају врата
душе, / руше зидове срца. У „(О)ди светој песми“
прибележено је, такође, како она заводи заумљем и
додаје се: Зато је свако носи у себи / и нико не успева
да је напише. У „(О)ди артефактима“ артефакти су
ланац-претеча Аријадниног конца. „(О)да будућем“
говори како треба Омогућити немогуће: Лето да
буде зима / реке да теку узбрдо / и изнад свог корита,
/ шуме да расту из пепела, / земља да не зна своје дно,
/ човек да не препознаје себе, / није одредио Творац /
ма како га ко звао. У њој се пева о немогућем које би
постало једнако могуће као и оно што је очигледно и
уобичајено могуће. Поезија и има задатак да немогуће
могућим учини. Она је пев немогућег.
Песма „(О)да песнику“ има посвету Никити
Станескуу. Непотребно је речи како је земаљски орач
који се у њој спомиње значењски полифон. Он
обухвата, у исти мах, и Бога, и великог румунског
песника и сваког аутентичног песника уопште. Осим
Пастернака на кога је учињена алузија у „(О)ди
смрти“, имамо још цитатних места у Срцу круга.
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Требало би, на пример, упоредити „(О)ду последњем
човеку“ са чувеном песмом „Задњи Адам“ Силвија
Страхимира Крањчевића или стихове „ (О)де путнику“:
И већи је путник / онај ко о путевима сања, / него онај
који се њима креће са онима који су у „Путовању“
Шарла Бодлера. Наравно, није у питању никаква
имитација, већ само стваралачки дијалог.
Ристо Василевски као да изнова ствара свет, и
себе у њему. Мрву по мрву. Типичан модел његових
„философских“ песама је анализа (својеврсна
атомизација) доводи до синтезе (синегдошког), и
духовног.
Прилично ретки су – тим су драгоценији –
проблесци метафоричког (налазимо их и у синтагмама
и у песничким сликама): песак времена („ (О)да телу“);
невеста победа и пораза („ (О)да пушци“); лист душе
(„(О)да светлости“) ; жилица духа (Исто); бездушних
уједа тмине („(О)да светој песми“) ; глуве куће („ (О)да
потомству“); плиткоћу времена („ (О)да мору“);
Небеско млеко / надоји ноћ, / свему у њој сване. // Све
се продрма и протресе, / отресе прашину сненог, /
узјаше птицу дана, / претећи кљун / сунчаног лука /
дотакне трен живота („ (О)да јутру“); Млечни пут / је
само једна његова дојка („ (О)да млеку“); клас дојили
снови („(О)да хлебу“) ; Светлост Сваком другом је
прикачила сенку / [
...] / Мраку је оставила пипке /
самог себе да тражи и налази, / велике очи без главе, /
из себе страх да изгони („ (О)да светлости“) ;
запљускује прозоре вида (Исто); Земаљски Орач /
послује на Небу / просејава заумље // Види два лица
истог човека / траже она једно друго („ (О)да
песнику“); Прошлост маше крилима („ (О)да кутку
самоће“) ; (Мозак је) Срце круга / и стожер / око којег
се све окреће / да би круг остао целина („ О)да мозгу“);
(Точак је) Облик који је одвајкада постојао, / личио на
планету, око и плод, / на белутке које су реке /
избацивале на обале; на окретање човека око самог
себе / или кружење око нечег другог, / нарочито
недостижног („ (О)да точку“); Дан је светионик / око
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којег се врти свет, / који (п)окреће свет / ма колико се
пута будио. / [...] Дан је свитац... ( „(О)да дану“).
Најразигранија метафорика она је коју имамо у
ванредној „(О)ди воде“. У њој песник пева: Вода је
магија која не умире, / магија која саму себе ствара. /
Тело је које само себе одржава / у свим облицима. Она
је мач / који сам себи крчи пут; невидљиви кључ / за
све врсте постојања; смола; светлост, а сви ми /
текући од рођења до смрти и позива нас поново да
призовемо неизбежног Гастона Башлара и његов
феноменолошки оглед о имагинацији материје Вода и
снови 6 овај пут онај његов део у којем знаменити
француски феноменолог, говорећи о четири
(пра)материје као „четири различита типа беса“, пише
о силовитој води: „Зов воде захтева некакво потпуно
предавање, интимно предавање. Вода тражи
становника. Она зове као што зове отаџбина;“ Она је
„елемент младе и лепе смрти“. По Шандору
Ференцију из воде смо и дошли. Течемо кроз живот
попут ње. Уливамо се у смрт. Но увир је – сасвим
могуће – нови извор. Уосталом, нимало случајно,
песма „(О)да свести“ отпочиње строфом: Извор – увир
/ увир – извор / нико не зна / где јој извор / где увир.
Василевски, не само у овој збирци, води као
праматерији
даје
предност
над
другим
праелементима.У дводелној „(О)ди мору“, коју творе
„Море надолази“ и „Море се повлачи“, поново се пева
о разјареној, бесној води: Ломи црна огледала, / крхке
обале / претвара у дно. // Узбуркана утроба / помера
све са свог места, / избацује на површину. // Буди се
један посве други свет. Нимало случајно, ниједна од
саставница ове песме, једине дводелне у читавој
збирци, нема финално (о)да. И тако се указује на њен
повлашћен положај у књизи.
Надреална је, сагледана унутрашњим очима,
слика присутна у „(О)ди песку“: Песак је
мрестилиште / свега што кратко траје. // Написано
на њему / очас се ослика на небу. У истој песми су и:
6
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1 9 9 8 ,
превод Мира Вуковић.
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пре најезде плиме / – природних уста / неминовне
осеке и песак је мој брат, као и, хуморна, кованица
која именује Ристовас галаксију.
Оксиморон је једна од „ ударних“ стилских фигура
овог песништва: Без облика / све обликује („ (О)да
свести“) ; (О)да хлебу / који вапи за гладнима („ (О)да
хлебу“; ова песма налик је оне које је испевао велики
француски феноменолошки песник Франсис Понж на
којег се помало угледао српски песник Васко Попа);
Сам је себе посејао / самог себе отхранио (Исто);
Прах није постојао на почетку, / или је на почетку све
било прах („(О)да праху“) . Када песник у "(О)ди
потребама" набраја се шта треба учинити на етичком
плану не би ли нам се очовечио у довољној мери
живот, набрајање се завршава оксиморонским стихом /
„поруком“: Треба ценити зачетак живота; Треба
хвалити рађање; поезију, без које би слика света била
ружна, / као нарикача на туђем гробу; Треба
поштовати трајање; Треба подстицати туђе
искораке; Треба волети и смрт. Сасвим очигледно,
оксимороне бисмо – када је Василевски у питању –
послуживши се метафорама, могли поделити на оне
који су „меки“ и оне који су сасвим „оштри“.
Најпонорнији, несумњиво, јесте: Ко је предак нашем
Претку, / нашем Створитељу? („ (О)да претку“).
Прибележили смо у ранијим текстовима које смо о
Василевском написали како је он битни песник.
Остаје нам да то поновимо и овом приликом. Није
згорега подсетити се шта је, такође битни песник
српскога песништва, Бошко Томашевић о оваквој
поезији прибележио у свом давнашњем тексту,
објављеном 1988. године, „Битно песништво као
певање близине“: „Битно песништво као прво
песништво према самој ствари јесте певање близине.
[
...] Искуство близине опева, дакле, битно песништво
као расветљујуће/тумачеће непосредно казивање о
смислу битка, о истини битка и о месту битка.“
Знаменити српски књижевни теоретичар сачинио је,
пишући о њима, списак битних песника: Фридрих
Хелдерлин, Рајнер Марија Рилке, Георг Тракл, Деже
60

Костолањи, Еугенио Монтале, Хорхе Луис Борхес,
Ежен Гилвик, Рене Шар, Чеслав Милош, Ален Боске,
Паул Целан, Збигњев Хербарт, Едмон Жабес... Њима
можемо, с разлогом, придружити и песника о којем
пишемо. Највише, управо, због књиге о којој то
чинимо, оној која јој је претходила – Сушт и оној која
се појавила пре обе – Храм, ипак храм.
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Ристо Василевски
ОДЕ 7
(Божје ствари)
(О)ДА ПРАЗНИНИ
Колевка свега,
једино место за све,
отворен простор
за сваки облик пуноће.
У њој се све, објашњиво
и необјашњиво, догађа,
рађа, обликује, ствара,
налази или не налази место,
да би се после времена –
крaтко трајање, век, живот –
преселило ко зна где,
опет, само унутар ње.
Вечита и несамерљива,
иста споља и изнутра,
није мера да се њом
било шта измери,
поуздано утврди, учврсти.
Чак и општи дух,
сваки облик материје,
галаксије које лебде у њој
као још недозрели плодови,
само су њени пролазни станари,
који имају свој пут,
али никада изван ње.
(О)да празнини,
прамајци пуноће,
без које не би било
ништа постојеће.
7

Из рукописне књиге Срце круга.
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(О)да равнотежи
свега што траје
и трајањем све(т) обнавља.
(О)ДА МАГМИ
Усијани је стожер
око којег се хладе наше главе
и још сазрева
свест о свему.
Најближа јој прошлост,
најдаља будућност
која се још не назире,
али се нуди
да дâ одговоре
на сва питања која поставља време
а ми им још нисмо дорасли.
Срце јој свачим притискамо
да проговори језиком лаве
и по ко зна који пут опомене
да се на темељима гради
али се само с коренима опстаје.
Њена колевка
стално кружи по васиони
и ко зна колико чезне
да споји све што је одњихала
а одише животом
какав знамо и не знамо,
или, због себе самих,
можда никада нећемо сазнати.
(О)да магми
која је дала све од себе,
а од нас не тражи
чак ни да је се сетимо
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док је газимо под ногама,
или од њене глине
стварамо своје светове
који уопште не личе на њу.
Охрид, 22. август 2017.
(О)ДА ПРАХУ
Прах није постојао на почетку,
или је на почетку све било прах
да би се од њега створио
сваки делић космоса,
све што у њему пребива
или од њега живи;
да би се све с правом да постоји
опет у прах претворило.
Садржај је чак и сваке капи кише,
јер чим она испари
иза ње остане фини прах
којег ни сама није била свесна.
При сваком новом оживотворењу
или умртвљењу
често промени облик,
претвори се у материју
која истој ствари
дâ други смисао или карактер.
Једино је дух нешто друго –
као да је постојао и пре почетка,
као алат у рукама Бога
свему је на почетку кумовао
али је искључивао прах
као основу свега
и као садржај својих вредности.
(О)да праху
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који ће учврстити темеље света
да их не могу уништити
ни атоми извучени из његовог срца
ни нове наметнуте везе
његових светих честица.
Смедерево, 24. јун 2017 .
(О)ДА МАТЕРИЈИ
Нутрина Јајета Праска,
основа свих почê ла
знаног и незнаног,
што се јављају
у нули
у суми свега.
Љуска,
отпорна на ватру и лед,
моћна да сачува њихове облике,
чак и онда
кад се сударају и сабијају,
мењају унутрашњи изглед,
претварају се у невидљиви прах
или нешто сасвим друго.
Утроба
у којој се зачео живот,
развио дух,
покренуо свест и умеће памћења,
да ништа не буде заборављено,
најмање рађање, пролазност, смрт.
Све од ње саздано,
својом се руком себи враћа.
Узрок је и лек
свих промена
унутар и изван себе,
подлога на којој се све касније слегне.
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Има свој говор
који човек разуме
мање од самог себе.
(О)да материји,
која се непрестано мења,
живо хода,
мисли,
понешто запише,
мада зна
да то најчешће ничему не служи!

(О)ДА БОЖЈОЈ ЧЕСТИЦИ
Од ње је све кренуло,
све је од почетка у себи носи
као темељ и тајну
која се не дâ одгонетнути.
Око себе окупља
све што има телесност,
припада материји
и свести о њој,
једина зна
све о путу
од почетка до краја.
До ње допре
сваки покрет,
свака помисао,
сваки поглед упућен свему;
свака је промена промени,
али никада толико
да открије да то осећа
и то било коме покаже.
Божија,
с правом је једина света,
јер нико не зна
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да ли се икада променила
док се све око ње мењало
и постајало нешто друго;
мала,
да је узалудно тражити је
и мислити да се може пронаћи;
са свим сједињена,
да је нико не може
од било чега одвојити.
Стоји у времену
и хода са свим у времену.
Припада свим планетама и галаксијама,
а ко зна где је њена права постојбина.
И нико не зна да ли је уопште смртна,
као што не зна да ли је и Сâм Бог смртан.
(О)да честици
која је с божјим благословом
остала тајна за све
и тако сачувала смисао живота
и постојања свега у њему.
Смедерево, 29. јун. 201 7.
(О)ДА БОЖЈЕМ ПРЕТЕЧИ
Ништа без ичега
ничег без нечега
Дакле, нешто је
морало да претходи
и нашем Створитељу
и можда је све оно
што је Он створио
својим наумом и умећем
само налог
или дуг према том Нечем
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Зато, дуговати све Створитељу
грех је
не само према према Њему самом
него и према том Нечем;
значи затворити простор
да се понешто дугује
и свима после њих
касније, можда, и нас самих
(О)да том Нечем
том Божјем претечи
и свима попут њега
који су себе уградили
у савршенство света
утрли путеве кроз време
а остали анонимни
и пред Богом
и пред свима после Њега
који су се за нешто жртвовали
али то нису прећутали;
(о)да том Нечем
које можда још свиме управља
као подсвест све још усмерава
али нити жели да се то види
нити да се за Њега чује
јер му је то што чини
властити циљ и – сасвим довољно.
Смедерево, 5. септембар 2017.
(О)ДА БОГУ
Боже, колико си Ти добар!
Дао си човеку свој лик,
а он, тражећи другог себе,
више бежећи од Тебе,
више ни на шта не личи!
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И кад се у Тебе најчешће куне,
чини то више због других,
због страха од њих,
него из чисте љубави
према Твојим врлинама
или законима живота!
Боже, колико си Ти мудар!
Поделио си мудрост свима,
а не само једном једином
који би лако помислио
да је мудрији од Тебе!
Боже, колико си Ти вешт!
Свима си исто уделио –
да се сами плоде и множе,
проналазе путеве до истине,
или од истине буду прогањани
све док не стану пред њено лице!
Боже, какав си Ти мајстор!
Сваком си дао меру
да се њом показује и доказује,
чак и у смрти
која може бити заслуга или Твоја казна.
(О)да Богу,
који ником није рекао циљ,
време докле ће све трајати,
стоји иза свега
као испред свега
и тако не дâ,
да било ко умисли
да може мимо и изнад Њега
и тако заувек све упропасти!
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(О)ДА МАЈЦИ
Да ју је Бог имао
ко зна како би свет изгледао
Можда би брига
коју би с Њим поделила
лишила природу зла
човека да буде
увек најгоре оружје
Свест о нама
била би јаснија
затамњена места
оку ближа
уму угоднија
Јер Она је Утроба
у којој се све зачиње
развија до рођења
задојено њеним млеком
успоставља равнотежу
на којој све почива
Љубав браће и сестара
не би одређивала мржња
која је њено друго лице
и својом сумњом све ремети
Чак би и смрт
можда имала друго име
(О)да Мајци
пресељеној у вечности
и пре него што је помислила
да роди Бога
Мајци о којој
можда ни Бог
ништа не зна
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(О)ДА ГЛАСНИЦИМА
Морали су бити рођени заједно с Творцем
чим су први разгласили вест
о Његовом постојању,
о делима које чини,
правилима које прописује
да све има своје место,
да ником Његовом вољом не смета.
Касније су све време бивали будни,
да слуте, на време виде
и огласе постојање свега,
чак и када то неко не жели.
Оглашавали су победе и поразе,
ратове иза којих су остајали само они,
ти често сумњиви сведоци,
једва чекани да упозоре,
убеде, предомисле, обрадују,
победе страх ( к)од других,
каткад промене слику света,
чак и кад се он налазио у бездану
у коме сами нису хтели.
Често против своје воље,
бивали су гласници црних вести,
без икакве властите кривице
ширили туђе лажи,
завршавали на стубовима срама,
вешалима и стратиштима,
као награда онима што знају
ал’ умеју да ћуте.
Ода гласницима,
који знају да нађу меру
између онога што чују и виде
и онога што сами мисле,
који својом мудрошћу
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учине да лоше вести мање погађају,
лепе не дижу одмах на ноге
и не одводе лако на странпутицу.
(О)да гласницима,
који одгађају смрт
и њен крајичак
увек везују за нови живот.
(О)да свима нама,
у којима буја семе гласника
али својим плодовима
никог и ништа не ометамо
да цвета према својој природи,
нити семеном тих плодова
неког или нешто трујемо
ни према својој
ни према њиховој вољи.
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Јасмина Обрадовић
АКО БУДЕШ МОГАО
„ Бићеш човек, сине мој.“ ( „ Ако“, Р.Киплинг)
Ако само будеш могао да се сетиш…
Колико пута је опрала судове,
сложила их на своје место.
Усисала. Обрисала прашину.
Опрала веш.
Простирала, склањала, пеглала.
Мењала постељину.
Проветрила собу. Опајала.
Опрала прозоре. Заменила завесе.
Спремила ручак, доручак, вечеру. Ужине.
Колаче, празничне трпезе.
Дочекала, испраћала.
Кувала чај, кафу. Сипала сок. Воду.
Приносила. Односила.
Наместила кревете. Поредјала јастуке.
Полила цвеће. Почистила двориште.
…
Налазила играчке на невероватним местима
и враћала, враћала, враћала… Паковала.
Колико је пута тешила бебу, уморна, без сна.
Колико су је пута болеле руке и леђа.
Колико је ствари обавила једном руком док је
у другој држала бебу.
Колико је пута успут ручала.
Колико пута је пошла, а да није знала куда.
Колико је пута ушушкала уснуло дете.
Играла се. Маштала.
…
Колико пута се тихо смешила
за први осмех, буцмасте образе,
први зубић и први корак.
Колико пута се нашла баш ту, где треба
и пружила пољубац у носић.
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…
Колико пута је бринула и плакала.
Одћутала. Говорила.
Понекад се мало дурила.
Пуцала. Падала. И опет устајала.
Смешила се. Нашминкала и кренула даље…
…
Ако будеш могао
тога
да се сетиш…
Волећеш своју жену,
сине мој.
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Богдан Маринковић
СВЕТЛОСТ
Истопили смо пластику,
живот укалупили у јефтину амбалажу.
Хранљивошћу пива, оправдали алкохолизам.
Вином смо покушали исцелити срце.
Мора алкохола нису изнедрила копно.
Ипак, пливамо и даље.
Келнерица Нада неуморно допуњује чаше.
Њена прљава кецеља још уме да пробуди неколико
ласцивних погледа.
Још се копрца скитница у безданом јарку.
Још се копрца, добро је, осећа се живот у парама даха.
Хладноћа ветра ће га отрезнити.
Ноћ ће га заштитити од светлости дана.
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Милан Драшковић
СВЕТ ПОД КУПОЛОМ
Челичне пећине и оковано небо.
Ветра ниоткуд.
Росумови роботи и Фабрика апсолутног.
Врли нови свет.
Где сте Гониоци облака?
Где су Врата у зиду,
Ронилац кроз стене?
Кажу да негде постоји
Митаго шума,
Јастребар,
Дрво мачева и драгуља…
Слушамо свакакве вести и гласине,
играмо временски гамбит у Клубу десперадоса,
испраћамо глинене кочије,
стрепећи да сутра може да буде
предалеко.
ВРЕМЕ
Време бејаше светиња
за народ Инка.
Веровали су
да се време понавља.
Време схваћено као
спирала полудрагог камења
нешто је сасвим друго.
Време.
Нови доласци, стари сусрети.
Други дани, друге очи.
Стрела времена.
Рог времена.
Мрежа времена.
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Олупине времена.
Вртложје времена.
Компликовано?
Не, кад се прецизно израчуна
квадратни корен сутрашњице –
време је најједноставнија ствар.
НОСТАЛГИЈА
Лила је киша тог последњег дана априла,
прскајући излоге боље снабдевених бутика,
небо се смешило понекој муњи,
а звук твојих високих потпетица
привлачио је клошаре и голубове.
У чајџиници на скверу
чежњиво си гледала слику Хокусаиа.
Закључих да је горки пиринач
мање горак кад се помеша са циметом.
Таква је магија носталгије.
ПУТЕВИ
Путеви. Беочузи у бескрају.
Путеви и раскршћа.
Надања и очекивања.
Иза угла. Иза следећег дана.
Путељак. Велики друм. Царски друм.
Један од путева сигурно води у Рим.
Пут свиле.
Пут за Елдорадо.
Пут за Оз.
Пут укрштених судбина.
Пут поплочан добрим намерама.
Који је твој пут?
Који је мој пут?
Неко негде рече:
„Мртви имају своје путеве.
Само су живи изгубљени.“
Амин.
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Валерио Орлић
МОРСКИ ВАЛИ
Чуо је Бог молитвупастира,
Змијски шапат, дрхтај ране зоре.
Заигране валове, како дише море,
одсјај у камену, буру која свира.
Чуо је гласе велебитских вила,
Крик галеба што по мору кружи.
Рибара у зору што се с њиме дружи,
знао је да камен може бити свила.
Чуо је Бог за Евине гријехе,
Слане сузе, чипку, поља соли.
Чуо је за драч и камен што срцем се воли,
За стару смокву, дом препун утјехе.
Чуо је Бог за пјешчане жале,
Звјездано небо што сличи на тебе.
Чуос ам и ја у камену себе,
а Бог је чуо моје морске вале.
КРАЈ
Растворило се небо, скинух кожу с лица
и видјех сунчев свјетлосни слап.
У калежу сам испио мјесец на искап,
пјегасту ноћ оставих у гнијезду птица.
Парао ми поглед танки руб даљина,
у оближњој вали облак се насукао на хрид.
Пучином се ваљао непробојни зид,
у оку је умрла бескрајна тишина.
Тутњи ноћ, свијетли небом сјај,
земља пије тихо своју крв.
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Гори шума, трупла, задах, црв,
наслућује се на хоризонту крај.
У МОЈОЈ ТИШИНИ
Толико ли гласа у мојој тишини
прашина прекрила, заборављено штиво.
Прстима је одмичем, све је живо,
свако слово, ријеч у овој тмини.
Док гласове разасуте чујем,
баш свака ријеч ме полако буди.
Поетске боје нетко ми нуди,
златним везом пјесме кујем.
Пишем, а глас ми говори, стани:
„Све што желиш написати, већ сам написао.
Прије тебе сам живио, прије тебе дисао,
а сад ме прашином прекрили дани.“
Колико гласова да оћутим тебе,
небо се гаси и мјесец у очима.
Срећа ми понекад дође ноћима,
јер у зденцу живота то слушам сам себе.
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Жељко Димитријевић
КУЋЕ У КОЈИМА НИКО НЕ ЖИВИ
такве смо волели
викендице или куће мртваца
бежали смо за време одмора
Или викендима
од солитера аутобуса радионица клупа у парковима
у те тек проветрене собе
скидали бисмо паучину и износили
столове и столице испред куће
око нас пусте штале млекаре пушнице
комшије ограде
цепали смо дрва
правили сезонске салате
сунчали се јели скидали мајице пили
и пре вечере поливали бетон на трему
водом из бунара
ти и ја бисмо ударцима дршкама ножева
убијали караше и деверике
полагали смоњихове главе на
бетон чесме и
завлачили прсте у њихове утробе
ноћу бисмо снели столице до платоа на језеру
сећали се власника кућа
живих здравих мртвих болесних
док чекамо сома и смуђа
неко би прокоментарисао
како нам недостаје
сијалица на фасади
или неко дете које би трчало по травњаку
проверавали смо пре повратка
да ли смо све
очистили вратили опрали судове затворили вентиле
закључали и да нисмо себе
негде случајно заборавили
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ПОЛИТЕХНИЧКА КРВ
На новом послу
Радим од седам ујутру
Јавим се теткицама
откљуцам читаоницу
Скувам кафу, седнем и ћутим
Деда је минирао руднике
Отац је одржавао далеководе
Ја ударам печате
Школски пример суноврата низ
Теорију вертикалне друштвене покретљивости
На полици иза мојих леђа
Налазе се наслови
„Грађа и функција стопала и обуће“
и
„Пластична анатомија човека“
савршено се уклапају
у све фетишарске библиотеке и колекције
на институтима који за предмет имају
отпорност материјала
Да ли имате неку књигу о
Заштити од буке и вибрација
Да ли имате неку књигу о
Карактеристикама карбона
Да ли имате неку књигу о
Историји типографије
Да ли имате неку књигу о
Студијама моде
Наслов дипломског рада
„Оцењивање усаглашености малтера за зидне
конструкције“
је поезија струковних студија.
На крају радног дана
Поздрави ме званично обавештење на огласној табли
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Са текстом
„Изгубљени сат се налази у канцеларији број 22 “
И огромна је штета што радница студентске службе
Не предаје Увод у теорију књижевности
ХЕГЕЛИЈАНСКА ЉУБАВ
Наравно да је он за мачку
само предмет
ствар у хегелијанском судару
ДВЕЈУ самосвести
црвима дебелу опну
око протеина
и њене канџе му
не могу ништа.
Човек их гледа кроз прорезе
на дрвеној клупи
њему су мачке
занимљиве само док су
младе
касније постану
споре
и досадне
и ређе јој седају
у крило
али љубав никада није имала везе
са тим
Једном јој је као поклон
за рођендан
купио
Речник заљубљеника у мачке
тада
када је већ престајао
да је воли
покушава да се сети како изгледају
корице књиге
шта јој је написао као
84

