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Бела ТУКАДРУЗ 
БОЛАНИ ДОЈЧИН

ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА.  
Свеска Шеснаеста. — ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ 

РУКОПИСА. ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ.

Знаш ли, шта ти се спрема, Европо?

Ослушкујеш ли пророчанства са разних страна?*

Препознајеш ли шта се приближава после ових снегова 
и бехара - пролећа, 2019-те?

- Европа неће више организовати крсташке ратове!

Чујем одговор у који не верујем. - Па, можда и неће, јер 
је закаснила!

Смишљаш ли нове ујдурме и интриге?

Јеси ли пред уједињењем или распадом?

Да ли у марту стварно идеш у сусрет политичкој „тем-
пираној бомби”? 

Идеш ли ка свом хиљадугодишњем сну? Идеш ли ка си-
гурним границама Трећег Рајха из 1943.?

Где ти је ум, Европо? За морем?

Осећаш ли смрт за вратом?**

* Трагом новинске вести и пророчанства. - Муса Хај ал Салам из Јордана један је 
од исламских учењака који је предвидео многе догађаје у прошлости а сада је поново 
узбуркао јавност на Блиском истоку изјавом да ће половином 2019. године доћи до 
великог рата. Наиме он је рекао да ће доћи освајач са Блиског истока који ће покорити 
све до Мадрида. Он ће водити милионе људи у белим марамама и толику технику да 
ће дрхтати многи, преносе Дневне.рс. Рекао је исто да ће прва земља на његовом путу 
бити Саудијска Арабија па тако можемо наслутити да се ради о Ирану или Турској који 
баш немају добре односе са Арабијом због њене везе са тероризмом. Најкрвавији рат 
до сада! Муса је такође рекао да ће уз Енсарије у белом да буде и доста хришћана који 
желе правду и јединство па ће тај рат бити најкрвавији до сада а Ислам ће постати гло-
бална највећа религија. Користиће се и ограничене нуклeaрне бомбе које ће изазвати 
разарања доста градова али ће на крају Ислам да победи. Многи верују у његова про-
рочанства јер  су се многа и остварила попут земљотреса и пада крана у Меки. Исил 
и сви остали терористи ће бити поражени у великом налету освајача са истока речи су 
Мусе из Јордана.
** „Са једним политичким погледом на спољни свет и универзум, мора се прво сру-
шити ова која је сурогат. Као што је срушена 1945. године”, читам запажање једног од 
оних дежурних читалаца дневних новина. Шта се рушењем може направити? Четвр-
ти Рајх? Или султанат освајача са Блиског истока? (Крајем јануара 2019.)
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ОГРАДА

Не, Србија није овај ћуран; она 
је више ова ограда испред — 

дуга и зарђала... >>>>>>

1. ПРУГА 47. упоредника

Еј, Србијо, еј!!

Овом пругом 47. упоредника више не пролазе возови 
(Бордо - Милано - Загреб - Београд - Пожаревац - Кучево...) 
осим оног теретног, кинеског повремено... еј, Србијо, Србијо!

1.мај 2018.

ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА. 
Све ређе сусрећем људе који се радују луковима дуге...

У Београд свраћам све ређе, последњих година; ако би 
смо сабрали, колико сам пута био и колико, то би можда укуп-
но износило пар недеља. Пријатније ми је било у нашем се-
оском дому, или на југу Шведске. Допада ми се и Баварска, ба-
рем онај део који сам видео...



7

У свет сам се отиснуо авионом, али је много боље ако 
се путује аутом. Полако, без журбе.

Аутобусима нисам путовао последњих десетак година, 
јер путовање Србијом аутобусима ( и у правцима у којима сам 
најчешће путовао) значи пристати и на известан мазохизам.

Пре неки дан сам путовао у Београд, аутобусом који је 
каснио. Скоро да је био полупразан; зашто је онда каснио?

Испред Врчина је отпочео један од оних неописивих 
пљускова овог пролећа, о којима су ми јављали синови, као да 
неко против Београда и Србије води прави закамуфлирани кли-
матски рат. Кад сам стигао у наш стан, такво се невреме са 
градом сручило не већим од лешника каквих се ја не сећам. И 
као у тропским крајевима, невреме и пљусак нису потрајали 
дуго, али су улице биле поплављене. Следећег дана, тј. пред-
вечерја, још гора олуја; чак је и кров у једном делу почео да 
прокишњава. Договорио сам се са старим колегом кога духо 
нисам видео да се видимо на Зеленом Венцу око пола осам, 
и, наравно, закаснио сам - због последица невремена. Олуја и 
ови чудни неописиви пљускови су направили неколико језера, 
друмских; од Видиковца до Аде; да смо имали чамце, могли 
смо да пловимо друмом покрај Аде Мол. Успут је био застој 
јер су уличне бујице раскопале асвалт на једној стрмој улици (у 
близини Човићеве фирме); живот се искомпликовао, саобраћај; 
све је постало могуће, чак и немогуће. Због олује су затворили 
кафану у центру Београда; пријатељ ме је ипак сачекао, поки-
сао као певац под стрехом; кренули смо према Тргу Републике; 
ресторани и кафане полупразни. У једну смо ипак ушли, при-
чали смо тихо, а неки је тип све време близу нас нешто прчкао 
око телефона, можда нас прислушкивао? После је отишао и сто 
у углу су заузели неколико униформисаних полицајаца - ни ка-
фане ни ресторани више нису што су били. Хајдмо ми да про-
шетамо и да поразговарамо као људи нормални слободније...

У мрачном подземном пролазу жандарми су ухапсили 
неког млађег човека који је махао телефоном. Са скела нам је 
успут цурила вода на врат. Шта се дешава са Београдом? За-
што га раскопавају? Зашто секу дрвеће? Шта се уопште де-
шава?

Али, ... у том граду су ми умрле прва и друга жена, у 
својим најбољим годинама; и можда ја због тога гледам све 
више на Београд, кроз тамне наочари реквијема?

Синови су очекивали да останем барем неколико дана, 
и вредело је да останем због мириса липа у Кнежевцу, Ракови-
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ци, на Лабудовом брду; али се сетих да су за време бомбардо-
вања натовци бомбардовали обогаћеним уранијом Стржевицу 
оним огромним бомбама, од којих су искакали прозори; и да 
ових година тај проклети уранијум  почиње да делује и да по-
већава зрачење; и све оно лепо што смо имали на тој мансарди 
на Лабудовом брду, нарочито пролећа и лета, потиснуто је.... 
Вратио сам се после два дана, јер овде ми је подношљивије...

Путовао сам оним истим аутобусом којим сам био и до-
путовао; само што је сада био препун. На станицу сам стигао 
знојав, чинило ми се да ћу се истопити, као маст на сунцу. Било 
је више од пола сата до поласка аутобуса, а неки тип наређао 
на клупу своје путне ковчеге и џвока у онај свој мобилни, овис-
ник неки. Изгледа као озбиљан човек на први поглед, али про-
стачина - безобзиран; заузео пола клупе својим путним пртља-
гом; зато кажем, не идеализујем наш народ - посматрајте га на 
станици, на пијаци. Видео сам како неке бабе, на Зеленом Вен-
цу у пролазу краду по шаку трешања... 

Навикли људи у градовима на џабака и на гребање. 
Неки познати продавци су ми увалили сумњив парадајс... То-
лика је била спарина и оморина, да моја снаја, која се такође 
враћала из Београда, рече, да ће бити пљуска, као што  га је и 
било. Кад смо прошли Пожаревац, позвао је муж да види како 
је, докле је стигла; рекао је да ће је дочекати. Кад смо стигли 
испред Мустапића, око Прокидана, пљусак је у нашем завичају 
прошао; био је обилан и не дуготрајан, а дивни лук дуге проте-
зао се од Дободоља и нашег имања Преко Пека, све до отпри-
лике врбака између села Вуковића и Зеленика. Рекох, замисли 
нешто лепо, диван знак, одавно нисам видео тако диван при-
зор.Хтео сам да сликам дугу, али већ се аутобус зауставио ис-
под липа изнад наше сеоске основне школе. 

Рођак је стајао ослоњен на зид привременог аутобуског 
стајалишта, а онда је зграбио моју торбу и однео је на задње се-
диште. Ихај, то је тешко. Ја сам сео на задње седиште, а снаја 
на предње, поред сувозача, мужа. Али он није долазио да седне 
за волан и у једном тренутку ми, тј. ја зачујемо свађу, с неким 
се поткачио. Споречкао. - Ти ћеш мене да сликаш, бре, а... - Ма 
нисам сликао тебе и твоје двориште него воћњак, овај воћњак 
крај твоје куће, ево да ти покажем, провери... 

 Видим да нема шале и да ће да се побију због глупо-
сти и најобичнијег неспоразума, изађем из аута и видим да на 
мог рођака насрће један у гаћама - човек у гаћама истрчао да се 
бије зато што је видео да мој рођак нешто фотографише. Руж-
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не сцене, ружне речи - снаја стала између два човека који један 
другог покушавају да ударе. - Шта је овом свету?

Рашчистите то неком другом приликом кад се смирите!
Како их раздвојити?
Ко да раздвоји помахнитале јарце на брвну?
Срећом, рођак је имао само мобилни при руци, а онај у 

гаћама ништа није понео са собом, иначе су могли један дру-
гом да полупају главе.

Док се возимо кроз село, рођак показује шта је све сли-
као - заиста воћњак преко пута школе, покошен, сређен. Човек 
је нормалан; не слика мушкарце, а ни жене... Зашто би то чи-
нио... Мора да је ту посреди било нешто друго, нешто из про-
шлости, нерашчишћено...?

Хеј, а ја кажем гласно, кад смо застали испред наше ка-
пије! Ми видели дугу из аутобуса и помислили да ће нам се до-
годити нешто лепо, а види ти на шта је све могло да изађе...

Оба наша дворишта су била натопљена влагом, а испод 
кајсије је опало на стотине оних најзрелијих... распукнутих. 
Руже - Наталијине, и оне друге које сам посадио после њене 
смрти, и после очеве, као и листови лоза блештале су на сун-
цу....

Четвртак, 20. јун 2019.

ПРЕПОЗНАВАЊА. ПОСВЕТЕ ДАРИВАЊА... 
ИЗДАЈЕ — СУДБИНСКИ  ДРВОРЕЗ

За овакву, каква јесте данашња српска култура и књи-
жевност, Опус (Уметност махагонија) представља “преголем 
залогај“.

Приметио сам са извесном сетом да понеки од мојих 
савременика (па и вршњака, па чак и људи за  које сам мислио 
да су ми духовно сродни), дижу руке, када се спомене мој Опус. 
Ко је њима бранио да створе нешто слично, импресивније, во-
луминозније? Шта су радили ти људи које сам мислио да по-
знајем а који већ зађоше у шесту деценију живота? Треба ли 
да подметнем своја  леђа, на које је Судбина већ навалила го-
лемо бреме, и напишем књиге, које су они сањали да напишу?

Ова књига је посвећена једном од мојих скоро вршњака 
и човека који се дуго година огледао на врло тешким истра-
живачким пословима наше књижевности. Схватиће читаоци 
о - коме је реч. Он зна. Нисам написао његово име у посвети 
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да га још више не мрзе. Јер у овој књижевној парохији вшие се 
мрзи него што се воли; више се онемогућује и искључује, него 
што се укључује. Дарујем му ову књигу и знам шта дарујем. 
Уздарју се, наравно, не надам. Касно је за уздарја...

У Београду, 18. марта 2002.

Осамнаест година доцније — у доба короне, априла 
2020. — немам ништа друго да додам. Нас нису  зауставили 
некакви мангупи, него најсроднији, својта. Издајници себе и 
Богочовека… 

(...)