посвету
и колико љубав има везе
са тим
ДА НИСАМ БИБЛИОТЕКАР
Да нисам библиотекар
био бих
или диригент
Или матадор
Или детектив
У радним оделима
они плешу
са палицама на матинеима
са мачевима у спарни сумрак
са револверима на
пристаништима, у парковима
и туђим становима
Поприлично сам сигуран да не познају
какав је то осећај када устанеш нагло са столице
и изгубиш равнотежу због ниског притиска
не носе наочаре
и немају крваве проливе
Кораке и манире
за игру
између полица, чивилука и монитора
у елетронским читаоницама
нека измисли неко млађи
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Оливер Стокић
ШТА САД
НЕБЕСКИ СВОД ТОНЕ НАДА МНОМ
КАО ЗИД ПОДРХТАВА МОЈЕ ТЕЛО
НЕБЕСКОМ СИЛОМ УСКОВИТЛАЛА ДУША
КО ГЕЈЗИР ИЗЛИВА ИЗ МЕНЕ
БЕС ИСКОНСКИ ЈЕР МИ КОЖА НЕ ДА
ИЗБАЦИТИ И ЗБАЦИТИ СА СЕБЕ
СВЕ ГРЕХЕ КОЈЕ СМРТНИЦИ НАЗИВАЈУ ГРЕХОМ
И СВЕ ДОБРО ВЕЋЕ НАЈВЕЋЕ
ШТО ОНИ ПРОЗВАНИ ЉУДИМА ЦЕНЕ ДОБРИМ
И САТИМА ГОДИНАМА ВЕКОВИМА И НЕ ЗНАМ
ВЕЋ
ТИЊА ТАЈ ПЛАМЕН У МЕНИ
А НЕ КРЕИРА НИШТА ШТО ОНИ ДРЖЕ
КРЕАЦИЈОМ
ЈЕР У МĒНИ ПРОЛАЗНОГА КО ДА УТИШАН БУДЕ
АЛ СЕ СТАЛНО ВРАЋА
БЕЗ ИЗЛАЗА
А УЛАЗИ ТРЊЕ ИЊЕ И ЈАД
И ШТА САД
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Саша Скалушевић Скала
ИМА ЛИ ТОМЕ КРАЈА
Нека Сунце приђе ближе.
Нека и сам тај човек приђе ближе.
Шта би, дођавола, могао да чита тај човек?
Рејмонд Карвер
увек или готово
увек
када ми је било тешко
у животу или сну
кренуо бих писати
или бесконачно ослушкивати
музику у себи
што је било такође
један вид писања
само не на папиру
тастатури или ваздуху
то је било моје
умирање
или рађање
што је увек исто
када сте начисто са собом
јутра су лака
подне неподношљиво
да знам
нема краја
ДО КРАЈА СВЕТА
још мало о крају Света
крају свега
што нас овако
или онако
већ чека
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зборимо данас
као да већ кроз
разне јауке није већ
све речено
особени печат
јединствени тон
и арому апокалипси
дају управо знакови
који успут маме пролазнике
срећемо их како се потуцају
од једне до друге екстазе
склизнули са календара
Инка и Маја
охрабрени излазе
из сокака
који увек пуца
право на гробље
ДРУГДЕ
не ниси на полици
ниси ни у купатилу
не седиш ни на дрвеном
кухињском столу
док гулим повећу шаргарепу
кромпир и лук
не скриваш се испод
карираног ћебета
да би ме изненада уплашила
са оним гласним буу
не смеуљиш се испод јастука
као да те ја нећу чути
ти си овде
у песми
и нигде другде
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Ана Виторовић Рајић
СВАДБЕНА ТОРТА ЗА БИВШЕГ МОМКА
Посматрам девојку у посластичарници која
филује свадбену торту. Пажљиво је посматрам и
анализирам њено душевно стање. Знатижељна сам,
јер она филује свадбену торту свом бившем момку.
Веза је, додуше, била кратка и тајна, али живимо у
малом граду. Знам за њих, а она не зна да ја знам.
Посматрам је, сасвим необавезно разговарајући
са њом. Изненађена сам њеном воштаношћу, али
задивљена трудом који посвећује украшавању торте.
Труди се зверски, искрено, истински. О чему ли
размишља? Не успевам да јој ухватим мисли...
Померам се, остављајући је саму да ужива у
својој посвећености, и мојој неупућености.
Чудно је колико, понекад, волимо свој понос!
КРИЗА МИСЛИ
Покушавам да у себи препознам нешто што ме
тишти, што боли, што изједа... Трагам за нечим што би
ме инспирисало да стварам, али узалуд... Изврнула бих
своју кожу, не бих ли се отресла ове немоћи.
Желим да опишем осећај бола који најбоље
познајем, с којим могу да се носим... Нема га, само
празнина, тишина, мук... У лавиринту куће, између
ходника, кухиње и спаваће собе, заједно са прашином
сам стресла и своја узбуђења, надахнућа, мисли. Са
руку ми се спрао божанствени прах, који је
ноншалантно помагао оловци да клизи по папиру,
плеше. Спрао се заједно са мекоћом и паперјем мојих
додира.
Све враголасто у мени је утонуло у свакодневицу поподневне кафе, која одише просечношћу.
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Зорка Стојановић
МИРИСИ НЕМИРА
Не знам како надолазе. Али, надолазе мириси
немира, дотичу душу, наду, сан. Надиру, углавном
ноћу, када се свежина јастука полако изједначава са
топлином образа и када желим да ми све мирише на
пролеће.
Будим се и опет осећам мирисе немира. Не знам
одакле надиру, али ето, надиру. Запаво, они су и били
ту, само сам ја дошла с пута, из болести, заборава.
У праскозорје корачам улицом и бројим кораке.
Корачам, по рубу навике, потпуно познатом улицом,
која ниоткуда не обећава никакво изненађење и која
прима кораке без одјека. Гледам како се небо полако
отвара – као плод, који се бистри и који ће сазрети.
Примећујем како сунчев сјај улази у боје ствари.
Осећам окрепљујући дах јутра. Чујем непознате
кораке који ме враћају у стварност. Осећам
окрепљујући дах јутра. Отварам дланове и пружам
руке небу да испари и последња сенка таме. Застајем.
Окрећем се између стабла дрвореда – нико ме не зове,
свако жури својим путем. Гледам према ивичњаку– ни
једна кола се не заустављају, људи јуре према лудим
сусретима које избегавају у последњем тренутку.
Враћам поглед преда се. Ни камен ми не стоји на
путу. Ни трава. Све је на пашњаку у Слатини, где је
мој пастир, чувао стада оваца. Прелазим погледом по
прозорима наоколо – она се отварају, као шкољке
износе напоље топле постељине, чупаве главе и
трештави звук радија. Али, ми нико са тих веселих
прозора не маше, нити намигује. Стојим слеђена на
плочнику док се све око мене окреће и одлази. Не
преостаје ми ништа друго него да дигнем поглед
према опраном јутарњем небу, с безнадежном
самоћом; оданде ме дочекује звонки крик оштрокриле
птице – ласте.
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Али, није ме она зауставила. Знам то и зато не
могу да продужим пут. Да не бих изгледала сумњиво,
сулудо и доконо, претварам се да вежем пертлу на
ципели. Поново гледам према виоким прозорима.
Сада, сасвим неочекивано видим шарене ћилиме, од
којих сам у детињству добијала „оспице“, видим
стрина Живану у тамној марами, како се јавља
сусетки, чујем звук фруле. Дозива ме мој пастир.
Осећам мирис тек скуваног млека. Видим црнокосог
дечака, како ми маше. Мој принц из снова... .где ли је?
Како да га пронађем?
Док ми од дневне светлости бубре очни капци,
пребирам међу прстима послушне пертле и мислим: У
ком времену живим? Лежем у једном – будим се у
другом; рађам се у једном – умрећу у другом. Зашто
сад кад сам се усправила везаних пертли, не постајем
свесна каква ме је то невидљива сила зауставила? Или
ће само успомене из детињства телеграфским жицама,
чувати избледеле дечије змајеве и бродове од папира.
Не могу вечито да се претварам. Нисам сулуда,
ни докона. Морам да се придигнем и тешим: у које
год време живела, детињства пролазе, али игре остају.
И док се осећам како ме жамор ужурбане улице
увлачи у свој вртлог, тражим онај део себе који је
навикао да сањари.
Обазриво се успрвљам у страху и нади да ће ми
онај птичји крик направити рупу на темену. Али, не,
то ми само гранчица пролази кроз косу, као умирући
дан преко дечије главе. За тренутак хоћу да помислим
како не само игре већ и детињство – макар као
варљиви остатак змаја на жици – још није неповратно
прошло. Хоћу да помислим, макар то био грех, кад
одједном видим пред собом цвет. Неприметан,
незабораван. Само што се отворио усред шевара
олисталог зеленила, гледа ме тврдим погледом и – ја
већ знам. Приближавам му лице, скоро затворених
очију, као крхкој главици новорођечента чију
паучинасту косу претварам у додирљиве латице
познатог мириса. Приближавам лице сасвим до цвета
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и гледам га онако као што мислим да он мене гледа. И
знам, осећам….
Радује се стрина Живана. Мази ме по коси ,
љуби цвет. У руци упаљена свећа, а поред ње бело
јагње. Из џепа кецеље, даје ми коцку шећера и
изрезбарену фрулу. Окреће се сузних очију да пођe .
Узалуд јој пружам још један цвет… Лагано замиче иза
трошне куће. Губе се обриси њеног лика у даљини.
Дозивам је, вриштим, али не чујем свој глас.
Остајем на плочнику сама. У руци коцкица
шећера и очева фрула. Поново надиру мириси немира
– и никад не знам како ни одакле долазе. Долазе и
одлазе, падају и губе се, као свици, жмиркави а слепи.
Знам, ако их одмах не ухватим касније ништа неће
вратити сећање на њих, нити ћу схватити тренутак
доживљаја.
Кад бих бар могла да будем лептир. Можда бих
схватила тренутак и чежњу за трајношћу – сигурно
зато што ми није својствена.

ЦРНИ СНЕГ
Не радујем се пролећу. Воћке су затајиле у
свом цветању. Лептири су остали у чаурама, а пчеле
загонетно умиру поред пчелара. Свако стабло има
своје болне гране. И сунце се повукло, болује. Болују
и прозори на оној кући с језером, што чини даљину.
Заћутала су и врата. Сад једино суви ветар у њој
ноћива.
Сокови пролећа имају неки горак укус. Плашим
се. Можда ће последњи снег бити црн.
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Катарина Стокић
САЊА
Дан се будио, тек, сунце је израњало из мора и
пржило асфалт. Ваздух тежак котрљао се споро и
мучно. Град је био успаван, људи су се тромо вукли
улицама једва гледајући једни у друге. У хипнотисаној
гомили могла се видети једна тачка која је кршила
туробност дана. Бела као први снег који падне и
пробуди те ненаданог, а ведрине свеже као априлско
јутро са травом прошараном росом. Косе црне,
угљенисане, као да је била већ толико близу сунца а
оно јој спржило косу љубоморно што више није
најсјајнија звезда. Зуби блистави заслепљивали су
људе око себе који су, већ навикнути, увек спремно
носили са собом не би ли одбили од себе тај немогући
бљесак.
Била је попут пријатних јунских ноћи, топла а
опет довољно свежа. Сва полетна, као пролеће кад све
трчкара и негде жури, јури а не зна куда ће и где ће. И
сва се усплахири и све зачара бојама и звуком само
кад прође као каква вила са дугом искричавом косом и
звонким смехом који плени добротом и радошћу.
Али после пролећа и лета дође јесен и донесе
кишу. Донесе хаотичне ударе грома, злогласне муње и
ритмично добовање капљица које те својом
сабласношћу буде из сна а онда не дају да поново
заспиш. А кад стану кише и мислиш да је прошло иде
зима. Зима и мраз који леди време, пролеће, лето. Све
залеђено и бело попут њеног лица. А на њему очи. Две
црне рупе које те увлаче у себе и зову, зову, тихим,
умилним гласом позивају, само што те не дотаткну.
Зову да останеш са њом замрзнут заувек.
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ИШЧЕКИВАЊЕ САМОЋЕ
„Ево ти хиљаду динара, иди купи торту, немам
довољно да правим ону коју ти волиш.“
Биле су то последње паре у кући. Нисам желела
да је купим. „Купи, имаћемо госте,“ рекла је. За
свећице нисам имала. Купила сам торту и вратила се
кући. Дан је одмицао. Обе смо ћутале. Нико није
дошао. Ћутке смо смо јеле торту и заједно са
залогајима гутале кнедлу. Њој је било непријатно јер
је знала да сам тужна. „Сок? “, упитала је. „Може,“
одговорих. Из фрижидера је извадила домаћи сок од
зове. „Ма, и боље што нико није дошао, више торте за
нас!“, повиках глумећи веселост а њој се очи
напунише сузама али се насмејала.
Дан је прошао у њеном ишчекивању и
скривеним погледима ка мени. Ја сам се трудила да се
правим како је све у реду и како је то само обичан дан.
Побринула се да остане будна до поноћи у случају да
неко наврати, да не пропусти госта. Нико није дошао.
На крају је отишла да пере судове. Прала их је
сузама а заливала надом. Дошла је да ми пожели лаку
ноћ уз осмех. Она је увек сама за свој рођендан, није
желела то и мени. Једна је мајка.
ЈЕСЕН
Шта је јесен ако не поновно подсећање да
хладноћа никад није отишла, само се притајила у
кутку привидне среће?
Не умем више ни да пишем, без оловке сам као
без душе, а, ево, више ни тог дара немам...
Сунце је давно зашло и тама је, прогутавши нас
све, претила да остане ту годинама. Хрпа опалих
сећања брижљиво скупљена на гомилу одлетела је са
првим јачим ветром без поздрава оставивши тек по
неку сену иза себе на бетону заборава. Страх се шуњао
корак по корак, нечујно, да га не уочи неко носећи са
собом злослутно грактање врана.
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Русомир Арсић
АЛИ ЈЕ ТАКО
Кад човек узме себе у леву шаку, десна му је
испуњена до врха. Пребацивањем себе из леве у десну
руку схвати да је и то могуће и да се после тога губи
сваки његов траг. То што се јасно види његова глава,
очи, уста, уши, тело, ноге... значи да ништа није
прошло, сем што се човек и даље мучи да се извуче из
чврсто стиснутих прстију. А шаке као шаке, само се
отварају и затварају, јер им је човек тако наредио пре
него што се сместио у леву и десну руку. Погрешно,
АЛИ ЈЕ ТАКО.
ДО ПОЈАВЕ НЕЧЕГ НОВОГ
Било је подне када је део нечега негде нестало.
Пардон, настало. Људи су долазили да виде преостали
део нечега, додиривали га, улазили у њега, гледали
наоколо, чудили се. Повремено су ћутали гласовито.
Тајац их није напустао, чак их је куражио да опстану
ДО ПОЈАВЕ НЕЧЕГ НОВОГ. У међувремену, након
поднева, десило се нешто што је условило покретање
нечега у правцу одакле више нико није долазио.
Кренуо сам тамо. Успут сам се задржао на једном
каменчићу.
Опустио сам се, загледао високо и, и видео
необичну шаку са много руку. Узела ме је заједно са
каменчићем. Сада ми је потпуно јасно шта је моћ, а
шта немоћ. И раније сам то знао, али ми се чинило
неуобичајено, јер сам желео да буде другачије. Ако
успем, а нећу, јер не желим, вратићу вам каменчић, а
руку ћу задржати за себе, требаће ми, јер и вама треба.
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БИЛО ЈЕ БРДОВИТО
Идући поред и далеко од брда нисам могао а да
не уживам у лепоти одлажења. Повратку се радују
многи, неки незнајући зашто, а има и оних којима је
свеједно, па враћањем одлазе, а одлажењем се враћају.
То није оно штo сам прижељкивао тежећи нечему
трећем, брегу из времена када је све било онако како је
било на брду, испод и иза њега. БИЛО ЈЕ БРДОВИТО.
ПРЕ И ПОСЛЕ ПОЈАВЉИВАЊА ДОЧЕКАНИХ
НОЋИ ОД ДАНА ИЗА
Дан за даном и дође ноћ. То што тек треба да
сване, значи да је кретање навише смисао свега што је
било и што се спрема да не буде. На први поглед
ништа посебно. Након првог покрета увис необично је
само што је навише, све оно што је испод. Следећа
кретања навише су смисао свега што нас чини дубљим
више онога чему смо тежили ПРЕ И ПОСЛЕ
ПОЈАВЉИВА ДОЧЕКАНИХ НОЋИ ОД ДАНА ИЗА.
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Николина Андова Шопова
КУЦНИ ПРЕ НЕГО ШТО УЂЕШ
Буди увек пажљив, куцни пре него што уђеш
Знај да у собама које су у теби
увек има неког
Најдуже остани у онима у које ће те примити без речи
У које ћеш ући и седећете
дуго ћутећи
Неко од њих ће те питати за име, позваће те да седнеш
понудиће те колачима, придржати ти капут
потрчаће за тобом ако заборавиш кишобран
Неке ћеш видети само кроз шпијунку тишине
вечно затворених врата
и често нећеш знати да ли су све то твоји гости
или ти једноставно ниси код куће
СТОПЕ
Неки од нас су носили ранце уместо падобрана на леђима