МЕМОАРИ КЊИЖЕВНОГ ЛЕГИОНАРА 
ПРЕД НАЈАВЉЕНУ ПРОПАСТ СВЕТА?

КОРОНАВИРУС  је излечио целу планету. Људи су пре-
стали да умиру од рака, инфаркта…. Умиру само од  корона-
вируса! - читам на фејсбуку (профил неке Рускиње) 

Гробља ће бити мала, кажу, за све оне који ће  оболе-
ти од коронавируса, о којем српски лекари и други – тзв. над-
лежни више свашта бљују преко државне телевизије. Има ле-
кова, нема лекова! Помаже ово, не помаже ништа! У Италији 
Италијани умиру на северу на стотине, на хиљаде. Бил Гејтс, 
„анђео спасилац” и богаташ, најављује нову и скупоцену вак-
цину против короне вируса. Ја мислим да ће кроз неколико не-
деља, ипак, изаћи на видело истина – ко шири ту неописиву 
хистерију о стравичној пандемији коронавирус! То су пре свега 
медији са запада, они у власништву тзв. америчке „дубоке др-
жаве”, која нам је изгледа, уз асистенцију Кинеза, приредила 
ову дубоку самоћу, о којој песници певају, понекад. Као Бока-
чо у време писања  „Декамерона”... Коронавирус се раширио 
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целом планетом и  затворио у куће и станове, од Америке до 
Јапана, од Северног до Јужног пола, пре свега оне изнад 65. 
године.. У Србији су увели најстрожије тзв. ванредно (ратно!) 
стање, строг полицијски час… Ко зна шта власт чини ноћу док  
грађанство држе у незамисливом притвору? …

Коронавирус је све заразио, многе режиме; чудан неки 
вирус: можда највећа превара двадесет и првог века? Удружили 
су се демон и лаж, најбогатији и најпохлепнији, сотонисти, са-
танисти и антихристи. Удружили су се најгори да би окупирали 
читаво човечанство, да му пусте крв... Утерујући страву у ко-
сти преко белосветских медија и локалних власти...

УЗ ОВАЈ ИЗБОР

„Златан кључ који отвара двери вечности“
носи на свом лицу највише сведочанство истине, јер ме под-
стиче да стварам властити свет кроз прочишћавање моје душе. 
Свет проистиче из истог духа из којег тело човека. То је 
удаљеније и неугледније оваплоћење Бога, пројекција Бога 
у подсвести. Али он се разликује од тела у једном значајном 
погледу. Он није, као тело, даље подложан људској вољи. 
Његов светао поредак не можемо помутити. Он је, дакле, за 
нас овдашњи излагач божанског духа. Он је утврђена поука 
према којој можемо одмерити наше скретање. Како се изо-
пачујемо, супротност између нас и нашег огњишта све је 
очитија. Онолико смо странци у природи колико смо туђин-
ци у Богу. Не разумемо птичји пој. Лисица и срндаћ беже 
од нас; медвед и тигар нас растржу. Познајемо намену тек 
прегршти биља, као што су жито и јабука, кромпир и лоза. 
Није ли предео чак и при летимичном погледу величан-
ствен, лице његово? А ипак, баш то нам показује колики је 
раскол између човека и природе, јер ви не можете слободно 
уживати у племенитом пределу док се ратари мучно труде 
да га обраде. Песник открива нешто попут поруге у власти-
том дивљењу све док се не удаљи ван видокруга ратара.

(Р. М. Емерсон, Огледи, Графос, Београд 1983, 116–119)

Писати о „духу српске књижевности” без сатиричне 
ноте узалудан је посао. О епохи социјализма више говоре речи 
које се избегавају од оних које се нашироко злоупотребљавају. 
Посматрате ли српске писце афирмисане после 1945. па до да-
нашњих дана пажљиво, почев од Хомера, као често цитирани 
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сатиричар? Да ли је сено у глави најнаметанијих песника доста 
добро послужило Пегазу?

Зашто овде није дошло до књижевне лустрације, књи-
жевних ревизија?

Овај избор је могао бити и три пута обимнији да је 
којим случајем издавач имућнији и у милости владајућих књи-
жевних котерија и других олигархија. Али, и овакав какав је-
сте, он је могући подстицај за разговор о једној горућој теми, 
као што је – истовремено – и нека врста огледала – текстовима 
који следе (прилозима писаца, који су се одазвали).

Зашто тако мало текстова има о духу српске књижев-
ности у оквиру српске књижевности? 13. октобра 1943. Бран-
ко Лазаревић записује у свој дневник следеће редове: Колико је 
путева, стаза и стазица људска мисао прокрчила и направила. 
Тушта и тма их је и најразличнијих. Она се мучила за ово пет 
хиљада година, и свака мисао је по један пут. Скоро и да их 
нема два истоветна. Сваки већи човек је правио свој пут. Сви 
они иду од човека ка човеку и сви су тако различни. По неки 
пође стазом којом је неко већ прошао и, после, одваја се и иде 
засебно.

Неки су од њих по правцу најмањег отпора, а неки стр-
мени и кривудави и камени. Неки иду правце, неки заобилазно, 
неки странпутицом, неки равницом, а неки узбрдо или низбр-
до. На некима су тишине, на некима ветрометине, на некима 
заветрине. Какав је који дух, такав му је и друм…

Ако упоредите ове редове Лазаревића (који је морао да 
сачека чак 62 године – да би били објављени у његовим Са-
браним делима), са понеким песмама Бошка Томашевића, из 
по свему судећи солидне књиге Плодови похода: Conquistador 
(2008; „Прећуткивање”, „Одавно су ми отели оно што им није 
требало”, „Завршићу пун горчине”, „Нигде и Негде”, и др.); 
или са „Белешком о писцу” (Живомиру Младеновићу, који је 
скоро шездесетчетири године морао да ћути и скрива истину 
о томе како му је украден рукопис књиге о српским реалисти-
ма); или са „Уводом” Данила Киша у читање Часа анатомије; 
или са запажањима Розанова (Књижевност се као орао винула 
у небо. И пада мртва. Сад је већ сасвим јасно да она није „не-
видљиви град за којим се трага“ – на полеђини подметача), ко 
зна, можда ћете бити ближе фатаморгани „духа” српске књи-
жевности? 

Сигурно вас овај избор неће одвести на слепи пут, у 
ћорсокак.
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Ћорсокак из кога је могуће повући се није ћорсокак (С. 
Ј. Лец). Понекад лаж тако чврсто пристаје уз истину, да је 
тешко живети у тој пукотини!, каже Лец. Заиста, „у тој пуко-
тини” су живели и неки српски писци, који су се нашли у овом 
избору. Један од њих је „одавно ту”, како сам, каже у једној 
својој песми, али оне који су пристали уз лаж то никада није 
занимало, па ни онда, када им је бацио директан изазов у лице: 
да су „скотови“ који плачу над хрисовуљама / узнемиравају му-
ченике / од Хопова до Студенице: 

Та пашчад су ту сада 
само лош и срамотан темељ 
прековремени рад вредан презира. 
Да су имали муда 
могли су копати 
негде другде 
изван познатог рудокопа 
далеко од сигурне опкладе

(…)

Овде сам. 
Одавно сам ту 
Дошао сам да се борим 
против умишљених гиганата 
самосажалне књижевности 
против јалових ликова рођених у 
споредним улицама 
и увек плачљивог расположења 
који су у школи учили 
да онај ко није написао 
патриотску песму 
тај је несветосавско копиле 
неосвећено студеничким тамјаном 
док они њиховом гробљанском песмом 
мере квадратуру саборности 
и висине православног мучеништва.

Управо стога сам ту. 
Кренувши од Предићевог олтара 
према Шартру Ремсу и Равени 



14

мене не занима како настаје песма 
једнога правца 
једнога гласа 
и једне вере 
потребне су ми лавре Русије 
и барови Пигала 
франкфуртска берза 
и бечејска порта 
у којој у јулу липе миришу 
па да кренем још даље 
у места где живљаху Толстој 
и Шарден Колриџ и Шели Пастернак и Бекет.

Овде сам 
јер знам 
да они 
вожени у возовима без сата 
своје светосавске мамурлуке 
њихову „десетерачку хајдучију“ 
неће препустити без фајта 
и старачких дизања 
оних од некад…

У српској књижевности често се играла утакмица два 
тима – „белог“ и „шареног“, како је ту недавно константовао 
поуздан извештач са утакмице, Зокс. Врло често је та утакмица 
била досадна, не једном лажирана (унапред режирана), поне-
кад изузетно груба, када је човеково стваралаштво свођено – да 
парафразирамо Леца – на варијације на наметнуте теме. На 
шта је личила та књижевност када јој је недостајао дух, мисао 
(Мисао мора бити дубља но што може да досегне рука власти 
– Лец).

Према српској штампи, последњих деценија први је на 
табели „Шарени тим“. Издржали су испит времена, и српска 
штампа и „Шарени тим”. Описати каквог – јер овде сви баш то 
вешто избегавају!           

Бесмртни писци југословенског титоизма већ деценија-
ма умиру у својим епигонима. На десетине је српских најизви-
канијих писаца који недостатак дара надокнађују недостатком 
карактера.Тзв. најутицајнији српски послератни песници, пес-
ници тзв. Српске четворке, створили су о себи митове, убеђе-
ни да ни богови нису почињали другачије. Колико су доприне-
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ли изоштравању духа српске књижевности, ма шта то коначно 
значило, сви ти наметачи и типови у којима постоји огромна 
празнина, до врха испуњена ерудицијом?

Заборавност хара српским друштвом, тзв. културом и 
књижевношћу, опасно ”кратко памћење”. На људско памћење 
не може се рачунати. На жалост, ни на непамћење. (Лец)

Извор Златни Расуденац јул 31, 2012. - Погледати и друге публико-
ване текстове из овог јесењег броја Браничева: НИКОЛАЈ БЕРЂАЈЕВ РУ-
СКА РЕВОЛУЦИЈА, ВАСИЛИЈ РОЗАНОВ БАВЕЋИ СЕ НУМИЗМАТИ-
КОМ Јован ДУЧИЋ О НАШОЈ КЊИЖЕВНОСТИ, НОВИНАРСТВУ И О 

УЛОЗИ ЈАВНЕ РЕЧИ У ДУХОВНОМ ИЗГРАЂИВАЊУ НАРОДА 

Легенда о коренима и  фрагменти хронике о корони

(Вододушје) У детињству ми је отац толико пут кази-
вао легенду о коренима. Зашто? Зашто је ту причу о кафани 
свога деде у старој Текији желео да пресади у мене? Зато што 
су у то време потапали стару Текију? Та прича се у мени п р 
и м и л а, као и једна друга, о професорки француског, чији 
је муж, благајник - књиговођа, радио у управи месне зем. за-
друге. Сусретао сам га скоро свкодневно, око поднева, када ме 
је мајка слала да позовем оца на ручак. Имао је лице озбиљ-
ног господина, високог раста,налик на месног попа, с чијом 
сам ћерком вршњакињом ишао у исти разред и у коју бејах по-
тајно заљубљен.Становао је са професорком француског и ње-
ном млађом ћерком из првог брака у кући покојног Милова-
на Достиног (оног што се једне ноћи обесио) крај потока (бли-
зу основне школе). Ја видим ту кућу бело окречених зидова, 
двориште у коме цвета камилица, стабла дуња пуна плодова у 
јесен, и црн барјак изнад врата... Сећам се разговора које сам 
прислушкивао у мраку између оца и мајке (мислили су да сам 
заспао!)

Сећам се шапата: запамтио сам како су истражни орга-
ни скупљали парчиће мозга по читавој соби; како је књиговођа 
убио професорку зато што му је пребацила због гнусног неде-
ла: силовања пасторке - њене старије ћерке, не оне млађе, што 
нам је често замењивала часове, опомињући нас кад јурцамо 
по учионици: - Јуриш, као бик, на црвено! Шта је било са том 
девојком, после, кад су њену мајку сахранили? А њеног поо-
чима стрпали у затвор и стрељали? Шта је било са њеном ста-
ријом сестром, студенткињом? О томе сам дуго мислио, сам, 
чувајући стоку поред реке. Људи су говорили свашта, неверо-
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ватне ствари. Пред очима ми је титрала слика потока, врбице, 
једног дуда, и дворишта белог од камилице. Нико више никада 
није становао у тој кући. Неко је временом полупао прозоре, 
уселиле су се буљуне и несмирени духови. Двориште је зарас-
ло у зову и чичак. Цвеће проклетства цвета упорно и шири се 
као рен и перуника.

Фељтони хронике сведоче о њему с приличног од-
стојања. Монструми имају више лица и најчешће навлаче ма-
ску анђела. У свитање мајка ме је често слала на један бре-
жуљак на коме смо имали виноград опточен раним трешња-
ма, да однесем мом омиљеном псу који их је чувао од лопова 
комад проје. Једног јутра трешње су биле начичкане вранама 
и нисам чуо радосно лајање пса, који би ме осетио издалека. 
Преко ноћи су га - отровали... Никада не сазнах ко. И сличних 
је злочина низ остало нерасветљено...

Трешња је храм, кад процвета, и кад се зарумени… 
Спрудови поред реке су, такође, храмови. Присуствовао сам 
обреду вододушја. Пуштале су жене у црнини упаљене свеће 
низ реку и палиле тамјан у кадеоници и кадиле. Одавде довде. 
Бог да прости!

....Могу ли речи да отворе ичији ум? Може ли планина 
да се претвори у море? Имају ли речи икакву моћ? Постоји ли 
истина о којој још нико ништа није рекао? Ако отворим фијоку, 
океан покуља. Таласи. Острва. Бисерне шкољке.

Угљенисана џиновска стабла. Гусари. Злато потопље-
них градова. Јата ситних риба. Свраке. И корални спрудови. 
Колевчице од буковине. Кудеље са огледалцима. Вретена. Ци-
ганке у хаљинама шареним, као сојке......

(Велико чишћење) Четири године доцније: с в е ј е и с т 
о ! Редакције су бусије иза којих су прилегли ситни људи, ком-
промитовани, боранија, новојањичари, брабоњци херцеговач-
ких и иних коза! (Мућци.) Вране и гачци су разговетнији од 
књижевности фушера. Јексераши штампају јексераше! Тери-
торија Мишљеновца налази се у правом углу који чине линије 
21° 30’ географске дужине и 44° 30’ географске ширине. Тамо 
је адреса Почетка и Краја. Секира преко сложених свежњева 
новина; картонска кутија величине А5, везана тврдим кана-
пом, пуна папирне плеве и стваралаштва мишијих секутића. 
- Аларм пућпуриче, као препелице на крају атара, иза јасено-
ва у вечерњој магли. Долетело је велико камено топовско ђуле 
што мирише на расо, из саламуре векова, из времена изградње 
средњевековног Голубца. Гвоздена камила се укопала, претова-
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рена бундама, ушанкама - не да би на њеној грби био испеглан 
бескрајни шајак година, не! Одвезивање чворова давно завеза-
них пошло би за руком пре Усисивачу, или оној секири. Од-
бацивање је чин стваралаштва, али се при том губи оно што 
би у неком часу могло да покрене планине и небеска тела. Ду-
шевност процвалих девојака је осојна, као и евентуални разло-
зи уредника поезије. Нашао сам многе своје рукописе и приче 
и једну на две странице, исписану мастилом, пре тридесетак 
година. Све што се може назвати хендикепом једног песника 
кроз деценије, на крају постаје предност.

Борио сам се са немогућим и неначелним деценијама. 
Са завишћу, похлепом и частољубљем, знајући да они уз под-
ршку злих духова спремају човека за пакао. Ово би сазнање 
могло бити опомена свима који се Бога не боје и не верују у 
онострани свет. Све је према рачуну и према делима учиње-
ним. Сад чисте мале метле, а онда ће доћи велика метла, као 
морско чудовиште, неман, острвљена ајкула и - све ће прогута-
ти... Краљица пећи гута књиге и књиге, љуске мућака, ровита 
јаја, јексере и јексераше, бубашвабе и милионе одштампаних 
слова (смећа!). Изишао сам да видим како сукља густ белича-
сти дим из димњака. Злато се може видети кроз ватру... (Почет-
ком марта, 1999. — ФРАГМЕНТИ ГОДОВА, КОРЕНА, АМБИ-
СА)

ПОНОВО ЧИТАМ ДНЕВНИК  КОРОНАВИРУС

Ништа ти не знаш, брајко. 
Упућенији су  - скотови 
(читај : ботови!) 
(може и : партијско тројке!)

Исти, сотонисти!

Диктирају им мрачни облаци, 
пуноглавци амбиса,  
грозне але, 
рептили, 
брале!

Снимили су те, 
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јер не носиш маску, 
преко тајних  
уличних камера.

Сањају  снове 
Црвених Кмера, 
масона, златно теле, 
окупацију планете, 
и крдо робота-пролетера.

Долази њихова ера.

Сабласнија од  
најмрачнијих 
приказа, 
вампира, 
роспија, 
крвопија…

(Недељу дана пред Спасовдан, 2020)

Живот на селу, и будућност

21.06.2019. — Кајсије опале, леже као блато (тако би ка-
зала наша мајчица Наталија, — али, бог да јој душу прости, она 
би их брзо покупила, опрала и припремила за кување пекмеза, 
или џема). А шта да учиним ја са толиким опалим плодовима? 
Џемове и пекмез нисам кувао никада. Скупио сам пуно једно 
корито, и прелио хладном водом. Можда оставим да се осуше, 
као џезвалије минулих година. Влага у винограду, башти, Дру-
гој валији. Све је толико набујало за само три дана...

Србија постаје Африка, или Бразил. Захваљујући при-
ликама, небеским, климатским, светским, и владавини потома-
ка Сатане. Моја драга Контеса, да је овде, рекла би: Уништа-
вају нас Американци и њихови савезници. Воде климатски рат 
против нас. Екпериментишу. (Тако је говорила све време док 
смо били у Јужној Шведској.)

Виноград треба заламати. Парадајс преповезивати. Али 
ипак, упркос свему, послу, живот на селу је природнији, напор-
нији, бољи него - поготово у летњој сезони - од реторте веле-
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града, налик на пакао.
Претварају нас у црну расу. У робове.
Народ то не занима. Поготово у градовима. Видео сам 

то ових дана. Ресторани су пуни света, који пије кафу, пуши 
под ведрим небом - баш у ово време - пре осам изјутра.

Овде је мало друкчије, угодније. Ми пијемо кафу, ону 
прву на оној страни где је најсунчаније, испред другог улаза у 
кућу, оног окренутог северу, у друштву наше Лејди, која баш 
уме да ужива, као каква принцеза, у сунчању.

Други позивају комшије и пију кафу на лепим цветним 
терасама.

Сад је небо тако чисто, чивитно, без оних сумњивих об-
лака, без оних застрашујућих муња, са којима је Тесла често 
разговарао. 

Хеј, Тесла, Тесла, твоји изуми ће нам доћи главе; харпо-
ви ће нас дресирати и издресирати, као шведске краве.

Живот на селу има будућности, упркос свему (поготову 
оних брђана који на својим имањима имају и тајне камене по-
родичне пећине, у којима преко лета чувају залихе леда, и који 
су одлична склоништа чак и против атомских бомби и других 
страшних оружја. На планинама ће ипак више преживети него 
у градовима, кад почне рат, који већ годинама спремају луда-
ци са разних страна, сатанисти, богаташи и истакнути ма-
скирани припадници Ђаволове странке…) Живот на селу има 
више природности, угодности и спонтаности, али млади по 
градовима то не разумеју, а млади по селима сањају да заувек 
побегну из својих села… 

Доказ да Србију претварају у Африку или Бразил, 
тропско подручје је свуда, па и на нашем, имању на Пеку, у 
Звижду (Лакомица).

СЕЈАЊЕ

Пањеви  
свеже одрубљени 
шикљају, 
а они старији 
плачу.

Нека плачу, 
дошло је време за плакање.
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Црне сузе... 
Дошло је врене 
за сетву, 
не за причу.

Засеј семе 
белих, 
црних, 
и других бундева

Тикве.

Шта ако је старо семе 
тикава?

Нићи ће, 
веруј, 
много више  
него што помишљаш.

Нићи ће из клица, 
чак и упокојени, 
пре две деценије.

Родиће се поново 
и твоја умрла мајка.

Уверићеш се, да! 
Пре него што се зарумене 
румене  прве трешње...

петак, 19.04.2019.  
Свети Евтихије Цариградски 

ПРУГА 47.  УПОРЕДНИКА .  — РАШОМОНИЈАДА

Рашомонијада са рачунима за комуналије . - ЈКП 
„Инфостан” послало ми је рачун за јануар на којем је потро-
шња воде увећана шест пута. Жалила сам се, и у фебруару сам 
добила скоро три пута мањи рачун за воду (па сам се опет жа-
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лила, јер је и то више од просека). Објаснили су ми да је реч 
о усклађивању, пошто се досад вода плаћала паушално. Пита-
ла сам их зашто је онда износ сваког месеца био другачији. То 
значи да је вршено читање потрошње. / Прошле недеље сам 
добила рачун за фебруар, на коме пише да за воду дугујем 760 
динара. Никакав рачун на тај износ нисам добила, а све сам 
уредно плаћала, па сам послала мејл Инфостану, после чега 
сам добила рачуне за новембар и децембар, који наводно нису 
плаћени. Послала сам скениране рачуне за та два месеца са по-
тврдом о уплати. Како ми нису одговорили, отишла сам и лич-
но предала рекламацију. Службеница је рекла да ће прокњижи-
ти уплате и да не треба ништа да плаћам. Ако би, рецимо, два 
милиона људи добило да плати непостојеће дуговање у изно-
су од „само” 760 динара, колико је то пара? И шта би било да 
се нисам жалила за јануарски рачун? Да ли заиста треба да се 
спуштам у шахт и да сама читам потрошњу? - Нина Огризо-
вић, Београд

Колико је оваквих случајева, попут случаја Г. Н. Огри-
зовић? Десетак? Или можда педесетак хиљада случајева? 

_________

Miki пре око један сат

Svaki neplaćeni račun treba da bude prikazan odvojeno i na 
svaki posebno zaračunata kamata samo jednom od dana dospeća 
do dana uplate. Ali oni tako ne rade, a to posle ni veštaci na sudu 
ne mogu da razmrse. Tako prikazuju i uvećavaju potraživanja od 
građana u netačnim iznosima, tj. potktadaju dužnike sistematski. 
Svi, osim Telekoma.

* 

Gaga пре 2 сата

Svi „komunalci” knjiže dug transparentno i kumulativno. 
Npr, EPS. Tako naplaćuju kamatu na kamatu. Kada platite dug 
vodovodu od recimo 6000, pošalju vam račun za isto na još 13000. 
To su igre bez granica.
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dzordz пре 6 сати

placam infostan bez ikakvih pitanja sa moje strane, ili 
kontrole. firma je to. cak nam naplacuju kovertu i stampanje 
racuna??? kao kad bih u supermarketu platio za stampanje 
fiskalnog racuna. 

*

Boris пре 3 сата

A kamo fiskalni za naplatu fiskalnog...

*

Mrle  пре 7 сати

Ja već napisah jednom: Ili će narod izaći na ulice, ili će ga 
izbaciti na ulicu....