и само повремено додиривали земљу
Тајни путеви који су ницали иза сваког угла
увек су завршавали на линији длана
нашег малог бога
Ћутали смо и слушали
снег како нам држи предавање на језику
који смо одавно заборавили
и знали смо да је ту и лети
невидљив, као у снежној кугли у којој
никада неће завејати
ако не пожелиш да је узмеш на длан
као што звезде падају и дању
иако се не виде
Са нама је корачао хоризонт
и све што смо додирнули губило је своје име
нарцис није био нарцис већ само цвет
топола није била топола него обично дрво
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које се чинило као да само чека тренутак
да и то име свуче
Сада сам већ сигурна
детињство није иза
него испред нас
чека да остави своје стопе
на свеже асфалтираном путу
МЕД И ТИШИНА
Увек ми је тешко да решим
који мед да одаберем на пијаци
планински, шумски, ливадски...
Врсте тишине још теже изаберем
јер их има више од меда
постоји планинска тишина
подрумска тишина
шумска тишина
гробна тишина
ливадска тишина
школска тишина
сеоска тишина
таванска тишина
градска тишина
домаћа тишина
позоришна тишина
љубавна тишина...
Видела сам како пчеле праве рукав
на неисплетеном пчеларевом џемперу
а не знам ко ствара саће тишине
и како да је припитомим, да ме не убоде
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ВИСОКО
Данас нећу да идем истим путем
скренућу лево
можда видим како неком детету
истрчава лопта на пут
и вратим му је, као што мени увек
дан љубазно врати
самоћу на игралиште
када је шутнем
високо
ДА САГРАДИМО КУЋУ
Да саградимо кућу без малтера између цигли
да оставимо коров
да се окачи по зидовима. Јутра ће нас дочекивати
бледих и озбиљних лица као фреске
у које никада нисмо веровали
Неће нам бити потребне службе
за дезинфекцију и дезинсекцију.
Види, бубе копају неке нове путеве
а ми знамо тако мало
Плашиш се стубова, подземних струјања,
тесних балкона, ниских кровова?
Рекли смо да нећемо стављати украсне слике
с јабуком и гроздовима
на пукотине соба које личе на таласе
на неравнине наших пешчаних лица
Ко каже да овде некад није био неки подводни свет
одавно прогутан, али не и ишчезао?
Ту ћемо спавати мирно.
С вратима увек отвореним
ка просторима напољу и унутра
који се никад и нигде
не завршавају
Препевала: Милена Илић
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Владимир Илиевски
ЉУБАВНА

Из високог фабричког оџака
излази црни дим
и на белом небу
исписује љубавну поруку
о девојци која пере
своја прљава стопала
у загађеном плитком потоку
и чека свог вољеног
после звука фабричке сирене
да је ухвати за руку
и да је поведе
што даље,
што даље.
ИПАК НЕШТО НЕДОСТАЈЕ
Треба да се избаце из језика
све речи које изазивају тугу.
Тада ћемо веселом песмом славуја
кљуцати челичне жице кавеза.
Кроз полуотворени прозор упијаћемо
мирис свеже покошене траве.
Дуваћемо раздрљених груди
у једра бродића што стоји усред мора,
а ветaр кога нема нигде,
нећемо спомињати.
У новинама ћемо читати о саобраћајним срећама,
а не о несрећама.
Треба да се избаце из језика
све речи које изазивају тугу.
Морзеовом азбуком, трепћући очима
рећи ћемо свету
да ипак нешто недостаје.
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САВРШЕНОСТ
Идеална симетрија,
са дијаметром
подељеним на два.
Уочљива идентичност.
Одраз у огледалу.
Платонов цитат.
Отворени дланови
за столом,
неразумљив шапат,
поглед ка небу.
Жели
да је онај други,
савршени.
ПРАШИНА
Са стола сам обрисао прашину.
Два дана необрисана
постала је савршено место
за писање порука.
Сада ћу их записати
на другом месту.
Након два дана ће
нека друга прашина
сигурно да их прекрије.
НОЋНА ДЕШАВАЊА
Испод ноћне лампе
оставља књигу
гаси светло
покушава да заспи
али мир му не даје
глас несхваћеног уметника
који пребацује пријатељима
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њихов конформизам
и њихову немоћ
да се изборе за своје идеје
схватања и сличне ствари
а они њему објашњавају
да је он предиван
продуховљен човек и
да основни његов проблем
су алкохол, проститутке,
коцкарски дугови
и несређен живот
који ће у сваком случају
завршити трагично
а као одговор на
њихову констатацију
он жестоко брани
свој живот и гарантовано
право на избор
са свим последицама што
тај избор доноси
и бунтовно додаје
да оно што ствара
вечно је, трајно
победоносно над
потрошним и пролазним
а њихови бедни животи
су прекратки и досадни,
збир формалних поступака
без трага садржине и
сличних ствари и
пали лампу
мучи га несаница
одлази у кухињу
испија чашу воде
Препевала: Искра Пенева
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Звонко Танески
КУЛМИНАЦИЈА
Као морска осека у хладној ноћи
као прилив дана са неочекиваним сексом
завлачим се у твој трновит кревет
и намиришем мађарску патку, добро испечену,
са твојих румених усана.
Што се мора, мора се! Мерак је у питању.
И то се убраја у обавезе наше заједничке животне
интерпункције.
Кулминација, у ствари, није нужно сексуални чин,
већ уметнички.
ПУРПУРНО ЈУТРО
На твој прозор јутрос је слетело хиљаде мојих
пољубаца и загрљаја.
Пурпурно јутро је.
Неко ми је заузврат просуо црвени лак по облацима.
Пишем себи аманет:
Немој да ме жалите ако ме нађу удављеног
у твојим мислима и страственим поривима.
Од рујног вина ће, свакако, остати да се допије.
Од две чаше на столу – једна је
попијена, а друга није ни напуњена.
Пурпурно јутро ће очигледно потрајати.
ИМПРЕСИЈА
Када град тихо ћути
долази предвечерје
меланхолија иза угла
краде изгубљене бицикле
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Лудаци певају
а мужеви возећи се већ
заборављају
имена својих жена
ПРАВОПИСНО ЋУТАЊЕ
Имам твој број мобилног
све три твоје е-мејл адресе
али, на жалост, немам твоје боре на челу
и мишју рупу за улазак у твоје снове
Зато, не јављам се, не пишем, не сањам.
Плашим се повратног одговора.
Сећам се да је твоје ћутање недавно
имало правописне грешке
ЈЕДНА ВОЖЊА ГРАДСКИМ АУТОБУСОМ
(или мали социјални модел)
Укупно места за седење: 5 4 .
Заузетих места тренутно: 36
Време: 18 : 48
0˚ C
Free Wi-Fi z one
Седиште бр. 53
Наставник.
Мисли на ученицу.
Седиште бр. 52
Ученица.
Не мисли на наставника.
Седиште бр. 51
Face book.
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Седиште бр. 49 + бр. 48
Студенткиње које су јуче пиле.
„Она је курва“.
„Да, крава је“.
Седиште бр. 45 + бр. 44
Академски кадар познат јавности.
„Александар Македонски је био јунак.
Умро је за отаџбину“.
„Ана Карењина се убила исто тако – због мушкарца“.
„А, Силвија Плат – током живота, баш је била добра
према деци,
није их пустила да је гледају док умире“.
Седиште бр. 41 + бр. 40
Face book.
Седиште бр. 39
Чиновник у Шпаркасе банци
ставља нотес са логом фирме
заједно са хемијском са логом фирме
у торбу са логом фирме.
Седиште бр. 37 + бр. 36 + бр. 35 + бр. 34
Гласан смех.
Седиште бр. 32
G ma il.
Седиште бр. 31
Face book.
Седиште бр. 29
Face book.
Седиште бр. 28
Одговор на телефонски позив:
„О, бре, кажем ти, морам прво да изађем
да видим, па ћу после да ти кажем, капираш? “
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Седиште бр. 25 + бр. 24
Пар.
Покушаји да се ( не)нападно додирују гениталије.
Седиште бр. 22
Побожна жена
Заинтересовано гледа у пар
на седиштима бр. 25 и бр. 24
Седиште бр. 21 и бр. 20
Тренутно мајка + дете
Седиште бр. 19
Отац?
Није.
Седиште бр. 17
Face book.
Седиште бр. 16
Yahoo.
Седиште бр. 15
Face book.
Седиште бр. 13 + бр. 12
Књижевници.
„Јеси ли видео, био је тамо и онај недовршени“.
„И она патетична кобила“.
„А, онај квази-прозаиста? Шта да ти кажем,
прави дебил.“
Седиште бр. 11 + бр. 10
Феминисткиње.
Седиште бр. 9
Face book.
Седиште бр. 7
Вечера.
Лесковачки роштиљ у лепињи.
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Седиште бр. 3
Спава.
Седиште бр. 2
Торба.
Седиште бр. 1
Недостаје.
Возач –
је нула.
ОБЛАЧИЋИ У УСТИМА
Није ли ти јасно: Штап има два краја,
поломљени – четири,
али наша љубав нема крај.
Волиш ме, заправо, као ружу од папира
Плашим се – некада ћеш доћи
и згужваћеш ме.
Зар изнад нас опет премештају нешто
здесна налево поред прозора,

а ја упорно седим усред свих тих звукова и цртам ликове,

па им онда утерујем облачиће у уста.

Превела: Искра Пенева
Редактура: Биљана Миловановић Живак
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ЂОКО ЗДРАВЕСКИ
неко ће рећи: љубав
нас двоје смо
империја што пропада.
имамо славну прошлост
(песме, приче, фотографије у боји и црно-беле),
садашњост постоји због историје
и због прича које сваки дан препричавамо.
будућност нам сваки дан изгледа све даља и
магловитија,
као да је гледамо жмурећим очима
љубави, где си?
треба да се сручи.
стварност притиска
као тамна облачина
над пољем рој скакаваца.
прогутам пљувачку.
страх ми се као длака
аријаднина залетео
у грло.
желим да ти говорим
о љубави. без страха
да ћу те уплашити.
тачкица
кажеш ми: „брза сам!
и јака сам!” тобоже ја ти не
верујем, тобоже не знам.
„и по дваес-триес кила
кофера сам теглила.”
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а ја те видим такву
тиху најнежнију крхку
и само се смешкам: „знаш ли
да имаш моћи да читава
сазвежђа у мени премешташ? ”
трен је савршенство
савршено је јутро
у коме видим птицу
на твом левом рамену
све друго је само постојање
између два буђењa
расли смо
заједно смо расли годинама
једно друго смо чекали
одлазили смо и долазили
расли смо између два града
између два лета
између два воза и два аутобуса
између два аутостопа
расли смо између два загрљаја
и два дуга цвиљења на доласку и одласку
расли смо између две ноћи преспаване
једно с другим срасли
на скривеним клупама поред путева
између два буђења
и два крмељива погледа
расли смо између два телефонска разговора
и две смс-поруке
између два писма
између две прочитане књиге
две написане песме
између два љубавна уздаха расли смо
између два мала умирања расли смо
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између два буљења у таван расли смо
између две тихе свађе и
два смиривања
расли смо
и на крају смо порасли
а није требало
Превела: Искра Пенева
Редактура: аутор
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Славчо Ковилоски
ПУТ
Међу зверима сам, Господе,
између ватре и блата, само пустош око мене,
сакрили су се демони иза анђеоских лица
искушавају ме, забијају ми ножеве у леђа,
притискају и варају ме
празним речима и празном надом.
Ја сам звер, Господе,
лажан сјај сам у очима најмилијих,
пакао сам за њихове душе, суша сам.
Дај ми спокој, Господе,
дај ми да се напијем воде
јер сам пустињак и жедан сам.
Дозволи ми да наквасим испуцале усне,
покажи ми пут.
Међу зверима се крећем, Господе,
између неверника и маски које говоре.
Сам ли сам, сам ли да продужим...
Да окренем образ
или да их растргнем зубима?
ИСТОРИЈА
Ја сам дете ваздуха,
исклијало из земље,
напојено росом,
бескрајна Васиона
која се простире пред очима.
Ја сам извор на небу
који гледа ка будућности.
Недогледано пространство
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што застрашује,
ето, то сам ја.
Чије корене наводњава
тужно лице,
када сунце светли једнако за све?
Невероватне историје.
А кажу, судбине
сами стварамо.
ДЕЖА-ВУ
И још једном као дежа-ву:
ти ме поново лажеш,
а ја ти поново верујем.
ЛОША ВРЕМЕНА
Дошла су лоша времена, сине.
Небо је мутно,
а сунца нема.
Ох, какав клише, рећи ћеш, синко.
одувек су времена била лоша.
И нећу знати шта да ти одговорим тада
када нећу имати ни динар у џепу,
већ ће ми се мотати само покварени ајпод
у испуцалим длановима.
Ах, како си старомодан, оче,
рећи ћеш ми ти подругљиво,
баци већ једном то ђубре
од пре једног миленијума
и ухвати се посла,
носталгијом нећеш ништа створити.
Да, одговорићу ти тада,
у праву си синко,
заиста не знаш шта су то
лоша времена.
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ЏЕМ ТВОЈЕ БАКЕ
Гушим се у ноћној тишини;
ти ме гушиш својом тихошћу.
Гледам само џем од малина
како пенуша,
буђав,
а не помишљам да га бацим.
Рекла си ми: џем је од моје баке,
а ја сам рекао: заиста је тако;
не признајем ти
да ме није брига за твоју бабу,
већ замишљајући тај укус
гледам тебе:
слатка,
укусна,
прсте да полижеш.
Превела: Искра Пенева
Редактура: Биљана Миловановић Живак

117

Даниела Андоновска - Трајковска
.
Овo место
у којем вучје завијање
излази из стена,
бичује и смрзава од страха...
Ово место
у којем ветрови
чупају облаке
без упозорења...
Ово место
у којем мрак
води љубав са мислима
злих духова...
Ово место
у којем се речи
артикулишу пре
него што ће бити смишљене...
Ово место
које чини оштар рез
између разума
и сенке која по њему пузи...
Ово место
у којем и сан
жели да изгуби
своје држављанство.
Ово место
које голо стоји
пред очиима Ствараоца
– никада није чуло песму птица.
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Нема врлудања
замишљених грана...
Нема шапата
којим мајка птица
баца светлост на своје чедо.
Нема игре испред прозора.
Нема прозора.
Нема речи.
Нема.
Нема.
Нем.
Не.
Н.
.
ИЛУЗИЈА СЛОБОДE
Провлачење кроз иглене уши
ставља ми ожиљке на слабинама
и хроничну мигрену,
која се јавља увек када
би ме таваница притисла
више него што могу
издржати.
И тада намештам крила,
удишем заробљени поглед човека
који свакодневно гледа у мене
и диви се мом лету,
очекујући да му подарим слободу
коју је са његове коже
остругало друштво.
Отварам врата кавеза
и грлим етер
који ме у сну учи да летим.
Играм игру слободе
иако унапред знам
да уживам у њеној илузији:
Ето мога господара
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који седи за столом.
Довољно је само да испружи руку
и ја ћу одмах слетети на његово раме.
Шапнућу му да га волим.
Шапнуће ми да ме воли.
Пољубиће ме у кљун.
Пољубићу га у врат.
Испеваће ми песму о слободи.
Заспаћу сањајући слободу.
Оставиће ме да спавам,
затварајући ме у кавез,
имавши ме у потпуности:
и мене и моју слободу.
САВЛАДАВАЊЕ КИШЕ
Упутих поглед ка небу
са молбом да ме покваси кишом,
да успори мене –
усамљену птицу небројено пута устрељену.
Да ме удави у мом зову
који цепа последњи трепет
мисли обешене око твог врата.
Да ме уништи у мојој
одлучности да прелетим море
и оданде ти донесем мирис земље.
Небо се насмејало мојој молби
и послало ми кишу ( онако, из забаве).
И покрај свега,
успела сам да останем устрељена у лету.
Мисао твоја још увек одјекује
у зиду,
а мирис земље
већ почиње да ти надражује ноздрве.
Препевала: Снежана Алексић Станојловић
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Мишо Китаноски
ТРИПТИХ
1.
За доручак, пијем отров.
Добро јутро, туго!
За ручак, једем змије.
Добар дан, туго!
А, за вечеру, мезим
моју бескрајну несаницу
док се покривам тишином
и чекам да ме тамнило прогута!
Добро вече, туго!
2.
За доручак, су ми уста закључана.
Добро јутро, болу!
За ручак, халапљиво клетве срчем.
Добар дан, болу!
Само за вечеру, из прста
упорно крв своју сисам
(у знаку освете)
и чупам очи своје са дна
како бих уснуо.
Добро вече, болу!
3.
Само смрт је савршена,
све друго је недовршено
па и - човек!
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АУТОПОРТРЕТ
Пресушио је мој глас
при сваком сусрету и растанку
да тражим за тебе – спас,
– јер више те нема...
Немам ни руке
које би те подгурнуле да одлетиш,
било где и било када,
– јер више те нема ...
Немам ни ноге,
пресечене су ми на пола
па не могу да стигну бол,
– јер више те нема...
А, немам ни очи,
до дна су ми истекле за тебом,
– јер више те нема...
ХЛАДНО МИ ЈЕ ОКО СРЦА
Признајем ти,
хладно ми је око срца,
од када те нема!
Грејем га врућом ракијом,
пламеном бензина и дрва,
ужареним огледалцима сунца.
Утопљавам га биљним мелемима,
пијавицама и осињим убодима.
Све га тако грејем, да га угрејем.
И ужарен барут му приносим
и опет ми је хладно,
и опет, опет ми је хладно око срца.
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А, грејем га и ражареним угљем,
скотрљаном лавом и развијореним свећама,
па ипак, ипак ми је хладно око срца.
До када? Заиста, до када?
Све док ме чекаш тако,
и дочекаћеш, да се сретнемо.
Чекање се увек исплати.
БЕЗ НАСЛОВА
У дворишту:
те чека Роса да је помилујеш,
да се зазелени трава.
У соби:
Књиге трепере да их отвориш,
како би се лептири разлетели.
У кући:
Успомене те моле да уђу,
у твоју нову одећу.
Препевала: Снежана Алексић Станојловић
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Никола Маџиров
КАЗАЉКЕ ЧАСОВНИКА
Наследи детињство из албума.
Пренеси тишину
која се шири и сужава као
јато птица у лету.
У длановима сачувај
неправилну грудву снега
и капи које се спуштају
линијом живота.
Изговарај молитву
затворених уста:
речи су семе које пада у саксију.
Ћутање у утроби се учи.
Покушај да се родиш
као велика казаљка иза поноћи
и секунде ће те одмах престићи.
ДОМ
Живео сам на крају града
као улична светиљка којој нико
не мења сијалицу.
Паучина је држала зидове заједно,
зној наше спојене дланове.
У пеображеном невешто узиданом камењу
крио сам плишаног меду
спашавајући га од сна.
Даноноћно сам оживљавао праг
враћајући се као пчела која се
увек враћа претходном цвету.
Био је мир када сам напустио дом:
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загрижена јабука није потамнела,
на писму је била марка са старом напуштеном кућом.
Ка тихим просторима се од рађања крећем
и испод мене се лепе празнине
као што снег не зна да ли земљи
или ваздуху припада.
ТИШИНА
Не постоји тишина у свету.
Монаси су је измислили
да би сваки дан слушали коње и
пад пера из крила.

ДВЕ МЕСЕЧИНЕ
Девојка се огледала
у провидним оградама града.
Две месечине су се насељавале у
њеним очима док је погледом
приближавала крајеве
истражених светова.
Над њом су сенке ткале маховину изнад
кровова кућа,
под њом су ендемске врсте умирале
од усамљености.
Из браздице
између њеног кука и ребра,
светлост је излазила сваке ноћи.
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ПРИСУТНОСТ
Обуци скафандер ноћи
и пресеци јабуку на пола
а да не повредиш семенке.
Заустави се на мирном мосту
и пусти сенку да отплови.
Споји дланове изнад главе
попут кристалне чаше за вино
и очекуј прве капи кише,
беспилотне летелице које ће
отићи. Буди сан, међуспрат,
сусам на дну кесице,
знак за јелене на путу, азбука
коју знају два човека –
ти и онај који ти не верује.
Буди сама, али не усамљена,
да би те загрлило небо,
да можеш да загрлиш усамљену земљу.
ГРАДОВИ КОЈИ НАМ НЕ ПРИПАДАЈУ
У туђим градовима
мисли спокојно лутају као гробови
заборављених циркузаната,
кучићи лају на контејнере и
пахуље што падају у њих.
У туђим градовима смо неприметни
као кристални анђео закључан у
непроветреној витрини, као други земљотрес
који само премешта већ уништено.
Превела: Искра Пенева
Редактура: Биљана Миловановић Живак
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Милан Ђорђевић
МИЛАН ДУНЂЕРСКИ: ЖИВОТ И ДЕЛО
Поводом књижевне награде Ленкин прстен
Милан Дунђерски је рођен 1952. године као син
јединац, од мајке Љубице (рођ. Радишић) и оца
Новака,
у породици скромног србобранског
земљорадника, који није био у директној сродничкој
вези са богатом фамилијом истог презимена. До
поласка у средњу школу, када је његов отац купио
кућу у делу насеља Србобран под називом Унчић,
детињство је провео на салашу, због чега је најчешће
био ђак пешак. Као ученик Србобранске гимназије био
је под знатним утицајем не само западне и
југословенске популарне културе, револуционарног
духа 6 0 -их и хипи покрета, него је своју личност
суштински обликовао на савременим идејним и
књижевно-уметничким основама европске културе, а
због испољеног литерарног талента био је сарадник
Радио Србобрана.
Поезију је почео да објављује 1970. године као
студент југословенске књижевности у зрењанинској
„Улазнициˮ, коју је уређивао Вујица Решин Туцић, и у
новосадском студентском листу „Индексˮ. Прва
песничка збирка под насловом „Окован ребримаˮ,
објављена му је 1973. године у едицији Прва књига
Матице српске, која је давала шансу младим,
талентованим почетницима у којима је препознат
значајан уметничко-стваралачки потенцијал, те су ти
књижевни првенци представљали трајне културне
вредности. Др Драшко Ређеп, главни и одговорни
уредник ове едиције, у часопису „ Пољаˮ је 1 9 7 3 .
године објавио критички књижевни приказ о онима
који стижу, тј. о значајним представницима најмлађе
војвођанске генерације песника, међу којима је био и
Милан Дунђерски: „Та три рукописа, могу то да
утврдим с осећањем уредничке одговорности,
несумњиво су се издвојила у поштанским пошиљкама
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које свакодневно стижу на уредничке адресе... Жедни,
даровити, продорни дечаци нашег песничког тренутка
без сумње се зову и Бенка, Дунђерски, Лалић.ˮ Да
угледни интелектуалац и универзитетски професор
није погрешио у својој стручној оцени и прогнозама
показао је даљи песнички развој тих истакнутих
младих стваралаца уметничке поезије.
За поезију објављену у „Индексуˮ добио је
1973. године престижну награду Бранковог кола
„Печат вароши сремскокарловачкеˮ, коју је редакција
тог угледног студентског листа традиционално
додељивала младим југословенским песницима.
Одлуку о лауреату је донео жири који је радио у
саставу: Миодраг Павловић, Љубомир Симовић, Перо
Зубац, Јован Зивлак и Владимир Станић. Исте године
млади песник је добио и највише друштвено признање
од руководећих људи Општине Србобран, који су
музбог изузетног достигнућа на пољу културе уручили
„Октобарску наградуˮ.
Милан Дунђерски је био сарадник и уредник
српске редакције „Трибине младихˮ од 1973. до 1977.
године, која је, као један од најугледнијих
омладинских културних центара у земљи, окупљала
младе, талентоване и слободоумне ствараоце из
Војводине и значајне интелектуалце из свих република
СФРЈ. Дунђерски је био и члан редакције „Пољаˮ од
1976. до 1984. године, часописа који је деловао у
склопу „Трибине младихˮ.
Другу песничку збирку под насловом „Мртва
природаˮ објавио је 1979. године. Следеће године
добио је награду „Стражиловоˮ за најбољу књигу у
последњих годину данау издању истоимене едиције.
Жири ове престижне књижевне награде су
сачињавали: Перо Зубац, Владимир Богдановић и
Јован Дунђин. Песму „Ако ме тражиш глеˮ, из
награђене збирке, на мађарски језик је превео Ренчар
Михаљ, а објављена је у дневном листу Магyар Сзо
1981. године.
Године 1981. Милан Дунђерски је дипломирао
Југословенску
књижевност
на
Филозофском
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факултету у Новом Саду, а као наставник српског
језика радио је у Србобранској гимназији и ОШ „Вук
Караџићˮ. Директор Радио Србобрана је био у
десетогодишњем мандату. Међу онима који су га
лично познавали, били му блиски пријатељи, колеге и
сарадници у културно-просветном раду постоји
сагласност да је био веома образован, уљудан и
отворен за дијалог; толерантан и способан да призна
грешку и да се извини; да је био скроман, миран,
сталожен, ћутљив и ненаметљив; да је био
истинољубиви и правдољубиви идеалиста са великим
поверењем у људе, који је часно и поштено радио свој
посао и остваривао високе резултате, те био добар
учитељ и инспирација млађим сарадницима.
Милан Дунђерски је своју трећу збирку песама
под насловом „Анатом сенкеˮ објавио 1986. године.
Зоран Ђерић је исте године у часопису „Пољаˮ
објавио критички приказ ове књиге тврдећи да је реч о
вредном књижевном делу: „Дунђерски је до сада
објавио две књиге песама. Анатом сенке је његова
трећа књига, којом потврђује несумњиве поетске
квалитете и проналази своје место у контексту младе
српске књижевности.ˮ У дневном листу „M ag yar Szo ˮ
1 9 8 7 . године објављена је Миланова песма „Енејин
говорˮ из збирке „Анатом сенкеˮ, коју је на мађарски
језик превео Арпад Вицко.
Књижевник Ненад Грујичић је 1990. године
објавио алманах стихова „Аух, што живот ушима
стриже: Стражилово 1970 -1990ˮ сачињен поводом
двадесетогодишњице постојања обновљеног листа
„Стражиловоˮ, у коју је уврстио и Миланову песму
„Биографске забелешкеˮ из збирке „Мртва природаˮ.
Владислав Матић је у Новом Саду (у издању Савеза
аматерских позоришних друштава Војводине) 1990.
сачинио и објавио избор песама за млађи узраст под
насловом „Ал је леп овај светˮ. Реч је о збирци поезије
за младе рецитаторе у коју су уврштене песме
познатих и признатих југословенских и светских
песника, међу којима је и Миланова песма
„Седамнаести квартˮ.
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Почетком 90 -их година прошлог века Милан
Дунђерски није био послушни прагматичар,
конформиста и опортуниста, него се као одговоран,
доследан и пожртвовани интелектуалац леве оријентације, у складу с властитим хуманистичким, демократским и пацифистичким идејним и вредносним
уверењима придружио грађанским снагама које су се
храбро критички супротставиле и јавно побуниле
против ауторитарне власти, националистичке паланачке мржње, примитивизма и ратног начина решавања
дуготрајне и дубоке кризе у односима југословенских
народа и народности. Од стране удружења радиодифузне организације Војводине 1992. године је био
награђен за есеј против рата, националистичке политичке инструментализације културе и гушења слободе
мишљења, који је прочитао у емисији Дневник уредника Радио Србобрана. Због свог јавног, друштвенополитичког опозиционог ангажмана Милан и његова
породица, супруга Снежана и син Предраг, пуно су
пропатили последње деценије 20. века.
Перо Зубац је 1997. године у своју антологију
најлепших песама о љубави под насловом „Велика
тајна: од Стевана Тонтића до Ђорђа Сладојаˮ, уврстио
и Миланову песму „Ако ме тражиш глеˮ из његове
друге збирке песама „ Мртва природаˮ.
Четврту збирку песама под насловом „Месец
изнад Тисе – плуралиа тантумˮ Дунђерски је објавио
2003. године у издању Народне библиотеке Србобран.
У Друштву књижевника Војводине на промоцији ове
књиге говорили су књижевници Петко Војнић Пурчар
и Зоран М. Мандић – који је том приликом између
осталог рекао и следеће: „...поезија Милана Дунђерског годинама оставља дубок траг у српској књижевности, постала је легитимни део њене целине.ˮ
На седници управног одбора Матице српске
одржаној 19. априла 2004. године Милан Дунђерски је
изабран за редовног члана што је значило да је имао
право и могућност активног учешћа у раду ове
најстарије и најугледније научне и културне установе
српског народа.
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Идеју о оснивању књижевне награде „Ленкин
прстенˮ, у част Ленке Дунђерски и Лазе Костића, за
најлепшу љубавну песму на српском језику објављену
у последњих годину дана, Милан Дунђерски је
реализовао 2006. године. У основи је била намера да
се на високом уметничком нивоу награђује и
афирмише љубавна поезија и љубав уопште као један
од најбитнијих феномена људског постојања.
Милан Дуђерски је умро после краће и тешке
болести 10. децембра 2007. године. Чињеница да је
имао само 55 година кад је преминуо говори нам да је
наша локална средина и србијанска култура уопште
остала ускраћена за многе позитивне и вредне
резултате
прераним
одласком
овог
умног,
талентованог и доброг човека. Постхумно објављену
песничку збирку Милана Дунђерског под насловом
„Песме 1 9 7 3 -2007ˮ, у издању Друштва књижевника
Војводине, приредио је Јован Зивлак на основу
претходно објављених песама из Миланових збирки и
необјављених песама из рукописне заоставштине која
се састојала из незавршене збирке са радним насловом
„Игреˮ. На промоцији последње Миланове књиге у
галерији Дома културе Србобран, 2008. године Јован
Зивлак, председник Друштва књижевника Војводине,
о Милану је изјавио следеће: „Спада у ред значајнијих
српских песника. Дунђерски је био скроман човек, али
велики и знаменити, значајан писац.ˮ Том приликом је
говорио и Милорад Беланчић, бивши председник
Филозофског друштва Србије, уредник Трећег
програма Радио Београда и часописа Тхеориа, који је у
својој књизи под насловом „Филозоф не сме да иде у
Сиракузуˮ (2010) објавио и есеј о Милановом
песништву под насловом „А врбе, а валцериˮ у коме је
између осталог написао: „Парафразирајући Карла
Крауса могли бисмо рећи: Милан Дунђерски је веома
познат песник само што се то не зна јер се није
рашчуло. Шалу на страну, али ту имамо у ствари опис
данашње Србије. У њој се почетком 2 1 . века на прсте
једне руке могу да преброје ствараоци који би по
дубини поетске мисли могли да се упореде с Миланом
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Дунђерским, али под условом да је за њега неко још
уопште чуо. При том се заборавља да су мерила
чувења сасвим друго од поетских мерила и да су данас
настала таква времена да су чувења постала скоро
увреда за поезију, књижевност, филозофију.ˮ
Друштво књижевника Војводине је у склопу
традиционалне манифестације обележавања Светског
дана поезије одржало 2013. године у читаоници
новосадске Градске библиотеке и меморијално вече
под називом „Течни глаголи и влажне метафореˮ
посвећено подсећању Новосађана на преминуле
значајне песнике Војводине, свих националности, који
су својим делом обележили другу половину XX века.
Глумци СНП-а су између осталих читали и песме
Милана Дунђерског, а Јован Зивлак је том приликом
рекао: „Учинили су да Нови Сад постане духовни
центар.ˮ Дакле, од прве Миланове збирке песама
компетентна књижевна критика је пратила његов рад,
промишљала, тумачила и давала стручне оцене о
вредности његових песничких остварења. Сматрамо да
ће објављивање двојезичне књиге, избора из
целокупног песничког опуса Милана Дунђерског, и
установљење књижевне награде, омогућити рецепцију
његовог дела и креативне подстицаје младим генерацијама љубитеља и стваралаца уметничке поезије на
мађарском и српском језику, као и нова књижевнотеоријско проучавања и читања његовог дела.
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Стојан Шљука
ПЕТАР КАНАВЕЛИЋ (1637 - 1719) - БАРОКНИ
ПЈЕСНИК И ДРАМАТУРГ СА КОРЧУЛЕ
821.163.42