Како да, најпростије, народ изађе на крај са овом врстом 
бирократије ЈКП „Инфостан”? Та поткрадања, манипулације, 
систематско завлачење руке у џеп корисника, та игра ”без гра-
ница” - како ће бити решеана? И да ли ће? Рашомонијада води 
у лудило или у једну од варијанти коју предлаже читалац Mrle.

(Извор: - Политика среда, 13.03.2019. у 10:11)

СКРАПЕЖ > СЛИЧНОСТ српске речи и шведске Skräp

Скрапеж је река у западној Србији лева притока реке 
Ђетиње. Дугачка је 47,7 km. Почиње изворишном челенком на 
јужним падинама Буковика и југоисточним падинама Повлена 
спајањем речица Сечице и Годљеваче, а у Ђетињу се улива у 
Пожешком пољу. Од левих притока Скрапежа најдужа је До-
брињска река, а од десних Лужница. Википедија

На бензинским пумпама, у Шведској, запазио сам још 
пре неколико месеци пластичне канте за ђубре на којима пише: 
Skräp

Шта у ствари значи та шведска реч?  - Ђубре.
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Како је настао необични и редак назив реке Скрапеж у 
Косјерићком крају? Откуд та реч доспе у наш језик, и у Косје-
рић?

Покушавао сам да се обавестим.
Постоји село у околини Власотинца са истим именом:

Село Скрапеж је село разбијеног типа, собе стране (330 
м) пута који води ка долини Власине (према селу Конопница), 
5км северно од Власотинца. У насељу Скрапеж живи 187 пу-
нолетних становника, а просечна старост становништва изно-
си 49,2 година (47,1 код мушкараца и 51,2 код жена). У насељу 
има 80 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству 
је 2,69. Ово насеље је великим делом насељено Србима (према 
попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је 
пад у броју становника.  Предање о настанку села. Несумњи-
во је да се овде одвијао живот још пре насељавања првих ста-
новника села Скрапеж; јер на то указује то што је у близини 
села према селу Конопница, саме конопничке цркве постојао 
манастир по називу Скрапеж. Назив села Скрапеж, можда су 
досељеници „донели” још у времену отварања тог манасти-
ра пре насељавања садашњег становништва-крајем 18. века 
и у 19. веку; после ослобођења од Турака. Овде је било ста-
новништво и у времену под Турцима, али после разноразних 
буна и устанака противу Турског зулума долазило је често и до 
„пражњења” села. Та претпоставка се може видети да постоје 
реке у називу Скрапеж у Црној Гори и Западној Србији...

Становници овог села не знају зашто им се село зове 
баш тако како се зове.

Друга претпостaвка је да је тај назив реке и села Скра-
пеж више географски појам, који се тумачи на неком од других 
језика оних који су пре овде били доласка Словена на Балкан.

Само предање о настанку села је било тешко утврдити, 
сем једне једине реченице једне 93-годишње бабе Совијанке 
Петровић (1920.г) из најстаријег рода ПЕТРОВЦИ (Петровић, 
крсна слава Свети Јован-девојка из с. Џакмоново-Борин Дол). 
Та реченица о предању настанку села је: „Село Скрапеж је на-
стао по скривање људи у време ратова-бежанија“.

Према помињању самог манастира Скрапеж поред села 
Конопница, само село Скрапеж се помиње 1536.године, када је 
имало 25 кућа, и 1884, са 65 кућа и 138 житеља.  

Село је подељено на четири махале: Петровце, Цанин-
це, Јарсилце и Знепољце. Први насељеници су из родова: Цо-
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кановци, Петрови и Цанинци.Становништво села Скрапеж је 
српско. Слави крсне славе: Св. Јован, Св. Ранђел, Св. Николу и 
др. Сеоска слава (Литије) је Спасовдан.

Први насељеници су из родова: Цокановци, Петрови и 
Цанинци... (Видети више)

Лепо је Врело реке Скрапеж.
Има и један леп албум слика о овој реци.
Шта значи реч Скрапеж? Нисам нашао ништа о поре-

клу тога назива. 
Српски језик је вероватно један велики архив, и сачу-

вао је много тога, о чему савремене генерације немају ни много 
знања, ни предања и претпоставки. Ни легенди. Можда нема 
никаквих других веза између ове две речи, српске и шведске, 
осим случајне сличности, између Скрапежа и Skräp? 

8. март 2019. (Boras)

НЕУПУЋЕНА ПИСМА

Могуће да је ово требало да буде упућено једном  
— распопу? Наводном песнику? Безбожнику – интриганту?

(Извор: Нашао на једном од стотине ЦД,  
сређујући документа, писма, рукописе - сачуване.  

Овај је можда написан  — (22. јун 2019, Мишљеновац)

Несрећниче, незахвалниче, наметљивче,

Није часно кад неко у име части блати част другога! 
Јеси ли своје последње писмо писао пијан? 
Окани се лажи и подметања! 
Твој породични живот, уопште ти, никада ме ниси 
занимао! 
Зашто би ме занимао? 
Ма у које рухо да се обуче, лаж је лаж!Не инсинуирај! 
Непросејана реч, опака је реч!  
Боље је поклизнути ногом, него језиком! 
Запамти: Будала је најпаметнији кад  ћути.  
Будала је углавном тврдоглава:само верује у оно што 
тобож зна.  
И критика је била сигнал, и порука  онима на које се 
позиваш! 
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Једна мука је – упознати, друга – оценити, а трећа, 
највећа, створити. 
Нико други не може решити оно што ти мораш. 
А ако се не да, то није разлог за очајање, за изругивање. 
Неко мора да ти каже: Колико је таленат ограничен,  
толико је неталенат неограничен, а то држим 
потврђују 
ове коверте које враћам. 
Најгоре је кад неко неће да разуме. 
Не прети, несрећниче, судовима, двобојима,  
јер је то нехришћански, твоје последње писмо  
пуно гадарија најбољи је доказ за много тога.  
Само када се морално падне, онда се све може и све 
сме!  
И да се више ниси усудио ни да ми пишеш, нити 
телефонираш. 
Ако неко већ треба да се извини, знаш ко је та особа. 
Не заборави – мржња је бујица без обала. 
Мржњу често завист храни, а кукавичлук води! 
Наш народ каже за оног који је много тога промашио:  
Ко се злом наточи, мора да га на неког преточи...

Мислите својом главом! Не заборавите никад истину...

Ектон је 2014. године продао „Фејсбуку” свој удео 
у „Воцапу” за 14. милијарди долара, а компанију је на-
пустио 2017. године, јер се, како је рекао, није слагао да 
огласи треба да се уводе у платформу за размену порука.  
Ектон је данас шеф „Сигнала”, непрофитног ривала „Воцапа”, 
а директора „Фејсбука” Марка Закерберга оптужио је да тргује 
с приватношћу корисника како би омогућио рекламе на својој 
платформи и повећао приход, преноси Танјуг.

Ово је други пут да Ектон позива на брисање „Фејсбу-
ка”. То је урадио преко „Твитера”, где је написао „Време је „из-
бришите  фејсбук” након што се друштвена мрежа уплела у 
скандал с политичком консултантском фирмом „Кембриџ ана-
литика”, која је неовлашћено приступила подацима 87 милиона 
корисника.... - извор: Полит.
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Ana011 пре један дан

Taman posla da se ukine Fejsbuk, pa gde da se kače slike sa 
provoda po mnogobrojnim beogradskim kafanama sa društvom sa 
fakulteta ili posla. Najvažnije je praviti se važan. Fejsbuk je idealan 
za srpske narcise.

*

Боривоје Банковић пре један дан

Ја то користим да видим пријатеље и родбину која се 
расула по свету. Погледам два, три пута месечно, сви моји по-
даци осим имена су нетачни, редовно бришем огласе, не делим 
и не коментаришем објаве, ”смешне” клипове и слике или које-
какве мудре и дубоке мисли. Кад поставим слике, виде их само 
моји пријатељи и углавном су погрешно означене. Београд је 
(на пример) Тимбукту, Голија је Мадагаскар, Стразбур је Мон-
голија и томе слично. Повремено обришем и све што је Фејсбук 
проценио да су моја интересовања. Па нека тргују мојим пода-
цима до миле воље. Постоји много сајтова где се може прочи-
тати пуно о техникама збуњивања трговаца подацима.

*

Bosko пре 18 сати

FB moze da te prepozna na slikama kao i da locira mesta 
na kojima si se slikao, ko je sve u tvom drustvu etc. Ne mozes 
da se ”sakrijes” od FB ako ga koristis. Ti spadas samo u poseban 
marketinski segment tzv paranoicni korisnik. 

*

Mladen III пре један дан

Oj, oj, Fejsbuk moj, tu ognjište, tu mi dom!

Euskirchen пре један дан

Jako ciničan poziv da se briše nalog na Facebook-u, pošto 
je dotični prodao What’s up Facebook-u. 
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Glupi Djoka пре 16 сати

Fejsbuk?! Sta to bese? Aha ono sto vecina ima a ja ne, i 
nikad mi nije falilo. Sta ce mi, nisam napumpao usnice pa nemam 
slike da metnem. 

* 

Немогуће! пре 18 сати

Немам га.

* 

petar пре 18 сати

kako da ga gasim kad ga nikad nisam otvorio..

___________________

Некад су се муве ловиле на лепљиве траке. Данас се 
многи лове, као те муве, на ту лепљиву траку ФЕЈСБУК, и то је 
њихова ствар. Њихов избор!

Што се обичан свет код нас пеца на ту ”лепљиву уди-
цу”, хајде-де, али професори универзитета, антрополози, нови-
нари, амбициозни писци? 

Без обзира на све, Ектон је упозорио: 
„Време је „избришите фејсбук” након што се друштве-

на мрежа уплела у скандал с политичком консултантском 
фирмом „Кембриџ аналитика”, која је неовлашћено приступи-
ла подацима 87 милиона корисника.... 

Опрезном човеку је та врста обавештења - довољна. Ф. 
је једна велика превара!

POST SCRIPTUM

Профил на ФБ  обрисао сам  пре извесног времена, у 
време КОРОНАВИРУСА, тј. стравичног кућног заточења.

Зашто? Зато!
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КО ШИРИ ЛАЖ И ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ,У СТВАРИ?
ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАНОГ У КУЋНОМ ПРИТВО-

РУ ИЛИ О ДУШЕБРИЖНИЦИМА И ТУЖИБАБАМА 
– ИГРА БЕСНИХ ПАСА, ТЗВ. КОРОНЕ И ВРЕМЕНА

Понедељак, 27. април 2020.

Поред свих гадарија ових дана и ноћи, стигло је овакво 
обавештење на ФБ: Независна организација за проверу чиње-
ница има додатне информације о садржају који сте подели-
ли… Садржај који сте поделили проверила је организација за 
проверу чињеница  Faktograf.hr.

Та тзв. ”независна организација за провјеру точности”, 
уопште није независна, погледајте трошковник споменутог веб 
сајта — ко их финансира. Ево тог садржаја који их тангира:

„УДАРНА ВЕСТ!АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ ТВРДЕ: Да ли 
је ово могуће — ухапшен Џорџ Сорош? — Avala info”.

Је ли забрањено преносити оно што се питају неки дру-
ги људи,  или објављивачи? Чиме се у ствари баве ови хрват-
ски “душебрижници” и “тужибабе”? Плаћеници конкретне 
амбасаде и можда директни зависници од тзв. „дубоке држа-
ве”, коју оличава Тај кога покушавају да заштите на ФБ.