УДК
.09

Поводом Трећег међународног знанствено-књижевног
сусрета „ Петар Канавелић и Корчула“ ( 2017 )
Као књижевна епоха, барок се налази између
ренесансе и рококоа. Траје од половине XV Iвијека до
половине XV III, а означава неправилан и често
претјеран и груб стил изражавања у свим
умјетностима.
Петар
Канавелић,
најпознатији
корчулански пјесник и драматург, временом стварања
те кићеном и разбарушеном фигуративношћу језика
припада том и таквом бароку пуном раскалашних
поетских слика. Петар Канавелић је писац актуелних
догађаја који имају документаристичку вриједност. У
овом приказу аутор ће покушати дочарати вриједност
пјесничког и драматуршког рада Петра Канавелића из
угла моралног и политичког бића тог времена.
Кључне ријечи: Петар Канавелић, Корчула, словинство, Дубровник, Барок, поезија, драма, Велика
трешња, Венеција, морал, политика...
Ако узмемо барокну књижевност Далмације у
другој половини XV II и првој половини XV III вијека,
најизразитија појава је, свакако, био Петар Канавелић
са Корчуле. И поред обавеза које има као угледни
властелин и адвокат, Петар је један од најплоднијих
писаца своје епохе.
Ако се Канавелићево дјело посматра из угла
етике и политике, те ако знамо да је период у ком је
живио и стварао вријеме контраста, вријеме духовних,
политичких, етичких и културолошких кретања и
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драматичних промјена, свакако заслужује пажњу
књижевне критичке мисли. Кроз историју наше
књижевне критике има много записа, коментара,
критичких осврта и похвала за рад Петра Канавалића
али, усуђујем се запитати, да ли је његово духовно
дјеловање у потпуности расветљено, посебно из угла
словенске идеје.
Ако знамо да је за вријеме његовог живота на
Корчули била млетачка управа, јасно је да је имао
становитих проблема, иако је био властелин и
поданик, не само са влашћу него и са одређеним
бројем становника Корчуле који су подржавали ту
власт, а све ради његове наклоности према
слободарском Дубровнику, којем је посветио дио свог
пјесничког рада. Кад је написао похвалну пјесму о
мудрој политици дубровачке власти којом се
ослободила турског харача, нису изостале критике
млетачке власти ради снажног осјећања словинства
код Петра.
Сама Корчула је од 14 20. године ушла у састав
млетачке области под називом D alm az ia et A lbani a .
„На простору између Цреса и Раба и Бококоторског
залива Корчула је, као и у ранија времена, у другој
половини XV IIи првом деценијама XV III
века имала
изузетно мјесто.“ 8 Близина слободне Дубровачке
Републике, а која је реметила територијалну цјелину
Млетачке Републике, давала је Корчули тај изузетни
статус. Корчула је била једна врста млетачке
осматрачнице са које се прати свако кретање у
Дубровнику али и шире около јер је то живо подручје
гдје се крећу Турци, хајдуци и гусари, а сви су на свој
начин опасни.
Са око 3.000 становника, Корчула је, у вријеме
пјесничког дјеловања Петра Канавелића, била богата
виноградима, боровом шумом; имала је плодна поља и
добар камен, а и бродоградња је била на завидном
нивоу за такво, ипак, слабо насељено острво. Острвом
је владао кнез који је имао врховну власт да
Бојовић, Злата: Барокни песник Петар Канавеловић, САНУ, Београд, 1 9 8 0 , стр.
21.
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прописима чува интересе Млетачке Републике,
ауторитет Цркве али и опште стање свакодневног
живота на острву, попут хигијене, трговине и свих
других обавеза острвљана према безбједности и
очувању мира.
Кад је имао тридесетак година, тачније 1663.
године, Петар Канавелић на кратко борави у Риму гдје
се сусреће са античком културом, којом је папска
пријестолница преплављена у ренесанси, а у бароку је
тај сјај само настављен. Несумњиво је да је боравак у
Риму искористио за упознавање са најновијом
литературом из области права, философије и етике. У
његовој правној прози сусрећемо много философских
рефлексија. „Показује се ученост и познавање
класичних писаца, упућеност у многа питања
међуљудских односа.“ 9
Једно вријеме је Петар Канавелић провео у
Задру и био је то потпуно другачији живот од оног
мирног и тихог на Корчули. Задар у то вријеме има
чак 14.000. становника што је скоро пет пута више од
Корчуле. Ту се Петар занима за позориште и све што
театар нуди, те води буран и интензиван живот.
Године 1667. догађа се катастрофални земљотрес у Дубровнику и тој несрећи су посвећени радови
многих пјесника па и Петра Канавелића који је, иначе,
врло привржен том граду не само због вишеструких
породичних веза. Наиме, обје његове жене су биле
Дубровчанке.
Прије неколико година, тачније 2014, Славица
Стојан, рођена Дубровчанка, универзитетски професор
и врсни истраживач старе хрватске књижевности,
објавила је инспиративан научни рад под насловом:
ПОЕТИКА КАТАСТРОФЕ – ПЈЕСНИЦИ О ВЕЛИКОЈ ТРЕШЊИ 1667. ГОДИНЕ У ДУБРОВНИКУ И
ОКОЛИЦИ. Један од пјесника који је писао о тој
катастрофи је и Петар Канавлић. У вријеме Велике
трешње Канавелић је био на дужности канцелара
венецијанског генералног провидура Цатерина
Цорнара у Задру.
Његова пјесма о дубровачкој
9
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трагедији је врло дуга, има, како наводи професорица
Славица Стојан, чак 272 стиха распоређена у
осмерачким
катренима
дубровачке
пјесничке
традиције. Нaвео бих један одломак из овог сјајног
текста, а који анализира Канавелићеву пјесму.
„Драматизација се одвија као разговор пјесника и
судбине. Књижевна муза глас је вапијућег у пустињи:
Свемогући је порушио све палаче и куће средишта
њезина краљевства, дакле Дубровника. Гледала је пук
свој како умире. Гледала је како се дан претвара у ноћ,
како се све око ње распада, а остатке гута моћни огањ.
Није више било видјети ни неба ни звијезда ни сунца.
Чинило се да се небо отворило, а земља је пријетила
својим понорима да је прождере. Чула је мајке како
плачу и очеве како цвиле над својом погинулом
дјецом, видјела је цркве и самостане којима су темељи
били на врху, а кровови на дну. По улицама града
расути лешеви непокопани; гласови људи који су
вапили за помоћи, али никога није било да им је
пружи. Путови у Граду били су преграђени
рушевинама, цијеле горе су се уздизале од срушеног
камења. Библијском антитезом „врхом до дна, дном до
гори” Канавелић открива размјере порушености Града
у којему нити једна зграда није остала цијела.“ 1 0 Иако
пише с великом емоцијом и саосјећањем према
беспомоћним Дубровчанима, Канавелић даје наду
преживјелима јер у стиховима наглашава да је
Дудровник слободан, те да је ово само Божија опомена
за гријехе али нетакнуте зидине и кипови Светога
Влаха говоре о томе да ће се Дубровник препородити.
Пјесник користи и метафору феникса којом најављује
поновни процват града.
Колико је Петар Канавелић био привржен
Дубровнику говори и податак да је Дубровчанима, у
које је имао повјерење, преносио врло повјерљиве
податке везане за политичка кретања у околини, а у
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сврху јачања дипломатске борбе за очување слободе
града.
Још један Канавелићев сјајан ангажовани
поетски текст је везан за одбрану Беча од турске
опсаде. Та пјесма је посвећена спасиоцу Беча Ивану
Собјеском.
Можемо рећи да се Канавелић бавио
књижевним радом цијели живот: од ране младости па
до посљедњих дана. „Иза њега је остало богато и
разноврсно дело.“ 1 1 Како је сам барок разнолик, тако и
дјело Петра Канавелића карактерише разноликост,
како у облику тако и у садржају. Код њега налазимо и
гломазне епове и кратке спјевове; побожне трагедије и
непретенциозне комедије; ту су и мелодраме,
ангажована или пригодна поезија с једне стране, а
религиозна и љубавна с друге. Петар је, поред својих
оригиналних дјела радио и прераде туђих текстова,
преводио је и радио препјеве.
Пригодна или агажована поезија је била врло
популарна у бароку јер је, прије свега, актуелна.
„Канавелић је, као и други писци тог доба, осећао
својим задатком да песмом пропрати крупнија
савремена збивања и знамените личности.“ 1 2 Он је
актуелним темама био вјеран током читавог
стваралачког пута, а нарочито онима које су у њему
будиле родољубива осјећања. Највише пјесама овог
типа је посветио Дубровнику и његовој савременој
историји, док су актуелни аустријско-турски ратови
подстицали у њему Хришћанска и словинска осјећања,
много више од оних чисто пјесничких.
У пјесмама везаним за Дубровник Петар
Канавелић указује на вриједност слободе и ту се види
његова савременост на Европском плану јер је то
период рађања слободарских идеологија које ће
касније изњедрити многе револуције, као и
философске, правне и политичке теорије.
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Канавелићева религиозна убјеђења су стабилна
и то се задржава до краја његовог опуса. Овдје се види
да вјерски ратови између католика и протестаната на
тлу Западне Европе, а који су однијели небројене
животе и замало уништили многе народе, нису
пореметили његову религиозност и приврженост
католичанству. Подсјетимо, Вестфалским миром 1648.
године је престао тридесетогодишњи рат и многи
историчари тим догађајем омеђују почетак модерног
доба, доба којег карактерише рационализам, природне
и техничке науке и политика, те секуларизација,
односно престанак мјешања Цркве у државнополитичке послове и образовање. Овим миром је
створена база међународног система модерних и
суверених држава. Приврженост католичанству
пјесник исказује отвореном бригом за судбином
римске цркве пратећи дешавања у Европи, критикује
политику Холандије и Еглеске зато што дозвољавају
усељавање јеретика, односно противника Свете
Цркве. Снажно католичко расположење је рефлексија
барокне философије и то га нагони на
заинтересованост за савремене догађаје у Европи али,
сви ти ратови и грдне погибељи широм Европе доносе
му резигнираност коју лијечи музом Клио. „Муза
Клио му својим аргументима доказује да је дужан да
пева, а не да тугује... “ 1 3
Иако га свеопште недаће зараћене Европе
разједају, муза га опомиње да му је баш она омогућила
да постане славан и да без ње не би умио ни ријеч
написати, а, исто тако, не треба да мисли да ће сузама
својих стихова угасити ратни пожар. Остаје му
слободни и у миру обновљени Дубровник коме се
стиховима враћа описујући идиличност мирног,
складог и веселог живота у њему.
Пригодна или агажована поезија, свакако, заузима
значајно мјесто у поетском опусу Петра Канавелића.
Опјевао је готово све значајне догађаје и знамените
личности у својој околини и Европи тог доба.
13
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Најважнија особина сечентистичке философије
унутар барокне литературе је њена рефлексивност. Тај
китњасти стил италијанских књижевника XVII вијека
алегоријским причама и пријемјерима из живота
настоји европског човјека, оптерећеног многим
сумњама, вратити одређеним духовним вриједностима.
Ово је вријеме кад је Црква покушавала да
поврати углед и поново заузме централно мјесто у
животу сваког човјека. „Литература је била једно од
помоћних средстава које је говорило у име њених
замисли.“ 1 4 Барокна философија је мисао о
пролазности. Она има задатак да сруши варљива
осјећања човјека о сталности свега што нас окружује.
Овакав став заузима и Петар Канавелић. И он ће,
слично Гундулићу, показати да срећа, част, слава,
власт, моћ, богатство, љубав, љепота, младост јесу
привид иако наизглед тренутно усрећују човјека. Све
је то, за Канавелића, дим и сан, празна варка.
„Сужавајући ширину општег закона, песник открива
његову најтежу страну – пролазност човјековог
овоземаљског живота.“ 1 5 О томе говоре његови
стихови:
Сва господства, све висине,
сва могућства, благо и злато,
узносите величине,
рухо свионо и богато,
ка се оди уживају
и с кијех човјек јес весео,
ину сврху не имају
нег смрад, нег прах, нег пепео.
Поезија за Петра Канавелића има велику моћ
јер свједочи потомству и зато треба да је актуелна, па
можда зато, као химну дубровачкој слободи треба
рећи његове стихове наглас:
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Живи, живи по све вике,
о Дубраво толи угодна,
и узмнажај части и дике
листјем, цвијетјем, воћем плодна...
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Мирослав Кокошар
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ЖАО
Што ме у школу и овог јутра
сањивог прате, то не бих знао.
Тако ће опет бити и сутра...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ МНОГО ЖАО!
Што није деда, то ме баш чуди,
на моју страну и јутрос стао –
рекао мами да ме не буди...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ОПЕТ ЖАО!
Где ли су она дечија права
која је Господ детету дао?
Да га не буде, док слатко спава...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ДО НЕБА ЖАО!
ПЛАНИНАРЕЊЕ
Уз планину
док се пењем,
мало пузим,
више стењем.
Једва чекам
да изблиза
видим шта се
крије иза.
Кад до самог
стигнем краја
и највишег
положаја...
Почетак ме
нови брине:
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треба сићи
са планине!
ФУДБАЛЕР
Кад ја играм фудбал,
без савести гриже,
шутирам ка голу
који ми је ближе.
Обично пред голом,
нарочито нашим,
ни најмању шансу
никад не промашим.
Моји ме тад јуре,
противник ме брани,
нико више не зна
на чијој сам страни.
ПРОДАО САМ КОКУ
Продао сам коку
рођаку из села
и тог истог дана
јаје му је снела.
Лепо ћу му рећи:
„Не питај ме шта је...
Кокошку ми врати
ил ми плати јаје!“
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БАКИНИ ЗУБИ
Из чаше се чују ноћу
њени зуби док цвокоћу.
Рекао сам баки само:
„Носи их код деде тамо.
Нека сву ноћ из те чаше
твоји зуби деду плаше.
Ја се бојим кад су близу
да ме у сну не угризу.“
СНОВИ
Рекла ми је
да без мога знања
има право
да о мени сања.
И још каже,
да се у сну труди,
док ме сања
да се не пробуди.
У сновима
пратиће ме свуда
и чезнути
да се за ме уда.
Дао сам јој
осмехом до знања
да верује
у оно што сања.
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МОРНАР
Маштамо већ дуго
и ја и другари
да једнога дана
будемо морнари.
Само девојчица
којој срце ловим
буни се и не да
морима да пловим.
Кад бих био морнар
она би мом броду
из свих океана
испумпала воду.
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Александар Новаковић
УДК
791.4( 497.11) :323.1
СУКОБ НАЦИОНАЛНИХ ИДЕНТИТЕТА У
СРПСКОМ ФИЛМУ 1992 -2017
У филму Боре Драшковића, „Вуковар, једна
прича“, првом у корпусу оних који се баве сукобом
националних идентитета, постоји велики број
фактографских грешака које су превелике да би биле
случајне. Прва је укорењена у самом језику.
Вуковарски Срби се разликују од Хрвата јер не говоре
ијекавски већ штокавски (? !) тј. не користе локални
акценат а инфинитив у реченици им је потпуно стран
што је чудно с обзиром да се хрватски Срби не
разликују по говору од својих хрватских суседа.
Штавише, ако је веровати овом филму, код Срба не
постоје политичке партије с националним предзнаком
а камоли националисти. На протесту на почетку
филма, који се одвија паралелно с митингом
Туђманове Хрватске демократске заједнице (ХДЗ),
Срби носе заставе СФРЈ и СР Србије. Њих одређују не
толико језик, не порекло, класа (они су, као и Хрвати,
припадници средње грађанске класе) или обичаји
колико мржња комшија Хрвата одређује као „друге“
што подсећа на тензије између католика и
протестаната у Северној Ирској. Ваља напоменути да
је „Југославија била изграђена на два концепта:
федерација нација и зајединичко културно-историјско
искуство“ (Смит, 2010: 228/ 229) те да су, са
распадањем федерације и порицањем заједничког
културно-историјског искуства на површину избиле
етничке омразе. Српски национални идентитет се буди
као одговор на хрватски али се не спомиње ниједан
његов елемент а Срби који учествују у борбама то
раде да би сачували своје породице и домове.
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Штавише, јединице ЈНА (ни речи о српским
парамилитарцима) су мултиетничке, састављене од
Срба, Бошњака, Македонаца као и Хрвата који их
вероломно напуштају.
До сукоба два народа долази, по редитељу,
искључиво због хрватске националистичке хистерије
те избацивања Срба из Устава хрватске као
конститутивног народа а љубавна прича Србина Томе
и Хрватице Ане, младих интелектуалаца, приказаних
шаблонски романтично, бачених у вихор рата је, у
суштини, у сенци ових збивања која им уништавају
град и брак, и остављају ожиљке на души. Ана
пролази кроз велике патње због презира њених
земљака, шиканирана и отпуштена с посла, јер је удата
за Србина и самим тим је изгубила свој национални
идентиет а доцније бива силована од етнички
неодређених пљачкаша који себе називају „псима
рата“. Тома, с друге стране, не жели да хладнокрвно
снајпира хрватске војнике већ их лакше рањава „за
опомену“ што припадају погрешној страни. Хрватске
војнике убија само кад му је живот непосредно
угрожен што ваљда, треба да сведочи о хуманости и
витештву српске стране у односу на противника. Крај
филма, растанак Томе и Ане, је такође проблематичан:
она, с новорођенчетом, одлази на територију коју држе
хрватске трупе, док Тома остаје у разрушеном граду.
Порука филма је јасна: између нападнутих (Срба) и
нападача (Хрвата) не може бити мира и распадање
„мешовитих бракова“ је жалосна али неминовна
последица рата.
„Лепа села лепо горе“ Срђана Драгојевића
представља још једну апологију „срспке стране“ у
којој су идентитети југословенских народа, у овом
случају Срба и Бошњака, фатумски осуђени на
периодичне сукобе. Наиме, дух метафизичког зла који
је оличен у митском Дрекавцу обитава у тунелу у
Источној Босни и, наводно, подстиче народ тог краја
на братоубилачки рат. Милан и Халил, нераздвојни
другови, власници аутомеханичарске радње се тако
затекну на супротним странама. Њихови национални
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идентитети, ако се изузму сама имена, нису истакнути
у први план. Баш као и у Вуковару, до сукоба долази с
избијањем рата. Занимљиво је да Милан дели
босански, земљачки и рурални идентитет с Халилом с
којим, самим тим, има више додирних тачака него с
његовим србијанским саборцима из Београда или
Професором, интелектуалцем из Бања Луке. Но,
Милан је, идентитетски, највише у сукобу са
искарикирано приказаним мировним активистима из
„круга двојке“ који певају G ive Pea ce A Chanc e испод
прозора болнице у којој се лечи и представљају све
оно што презире: размажене, богате, кукавичке,
лицемерне бескичмењаке и цивиле, који нису, као он
(или Халил), неотесани али храбри ратници који
престају да се боре једино ако други престане први,
„племенити дивљаци“, скоро па као шкотски горштаци
из романа Волтера Скота.
„Држава мртвих“ Живојина Павловића, с друге
стране приказује рат идентитета у оквиру породице
која је, буквално, симбол југословенства и пароле од
Вардара до Триглава. У самом главном јунаку, Јанезу
Крањцу, постоји низ сукоба идентиета – између
његовог словеначког порекла и његовог југословенског идентитета избегличког статуса у односу на
„домороце“ у Србији али југословенског и словеначког идентитета супротстављеног већинском, српском
оличеном у тврдим националистима, потом његове
идеолошке позиције (комунизам) и друштва које тоне
у национализам, оданости СФРЈ и наметнуте лојалности новформираној СРЈ, његове официрске части и
статуса који с њом иде и деградирајућих послова које
је приморан да ради. У породици Крањц највећи је
сукоб идентитета између Јанеза и његовог сина
Горазда који је како генерацијски тако и по припадности супротним друштвеним групама (Јанез – војник,
тј. симбол реда и закона и Горазд – криминалац).
Национални идентитети, који нису били толико
присутни, или су потискивани, постају, као што је
случај са „ Вуковаром“ и „ Селима“, такорећи преко
ноћи веома битни. Горазд тако, осећа да је од својих
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родитеља наследио терет наметнутог „мешовитог“
идентитета (македонско-словеначки) који није био
„сметња“ док је постојала Југославија али, с пропашћу
земље и, самим тим, југословенског идентитета,
Горазд, окружен већинским Србима, осећа алијенацију. Припадао је свом граду, улици, школи али су и
они отргнути од њега и стекао је статус апатрида,
избеглице, идентитет (или одсуство истог) који не
може да прихвати. Једино што види као решење је да
се докаже српској, доминантној групацији криминалаца који представљају алфа мужјаке и тако стекне,
прихваћен од њих, нове идентитете: београдски,
српски и криминални али и признање да је мушкарац
што га води у смрт баш као што и Јанеза његове
одлуке (није хтео да се придружи новоформираној
словеначкој војсци) воде пут трагедије (губи жену и
троје деце) и потпуног потирања иденитета, с обзиром
да је постао део полусвета, сведен на функцију, тј.
услужног вратара сумњивог локала. Распад породице
је једнак распаду земље јер се етније и нације
„схватају једноставно као увеличане породице, збир
много узајамно повезаних, листом браће и сестара.
“(Смит, 2010: 250) .
Мешовити бракови представљају значајан
елемент романтичне комедије Срђана Карановића
„Сјај у очима“. Описујући романсу Лабуда, избеглице
из Хрватске, и Романе, наводно Београђанке из „круга
двојке“ (невешто фингира београдски акценат) а у
ствари Загрепчанке која се затекла у Београду на
почетку рата и преузела београдски идентитет као
одбрамбени механизам, Карановић уводи у њихове
животе духове њихових родитеља и далеких предака.
У Лабудовој лози видимо све представнике борбеног
и алфа-мужјачког кода: српски витезови, партизани и
фудбалери док су аустроугарски официри и загорски
сељаци на Романиној страни да би се, доцније
испоставило да је отац Лабудове мајке Турчин а
Лабудов биолошки отац Грк док је Романин отац, на
згражавање њене „пургерске“ стране породице –
Бошњак, посластичар. Карановић се користи причом о
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националном идентитету двојако – с једне стране
показује да не постоји „чиста“ нација и порекло а с
друге се поиграва с етничким стереотипима као што
су они о словеначкој промискуитетности, хрватском
снобизму и натпросечној обдарености Срба. С друге
стране, баш због тога што су њихови идентиети
варљиви и, у суштини, конструкт на који се пристаје,
Лабуд и Романа покушавају да се повежу с новом
средином и стекну осећај припадности, мање Србији а
више Београду. На национално се, па самим тим ни на
своје породице, више не могу ослонити јер
„национално је чувство израван наставак обитељске
везаности“ (R eich , 1981 : 67)
„Обични
људи“
Владимира
Перишића
представља групу људи – вод
српских војника
одређених за ликвидацију цивилног становништва. За
разлику од егзекутора у Сребреници, међу којима су
били заступљени бројни криминогени елементи у
„Обичним људима“ је реч о групи момака који живе у
селима која се налазе недалеко од стратишта. Они су
махом истог етничког порекла. Издваја се једино Иван
за којег главни јунак, војник Џони, открива да је он
заправо другог порекла јер долази из места које је
настањено „другим“ што је асоцијација на
сребренички геноцид у којем је учествовало и
неколико војника и парамилитараца несрпског
порекла. Верски или национални идентитет жртава
није одређен – Старац с којим Џони разговара пре
погубљења каже да га сви зову Миша.
Оно што је наглашевно у овом филму није
сукоб националних идентитета колико ломљење било
каквог људског идентитета и интегритета код самих
војника који (ако се изузме мање Џонијево опирање)
пристају на то да буду егзекутори и извршавају сва
наредникова наређења. Дакле, у тренутку погубљења
недужних цивила, они искључују, уз „помоћ“ ракије,
своју савест и убијају јер је то, наводно, део њиховог
војничког идентитета те их, самим тим, униформа
ослобађа одговорности. Једини подсетник је жуљ на
кажипрсту, настао од учесталог притискања ороза, у
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који Џони, на крају крвавог дана, зури у кафани у
оближњем, мирном месту.
У „Стршљену“ Горчина Стојановића и „Беси“
Срђана Карановића је приказан сукоб националних
идентитета Срба и Албанаца који су приказани као
језички, етнички, обичајно и цивилизацијски антиподи
који деле једино исти простор на којем живе. Љубав
Миљаима, „Стршљена“, Албанца професионалног
убице у служби мафије, и Адријане, београдске
тинејџерке, приказана је као страсна веза супротности
које се привлаче. Миљаимов идентиет, не само
етнички, је у сукобу с Адријаниним. Одрастао је у
малом, сиромашном месту (као Муса Кесеџија „код
оваца на плочи студеној“) без формалног образовања,
окружен насиљем, за разлику од Адријане која је
„либерално васпитана“, како каже њен отац, професор,
и није знала за насиље и оскудицу. Конфликт
идентитета се превазилази у „Стршљену“ не само
љубављу већ и језички. Наиме, Миљаим и Адријана
говоре на енглеском који сматрају језиком слободе,
који би им помогао да се издигну изнад својих
средина. Други велики идентитетски конфликт јер
између Миљаима и његовог брата Абаза који је
инспектор у српској полицији и представља
„позитиван“ српски стереотип албанског горштака:
храбар, снажан, држи реч (бесу), озбиљан, поносан.
Абаз удара и псује свог надређеног, инспектора
Бобана, сваки пут кад га овај увреди на националној
основи. Абаз је, иако, по Ивану Савићу, грађен
делимично на Капетану Лешију из истоименог филма
Жике Митровића али је и „онај који не жели да избори
нешто већ онај који жели да спречи лоше“ (Савић,
2011) .
У „Беси“ ствари стоје другачије: Азем, школски
послужитељ, запослен у српској школи на Косову на
почетку Првог светског рата, даје часну реч, бесу,
управнику школе, Филипу Симићу, Србину, да ће
чувати његову жену Леу, док је он у војсци. Леа је
Словенка, слободоумна жена свог времена, кокетна,
образована и аустроугарска грађанка и као таква у
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сукобу, како са албанском тако и са српском
околином. Азем је, по свим узусима њена супротност:
патријархалан, затворен, полуписмен, Албанац, муслиман. Но, сви побројани идентиети нису у филму
толико битни колико чињеница да је реч о сукобу
мушког – патријархалног и женског 2 еманципованог
погледа на свет. Азем јесте брижан и храбар
заштитник (већ споменути „позитивни стереотип“ се
односи и на њега али то Срби у филму не виде и
односе се према њему с презиром и омаловажавањем)
али је, с друге стране, склон томе да Леу закључава,
везује конопцем и избегава да комуницира с њом. Оно
од чега, с дужим протоком времена не могу побећи ни
Азем ни Леа јесте чињеница да имају свој полни
идентитет и сексуалност која се потискује у име
верности (Леа) и бесе (Азем). Самим тим и њихова
љубав остаје на платонском нивоу.
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ПЕЈЗАЖ У ПОЕЗИЈИ ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА
Војислав често у својим пјесмa ма није казао ништа.
Али једно ништа, кад се лијепо каже,
онда то постаје једно Лијепо.
(Јован Дучић)
O ПЕЈЗАЖУ У ПОЕТСКОМ ТЕКСТУ
(СТРУКТУРАЛНО ОДРЕЂЕЊЕ ПЕЈЗАЖА)
Сам термин пејзаж потиче од француске речи
pay sage , што значи предео или слика предела. У
употребу су га увели холандски сликари 1 7 . века, а
врло брзо је прихваћен и у књижевности. Човеку је
урођено настојање да се саживи са природом и отуда
та исконска жеља за њеним опонашањем и
описивањем. У литератури пејзаж постоји као
конститутивни чинилац од самог настанка првих
књижевних дела. Током времена он је мењао свој
облик и улогу и добијао посве различита значења и
нарочит смисао.
У књижевном тексту пејзаж подразумева опис
неког предела у природи, у коме људи и животиње
нису у првом плану. Дескрипција (описивање) је
књижевни поступак којим се слика природе на
посебан литерарни начин дочарава читаоцу. Тако се
побуђује иманентна (унутрашња) очигледност, услед
које се поетски пејзажи веома снажно перципирају и
дуго и живо памте, без обзира на то да ли су реални
(стварно негде постоје) или су сасвим измишљени.
Литерарни пејзаж се може конституисати на два
начина – аналитички и синтетички.
Аналитички пејзаж подразумева подробност и
јасно издвајање појединих елемената. Мање је
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изражен субјективни став према ономе што се описује,
а основна вредност оваквог типа пејзажа је пластична
и сликовита дескриптивност. У зависности од тога да
ли аутора инспирише лепота, егзотичност, необичност, узбудљивост, положај у простору и карактеристика тла или временска ситуација у том пределу,
аналитички пејзаж може бити просторни или временски. Просторни пејзажи су планински, морски
(приморски), мочварни, поларни, пустињски, степски,
пејзажи савана или прашума. У описима оваквих
предела чешће преовладава оно што је егзотично и
идилично. У временским аналитичким пејзажима
доминирају боје годишњих доба или доба дана – то су
пролећни, летњи, зимски, јесењи пејзажи, слике јутра,
дана, ноћи, обзорја или сутона.
Синтетички пејзаж подразумева сведен опис. У
њему појединости мање долазе до изражаја. Нема
расплинуте дескриптивности ни детаљисања, па зато
делује целовито. Јединственим га чини и духовни и
психолошки контекст, који се доводи у везу са
реалним или иреалним облицима. Овакав тип пејзажа
је много више од успело описаног предела – то је
сублимација одређених мисли, емоција и наговештаја.
Неретко синтетички пејзаж прераста у симбол.
Мисаоно-емоционални контекст овде је строго
уоквирен. Постоји више врста синтетичког пејзажа:
симболички, фантастични и иреални.
У симболичком пејзажу нека природна појава
или целина има неко унапред одређено симболичко
значење од ког се полази или оно које се формира
током развоја одређене књижевне структуре. У науци
о књижевности такав пејзаж се назива „готов“
симболички пејзаж (пример је библијски пејзаж као и
пуст пејзаж који некад симболизује пустош у души, а
ноћни пејзаж код романтичара, на пример, значи
потпуно клонуће духа и сл.) . „Готов“ пејзаж се,
међутим, може поставити и контрастно у односу на
мисаоно-емотивни склоп аутора.
Фантастични пејзаж може бити објективнофантастичан (природни облици су по себи необични,
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несвакидашњи и самим тим чудни) и субјективнофантастичан (настаје субјективним виђењњем реалних
природних облика као фантастичних појава).
Иреални пејзаж је саставни део измишљеног,
нестварног амбијента ( рајски предели, предели из сна).
Оваква подела је условна, јер се не може
повући оштра граница између аналитичког и
синтетичког пејзажа. Ниједан аналитички пејзаж није
потпуно лишен субјективности, као што сваки
синтетички пејзаж базично полази од аналитичког и
надграђује га субјективношћу аутора. Синтеза облика
и смисаоно јединство пејзажа формирали су се у
периоду импресионизма, чак и раније, и од тада се
мање-више на оригиналан начин транспонују у
појединачним поетикама.
Дакле, пејзаж може бити декоративни или
илустративни опис природе, метафоричко назначење
амбијента или слика духовног света, независно од
књижевног жанра (роман, приповетка, песма,
путопис). Дескриптивним поступком Војислав Илић
суптилно
сублимира
све
елементе
пејзажа,
уобличујући их на особен начин и продубљујући
њихов смисао, чак и у песмама, где пејзаж није главни
мотив. Зато је он први прави пејзажиста у српској
поезији.
ЕВОЛУТИВНОСТ ПЕЈЗАЖА (ОД СПОРЕДНОГ
МОТИВА ДО ТЕМЕ ДЕСКРИПТИВНИХ ПЕСАМА)
Поетски развој Војислава Илића посве је
специфичан и очитује се у свим ткивима лирске
структуре. Реформаторски корак у дотадашњој лирици
направио је, иступивши из стега исповедносубјективистичког исказа. И осећање родољубља се
испољило на нов, сатиричан начин. Све то условљава
избор нових тема и мотива или враћање на неке
познате, које уобличава на оригиналан начин. „Мјерен
према другим пјесничким опусима у нас, ланац мотива
Илићеве поезије је неупоредиво дужи: на њему су се
нашла расположења (елегична, љубавна, идилична),
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пејзажи, биљке, животиње, историјски догађаји из
различитих средина, умјетничка дјела, умјетник (и
човјек) пред естетским објектом, стара Грчка и Рим,
оријенталне земље и народи, Словени, Срби, Шпанци,
Пољаци, Руси, Турци, Мађари, Јевреји, Индуси,
Арнаути, историјске и митолошке личности (Данијел,
Катон, Овидије), јутра, вечери, ноћи, суморно небо,
Аркадија, словенски и старогрчки богови, савремене
политичке прилике и људи (краљ Милан), грађанске
слободе, одређени локалитети (Београд, Тичар,
Вардар, Бабакај), опште теме ( судбина човјека).“ 1 6
Мотиви природе провејавају у највећем броју
песама из раног периода Илићевог стварања, када
пише под утицајем Ђуре Јакшића, Јована Јовановића
Змаја, Пушкина, Љермонтова, Гетеа и других
романтичарских узора. У његовој поезији приказ
природе је присутан од самог почетка. Мотив
водопада (сурвавање, понирање, отицање воде) и
мотив стена (застрашујући сиви облици, пуцање на
два дела) се јављају у песмама са темама из старогрчке
и словенске митологије (Лада). Мотив ноћи и мотив
суморних јесењих предела јављају се од самог
почетка, али у првим песмама најчешће допуњавају
теме које се везују за меланхолична расположења
проузрокована
несрећном
љубављу,
лошом
друштвеном ситуацијом или пролазношћу живота.
Ово се јасно види у песмама Елегија (из 1880 . и 1885.
године), Последњи дан, Исповест, На Вардару и др. У
песмама маринистичког карактера смисао пејзажа се
продубљује (Љељо, Љубичица), па у песмама које
настају нешто касније пејзаж добија ново алегорично
значење (Под љупким небом, Посланица пријатељу,
Бабакај и др.). У песми Лада дат је опис природе која
је нестварно лепа, тако да тај рајски предео уоквирује
централни митолошко-љубавни мотив. Међутим, у
овој песми се пејзаж прилично осамостаљује, тако да
прве три строфе могу стајати као песма за себе, као и
последњи, завршни део те песме. Аутономност мотива
Душан Иванић, Пјесничко дјело Војислава Илића (Војислав Илић, Песме),
Београд, 2 0 02 , стр. 2 5
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пејзажа још је очитија у песмама Госпођици Н. (обе
песме истог наслова Илић је написао 1 8 8 6 . године).
Поједини одломци из песама могу се оправдано
доживети као самосталне лирске творевине, уколико
се извуку из контекста љубавне песме.
Јурећи нагло са висина
У слободноме току свом
Шушти и тутњи хладна Дрина,
И ковитла се преда мном.
По њеним мирним обалама,
Као једини накит њен,
Са својим витким гранчицама
Жалосна врба баца сен...
Ритови, њиве и врбљаци
Наоколо се шире свуд,
А кад се водом поглед баци,
До спруда пешчан стоји спруд;
И чак далеко, сред планина,
Где прибежиште тражи звер,
К'о горда слика исполина
У облаке се диже Цер. 1 7
Мотиви вечери се веома рано јављају, али у
почетку немају ону ноту тескобе, већ су описани са
руском лакоћом (као што су то чинили руски
романтичари). Илић тада још није изградио сопствени
стил, тако да су те песме остале у сенци каснијих
песама са истим мотивом. Стилски и композиционо
неодољиво подсећају на лирику Змаја или Бранка
Радичевића. Песма Вече на селу из 1880. једна је од
таквих.
Сунашце се јарко у ноћиште скрива,
И вечерња сутон сеоце покрива:
Све се клони ноћи, увија се мраком,
Још црквица само што се сија зраком. 1 8
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
стр. 7 1 – 7 2 .
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Зимска идила је једна од песама наративног
карактера у којој опис зиме заиста оставља утисак
сеоске идиле. Идиличан зимски предео служи као рам
у који је смештен стиховани сказ (сказ у стиху).
Мотиви предела се у средњој фази Илићевог
стваралаштва потпуно осамостаљују; сада се остали
мотиви потискују у други план, чак се и потпуно
маргинализују. Пејзаж постаје тема уметнички веома
успелих дескриптивних песама, на које ће се угледати
наши најбољи модернистички пејзажни песници Јован
Дучић, Алекса Шантић и други. Успелост тих песама
се огледа у њиховој једноставности и утиску који
остављају на читаоца. Памте се готово фотографски,
јер је Илић успео да тако једноставно приближи
пределе или доба дана, да се у машти читаоца створи
крај о коме пева, врло јасан и жив, скоро реалан.
Песме у којима су дате слике ондашњег сеоског
живота појачавају тај утисак, јер је то блиско чак и
данашњем читаоцу. Најлепше описне песме Војислава
Илића су: Суморан дан. Јесен, Вече, Зимско јутро,
Сиво, суморно небо, Вече је одавно прошло, Подигни
завесе тешке, и окна, и шалоне, У позну јесен, Јутро
на Хисару код Лесковца, Под покровом снежним
природа почива...
Јесењи, суморан и магловит предео најчешће је
тема ових песама. Предмет певања још је и слика
зиме, а сутон (вече) и ноћ омиљена су песникова доба
дана. У ретким случајевима су описани призори са
мора, слике пучине и приморје. Нема светлих и јасних,
сунчаних, разнобојних слика природе, као што је
случај код Шантића или Дучића. Прецизније речено,
има неких песама које је писао почетком осамдесетих
година 19. века, у којима је покушао да опише пролеће
(Пролеће), али те песме нису ни приближно тако
успеле као оне касније написане, у којима је углавном
преовладавала јесења или зимска атмосфера. Стални
мотиви остали су „столетно храшће“ и језива пустош
предела – безнадна пустош, као и мотив великог шума
18

Војислав Илић, Сабрана дела (књига прва), Београд, Просвета, 1 9 6 1 , стр. 1 8 6 .
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света, који је суптилно уклопљен и прилагођен
подражавању природе. Иза површинског слоја лирског
ткива крије се моменат митизације који открива
космички поредак и улогу човека у њему. Без овог
елемента се не може замислити ниједна озбиљнија
поетика.
Илић је ускладио мит и стварност. Мит
плодности и изобиља пробија кроз леп опис
антропоморфизоване јесени у песми Јесен, а мит
умирања, нестајања и напуштања овоземаљског
живота проналазимо у готово свим песмама, где су
описани зимски пејзажи. По неким особеностима и ова
се фаза песништва Војислава Илића (као и последња,
предсмртна) повезује са парнасистичком поезијом у
француској литератури, мада није било директног
утицаја, јер Илић, вероватно, никада није имао
прилике да се упозна са парнасовском поетиком. Та
сличност се препознаје у осећајности и типолошким
обележјима, па и по тематици, али не у потпуности.
Одабир овакве тематике се једноставно
објашњава периодом реализма у коме песник ствара,
када дух позитивизма и научна доктрина продиру у
све поре живљења. Напуштају се идеали, а у свет
књижевних дела улази свакодневица – стварна,
неулепшана слика света. Друштвени и политичкоекономски услови живота у Србији на крају 19. века
били су лоши, чак забрињавајући. Значајно је
напоменути и то да је Илић водио боемски живот пун
неизвесности, а и здравље га је лагано издавало.
Његови политички идеали сасвим су се срушили, а
неуспели бракови и сумњиве емотивне авантуре
довели су га до потпуног разочарања и емотивног
слома, па је уточиште тражио на разним местима, па
су и неки пејзажи могли бити и директна инспирација.
Прокламовање утилитарне литературе (Светозар
Марковић) и интересовања реалистичких, значајних
прозних писаца, као и нови токови књижевне критике,
само су били још један разлог да поезија нашег
песника с краја 1 9 . века буде управо таква. Отуда
јесењи, суморни пејзажи, отуда сутони и зимски дани
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и тамне ноћи, отуда слојеви магле, који су обавили
скоро читав песнички опус, обојивши га песимистичким сивилом и летаргијом.
До краја живота Илић остаје веран пределима,
али у последњем периоду стварања пејзаж добија нов
смисао и његово значење се проширује, надраста
примарну дескриптивност и надграђује је чак и до
симбола (Химна векова, Кад се угаси сунце, Ниоба,
Запуштени источник). Дакле, више типова пејзажа је
присутно и сваки од њих на свој начин уткан је у
тематско-мотивски склоп, формирајући нове поетске
структуре.
ТИПОВИ ПЕЈЗАЖА И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА
У ЛИРСКОЈ СТРУКТУРИ
Улога пејзажа у поетским текстовима није
константна. Она се развија у складу са сазревањем
Илића као песника. Постепено усавршавање функције
предела готово је линеарно и креће се од споредног
мотива, преко алегоричности или предметности, до
његовог симболичког значења. Промена улоге пејзажа
подразумева, чак и условљава, промену њихових
типова.
Говорећи о пејзажу као теми и мотиву, било је
речи и о његовој функцији у раној и зрелој фази –
пејзаж или допуњује основну тему или је сам тема. У
песмама раног периода опис је типски, сведен, без
сувишног детаљисања. Синтетички пејзаж се често
може препознати и у дескриптивној лирици дужег
стиха, карактеристичној за други стваралачки период.
Међутим, све више појединости улази у описе, тако
да сваки детаљ доприноси удаљавању од типских
пејзажа, али још нема елемената да се осамостали
пространи аналитички приказ. Да бисмо такав пејзаж у
дескриптивним песмама ипак издвојили, јер је
најуочљивији и најоригиналнији, користићемо термин
аналитички пејзаж. На уму увек треба имати да
граница између типских и нешто ширих потеза у
дескрипцији скоро и не постоји.
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Метафоричко значење је јасно испољено и
служи да би се што снажније дочарао психолошки
моменат или неки посебан тренутак. Уводна строфа
песме Последњи дан упућује на апокалиптички
тренутак који је налик на залазак Сунца сличног точку
у значењу живота. Тај мир и та тама на земљи
понављаће се врло често и у познијим описима, па се и
у њима може наслутити тренутак откровења у
најширем смислу.
Под чудним знацима освану данашњи дан.
Небо је суморно било.
И сјајни точак свој, на бурном исходу своме,
Задржа вечитост тавна. Сву земљу, природу целу,
Мртвачки прожима мир и смртна обузе тама. 1 9
Појачавање сугестивности у песмама са темама
из старогрчке, римске и словенске митологије постиже
се описима природе који су помало језиви (сурвавање
воде, столетни храстови, сиве стене), мада има песама
у којима се блаженство дочарава описом рајског
предела. У оба случаја ради се о иреалним пејзажима.
Сиви, суморни тонови и безбојност слика, неоспорно
је, последица су меланхолије и општељудске
безнадежности. Било је речи и о улози описа природе
у поступку митизације. У маринистичким песмама се
осећања пребацују на ниво природних појава, трава и
цветова и посредством њих се демистификују (Љиљан,
Љељо, Љубичица).
У песмама „зрелог“ Илића предео је постао и
сам предмет певања, дочаран на најлепши могући
начин. „Војислав често у својим пјесмама није казао
ништа. Али једно ништа, кад се лијепо каже, онда то
постаје једно Лијепо.“ 2 0 Илић је показао да је једноставна слика природе по себи довољна да се оформи
читав поетски свет; она својом естетском вредношћу
разоткрива индивидуалне и општељудске напоре да се
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
стр. 4 1
Јован Дучић, Изабрана дела, Књижевне импресије, Споменик Војиславу,
Београд, 1 9 8 2 , стр. 3 1 5
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пренебрегне оно што је ружно (лоше, зло). У
дескриптивним песмама се у нешто ширим потезима
осликава предео у коме нема никаквих специфичности.
Уобичајена слика природе или доба дана даје се сада већ
аналитички, са више појединости. Тип аналитичког
пејзажа, који се јавља у свим описним песмама, не
подразумева искључиву декоративност. Напротив, он
само омогућава да песник слободно испољи смисао за
детаљ и да посредством њега продре у скривене слојеве,
који допуштају читаоцу да у суморном, ни по чему
посебном, јесењем дану види нешто другачије и доживи
нешто посебно. Песма Сиво, суморно небо и по таквом
опису и утиску, који остаје веома дуго након читања,
једна је од наших најлепших песама уопште.
Сиво, суморно небо... Са старих ограда давно
Уморни ладолеж већ је суморно спустио вреже,
А доле, скрхане ветром, по земљи гранчице леже;
Све мрачна обори јесен, и све је пусто и тавно,
Без живота је све.
Изгледа, као да самрт уморну природу стеже,
И она тихо мре... 2 1
На ове стихове се надовезује слика убогог
спровода који се споро креће и оставља укус горчине и
осећај скрханости, немоћи и спутаности. А то је
песнику заправо и била намера. Успео је да на веома
сликовит и жив, пластичан начин опише скоро
„ништа“ – обичан, суморан, јесењи дан и згружен
спровод на друму.
И у осталим песмама описног карактера
„насликано“ је оно што је неприметно у очима
обичног човека. Преко тих строфа „ преливене“ су сиве
нијансе или бели, зимски валер, а ефекат је тако
снажан, да пред тим безбојно-сивим нијансама,
зимским мртвилом, копреном тамних ноћи и магле не
можемо остати незаинтересовани и неусхићени посматрачи (читаоци). Нешто више ведрине има у песмама
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
стр. 8 1
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Подигни завесе тешке, и окна, и шалоне..., Јесен,
Јутро на Хисару код Лесковца.
У појединим песмама пејзаж све јасније нагиње
алегоричности. Најпре је то случај у онима са
историјском тематиком, где типски (уопштен) пејзаж тек
овлаш назначује контуре судбоносних историјских
догађаја, али смисао предела се продубљује. Тако се
тамом и гашењем светлости казује једна општа тама која
преовладава светом након бурних повесних превирања
(Вартоломејска ноћ, Последња ноћ у Тамплу). У песми
Турска читава једна цивилизација приказана је као
опустели предео, заборављена насеобина прекривена
коровом. Пролазност и трошност, пропадљивост свега
овоземаљског испричани су кроз нестајање, у историји
веома значајног, Отоманског царства. Снажна и дуговечна војна сила, као и све на овом свету, сада је само
„висока трава суморног заборава“, која изгледа као да је
људска рука никада није ни дотакла.
Алегорија је сасвим заокружена, потпуна фигура у
краткој дескриптивној песми Грм. Цела песма је алегорија
о човековом бивствовању уопште, урођеној потреби да
види оно што је лепо, упркос страшним недаћама које га
понекад задесе. А људска издржљивост је невероватна и
свако у себи пронађе последњу снагу да остане ту, где је,
и да одолева новим искушењима, несрећама и „оштрим
зимама“.
ГРМ
Муњом опаљен грм на суром пропланку стоји.
К'о црн и мрачан див. И густе травице сплет
Горди му увија стас – и горски несташни лаор
Лелуја шарен цвет.
И зима дође већ, и својом студеном руком
Покида накит сав, и гору обнажи сву,
Ал' многа зима још са хладним ветром ће доћи,
А он ће бити ту. 2 2
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Ова песма је настала 1 8 8 3 . године, али је по
структури и смислу другачија од оних какве је Илић
писао у том периоду. Њоме је закуцао на врата новог
поетског света, сасвим савременог, друкчијег, српској
књижевној јавности до тада непознатог, а затим ће тај
другачији поетски свет ставити у песме које ће
написати поткрај живота. Нама је оставио у аманет да
у њима осетимо и пронађемо оно што је симболичко,
чак и симболистичко.
Као што је граница између метафоричности и
алегоричности суптилна и скоро неприметна, тако је и
прелаз од алегоричних ка симболичким песничким
сликама постепен и складан. Пример за неупадљив
уплив у море симбола је и песма Запуштени
источник, написана 18 92. године. У уводној строфи
метафора се развија до самосталне алегорије и у томе
(не по начину обликовања алегоријске слике, већ по
атмосфери која из њега проистиче) подсећа на неке
поетске фигуре из наших народних епских, епсколирских и чисто лирских песама. Источник је опустео.
Бистра вода више не тече из камених груди. У
аналитичком пејзажу први пут Илић употребљава, за
његов песничко-лексички регистар, несвакидашње
епитете. Извор је, на пример, „разорен“. Тако је
неприметно одмакао корак даље у свом изразу и
наговестио читаоцима разоткривање тајанственог и
скривеног слоја у песмама, дубљи смисао испеваног и
трагање за нечим особеним, што се може повезати са
новим значењем одређеног песничког појма. Овде се
већ назире симболистички смер Илићевог песништва.
У претходним песмама пејзажи немају симболичку
функцију.
Сува кржљава крушка, к'о црна огромна рука.
Суморно над њиме стоји. И криве њезине гране,
Наказно пружене горе, к'о израз паклених мука,
Од суве, самртне жеге усамљен источник бране. 2 3
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Дескриптивни ток пејзажних приказа до тада је
био једносмеран. „ Међутим, у овој песми, између суве,
кржљаве крушке и бујне траве около ње је наказан,
природа је изгубила своју целовитост и јединство, свет
се дезинтегрише и од суморног постаје наказан и
ругобан.“ 2 4 На крају песме црне слутње и тешке мисли
се превазилазе, а симбол те „победе“ песника су гране
те крушке, окренуте ка небу, бранећи песника.
Усклађеност опустеле природе и црних мисли сасвим
је разорена. Није ли та дезинтеграција особеност
симболистичког израза? Није ли ово Илићев
специфичан начин поетског уобличавања емоције
бодлеровског сплина и противречности лирског
субјекта у спознаји те емоције?
Опирање ограничењу симбола на устаљен
смисао јасно је исказано у програмској песми Клеон и
његов ученик. Пејзаж је формално одабран, тако да
његов тип уопште није важан. Он је сведен на
сопствено значење. Оно што човек чулима може
осетити само је спољни додир недокучиве спознаје и
свеопштег тајанства. У том смислу пејзаж по себи
више није довољан, већ се његов смисао сасвим мења
и он се аутономизује до симбола. Песма је написана у
дијалошкој форми, јер је то најподеснији начин да се
изнесу дијаметрално супротни аргументи као теза и
антитеза симболистичког поимања стварности.
Ученик
Честити Клеоне, кренимо се даље!
Сваки жбун ме себи, сваки цветак мами;
И поточић бистри што нам, жубор шаље,
И вис Филопапе у јутарњој тами,
Страшан у самоћи, као света гора,
На древни ме Олимп у осами сећа,
Ја слутим, верујем: ту је драга Флора,
Флора, нежни симбол младости и цвећа.