Много се више баве истином милиони других устраше-
них људи широм планете од ових тзв. „независних” и умишље-
них „истина” у које више нико не верује.  —  ”Тужибабе” и 
”душебрижници” се лажно представљају. Солећи памет, за-
иста независним, људима. Немају ”квалификације” за проверу 
”точности”, тј. истине.* Ови анонимуси и хонорарци - транспа-
рентности, финансирани од стране једне одређене амбасаде, 
баве се нечим другим. Запамтите их добро.!… — Видети више: 
>>>>>>>>>>>>> Faktograf.hr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...Обрачун америчких суверениста и глобалиста коначно 
је ушао у правне оквире. У калифорнијском федералном суду 
покренут је поступак против два бивша председника Сједиње-
них Америчких Држава, неколико чланова њихових породица, 

* НЕКОЛИКО ДАНА КАСНИЈЕ,  независни и популарни медиј  СРБИН.ИНФО 
Српске брзе интернет новине,  публикује подужи текст, који потврђује очигледност  и  
провидност  споменутих    фактографовића! — тужибаба и душебрижника:  КОНАЧ-
НИ ОБРАЧУН С ГЛОБАЛИСТИМА Тужба против Обаме, Клинтона,Гејтса, Сороша… 
- — https://srbin.info/svet/konacni-obracun-s-globalistoma-tuzba-protiv-obame-klintona-
gejtsa-sorosa/
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блиских сарадника, спонзора, као и страних политичара и ком-
панија. Тужба, на 87 страна, поднета је против Барака Обаме, 
Била и Хилари Клинтон, Џоа и Хантера Бајдена, Била Гејтса, 
Џорџа Сороша и других представника бивше администрације 
и „дубоке државе”. Тужбом су обухваћене и неке од најуспеш-
нијих компанија Amazon, Boston Dynamics, Hanson Robotics, 
Sensetime, Icarbon X, Tesla Inc, Neuralink Inc, Alphabet Inc, kao 
i Gejtsov Microsoft i Zukenbergov Facebook. На списку су и ки-
неске компаније Хуаwеи и Алибаба, па и кинеска Комунистич-
ка партија. Оптужене су и Сорошеве и Рокфелерове фондације, 
Харварда и Универзитета у Вермонту, па и неколико најутицај-
нијих америчких медија: CNN, New York Times, Time Magazine, 
Washington Post, управо на актуелне технолошке и биолошке 
претње, које се шире из Кине, Ирана и америчке „дубоке др-
жаве”. Парса је тужбу поднео надлежном суду у Калифорнији 
26. фебруара 2020, где је заведена под бројем 3:19-цв-02407-
ЦАБ-АХГ. Обама, Клинтони, Гејтс, Сорош и остали осумњиче-
ни су за злоупотребу вештачке интелигенције, кибернетике, ро-
ботике, технологије за биометријску идентификацију, био-ин-
жењеринг, био-технологије, телекомуникацијске мреже 5Г и 6Г 
и квантну компјутерску технологију, којом може да се угрози 
људска популација на целом свету. Према тим наводима, гру-
па политичара и компанија је осумњичена за издају државних 
интереса САД. Издаја, субверзивне делатности и угрожавање 
безбедности извршени су трансфером технологије за произ-
водњу биолошког оружја у Кину, које може да се употреби за 
био-терористичке акције. Оптужени се терете да су извршили 
био-дигитални социјални инжењеринг користећи људску био-
метрију и вештачку интелигенцију. Злоупотребом идентифика-
цијских кодова и алгоритмова на незаконит начин прикупљали 
су приватне биометријске податке, чиме су нарушили цео кор-
пус људских права, укључујући и право на приватност. При-
купљени подаци искоришћени су за геноцид над културолош-
ким посебностима, религијску дискриминацију и медијски 
утицај, који је омогућио цензуру „неподобних” ставова науч-
ника и политичара, чак и председника Сједињених Америчких 
Држава Доналда Трампа. Контрола информација омогућила је 
контролу јавности. Уз помоћ напредних технологија, неурал-
них мрежа и био-хемије, оптужени су креирали и развијали 
ксеноботс технологије за експерименте с матичним ћелијама и 
роботиком, са циљем да оживе неземаљске облике живота, који 
могу да мутирају или да буду програмирани за ширење боле-
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сти које би угрозиле опстанак људске врсте на безброј начи-
на. – Злоупотребом био-технологије, све горе наведене компа-
није и лица, покушавају да реализују план са жељом да створе 
вештачку супериорну интелигенцију и репрограмирају људе, 
како би им уништили слободну вољу, са крајњим циљем да из-
азивањем ратова међу државама и употребом вируса и на број-
не друге начине униште комплетну светску популацију. Барак 
Обама, Хилари Клинтон, Џо Бајден, Ненси Пелоси, Бил Гејтс, 
Елон Маск (и остали горе набројани) на немаран, некомпетен-
тан и издајнички начин су допустили да Кина и њене корпора-
ције дођу у посед, односно да украду, био-технологију, квантну 
технологију, био-метрику, технологију чипова, 5Г, технологију 
ратних бродова, свемирску и друге технологије, као и приватне 
податке америчких грађана. Барак Обама је дозволио да аме-
рички бизнисмени, институције, школе и грађани инвестирају 
у Кину и да трансферишу осетљиве напредне технологије, које 
угрожавају опстанак животе свих људи на свету. Обама и њего-
ви сарадници саботирали су рад свих америчких националних 
служби безбедности – наводи се у тужби, којом је обухваћено 
око хиљаду компанија, махом из сектора напредних техноло-
гија.

Пребацивањем савремених технологија из САД у Кину, 
оптужени су створили услове да кинеска влада и њене компа-
није дођу у посед знања, података и модела вештачке интели-
генције. Приступ вештачкој интелигенцији, кинеске власти су 
искористиле за стварање био-метричких технологија којима 
се врши надзор, праћење, лов, карантин, хапшење, мучење. У 
специјалним концентрационим логорима и лабораторијама уз-
гајају се људски органи, намењени трговини. Кинеске комуни-
стичке власти најсавременијим техничким средствима спрово-
де тортуру над својим грађанима, демократским активистима, 
неподобним научницима, професорима, судијама и новинари-
ма, верским заједницама попут хришћанске, мањинским ет-
ничким групама као што су Ујгури и Тибетанци, па и над свим 
осталим појединцима, који засметају властима из било ког раз-
лога. …..итд.

….

Дакле, овакве „независне организације“, које се лаж-
но  представљају, сада је – мени, 3. априла 2020. потпуно јас-
но – требало би забранити и вероватно правно гонити, јер су 
друштвено опасне! 
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Али, наравно, то се неће догодити одмах, то неће бити 
лако. Планета Земља је пред великим искушењима и борбом 
са амбисом „дубоке државе” и  њених експонената широм све-
та… Боже помози, свима нама, који добро знамо  куда води на-
ука без Бога!

АЗ — БУКА — З > ЖИГОСАЊЕ > ЧУВЕНЕ СРПСКЕ 
НОВИНЕ

Српске новине оглувеле, онемеле, изгубиле вид и слух, 
постале глувонеме. Преко ноћи. 

Телефонира ми пријатељ 
и каже: 
- Чувене српске новине, 
тиражне, које су преживеле 
многе режиме, свашта...

И онда почиње да шишти, 
да псује... 
- О чему се ради, човече?

- О томе да више  
нећу да обришем 
њима ни д...  
у недостатку тоалет папира!!

Покушавам да му кажем 
да није време за такве разговоре 
сада, да боље ту прекинемо, 
и попричамо о томе 
током лета 2019...

- Лако је теби тамо, 
можеш да читаш  
све новине света!

А зашто би их читао? 
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- Али, зар не разумеш, 
овамо је смркло већ поодавно?.... 
Мраааааааак! 
Мркли мрак...

- Али, драги мој, 
није ти сметао прошле године, 
прошлих година, 
док си се замлаћивао на Фејсбуку, 
писао за те исте 
”чувене српске новине”?

- Али тада је могло да се објави ту и тамо понешто, 
јављали су се читаоци, правили коментаре, 
утицали на друге читаоце, 
али овамо је пао мрак, 
нема више тога, 
само оно што каже  
Баба Рога и Баба Рогићи!

(..........)

ФИНИТО.  ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА...

Брат Лава Толстоја - Никољенка. Трагедија.
Дмитриј - живео са женом коју је довео из јавне куће.
Сергеј?
Гроф Лав Толстој се оженио у 37. години...
Наш отац је, упркос свему, имао нормалан брак. И про-

живео је у браку многе године са нашом мајком. Био је старији 
од ње седам година, и надживео је четрнаест година.

Мој млађи брат има душу наше мајке, али је у многим 
тренуцима показао упорност мужевности и довољно тврдогла-
вости и разума, као наш отац.

Ја? ... жртва околности...
Никада нисам имао адекватну помоћ. Разумевање. Мно-

го шта ми није ишло на руку... 
Био сам више некако на удару оног што зову судбина, 

васпитаван за жртву, као и толики други који су одрастали на 
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митовима прошлости, и хајдучког порекла.
- Живот је леп! - понављао је последњих година сво-

га живота наш отац, чак и у деведесетој - подвлачи мој млађи 
брат. Сећам ли се како је то понављао? Не... Али верујем да 
јесте...

Цветови, мени непознати, на врховима биљке, никле из 
пукотине, бетона, испред наше главне дворишне капије, див-
ни су. И мени остаје, да то потврђујем, то уверење да је живот 
леп. Крај те лепоте пролазимо  не примећујући је свакодневно, 
често, годинама, као крај корова. Али та цветна лепота  — по-
стоји…Неописива, калиграфски потпис Космоса!

18.12.2019. 17:07  — уторак 26.мај 2020. 21:00

МИСЛИ КОЈЕ МИ СЕ ВРАЋАЈУ, ОПЕТ 
(аксиоми бездане књижевности)

У каквом су односу бездана књижевност и амбијент у 
којем се распростире?

Можда је на ово питање одговорио директно и индирек-
тно један велики човек, који је себе сматрао глупим? Служи ли 
коме бездана књижевност?

Бодлеров аксиом: ... песник не припада ни једној стран-
ци.

Сви они песници који су се учланили у неку од страна-
ка промашени су људи, залутали игром случаја у литературу. 

У официјалној литератури, званичној, најзваничнијој, 
бирократској, много има мимикрије, залуталих, великана. Не 
један је од њих био љубимац тиранина, и с времена на време, 
кандидат за Нобелову награду за књижевност, па и добитник 
највише награде на свету за књижевност!Шта показују два по-
следња века у Европи?
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Бодлер тврди:”теже је волети Бога него веровати у њега. 
Напротив, људима овога века теже је да верују у ђавола него да 
га воле. Сви га служе а нико у њега не верује. Недостижна ис-
танчаност ђавола...”

Тешко је овом песнику противуречити. У једном од на-
црта предговора за Цвеће зла, Бодлер је и ово посведочио:” 
Овај свет је стекао простачку тупост која презиру духовног чо-
века даје жестину страсти. Но има срећних љуштура које ни 
отров не би нагризао”.

Таквих „срећних љуштура” било је и још увек има и у 
српској књижевности друге половине 20. века, међу добитни-
цима највиших бирократских књижевних награда на Балкану. 
Берђајев је написао књигу о два царства, треба је читати по-
ново и поново. Ради подсећања. Тзв. уметници који су продали 
душу Царству Ћесаровом, припадници су Демонске или Ђаво-
лове странке.

Две последње строфе Бодлерове Химне лепоти гласе 
овако (превод Б. Живојиновића):

На небу ил у паклу, шта мари где се роди, 
Лепото исполинска, безазлена и грозна! 
Ако ме твоје око и осмех кроз двер води 
Бескраја који волим а никад га не познах?

Шта мари ко те посла, весниче или варко, 
Бог или Ђаво, ако – ти пуна мирисања, 
Ритма и сјаја, вило и једина владарко! – 
Смањујеш гнусност света и бреме битисања!