Драгиша Живковић, Европски оквири српске књижевности Симболика
Војислава Илића, V , Београд, 1 99 4, стр. 3 3 4
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Клеон
Све је само симбол што ти види око.
Све, што душу твоју и ведри и мрачи:
Симбол је и земља и небо високо,
А суштина оно, што он собом значи. 2 5
Дакле, насупрот ученикових упозорења да је
лепота (то подразумева и лепоту природе) дата
људским чулима ради ње саме, ради уживања у њој,
Клеон доноси ново виђење и нову улогу лепоте у
уметности и животу уопште. Ова два становишта
одраз су две струје унутар поетике самог Илића. Од
ове песме, која има карактер манифеста, мења се
начин певања и разумевања поезије. Овакви
симболистички ставови су пресудни када је у питању
правилно тумачење последњих његових песама.
Савремену песничку концепцију препознајемо
и у песми Химна векова. Лирски субјект наслућује
неоткривене могућности, да један одређени простор
може значити недокучиво тајанство. Демистификација
недокучиве тајне се не одвија у равни конкретних
слика, већ у равни иматеријалних феномена, али тако
да се тежиште помера са визуелних надражаја на
аудитивне.
Не знам је л' на сну само ил' збиља одлазим често
У чудан предео неки. Ту свако казује место
Трагове разорења;
Кипарис зелено тавни и коров шири се само;
И влажан, гробовски ветар океан таласа тамо,
И звижди са хладног стења. 2 6
Мистично премошћавање граница овоземаљског кроз наслућивање недокучивог заокружено је
сасвим у последњој Илићевој песми Кад се угаси
сунце, коју је написао 1893. године, пред саму смрт.
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
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Синтетички пејзаж ни у овој песми, као ни у осталим
песмама из парнасо-симболистичке фазе, није примаран. Звук и слика се стапају у јединствен знак, а на
читаоцу је да разоткрива „шуму симбола“ у стиховима
реалистичког песника.
Кад се угаси сунце и тама на земљу сађе
И велом звезданим својим покрије бурни град,
И поље и даљне горе, кад лахор ћарлија слађе
Кроз опустели хлад.
< ... >
И старо столетно храшће зашушти монотоно
Старинску неку песму, старински неки јад;
Бели се завија цветак, к'о мало сребрно звоно
Запева цео сад. 2 7
И у овој песми имамо све елементе илићевског
пејзажа – нестанак сунца, вео звезданог неба, столетне
храстове, далека поља, лахор који ћарлија – али су сви
ти
елементи
тако
организовани
да
чине
посебно идејно-симболичко језгро, које произилази из
ове типске пејзажне структуре.
ОДНОС ПЕЈЗАЖА И ЛИРСКОГ СУБЈЕКТА
И ИДЕЈНА ТЕЖИШТА
Епоха реализма у литерарна штива уводи
сасвим нов однос човека (приповедача) према природи
и нов доживљај природе. Она више није егзотична или
посебна, већ неулепшана, онаква каква уистину јесте
(тачније, каква би могла бити), било да је лепа и
питома или дивља и окрутна. Приповедач у прозним
текстовима, који преовлађују у овом периоду,
објективно описује слике свакодневице, а у складу са
тиме и природа добија своје место. Карактеристичан
реалистички однос према природи Илић инстинктивно
преузима, тако да се лирски субјект у његовим
песмама угледа на реалистичког приповедача. Он
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
стр. 16 1
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измиче, повлачи се у страну и изгледа као да свој
доживљај маргинализује или сасвим поништава.
Међутим, доживљај постоји. Иако није непосредно
исказан, он је дат посредством пејзажа који се описује.
На основу тога се јасно могу прецизирати
расположења сакривеног или одбеглог песничког „ја“.
Слика природе – то је слика песникове душе!
У описним песмама се песничка слика или нека
лирска ситуација поставља изван субјекта исказа. Ни у
алегоричним и симболичким песмама лирско „ја“ није
у средишту поетског света. Пејзажи или доба дана
постоје сами за себе; они су по себи довољни. Носе
поруку и имају самостални смисао и зато није
потребан посредник који то доживљава, види или чује,
већ посредством конкретних песничких слика свој
доживљај исказује. „Било је таквих пјесама и у
романтичара (нпр. Вече Ђуре Јакшића), али је
Војислав Илић овај поступак усталио и дао му нов
лик. Уколико се у његовим пјесмама лирски субјект
(субјект исказа) појави, он је, по правилу, премјештен
из средишта према рубу пјесме, сведен на улогу оног
ко прима сензације (осјете), оглашава се поводом њих
или га оне емотивно и мисаоно изазивају.“ 2 8
Промена статуса песничког субјекта подразумева наизглед потпуну објективизацију песничког
света. Описујући оно што је конкретно, песник исказује подсвесни страх од онога што је ирационално и
непознато. „Гласом мирним, прибраним, артифицијелним, Војислав опева тај страх и ту неизвесност. С
једне стране, дакле, тај „објективни“ и „спољашњи“
свет је посредна, дискретна, елегантна пројекција
субјективног и унутрашњег. С друге стране, овим не
може да се пориче хладна објективност тог пејзажа.
Песника у том пејзажу нема и ту чињеницу треба
посматрати и у њеној буквалности“. 2 9 Евентуална
монотонија деперсонализованог пејзажа вешто је
избегнута увођењем детаља који указују на
28
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свакодневицу (ловац који жури селом и мами ловачке
псе, окисао коњиц, покисла живина, спровод који се
споро креће, Турчин који мирно одбија димове,
пушећи дуван...) . Ипак, никако не треба потиснути у
други план чињеницу да су сви Илићеви пејзажи (и
поетски пејзажи уопште) апстрактни, иако подсећају
на пределе које смо често уживо могли посматрати те
их зато и повезујемо са стварним пределима, са оним
који су већ виђени у српским селима с краја 1 9 . века.
То значи да се поред чулно-дескриптивног значења
открива и идејни слој, који искрсава у садејству
чулног и имперсоналног.
У подтексту песме У позну јесен проналазимо
дубљи смисао сензорне дескрипције. Неисказани
садржај се пренео на значење слике. Природа копни,
вене, умире, што се преноси и на човека. Слике позне
јесени изазивају утисак ефемерности живота и
умирања. То душевно стање приписано је ветру (ветар
јауче), имперсоналном субјекту, да би се сугестивно
пренело на читаоца који саосећа са субјектом исказа,
који се дистанцирао. Овде долази до тога да се
читалац потпуно идентификује са лирским субјектом,
који се свео на свакидашњу, објективну слику тмурне
јесени на селу.
У песми Вече уметнички поступак деперсонализације и десубјективизације јасно је испољен, што
се види из последње две наведене строфе.
... Копрена дубоког мира
Увија поља и равни. Румене пруге се гасе –
И бледи месечев зрак, светило небеских двора,
Кроз маглу диже се већ – и нема, дубока тама
Доводи бајну ноћ са сињег незнаног мора.
Све грли мир и сан. Покадшто заурла само
Суседов стари пас, ил' позно дошавши с рада,
Испреже ратар плуг и стоку уморну поји.
И ђерам шкрипи све и вода жуборећ пада. 3 0
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
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Песничко „ја“ се сасвим повлачи и заузима
позицију сличну читаочевој, с том разликом што
преузима улогу онога ко дочарава оно што је пред
њим, уобличујући песничке слике, а у исто време их
перципира и из читаочеве перспективе ужива у њима.
Зимско јутро је песма у којој је, такође, пејзаж
деперсонализован. Идилични призор мирног зимског
свањавања дат је у четири песничке слике које су
подељене по строфама – свака строфа уједно је и
засебна песничка слика, стилски и композиционо
заокружена. Чини се на тренутке као да лирски субјект
преузима улогу реалистичког сликара или фотографа и
приказује нам јутро у свом видокругу, али без личних
емотивних уплета. То је приказ објективног посматрача који звуцима и бојама – спретним осликавањем
– сугерише нека расположења, али не непосредно, већ
управо посредством прекрасних песничких слика.
Песма је организована тако, да је остварен прави склад
динамичких и статичких мотива. У последњој строфи
објективизована је, усудићу се рећи, једна од најлепших песничких слика наше дескриптивне поезије
уопште.
Свуда је пустош и мир. Ноћна се кандила гасе –
А свежи, јутарњи дах прелеће долине мирне,
И шум се разлеже благ кад својим студеним крилом
У голе гранчице дирне. 3 1
Позиција лирског субјекта, као и његова
функција у поетској структури, готово је идентична и
у песми Сиво, суморно небо.
У песми Вече је одавно прошло... песнички
исказ је на почетку лишен било какве субјективности,
али у другом делу песме долази до постепене
субјективизације. Песнички субјект се појављује и у
своје име говори о емоцијама, преноси нам своја
осећања. Није чудно да у песми са љубавним мотивом
Војислав Илић, Песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2 0 0 2 ,
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поступак деперсонализовања није спроведен до краја.
Љубавна лирика је изразито субјективна и песник,
који је и лирски субјект, не може се уклонити из
текста, а да нам успешно разоткрије своја осећања, јер
емоција – то је он сам.
Дакле, у највећем броју описних песама
субјекат исказа је постављен тако да се чини да
читалац и он са исте позиције посматрају оно што је
описано у песми, с тим што је лирском субјекту
припала част да то, што заједно посматрају и у чему
уживају, још поетски и уобличи.
Идејни стожер војиславистичке дескрипције
постављен је у средиште лирског обличја, а до њега се
долази једноставним препуштањем сугестибилности
исказа или описа. То доприноси ширењу духовне
равни у недоглед. Разоткривање идејног богатства се
одвија спонтано, ненаметљиво и углавном остаје на
нивоу искуственог трага, без потребе за експлицитном
вербалном формулацијом. Ово се углавном односи на
песме из зреле и позне фазе. Поруке саме искрсавају и
на нивоу доживљеног остају у нама, богатећи наше
животно искуство и на такав начин. Захваљујући и
овом својству књижевног опуса, поетика Војислава
Илића је сасвим заокружена и веома озбиљна, с
обзиром на време у коме настаје.
ПРИКАЗ ПРИРОДЕ У ОКВИРИМА МЕТРИЧКИХ И
СТИЛСКИХ КОНСТАНТИ
Дивни описи мирних и пространих видокруга у
нераскидивој су вези са особеном илићевском дикцијом и одабиром лексичко-семантичких конструкција. Смирени ритам и специфична дикција постигнути су употребом старог стиха у који је песник
уклопио смисаоне синтаксичке целине, ослањајући се
на сопствено језичко осећање. То је хексаметар
(3 +3 +2 //3 +3 + 2 ) у коме су мисли (синтаксичке јединице) тако распоређене, да у потпуности одговарају
природном току српског писаног али и говорног
језика. Дотадашња извештаченост (неприродност)
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древног стиха, како је звучао на нашем језику,
избегнута је усклађеношћу акценатских и метричких
целина, честом употребом каденци на средини стиха
или употребом опкорачења (односи се на раскорак
између синтаксичких и метричких јединица тако да се
једна мисао, започета у претходном стиху, завршава у
наредном). Илић је први исцрпео све ритмичке и
смисаоне могућности хексаметра и зато су његови
стихови тако успели – они су резултат склада,
једноставности и природности поетског исказа.
Поезија овог реалистичког песника је врло
препознатљива и њена се оригиналност у нашој
књижевној јавности готово никада није доводила у
питање. Један од разлога су и речи које се често
употребљавају у већини песама – стални илићевски
епитети (небо је сиво/суморно/тавно, долине
тавне/мрачне/влажне, пусте пољане, густи слојеви
магле, позна/мрачна јесен, студено крило, столетно
храшће, оштар/танак/бео снег, сур облак, оштар
мраз...) . Чести су контрасти, поређења, ономатопејске
речи и персонификације (ветар јауче и звижди) као и
једноликост у употреби глаголских облика (стања и
збивања се одвијају искључиво сада и овде), а у свим
песмама влада пустош и мир и све су оне покривене
копреном магле. Присност читаоца („посматрача“) и
лирског субјекта, када је то наглашено, постиже се
спретном употребом показних и присвојних заменица
и правим одабиром благих сарадничких императива
(Подигни завесе тешке, и окна, и шалоне, У позну
јесен, Јутро на Хисару код Лесковца). Међутим,
упркос
честој
употреби
скоро
окамењених
синтагматских склопова и презента, та стилска
одређења чине веома занимљив и богат декор у који су
уметнути свакидашњи предели. Карактеристично је
да се баш тиме постиже потпуно јединство онога што
је речено и начина на који је то учињено, а да ту нема
ничег сувишног и монотоног. Оригиналност и лепота
ових песничких творевина је управо у томе што су
стилогени чиниоци и семантички слој константни у
скоро свакој описној песми, а да је свака од њих за
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себе лепа, другачија и јединствена. Значењска
одређења условљена су предметношћу описне лирике
и, у највећем броју случајева, меланхоличним
расположењем „одбеглог“ субјекта исказа. Зато се
често уместо лирског употребљава епски паралелизам
који се заснива на односу природе и ЧОВЕКА (људске
стварности). Поред устаљености епитета Илићу је
неретко замерана и склоност ка синонимности, али,
помало парадоксално, управо то чини сасвим одмерен
и истовремено веома богат стилски декор.
РЕЗИМЕ
Посебан доживљај поетског пејзажа и његова
експресивност с правом се увек повезује са
стваралаштвом Војислава Илића. У приказу предела
остало је понешто од реакције на романтичарску
поетику, остало је понешто и од поезије песника
школе објективне лирике, коју је одлично познавао.
Дескриптивна
објективност
и
дистанцираност
песничког субјекта оставља утисак епске мирноће, али
емоције нису дате наспрам слика, већ су са њима
стопљене. Иманентна очигледност је зато изразито
снажна током читања дескриптивних песама.
Објективност произилази из чулног доживљаја
песничке слике. Значење пејзажа се у том смислу
остварује на нивоу сензорне дескрипције. И акустичке
и визуелне дражи само су плод песникове
имагинације, али су посредством експликаторне
лексике и одабира типа поетског пејзажа веома
снажно урезане у илузију доживљеног и виђеног.
Поред чулне дескрипције открива се и интимноелегично значење песничких слика. Естетска сугестија
се емитује веома снажно па није чудо што су многи
покушали да опонашају начин певања најбољег
представника поетског реализма.
Војиславизам је песничка школа која се јавља
током деведесетих година 1 9 . века. Највећа част, да са
мање или више успеха подражавају његове стихове,
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припала је, како на почетку рекох, првом правом
пејзажисти српске поезије, који је својом поетиком
наговестио дезинтеграцију једне књижевне епохе и
оставио путоказ куда треба да пође наше савремено
песништво.
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Михајло Тошић
УДК
821.111( 73) .09 Набоков В. В.
ЕЛЕМЕНТИ ЕРОТСКОГ У РОМАНУ ЛОЛИТА
ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Сажетак:
Ослањајући се на неколико радова, а највише
на теорију и филозофију Жоржа Батаја, у овом раду се
испитују елементи еротског у роману „Лолита“
Владимира Набокова.
Кључне речи: еротско, порнографско, Батај, Лолита,
еротизам
A b stra ct:
R e lying on se ve ral pa pe rs, and m os tly on the
the ory and philos oph y of G e orge s B ataille , this pa pe r
discu sses th e erotic elem en ts in th e nov el Lo lita b y
V ladim ir N abokov.
K ey w o rd s: e rotic, po rnog raphic, B ataille , Lolita, e rotism
Резиме
Најпре се прави уопштена дистинкција између
еротског и порнографског, потом се еротско у
„Лолити“ објашњава помоћу Батајевих појмова
еротског прекорачења, вишка и табуа. Након тога се
анализирају начин писања и употреба језика у роману,
као носиоци еротских елемената. На крају, прави се
осврт на деструктивне елементе еротског као видове
ограничења достизања слободе еротским прекорачење.
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Sum m a ry
First, the g e ne ralize d distinction is ma de be twe e n
the e rotic and porno graphic, the n the e rotic in Lo lita is
ex plained b y u sing B ataille’ s concep ts of erotic
trans gre ssion, e xce ss and taboo. A fte r tha t, the w ay of
w riting and the us e of lang ua ge in the nove l are ana lyz e d
as carriers of e rotic e leme nts. In the e nd, the re is the
rev iew of des tru ctiv e ele m en ts of the e rotic as the w ays of
reach ing th e lim its of freed om ach iev ed b y th e erotic
trans gre ssion.
1. Владимир Набоков и „Лолита“
Пре почетка било каквог разматрања потребно
је приказати неке од основних одлика писања
Владимира Набокова, односно његове „Лолите“, како
би се допринело што бољем схватању начина на који
он ствара светове својих романа и законитости које у
њима владају, као и разумевању мотива који стоје иза
тежњи које га покрећу. Шта је то у „Лолити“ што
Набоков има да поручи о свету?
„Лолиту“ не би требало прочитати, а након тога
се запитати шта је писац хтео да каже. Сам Набоков у
једном од коментара свог романа каже да када добије
идеју о књизи, пише „док је се не ослободи“. (Набоков
2013, 349) Уместо тражења некакве скривене поруке,
треба се усмерити на „тензије и сложеност романа,
његову моћ да дезоријентише и збуни“. (R am pton 1984,
108)
Приликом читања „Лолите“ врло је тешко
заузети страну. Комплексност ликова састоји се од
вишезначности њиховог понашања и тумачења
њихових намера. Све ово у читаоцу изазива одређену
дозу нелагодности, али такве нелагодности која
нагони на даље читање. Као главни проблем намеће се
питање искрености, као атрибута чије се додељивање
поверава читаоцу.
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Међутим, сам контекст романа доводи у
питање ауторитет који се придаје његовим
суштинским аспектима, а самим тим доводи се у
питање и самосвесност читаоца у односу на
„самосвесни реторички стил“ писања. (R am pton 1984,
108 -109) Ту се јавља и одређена доза ироније са којом
се главни лик „свесно“ поиграва говорећи о себи па
тако у различитим тренуцима говоре „Сурови
Хамберт“, „Генијални Хамберт“, или „Сентиментални
Хамберт“.
Набоковљев стил је такав да се никада са
сигурношћу не може тврдити да је „Лолита“ фикција
или да је сведочанство стварног догађаја:
„Резултат за читаоца је сложена двострука свест: људски
живот и аналогије фикције, последице жеље заједно са
инструментима романописца, скрнављење драгоцене слике која је
увећана суптилном алузијом. Ово је добар пример тога како...моћ
и жеља инструментализују људе. Ако неко реагује на ауторове
‘лажне трагове’… и поверује, рецимо да је Хамбертово признање
искрено, и да истерује кривицу, или да је Набоковљева књига
илустрација реалности која спада у природне законе нашег света,
онда није само изгубио игру од аутора, већ му вероватно не иде
добро ни у ’игри светова’, сопственом дешифровању слика.“

(R am pton 1984, 107)

А зашто је тешко не поверовати у „ауторову
игру“? Вероватно зато што је Набоков неко ко без
устезања и са релативном лакоћом говори о неким
одређеним истинама о људима. Ни у једном тренутку
не настоји да прикрије емоције и тежње својих ликова,
а њихова вишеслојност састоји се у томе што треба
открити шта лежи у позадини таквог делања.
Од целокупног Набоковљевог опуса, само су
три његова романа, укључујући и „Лолиту“, настала у
Америци. Преостала два су Бенд Синистер (1 9 4 7 ) и
Пнин (1957) . Вил Норман Лолиту описује као причу о
„завођењу младе америчке девојчице са сладуњавим
укусом за филмске звезде, поп песме и газиране
сокове“. Међу суштинским питањима за анализу
романа могло би се издвојити питање природе овог
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завођења, а овај рад ће се фокусирати на његовим
потенцијалним еротским елементима.
Међутим, пре упуштања у било какву анализу,
потребно је у општијем смислу упознати се са
одређеним виђењима еротског и еротизма:
2. О еротском ( и порнографском)
„Ако придев ’еротско’ указује на квалитет, чини се да
’еротизам’ у игру убацује сазвежђе квалитета чији незаустављиви
покрет нас изненада отрже од тихог реда наше свакодневне
реалности. Еротско искуство брутално нас суочава са следећим
избором: или потпуно живети такво искуство, ’сада’, или (његов
интнзитет) потпуно пропустити.“ (M ayn é 1993, 1 )

У данашње време, због постојања одређених
додирних тачака, еротско се често поистовећује са
порнографским.
У
Вебстеровом
речнику се
порнографија чак и дефинише помоћу појма еротског.
Наиме, ту се може пронаћи да је порнографија
„приказивање еротског понашања (слике или писање)
са намером да се изазове сексуално узбуђење“.
(M erriam -W e bs te r D ictiona ry online ) Дакле, у основи
оба ова појма је узбуђење, сексуално узбуђење.
Међутим, у циљу даље анализе романа, потребно је
истаћи шта је то што издваја еротско од
порнографског.
Порнографско се од еротског суштински
разликује због саме природе поменутог узбуђења. Оно
што генерише узбуђење у еротском смислу је
постојање избора. У порнографији таквог избора нема.
Порнографско је извесно, отворено и дешава се пред
очима посматрача. Код порнографског се свесно креће
у потрагу за узбуђењем и прорачунато се бирају
сигурни извори, они за које се зна да ће изазвати
узбуђење. (M ayn é 1993, 1)
Еротско не дозвољава никакву припрему и
планирање. Суштину еротског набоја чини управо
неизвесност оличена у могућности бирања. Узбуђење
се јавља и расте, било због неизвесности у погледу
поступака партнера, или због тога што се сопствене
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реакција на те поступке не могу предвидети. (M ayn é
1993, 2) Ако се у обзир узме поменуто „сазвежђе
квалитета“ које краси еротско, порнографија би се,
онда, могла одредити као роба, нешто што са собом
доноси очекивани квантитет.
Владимир Набоков о Порнографији каже:
„Мада је истина да у античкој Европи, па све до пред крај
осамнаестог века (очигледни примери потичу из Француске)
отворени разврат није био неспојив са блесковима комедије или
здраве сатире, па чак ни са жанром даровитог, раскалашно
расположеног песника, исто је тако истина да у наше време израз
’порнографија’ подразумева медиокритетство, комерцијалност и
извесна строга правила радње...Порнограф мора да се држи
старих ригидних правила да би се његов пацијент исто тако
поуздано задовољио...“ (Набоков 2013, 351)

Један од „највећих филозофа еротизма“, Жорж
Батај, позива се управо на разврат када говори о
суштини еротског: „Видим блиску повезаност између
одбојности према стварима које труле и осећаја који
имам према разврату. Могу да кажем себи да је гађење
принцип моје жеље.“ Бавећи се развратним елементом
еротског, Батај настоји да еротизам успостави као
врсту филозофије која се бави проблемима
представљања интензитета еротског у писању. (M ayn é
1993, 5- 6 )
За разлику од порнографије у којој постоји
једнодимензионални циљ коме се приступа са свешћу
о брзом задовољењу, Батај сматра да је еротизам
много комплекснији појам. Инстанце као што су брак,
породица, друштво, код љубавника у еротском заносу
на одређени начин постају небитне. Истовремено, они
су свесни да их не могу заобићи и управо из набоја
који у таквим ситуацијама настаје јавља се еротизам.
(M ayn é 1993, 12)
3. „Лолита“, Батај, еротизам
Батај