Што значи, да истински песник није ограничавао, није 
правио оквир око бездане књижевности. Бодлер се свесно из-
ложио мржњи тзв. официјалне књижевности, званичне, биро-
кратске, као и мржњи светине, тврдећи да га „никакво људско 
поштовање, никакав лажан стид, никакав савез, никакво опште 
право гласа неће ме натерати да говорим тим невероватно ис-
квареним језиком овог века, нити да бркам мастило са врли-
ном”. Колико данас, у Србији, на Балкану, у Европи, па и на 
свим осталим континентима ове планете, има песника који би 
да по ту цену буду песници?

Није Бодлерово Цвеће зла неки приручник који се пре-
поручује почетницима, који би да стекну нека знања о без-
даној књижевности. То би било чак неукусно, ту књигу пре-
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проручивати тако и на тај начин. Пре свега и стога што је њен 
састављач понајбоље знао шта је саставио, донео на свет, сма-
трајући да је та књига „у суштини непотребна и потпуно безаз-
лена, није сачињена са другом намером но да се забавим и за-
довољим своју страст према препрекама”.

Због те књиге, сетите се, Бодлеру су приписали све зло-
чине које је испричао!

Амбијент бездане књижевност, како у Бодлерово вре-
ме тако и данас скоро да је исти – заблуда, грех, глупост, твр-
дичлук, себичност. Свет се тобож променио, у ствари диоп-
трије су се промениле, замаглиле. Од мртвих песника може да 
се научи много више него од тзв. живих великана данашњи-
це, припадника Демонове странке. Ретки, усамљени песници, 
нагнути над бездане бездане књижевности, понављају као мо-
литву и Вјерују, речи којима се Бодлер обратио свом стварном 
и имагинарном Читаоцу (читаоцима кроз време):

Тврдоглава у греху, душа нам млако жали; 
Наплаћујемо скупо кад било шта признамо, 
И опет блатним путем весело корачамо 
Као да смо сваку мрљу јефтином сузом спрали,

Захваљујући оном вичном алхемичару, 
Сатани Трисмегисту, што дух нам опчињени 
На јастуку зла дуго уљуљкује и плени, 
Чврст метал наше воље плине у прах и пару.

Конце који нас крећу Ђаво спушта и диже! 
Проналазимо дражи у свему што је гадно; 
Без грозе силазимо низ мрачно гротло смрадно 
И свакога смо дана за корак Паклу ближе.. 
итд.

Прочитајте поново песму Понор.
Једну од изврсних песама. Једну међу најбољима.

Паскал је свој бездан свуд носио собом. 
- Авај! Све је понор, - дело, жеља, речи, 
Снови! Дигнутом ми косом вијорећи, 
Ветар страха често пуни ме тескобом.
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Свуда, кроз висине и дубине видне, 
Страшни нас простори притискују муком... 
У дну мојих ноћи Бог зналачком руком 
Црта безброј лица море непрекидне.

Сна се бојим као мрачних грдних врата 
Откуд зјапи нека страва непозната;  
Са свих је прозора само бескрај видљив, 
А мој дух, сав смућен од тамних открића, 
Пред ништавилом је бешћутним завидљив. 
- Ах! Зар вечно бити роб Броја и Бића!

Нове Цветове зла светска поезија није написала (пар-
дон: дописала), на жалост!

Мото бездане или понорне књижевности могу бити, из-
међу осталих, и ова четири Бодлерова стиха : „Са свих је про-
зора само бескрај видљив, - А мој дух, сав смућен од тамних 
открића, / Пред ништавилом је бешћутним завидљив. / - Ах! 
Зар вечно бити роб Броја и Бића!”

Парафразирајмо Пиндара: Време је најбољи савезник 
праведника, и песника понора.

Деветнаести и двадесети век у европској и српској
књижевности имају свој средњи век!
Већ неколико година мисли о безданој књижевности и 

песницима понора ми се враћају, опет и опет, решио сам да их 
сачувам, зато што желе да живе!

22.01.2017. 21:01  - Спасовдан 2020.

НАШИ НЕДОВРШЕНИ ПОСЛОВИ: ГОТОВАНИ

Намножило их се, 
и овде и тамо. 
Има их као плеве. 
Више од песка  
на морским и речним спрудовима.

Од њих се ништа друго не може видети,  
ни мрави.

Који ни мравима слуге не би могли бити!
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На друштвеним мрежима, 
скачу, као мајмуни, на кошуте, 
од досаде и очаја,

постају гмизавци, 
ненасити.

Чекају да им други принесу 
тањир, 
качамак, 
чачкалице, 
све.

Све други треба да потегну 
уместо њих.

Све су дебљи 
од ГМО.

Као да су их правили 
рептили, 
или непознат накот.

Боже, спаси нас од готована!

Извор: из бележница

2. СВЕ КАСНО ДОЂЕ,  ОСИМ СМРТИ

ЗАВРШНИ РАЧУН (ФИНИТО!)

Волели бисте да поживите дуже? 
Маштате о Нобеловој награди? 
Знате ли шта она уопште значи? Како се добија?

Више не пушите? Сећате ли се времена када сте 
завијали дуван? 
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1993. наш отац је ушао у 68. годину. Већ је био у 
пензији. Наша мајка, напунила je - 61. 
Толстој је поживео релативно дуже.  
Шта то значи - дуже? 
82 године?

”Бежи, Иване, киша!” 
Чујем бат крупних капи.  
Пушим. Трећа цигарета. 
Наша Мица Лазић, долази као и пљусак, са Дунава, 
из Великог Градишта... 
Укоричити ПУШТАЊЕ ВОДЕ МРТВИМА ЗА 
ДУШУ I - II  у неколико примерака. Понудити неком 
београдском издавачу....

Четврт века касније, ја сам ушао у очеве наведене нека-
дашње године. Тада сам први пут сањао Келте у неком дубоком 
подземном утврђењу - гледали су ме претеће, као да хоћу да им 
преотмем жене…   

Повукао сам се од тих подземних духова, који долазе из 
лавиринта званог Златни Расуденац... Откуд Келти? Има пот-
врда да их је било на суседном брду, преко реке, ни километар 
даље, од места на којем сам их видео у сну.

Мој брат је ишао у том 
правцу, у трагању за печур-
кама. Рашљарима је дато да 
нањуше, као псима трагачима, 
највредније оне печурке што 
расту под земљом и враћају 
мушкарцима рс. Куда га ти 
путеви (серпентине) воде? У 
висине, на брегове који делују 
у летња предвечерја ванредно. 
Са пар усамљених стабала...И 
пропланцима које су прогута-
ли парлози...

Косећи на брду, наједанпут, из 
траве прхну фазанка!

…
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Гле, на нашем су се имању  насадиле дивље кокошке! 
Брзо сам се удаљио у правцу трешње румене на тридесетак ко-
рака северније, како би се фазанка-квочка вратила у своје гнез-
до… Са грана трешње, видим, фазанка се вратила у своје гнез-
до… 

(Четвртак поподне, 21. мај, Свети апостол и еванђелист  Јован Богослов, скоро фатална 2020.)

ЦВЕТ НИКАО ИЗ ПУКОТИНЕ (бетонске) или 
ДАЛЕКО ОД ЗЛАТНОГ РАСУДЕНЦА

ВЕРА У МРАК?

Прогутао ме је Питон,
кућни љубимац
домилео из 
Из правца
у коме су грактале вране.
Из Хаоса. Пролећа.
Старости.
Још није почео да ме вари.

27.2.19. 10:15

РУЖНИ СНОВИ

Пробудио се око три и нешто.
Сањао сам ливаду Преко Пека,
и блиске преминуле рођаке, као живе.

Траву. И имање рођака.
И неке кокошке
које, као, враћам из туђег.

Окренуо сам се на другу страну
и заспао. И опет сам сањао.
Преминуле, као живе.
Једног професора светске књижевности.
И једног управника неке задужбине.
И три младића, сасвим непозната,
али веома, веома сличних,
вероватно близанце…
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Кроз прозор сам чуо да сипи киша.
Ружно претпролећно време на северу.

Да ли зато сањам овакве снове?
7. март 2019. Око 9:25 ч.

Шта ови снови значе? Значе ли ишта?
... поганих и бапских гаталица клони се, а обучавај се у 

побожности...
Послушао бих и апостола Павла, и светог Николаја.
Расуђивање овог Другог упућује на суштину гаталица, 

илити три веровања: веровања у слепи случај, веровања у ства-
ри, и веровања у свемоћ духова таме.

У ишчекивању пролећа 2019.

ПОТПИС ГОЛФСКЕ СТРУЈЕ. Прво виђење Северног мора

Овде сам нашао свој камен и шкољке, језерца обалска 
усред стења, таласе и хоризонт морски чини се без краја: пот-
пис голфске струје

Ту близина мора није ширила смрад, који остављају та-
ласи…

19. октобра 2018. (Шведска)
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Не само за српске штандове, за Србију је време одавно 
стало...

Sreten Bozic -Wongar пре 5 дана. —

U biblioteci Melbourne Univerzitetas nalaze se celokupna 
izdanja i arhiva izdavacke kuce Srpska Misao ciji je izdavac bio 
Uros Sankovic. Kao ministar Nediceve vlade izbegao je pre dolaska 
na vlast Komunistickog sistema. Posle dolaska za Australiji nakon 
1950 osnovao je izdavacku kucu Srpska Misao koja je do 1975 
izdala 70 knjiga na Srpskom, stampane cirilicom. Knjige su 
stampane po 2 000 primaraka i slate pretplatncima po celom 
svetu ukljucujuci Narodnu Biblioteku u Beogradu mada od te 
biblioteke (није - издавач - додао објављивач) dobio vest da su 
njegova izdanja primljena. Najverovatnije da su zavrsila u korpi za 
otpatke jer izdanja Srpske diaspore su bila nepozeljnja u Beogradu.
Bio je prvi izdavac Australije da stampa knjige na stranom jeziku. 
Nijedan izdavac iz Srbije nije obnovio izdanja Srpske Misli mada 
one govore o narodu Srpske diaspore u kojoj danas zivi vecinski 
deo ( 51%) Srba. 

Sinisa Stojcic пре 6 дана

Ne samo za srpske standove, za Srbiju je vreme odavno 
stalo .......

...

Говорите о успешним књижевним агентима у Ис-
танбулу, о сусретима издавача диљем планете као о мести-
ма где се склапа посао. Колико смо објективно ми далеко од 
свега тога? Имамо ли овде уопште књижевне агенте?

Чини ми се да у нашој земљи не постоји јасна идеја про-
изводње смисла и производње вредности, нарочито када је реч 
о култури. Зато имате парадоксалну ситуацију да писци, умет-
ници уопште, који стварају вредна дела, немају увек добро, или 
још чешће никакво, представљање у другим културама, на дру-
гим језицима. За видљивост морају сами да се боре, а то није 
суштински посао писца, већ књижевног агента. Код нас, нажа-
лост, нема тог занимања. У другим земљама, и малим и вели-
ким, не само да постоје књижевни агенти и да раде добро, већ 
често иза њих стоји и држава, која у ствари, када се подвуче 
црта, профитира и духовно и материјално од овог посла. Знам, 



42

рецимо, књижевног агента из Истанбула која је за десет година 
продала 1.600 књига из своје књижевности.

„Само ретким мувама можда није досадно“, кажете 
описујући наш штанд на прошлогодишњем сајму књига у 
Пекингу на коме, по вашим речима, „као да је време стало 
пре много година“. А до нас су стизале вести да се Србија 
успешно представила у Пекингу?

Мени сви наши штандови по књижевним сајмовима из-
гледају тако „као да је време стало пре много година”, па и тај. 
Једноставно се окренете око себе и видите како друге земље 
представљају своје писце и књиге, како желе да се изборе за 
културну и сваку другу доминацију. Понудиће вам све – и књи-
ге, и каталоге, и пројекте за оно што сматрају својом неоспор-
ном вредношћу или комерцијалном могућношћу. Сви гледају 
да уђу у сферу видљивог и да вас нечим заведу. За разлику од 
нас. Годинама гледам у Франкфурту, на једном од најважнијих 
сајмова књига, како се наша земља труди да буде што неви-
дљивија....

21. фебруар 2019. — ( Извор: Коментари на чланак  Политике - 
ИНТЕРВЈУ: НЕНАД ШАПОЊА, песник и издавач.  

- За српске штандове као да је време стало.  
- По обичају, неписаном, коментари увек бољи од чланка)

ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ТОРКВАТА ТАСА 
И ЊЕГОВОГ ДОМАЋЕГ ДУХА. 
СПОМЕН  НА РУВАРЦА

1

- Како си, Торквато? - упитао је једном домаћи дух  та-
лијанског песника.

- Ти знаш добро како може да се осећа у тамници и у 
невољама до гуше.

Велики италијански песник са краја ренесансе (1544 
- 1595), аутор Ослобођеног Јерусалима и Аминте, био је  за-
творен у болници Свете Ане у Ферари. Према Мансовој књи-
зи ”Тасов живот” и Мураторијевој расправи ”Снага човекове 
маште”, Тасо је за време  свог лудила уобразио да га посећује 
домаћи дух са којим је разговарао. Несрећна судбина Таса ути-
цала је на Ђакома Леопардија да направи извештај о тим разго-
ворима. Тасо се поверава Домаћем Духу.
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- ... О, кад бих могао поново видети своју Ленору.Сваки 
пут кад се Ње сетим, пролазе ме жмарци радости који ме об-
узму од темена до врха прстију, тако да нема ни једног нерва, 
ни једне вене која не устрепти... Елеонора д Есте, сестра фе-
рарског војводе Алфонса II у коју је, према легенди, Тасо био 
заљубљен.

- Коју ствар сматраш за слађу од ове две: видети љубље-
ну жену или мислити о Њој? - пита Дух.

- Не знам - одговара Тасо. - Кад је била преда мном, чи-
нила ми се жена; далека, чинила ми се и чини ми се као бо-
гиња.

- Те су богиње тако милостиве да, кад им се човек при-
ближи, одмах сакрију своје божанство, скину своју сјајну ауре-
олу и стрпају је у џеп да не би засениле очи смртнику који им 
прилази.

- Ти, на жалост, не говориш истину. Али, зар ти се не 
чини да је велики грех жена у томе што нам у стварности по-
стају толико различите од оних какве смо их замишљали?

Дух не види каква је кривица жена... 

Одломак из књиге ВАШАРИ ХИПЕРБОРЕЈЕ — , 3. у много чему 
измењено издање, — Заветине, 2004, 45 стр. - уводна проза

ТИКВЕ

ДРЖАВНА ЛУТРИЈА ЗЕМЉЕ НЕДОЂИЈЕ

У детињству и дечаштву Државна лутрија Земље 
Недођије беше једини спас. Само је требало имати 
ситниш за куповину  лоза, који су  продавали 
неки чудни, шарени продавци 
на железничким и аутобуским станицама 
окружних вароши, престонице…

Покушавао сам, 
и тада, 
ко зна када, 
и касније, 
јуче и прекјуче, 
али бог детињства 
никако да ме погледа, 
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ни мене, ни мајку, ни оца, 
ни брата,  
ни моју прву, 
ни другу жену.

Други добијају  
главне згодитке, 
и некада давно, 
и данас.

Главне згодитке намештају својима. 
А мени, 
и сличнима мени, 
остане само неки улог, 
тројкица, 
четворкица, 
петица и шестица ме заобилазе, 
као и све сличне мени.

И последње три извлачења 
главни добици одлазе 
у руке срећника Земље Недођије.

Јер намештају, увек намештају 
Својима.

Игре на срећу су порез на будале, 
а Бог је нешто друго, негде другде...

(Предах, између намештених пљускова. Крајем маја 2019.)

ЛЕТО

Хладовина. Сев

Често смо седели око ручка 
или поподне, 
за време несносних врућина 
у дебелој хладовини  
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испод сводова Велике магазе, 
ми укућани, 
причали, ћутали, читали, 
или јели диње и лубенице, 
кајсије, крушке и грожђе.

А онда су почели да одлазе 
Богу на исповест 
они који су ми заиста нешто значили 
- мајка мојих синова, 
наша мајка, 
наш отац, 
сестре од стрица, 
рођаке из фамилије.

На само неколико корака 
земља је подрхтавала, 
у винограду, 
бетонска стаза 
усијана 
сваког часа је могла да плане, 
а температура се дизала 
скоро до четрдесетог подеока 
у термометру.

Умукли су и славуји 
и гугутке и голубови, 
само је неки пар летео 
високо и небу, 
и чуло се високо високо 
у чивитном простору 
кликтање орла кликташа.

Двориште је било поплављено 
светлошћу 
која се одбијала 
са бетона, 
и са фасаде Велике магазе...
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А онда помислих, 
седећи сам у столици 
под сводовима, 
након једне 
бесмислене 
и апсурдне поруке 
преко воцапа 
из Шведске, 
како ће доћи дан 
и лето, 
када више нико неће седети 
на тој столици на којој седим сада, 
осим неке птице, царића 
или славуја, 
или моје душе 
невидљиве 
која ће се ту враћати 
и кад више никога у животу 
од мојих ту не буде било, 
као што су се повремено враћале 
душе наших дедова и баба 
некада давно када сам био дете.

И шта ће видети моја душа 
из ове удобне столице под сводовима? 
Напрслине на зиду? Пукотине? 
Кајсије сазреле? 
Трешње сочне, црне — птичије? 
И гроздове на које насрћу осе?

Вињаге под стрехом? 
И све обрнуто наглавачке, 
читав живот, све чланове фамилије, 
споменуте и неспоменуте, 
трагедије и руј процветао, 
и крупне очи туге, 
неизрецивост саму и огромну?

14.06.2019. 14:08
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КУПИНЕ

“Грехота је да имате два милиона килограма вишње, 500-600, милион ки-
лограма купина разних сорти, да имате на тоне шљива, да имате малина, 
по два, три хектара засађених нових засада, а нема ко да узме, где да се 
прераде и где да се одложи”, каже Душица Јовић, председник удружења 
”Нектар” у Књажевцу.... итд. уторак, 10. јул 2018, 12:00→ 12:29 (РТС. )

Каква је ово држава данас? Као много велика и некада 
лепа али непокошена дворишта у којима је трава ове године 
нарасла до браде човеку!

Да ли је она титовска, тобож мртва, била боља?

* * *

Нисам поборник ни агитатор комунистичке идеологије, 
заробљеник југоносталгије. Пуца ми прслук и за непоменика 
сатрапа и за његове сатанистичке следбенике, секташе разних 
боја, међу којима има и оних који се представљају као писци, 
углавном деца сатрапових официра, новојањичара минулог 
века.

Захвалан сам Богу што мој покојни отац никад није био 
у тој сатанској партији, која је много шта замрсила на Балка-
ну, и посебно у Србији. Не пишем ово да би било штампано, 
јер не би било могуће сада и овде, у овој земљи, ни у најгорим 
новинама, ни у оним најтиражнијим и тобож најбољим, јер су 
све тетовиране - титоистичким Агитпропом, који је био врсно 
осмишљен да заведе, забашури, замаскира, радећи на дуги рок, 
подмукло, скоро као некаква масонска дубока понорница. Да-
нас овакве ствари, осврте, тумачења, отпор, не штампају, јер 
у свету тзв. посттитоистичког издаваштва на простору бивше 
СФРЈ, а посебно Србије, доминирају агипроповски медији и 
издавачи, и редакције у којима седе деца непоменикових гене-
рала, пуковника, мајора и капетана.

Титовска држава није мртва, не, она делује као тзв. 
“дубока балканска држава”, и они који вуку конце у свему, или 
су бивши овејани титоисти, или деца овејаних титоиста, за 
које је лаж и фолирање у свему постао вишедеценијски стил 
живота...

У овој земљи је веома тужно, нема новина које бих да 
читам, а што се тиче књижевних часописа, актуелних, оних 
који се штампају о туђем трошку, тамо се пише о глупости-
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ма које ништа не коштају; нисам сигуран да то више ико дру-
ги чита, осим лектора и коректора, и самих аутора објављених 
прилога.

Ова земља све дубље тоне у амбис који јој је пројекто-
вао вољени син народа, Стари, уз помоћ својих младих сатра-
па, калфа и кловнова.

Све приче о демократији и обнови у овој земљи не вре-
де ни лулу дувана. Млади беже из ове земље - трбухом за кру-
хом - јер деценијама - и лекари и стоматолози - чекају после 
свршених студија да добију посао, као Годоа; а посао, кажу, до-
бијају, рецимо, у стоматолошкој струци, они стоматолози чији 
родитељи имају и могу да плате испод руке 17.000 еура!

О томе - о корупцији - се ћути, то је табу тема. Ко ће нас 
лечити када сви лекари и све медицинске сестре оду у Европу, 
Немачку, Шведску?

Извињавам се. Нећу више о томе. То је посао државе, 
партија, оних опозиционих, тобож опозиционих, крајње је вре-
ме да се окане ”бојкота”, да засучу рукаве, да се суоче са ис-
тином и пустоши у друштву. Да изађу из уличних представа 
и амбијента забашуривања - тј. титовског Агитпропа, који је 
и даље присутан, свуда, на сваком кораку, па и у оним тобож 
опозиционим листовима, који би да, данас, буду опозициони, 
наслањајући се на опустошења државне идеологије СФРЈ, која 
је на Балкану начинила прави ршум! Вративши га сто и више 
година уназад...

Како је некада започињало лето? Кад сам био дечак, 
ученик основне школе?

За мене и мог малог брата - на Пеку, на нашим спрудо-
вима, на нашем салашу у Лакомици...

Пре него што би и започео велики летњи школски рас-
пуст, ми смо преузимали своје обавезе, чување крава, свиња, 
кокошака од кобаца... Брање вишања. Већ у то време... Говорим 
о оним данима и годинама, када се железничка пруга од Бео-
града преко Пожаревца, завршавала у Кучеву. Јутарњи локал је 
после свитања пролазио кроз наше село из Кучева за Београд, 
а враћао се као вечерњи локал у време када смо се брат и ја 
враћали са салаша на Пеку Просјанским путем терајући свиње 
према селу, праћени нашим псима. Пси су били наша радост, 
пратиоци, као и пецање. Слатке беле дудињке, једно од оних 
великих стабала на обали реке, које је Михајло, наш отац нази-
вао ”Мој отац” (покојни деда Станко, који је после повратка са 
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Солунског фронта засадио већину дудова, вишања, трешања, 
шљиваа ранки и читловака (и у Лакомици, и на другој обали 
реке - Преко Пека, како смо између себе говорили)... 