Када говори о еротском и о еротизму, Жорж
користи
појмове
’вишак’,
’табу’
и
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’прекорачење’. Еротизам представља као „насилну
силу која угрожава темеље људског живота“, односно
као „манифестацију вишка код човека“. Наиме, упркос
човековим настојањима да делује рационално, његова
природа се не може потпуно исказати и остварити
таквим деловањем, те стога долази до стварања
поменутог вишка. Он је резултат силе, „покрета“ који
човек није у стању потпуно да контролише, већ само
да га „делимично доведе у ред“. Управо се еротизам
јавља као манифестација тог вишка. Са друге стране,
због страха од неконтролисаног деловања поменуте
(покретачке) силе, у друштву су створени табуи.
Табуи представљају врсту ограничења. Њихова улога
је да неприхватљивим учине одређена понашања која
би се, у супротном, испољила као манифестација
вишка, а која се у друштву посматрају као препрека за
човеков рад и рационално деловање, који се, са друге
стране посматрају као пожељни облици понашања.
Као такви, они аутоматски представљају одбрану од
прекорачења, које Батај назива „преласком у свето
царство слободе“. Како еротизам спречава људе да
делају рационално, сматра се за вишак и представља
табу, а самим тим, његовом манифестацијом и
реализацијом долази до прекорачења. (D ona h ue 2011,
13 -16)
Хамберт Хамберт је у роману отелотворење
човека који очајнички покушава да се избори са
наметнутим границама. Његов цинизам, његово
суштинско неприхватање свих друштвених и
моралних истовремено се могу посматрати и као узрок
и као последица ове тежње. Хамбертов екстремно
циничан однос према свету, који он почиње да развија
још у раном периоду свог живота можда је и
најубедљивији показатељ његове уверености у
неопходност прекорачења. Он готово безусловно
настоји да оствари прекорачење и на том путу
достизања слободе за њега готово да не постоје
препреке. Спреман је да одузме туђи живот, па чак и
да жртвује себе и сопствени еротски објекат, Лолиту,
зарад достизања тог циља.
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Шта је то што Хамберта опседа и подстиче на
понашање описано у роману? Нешова истиче да је
уобичајено да се девојчице у тинејџерским годинама, у
америчкој култури двадесетог века (која се одређује
још и као популарна култура). „стално фетишизују“.
Као разлог за фетишизацију наводе се њихове
јединствене особине. Наиме, ова ауторка тврди да оне
у тим годинама представљају савршену комбинацију
„деце и жена“ и да су као такве занимљиве за
проучавање због њихове „двоструке празнине“. Као
деци недостаје им искуства. Као женама, недостаје им
рационалности. Управо то је разлог зашто се
тинејџерке стално налазе на граници између
„сексуалне невиности и искуства“.
Хамберт је опчињен Лолитом јер је она за њега
фасцинација, на прагу година које представљају
прелазни, гранични део њеног живота, на прагу година
када готово да није потпуно дете, али није ни одрасла.
Могло би се рећи да је оно што Хамберта фасцинира
управо могућност да искористи то неодређено стање
збуњености и потенцијала у коме се Лолита налази.
Наиме, потпуно формирана жена представља изазов за
мушку доминацију над њом, док девојчица, тинејџерка
или готово па тинејџерка и сама несвесна своје
сексуалности, не представља препреку. Име Лолита је
у савременој култури постало синоним за девојчице у
адолесцентском добу и све оно што је, у сексуалном
контексту, забрањено у вези са њима. „Није сама
девојчица, већ чињеница о њеној младости оно што
дозвољава конзументима њене слике да осећају
жељу“. ( Nas h 2006, 21 -22)
У патолошко-еротском смислу, Хамберт је
своја прва сексуална искуства доживео са Анабел,
девојчицом која је тада била његових година.
Међутим, он никада није успео у потпуности да се
оствари, односно да до краја проживи та, за њега нова
и непозната искушења, те стога ствара фиксацију
према
девојчицама
Анабелиних
година
–
„нимфицама“. Како за њега оне представљају предмет
жеља, неизвесност, а стога и извор еротског набоја,
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који је истовремено и јак социокултурни табу,
Хамберт их доживљава као „зле“ или „зачаране“
(D ona hue 2011, 22, B algooi j 2011, 62)
Еротски набој о коме говори Батај види се и у
Хамбертовом односу према женама његових година:
„Зато није никакво чудо што сам у својим зрелим
годинама током европског периода свог постојања водио
чудовишан двоструки живот. Споља гледано, одржавао сам
такозване нормалне односе са извесним бројем земаљских жена
чије су дојке налик на бундеве или крушке; изнутра, сагоревао
сам у пакленој пећи уско ограничене пожуде према свакој
нимфици у пролазу, а којој се ја, као покорни полтрон закона,
никада нисам усудио да приђем. Људске женке којима сам смео
да баратам служиле су само као палијативна средства.“

(Набоков 2013, 23)

Оваквим начином размишљања Хамберт
показује да му није стало до задовољења искључиво
сексуалних,
примарних
нагона.
Начини
за
задовољавање таквих тежњи релативно су му лако
доступни, а може се рећи и да он о њима говори са
одређеном дозом презира.
Хамберт Хамберт жуди за другачијом врстом
задовољења, онога које може да му пружи једино
кршење табуа чије постојање заправо и представља
извор несклада и растуће жеље у њему. Цитирајући
Паза (Paz 1998, 37) и Батаја (B ataille1956, 19)
Џафарова наводи: „Према Пазовом мишљењу, ’страст
ће бити јача када има већег отпора који се мора
превазићи. Батај такође наглашава да је ’домен
еротизма’ суштински прожет ’кршењем’. Међутим,
уколико дође до „било каквог пристанка са обе
стране, тако да се успостави успешна комуникација“ ,
еротско искуство се губи, односно овако нестаје
елемент неизвесности и ишчекивања, кључан за
постојање еротског 3 2 . ( Jafar 2001, 84)
Међутим, у прелажењу граница лежи
Хамбертово еротско задовољство. „Хамбертово
искуство трансценденталне екстазе због кршења табуа
32
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осликава Батајев опис осећаја еротског прекорачења“.
(D ona hue 2011, 24 )
4. Начин писања и језик романа
У својој књизи о еротској фикцији Сузан Зонтаг
(Sontag 1969) износи неколико битних одлика које
књижевни текст одвајају од порнографског и, у
одређеним аспектима, сврставају у еротски:
„1 . Сексуално узбуђење није једина функција текста;
2 . Нарација има дефинитивне почетак, средину и крај;
3 . Писање је елегантно и више од досадне неопходности;
4 . Ликови преживљавају врло јаке емоције и пролазе кроз неку
фазу развоја;
5. Ликови имају мотиве, психологију и добро заокружену
личност.“ (Sontag 1969, 4 0)

Све ове одлике могу се у мањој или већој мери
применити на начин на који Владимир Набоков пише
„Лолиту“. Сам писац такође је свестан импликација
које наративни манир у његовом роману има на
поједине читаоце:
„Извесни поступци са почетка Лолите (на пример,
Хамбертов дневник) навели су неке од првих читалаца на
закључак да ће то бити књига о разврату. Очекивали су све
обилније низање еротских сцена; када је то престало и ону су
престали да читају, осетивши досаду и разочарење. Ово је, чини
ми се, један од разлога зашто ни један од четири издавача није
прочитао рукопис до краја.“ (Набоков 2013, 352)

„Лолита“ је, међутим, комплекснија структура.
У питању су природни инстинкт и опсесија спутани
вештачки наметнутим ограничењима и унутрашња
борба главниг лика проистекла из таквих околности.
Иако Хамберт прича своју причу када је већ у
затвору, односно, читаоцу је, још на почетку романа
стављено до знања како ће се његова прича завршити,
у тексту се може се јасно издвојити још неколико
смисаоних и временских целина. Тако постоје
Хамбертов предамерички живот, његово упознавање
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са Америком и „Лолитом“, које до крајњих граница
доводи несклад у њему и нагони га на батајевско
прекорачење, а након тога и суочавање са сопственом
немоћи када га Лолита напусти.
Добро заокружена личност о којој говори
Зонтагова не мора увек да подразумева позитиван
контекст. Напротив, Хамберт Хамберт се може
посматрати као трагична личност која никада није
добила прилику да научи да контролише свој еротски
нагон. Испрва га је у томе спречила Анабелина смрт, а
потом су му се на путу нашле социокултурне
конвенције и закони. Међутим, он и даље представља
изузетно развијеног и сложеног лика у социопатолошком смислу.
Битна одлика манира у коме је писан роман је
да у тексту не постоје експлицитни описи сцена секса.
Увек су то или описи ситуација у којима Хамберт
машта о односу са Лолитом и доживљава сексуално
узбуђење, као у првом делу или, као у другом делу
романа, Хамбертова размишљања након односа са
Лолитом.
У одређеном смислу, Набоков на овај начин и
самог читаоца наводи на избор. Наиме, једна
могућност је да читалац, у потрази за једноставним
испуњењем краткорочне жеље у порнографском
смислу, односно, у потрази за описима самог
сексуалног чина зарад краткотрајног узбуђења које би
нашао у читању оваквих описа, после извесног
времена престане са читањем романа. Тога је и сам
Набоков свестан. Са друге стране, почетак Хамбертове
приче који гласи „Лолита, светлост мог живота, огањ
мојих препона“ (Набоков 2013, 1) као и претходно
изнета чињеница да је наратор своју причу завршио у
затвору, могле би да буду околности које ће у читаоцу
покренути довољно питања, ишчекивања и набоја у
настојању да сазна шта је то што повезује ова два
елемента. Могло би се чак тврдити да речи којима
Хамберт започиње своју причу, у комбинацији са
даљим одсуством приказивања сексуалног чина, код
одређених читалаца изазивају ону неизвесност и
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очекивање о којима говори Батај, а остаје им да
сопствени утисак изграде на основу емоција ликова и
њиховог развоја кроз те емоције, о којима говори
Зонтагова.
Можда „најеротскији“ од свих аспеката писања
је сам језик којим се Набоков, односно Хамберт
служи:
„Коришћењем израза ’солпсизовати’ и ’Краусерове
честице’ он одвлачи читаоца од суштине текста, готово га
отуђује. Касније у књизи, постаје очигледно да овај ’вео’ од
језика почиње да се распада јер језик постаје мање елоквентан и
директнији како се хамберт све више губи у својој опчињености
Лолитом... Сложене реченице и елоквентни језик готово
прикривају чињеницу да је он тридесетседногодишњи мушкарац
који мастурбира са младом девојчицом на крилу – што је оно што
Хамберт жели.“ ( B lag ooij 2 011, 69)

Наведени цитат односи се на сцену када
Хамберт, држећи Лолиту у крилу, доживљава оргазам
(овај опис је најближи описивању самог сексуалног
чина у роману. Међутим, Лолита није свесна кроз шта
Хамберт пролази). Још једном, присутни су жеља,
ишчекивање, неизвесност. Хамберт готово да се стиди
своје пожуде. Он осећа све оно што је у таквој
ситуацији погрешно, штавише, свестан је тога. Такође,
он није могао да предвиди такву ситуацију, као што
није сигуран ни у њен исход. Једноставно се препушта
и одлази до краја. Прави прекорачење.
Међутим, циничан какав јесте, њега није брига
за кршење табуа већ, не желећи да однос са Лолитом
сведе на пуки доживљај оргазма, Хамберт подсвесно
настоји да то искуство прикаже као узвишено, па чак и
да се, у тој жељи, дистанцира од онога што ради.
Честа употреба сложених језичких конструкција,
дигресија, француских израза широм романа такође се
може тумачити као манифестација огромног еротског
набоја у њему коју он на тај начин покушава бар
донекле да контролише.
Ипак, како у многим ситуацијама Хамберт
једноставно не може да се контролише, он настоји да
своју причу исприча тако да што више изгледа као
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прича из перспективе једног интелектуалца (што
Хамберт свакако својим занимањем професора
доказује да јесте), не би ли барем начином на који
приповеда изазвао одређену дозу емпатије код
читаоца. Оваквим поступањем Хамберт исказује
немоћ као последицу константно неостварених
еротских тежњи. ( B lag ooij 2011, 65 -70)
5. Деструктивни елемент еротског у Лолити
Неки критичари (H ae g e rt 2003, Qua yle 200 9,
W ood 1995) мишљења су да за Хамберта Лолита
представља манифестацију његовог „ уметничког
дојма“. Наиме, Хамберт је чврсто уверен у узвишеност
својих осећања. Он до те мере идеализује Лолиту,
односно своју опсесију њоме, да није у стању да
реално сагледа њене жеље, мисли и осећања. Лолита је
за Хамберта ништа друго до „пројекција његових
жеља.“ Еротски набој који управља Хамбертом уједно
га и заслепљује. (Qu ayle 2009, 129) Управо зато је
Хамбертов „подухват“ осуђен на неуспех:
„Како би потонули у еротску стварност, партнери треба
да превазиђу свакодневни живот и његове обавезујуће границе.
Колико ће успешан подухват бити, зависи од способности пара да
клизи у и из обе стварности, суптилно и уравнотежено.“ (Jafar

2001, 1)

У својој заслепљености, Хамберт однос са
Лолитом доживљава као љубав, мада би се, објективно
сагледано, такав однос могао дефинисати као
својеврсна искривљена верзија љубави и то само зато
што је сам Хамберт чврсто убеђен у то. Тиме што јој
испуњава сваку жељу, купује ствари, стално настоји да
она буде расположена, он сматра да исказује љубав.
Лолита испрва не може адекватно да сагледа природу
таквог односа, а касније, када донекле сазри, макар
имплицитно схвата опасност останка са Хамбертом.
Хамберт чврсто жели да воли Лолиту, у из
његове перспективе она је више од сексуалног
партнера и он на томе конструише читаву реалност,
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односно „еротску стварност“ о којој се у наведеном
цитату говори. Оно што он не може или одбија да
сагледа је да не постоји поменути „пар који клизи у
еротску стварност“, односно, „еротска стварност“ у
оваквом односу свакако постоји, али је осуђена на
неуспех јер је једнострана.
Следећи цитат говори о природи оваквог
односа:
„Антички грчки мислиоци видели су дуализам у
Еросовом бићу, тј. две стране његовог поимања као бића: Ерос
као један од првих богова који симболизује не само анималну
снагу еротске љубави, већ такође и креативни нагон природе која
се непрестано регенерише и обнавља, светло постајања и реда у
космосу. Еросов дуализам такође може представљати два
супротстављена лица љубави, јер колико год она може бити
дивна и ван овог света, толико може бити убиствена и разарајућа,
што постаје очигледно пред крај романа, где Хамберт полако, али
сигурно бива заслепљен обожавањем и идеализовањем Лолите,
почиње да је гуши силином своје љубави и не види опасност која
је толико близу.“ (Алихоџић-Хаџалић 2015, 3)

Заслепљени Хамберт у својој пројекцији
љубави према Лолити, био он тога свестан или не,
пред собом има једино циљ задовољења сопствених
пожуда. У наведеном цитату, реч ’љубав’ не би
требало дословно схватити, већ у контексту онога што
Хамберт Хамберт назива љубављу, онога о чему
говори када каже да га не занима баналност секса,
односно онога због чега га је толико пута срамота
након сексуалног односа са Лолитом. Најједноставније
речено, да би се Хамбертови поступци адекватно
разумели, реч ’љубав’ потребно је схватити у
контексту еротске пожуде.
У циљу достизања сопственог задовољства,
Хамберт је од Лолите начинио неку врсту затвореника.
Можда најдеструктивнији елемент њиховог односа је
чињеница да Хамберт у тим својим настојањима није у
стању да осећа било какву врсту емпатије. Он не увиђа
чак ни колико је погубно то што Лолити одузима
детињство. Чак и када осети да му Лолита „клизи из
руку“ он само појачава свој „стисак“ не предвиђајући
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ни у једном тренутку неодрживост таквог односа
(мада, више делује као да Хамберт жели да се изгуби у
сопственим илузијама него што заиста није у стању да
предвиди њихов исход). У свом трагању за слободом у
виду еротског прекорачења, Хамберт не бира средства.
Самим тим, појам Батајевог „еротског прекорачења“ и
достизања слободе у Хамбертовом и Лолитином
односу ограничен је начином на који је он третира.
(D ona hue 2011, 41 -44)
6. Закључак
Владимир Набоков у коментару „Лолите“ каже да
„нити чита нити пише дидактичку књижевност и за
њега „Лолита“ „нема моралну поуку“. (Набоков 2013,
353) Какав је онда то роман?
Упркос призвуку који оставља помен „Лолите“,
роман свакако није порнографски, а у раду су изнети и
аргументи за то. Међутим, за овај роман не може се
рећи ни да је искључиво еротски јер би то било
превелико сужавање његових квалитета. Наиме, не
треба заборавити да је добар део живота и
стваралаштва Владимира Набокова обележило време
проведено у Америци. Имајући то у виду, роман се
може тумачити и као производ и својеврсни коментар
једне, за тај период (средина двадесетог века) нове
културе и новог америчког начина живота који се
означава као популарна или масовна култура
Ипак, однос Хамберта и Лолите у фокусу је
приповедања и сви елементи потребни за настанак овог
романа провучени су кроз призму тог односа. Стога би
најправедније било закључити да динамику овог романа
стварају и одржавају еротски елементи који су у њему
присутни. Такође, како се овај рад у многоме ослања на
филозофију еротизма Жоржа Батаја, треба истаћи и да је
„Лолита“ роман који преиспитује границе слободе о
чијем достизању Батај говори у контексту свог „еротског
прекорачења“, односно може се поставити питање
оправданости занемаривања туђег живота и потреба у
циљу достизања такве слободе..
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Драги Ивић
ДРАГАН ФЕЛДИЋ,
добри човек из сећања
Рецензију за књигу „Кафане старог Пожаревца“
(сасвим сигурно најпопуларнију Фелдићеву књигу)
започео сам речима: „Поред многих природних
богатстава Пожаревац је посрећила врло ретка биљка
– D rag aticu s Feldiei. Како год то отрцано звучи, да
нема Драгана Фелдића, морало би га измислити“. Овај
мој трапави покушај духовитости, на сву срећу,
никоме није сметао, па сам ја свако своје излагање
везано за Фелду почињао тим речима – „да нема
Драгана Фелдића, требало би га измислити...“ .
Данас, када стварно нема Драгана Фелдића,
никако да се на то навикнем. У нашем малом граду, у
коме се сви знамо, нема више тог неупадљивог,
скромног човека који је умео да мирно, готово
нечујно, а као тајфун, уђе у моју канцеларију и
обрадује ме мноштвом идеја, надахне ентузијазмом и
окрепи својом енергијом. Бежећи годинама од сваке
врсте патетике, морам да кажем – заиста ми недостаје
тај добри човек чудотворне снаге и беспрекорне
артикулације свега онога што је желео, а желео је
много. Ово подсећање на њега није некролог, па у
овом тексту не очекујте сувопарне податке какве смо,
често, дужни да изговоримо изнад одлазећег
пријатеља или кога блиског. Инжењер, архитекта,
уметник фотографије, хроничар и путописац, спојио је
у свом креативном хабитусу богатство неколико
талената и завредео је исто толико личности. Могло се
с њим разговарати (али озбиљно, на нивоу извршних
идеја, а не колоквијално или успут) о различитим
областима и у складу са свим стандардима
компетентности. Зато је био одличан саговорник у
многим пословима које смо заједно обавили; да ли су
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то биле пригодне или специјализоване изложбе,
обрада богатог позоришног материјала, припрема
књига, промоције, афоризми, анализа фотографија,
трагање за детаљима из историје наше вароши,
свеједно је. У свакој области (неке чак нисам ни
побројао, а посебно нисам дотакао архитектуру,
његову матичну струку јер је ту тек био спреман за
сваки изазов) он је представљао мудрог, довршеног
саговорника. Са Фелдом се могло разговарати као
ретко с ким када је реч о толерантности и сујети.
Његова толерантност била је легендарна, а сујета није
постојала као појава. Зато је и могао да буде
принципијелан и одлучан у својим дефинитивним
ставовима и да их исто тако брани.
Први пут сам се посредно упознао с њим кроз
„Развитак“. Тај ученички, гимназијски часопис,
почињао је свој живот са сваком новом генерацијом,
па је тако и мојој генерацији, у првом разреду, запало
да га обнављамо, и поново откривамо нека имена која
су том стазом већ пролазила. Имена као што су била
Слободан Стојановић, Мића Илић, Драган Фелдић,
налазила су се у рубрици која се бавила нашим
некадашњим члановима. Тада нисам знао, нити ће то
било који гимназијалац-почетник знати, да ће
неминовни део нашег одрастања бити и упознавање са
именима која су пре нас пролазили стазом која је
сизифовски примамљиво била податна свима... а нису
сви за њу били. Кратка, духовита прича о
пожаревачким сокацима показала је језгровитост и
живахан језик аутора јер је садржај могао да се (у та
„вунена времена“) тумачи и као критика друштвеног
стања, што је тада било својеврсно светогрђе. Фелда је
остао на тој стази. И сада се на њој налази. Чак је
успео да победи и свемогући интернет и његово
несташно дете – фејсбук онако како је победио већ
познатог противника – пролазност. Неколико група
које се баве нашим градом (врло су популарне и
посећене) немогуће је замислити без његових
фотографија или цитата. Као што смо се ми, када
бисмо установили да смо коначно немоћни да нађемо
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неки одговор на питање из прошлости Пожаревца,
обраћали Фелди, тако и сада, неки нови, виртуелни
истраживачи, трагају по његовим књигама у жељи да
покажу ко је већи Пожаревљанин и ко боље
препознаје сенке прошлости.
Дабоме да те одговоре могу наћи у књигама и
фотографијама јер оне су, треба ли то по ко зна који
пут подсетити, постојале пре интернета. Фелда живи
свој други живот незадрживо и прибрано, онако како
је то у оном, реалном, радио. Све наше разговоре
водили смо енергично и стремећи ка резултату. По
правилу смо их завршавали договорима којих није
било тешко држати се јер је Фелда, осим што је био
песник и сањар, био веома прецизан и делотворан
човек. И сада, док ми се овај текст опире и тражи од
мене још понеко сећање, још понеку цртицу, тога
морам да се сетим и да се дохватим управо оне,
спасоносне реченице за коју и даље мислим да није
много духовита, али је савршено тачна: да није било
Фелдића, требало га је измислити.
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