Али, предајем се - лето у Звижду и Хомољу је велика 
тема, ја сам хтео о нечем другом - о купинама. Не о оним плав-
кастим киселкастим, што су висиле на обалама испод најста-
ријих топола Преко Пека, већ о оним црним и сочним каквих је 
било у нашем ракитару, на ади испод Српачког јаза, на којој 
смо одрастали, и где је било таквог ситног и светлуцавог то-
плог златног песка, на којем смо се сунчали. Плажа је била за 
Мишљеновчане баш између тог острва, ракитара и нашег по-
седа Преко Пека, испод оне стогодишње старе канадске топо-
ле која и сада тамо стоји, чекајући своје дрвосече. Ми нарав-
но нисмо наплаћивали улазнице на тој плажи, као власници - 
били смо срећни да остала сеоска деца ту долазе, да нам пра-
ве друштво. Они су већ после сат-два морали да напусте пла-
жу, јер су им салаши били по околним брдима, на километар, 
два,три и четири, и требало је да тамо стигну, да би пустили 
стоку на испашу. А мој брат и ја смо имали срећу да нам је 
салаш на реци, свиње смо пуштали после три-четири попод-
не, након што бисмо се попели на дудове, зреле, и крошњате, 
и смлатили дудињке да се свиње наједу. После тога, свиње су 
одлазиле у један од забарака и брчкале у води, хладиле се, сите, 
и затим излазиле на обалу, и враћале се у обор салаша и легале. 
Ми смо, брат и ја, пецали рибе у нашем виру, рибовитом, на 
скакавце, муве, попце, вишње, а понекад и на зреле жуте бело-
шљиве, на које су се залетали крупни кленови...

На себи смо имали, понекад, апостолке, које нам је ку-
повала мајка. Али најчешће смо ишли босе. Гаћице од црног 
сатена, које смо носили преко дана, мајице трегерке, и то је то. 
..

Тада је још увек постојала Зем. задруга ”Златан Пек”, 
која је откупљивала купине, малине, печурке, жабе... Да, и 
жабе, које су извожене у суседну Италију. У хватању тих жаба 
и жабаца, понекад и крупнијих од килограма, био је највештији 
један од наших живих стричева, пчелар чика Сава. Где је нала-
зио те жабце? И где их је хватао? И како? По Вуковачким ба-
рама? Чувао их је ноћу у неким корпама од необељеног прућа 
које су биле прекривене, као и други људи из села. Ноћу су ти 
жабци не знајући шта их чека крекетали из тих корпи, да је ноћ 
од тога крекета одјекивала...
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Није било пара, живог новца на селу. Могао се зарадити 
трговањем са зем. задругом, они су одмах исплаћивали у гото-
вом новцу, кад донесете корпу жаба, малина, или купина...

Наша мајка је купине брала по брдима, Дубоки Поток, 
Басаре, Рановачке шуме... Што је био опасан посао. Јер на пла-
нини има поскока, шарки... Наталија се плашила змија, али је 
била мајстор свога заната - издржљива, хитрија од козе (Боже 
опрости), снажнија од мушкараца - по две пуне корпе је доно-
сила на обрамици чак са Паљевине, из Басара и Дубоког По-
тока... То је било у оно време, кад се још не беру конопље и не 
топе у плићацима Пека и Млаве, када су људи из градова СФРЈ 
ишли на летовања на море, живећи сасвим друкчијим животом 
од обичног народа - какви су за мене били моја мајка или пче-
лар чика Сава, или толики други знани из нашег села (одавно 
упокојени), и они незнани из суседних села... Који су живели 
од свога рада, нису били гладни ни боси, али вечито се живе-
ло у беспарици, јер је комунистичка врхушка сељаку натовари-
ла велики порез и прирез, који су сви заборавили, а нарочито 
ти мангупи дечаци који су се брчкали на мору Јадранском у 
то време, док смо се ми купали на нашим локалним речицама. 
Тито је био веома широкогруд према својој гвозденој песници 
ЈНА, и другим који су му помагали, у одржавању те погубне 
владавине и сатанске државне идеологије... 

Агитпроповци су били вештији од највештијих мађио-
ничара. Раван им није био ни мађионичар Фермен Пуцко, из 
тога доба!!!

Свуда су имали своје вешто биране доушнике, у селима 
и градовима, у фабрикама и месним канцеларијама, у портама, 
хеј, зар и тамо? Међу партијским агитаторима, у удружењи-
ма писаца и ликовних уметника, на железничким станицама, 
међу баба серама, на пружним прелазима, у откупним стани-
цама, на пијацама, на вашарима, на факултетима, у школама. У 
позориштима. На филму. Најпознатији Агитпроповци, пре све-
га најзначајнији међу њима (шифра Геџа)* постаће временом 
један од најпознатијих предводника југословенске антититоис-
тичке опозиције и наводни отац српске нације. Клуб из Симине 
ће се инфилтрирати и у Крунски савет!...

петак, 14. јун 2019.

________
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 Ó Овај текст заслужује наставак, многе наставке и комен-
таре. НИН-ова награда, тзв. књижевна награда, за којом 
никада нисам чезнуо (последњи њен добитник је унук јед-
ног пуковника ЈНА, мислите случајно?) је уствари пројект 
оног који ју је први пут добио, а затим је добијао као и 
онај осредњи писац, сасвим заборављени О. Д., кад год је 
пожелео! Дефинитивно - носте се са својим књижевним 
наградама и дугорочног пројекта доврага!

ТИКВЕ —  IN MEDIAS RES

....На тавану је било тикава за једну пуну корпу од 
прућа. Све сам их скупио, спустио пажљиво са тавана и по-
нео на дворишну чесму, где сам пажљиво и полако опрао сва-
ку - једанаест тикава! Хеј, сине, викнуо сам, па данас је твој 
рођендан; ми заборавили! / Кад су се тикве просушиле, пренео 
сам их у Библиотеку (тако зовемо ми укућани ону просторију, 
у којој се моја мајка замучила 29. јуна 1950. године, и родила 
ме, негде око два по ноћи, уз помоћ своје рођене бабе по оцу, 
лепе прабабе Џане...) Фотографишући те тикве, које је на та-
ван склонила наша мајка 2001. године - крајем лета, изнена-
дио сам се, како су добро очуване, као да су биле увијене у не-
какву посебну маст таванске помрчине. Захваљујући тавану и 
чињеници да се на њега нико није пењао после смрти Наталије 
(пролеће 2002. године), ето, остале су те тикве, на које сам 
гледао као на благо. Ето, то је била једна неочекивана успо-
мена: ручне радове и везове наше мајке ја сам чувао, и сачувао, 
али да постоје и ове тикве, о томе нисам знао...

Истргнут. Фрагмент. Извор

Ово - како да га назовем? Спруд? Али спруд није. Ав-
лија? Или можда Мираз? Мајчин мираз - Три дуката велика 
цара ФЈ? Колико ће још бити ствари које ће се наметати, за-
узимати простор који је намењен стварном постојању, које је 
прешло у непостојање? 

На ово место, авлију или алију, реке са планина су нане-
ле муљ, шљунак, злато, волфрам, семе и фамилије, родитељке 
заобљене и уобличене попут тикава.

Али, мајку је овде зауставило нешто сасвим друго, о 
чему једва да ишта слутим. Света Петка?...
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Споменике преминулима подижу, најближи, својта, си-
нови, унуци, изузетно праунуци. Од камена или мрамора, од 
сувог багрема, од забетонираних белутака. До Малих капела. 
А после четврте генерације наступа заборав, зова, орах или 
шљива, трњина у понеким случајевима, и ређе - јазавци, лиси-
це, анимално и васељенски распрострањено несећање, друга 
смрт, испод које могу само мрави да чепркају и да донесу на 
видело неописиви и неподношљиви задах непостојања…

001. - 24. мај 2019. Мишљеновац. Кућа Лукића 

Чај од матичњака? Кармелићанска водица?

Плиније га је препоручивао за очи, Света Хилдегарда 
за радост, Парацелзус га је називао еликсиром живота, а по-
стоје белешке да је и Шекспиру био омиљена биљка. Францу-
ски травар Maurice Messegue је рекао: „За мене је ова биљка 
краљица свих стимулирајућих трава. Неспретном љубавнику, 
немирној глави породице, женама оптерећеним проблемима, 
очајницима и онима што их прати осећај пораза у животу са-
ветујем ову чаробну биљку која обнавља организам, враћа сна-
гу и радост живљења.“

Рођака кадуље и лаванде, 
лимунка, пчелиња метвица,  
ројевац и мацина трава, 
гукање гугутке пре пет часова? 
Може ли ми вратити - 
педесет година после матуре - 
радост, или ведрину?

У магновењу, ко ми шаље, 
пре него што заспим, 
кошмарна привиђења, 
трупове уморених  
људи, насред друма 
иза прве окуке, после рампе?

Ко ми је одузео радост живота? 
Откуда извире напетост, 
немир и раздражљивост?
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Из пакла неко шаље 
претходницу, гору 
од оса и бумбара 
да сишу као зрело воће, 
и друге плодове, 
пуноћу моје душе? 
Или из рупа у облацима, 
у небу, 
неко сеје 
пустош?

Припрема  
планетарно опустошење?

Пробајмо чај. 
Па Кармелићанску водицу. 
Справљање није компликовано 
и боље је од било које несанице 
и зурења у бездан.

Састојци:

литар алкохола (водка, рум, коњак или бранди) 
165 грама сушених цветних врхова матичњака 
40 грама непрскане лимунове коре 
5 грама корена анђелике 
Оставите у хладу две седмице, а након тога додајте: 
65 грама коријандера 
12,5 грама мушкатног орашчића 
12,5 грама цимета 
1,5 грам клинчића 
Оставите још седам дана у хладу, након тога процедите у 
тамну боцу. Пијте једну до две кашике дневно....

25. мај 2019. Пре пет часова...
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НЕЧИСТА СРБИЈА. Важне белешке

8. фебруар 2010. године

Јавила се Велика Дама. Анђео, или судбина.

Бројеви: 7, 8. Важност бројева.

13. 02. 2010. 21:15. Близу Железничке ст. Снег. Као у де-
тињству. Снег - до колена. Каква ће бити ова година?

30. 03., око 7:20. Институт за ментално здравље. По по-
вратку из пекаре предали књижицу у 7 ч. Два пацијента пре 
нас. Др Ј. почиње са радом после 8:15. Чекамо.

У 10:30 ч. треба да будем у ОШ КП. Састанак библиоте-
кара града Београда. Осећам се -----

(Из једне бележнице. Ажурирано 04.02.2019. 23:45)

КОНЦЕПТ ОДГОВОРА НА ПРОВОКАТИВНО ПИТАЊЕ 
ЈЕДНОГ НОВИНАРА

Среда је, 3. новембар 1999. године. Долазећи јутрос на 
посао, видео сам испред Народног музеја у Београду како једна 
млада непозната жена онижег раста претрчава улицу на недо-
звољеном месту и како је удара такси : хвала Богу, преживела 
је. Видео сам како у журби јури у несрећу и хтео сам да јој до-
викнем да се заустави, али такси је већ ударио! Прошле ноћи је 
било ведро небо и на њему је било много више сателита него за 
време бомбардовања пролетос - шта чека Србију предстојећих 
недеља и месеци? Волео бих да одговорим само на то једно је-
дино питање, тачно, што је могуће тачније. 

Синоћ сам прелиставао специјално издање ”Недељ-
ног ТЕЛЕГРАФА” -- Мистерије (новембар 1999), у коме су 
објављени репортаже и разговори са шаманима, онима који 
себе називају бели магови, и онима који воде разговоре са мрт-
вима. Сви мртви се слажу и упозоравају да Србија улази у је-
дан лош период - новембар - Божић 2000. године. Најављују 
дугу и страшну зиму, сукобе полиције и демонстраната ... Итд. 
Народ, највећи његов део, копка истина, будућност: да ли се 
до ње може доћи рационално или ирационалним путем? Многи 
Истину слуте, неко ће је и наслутити ...
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Сањао сам ноћас нејасне снове, али их се не могу сети-
ти. Већ дуго времена не сањам мртве.

Док ово пишем, ђаци галаме по ходницима школе. Ни-
сам имао пара да купим дневне новине; неко је донео ”Полити-
ку”; прелистао сам је; углавном културну рубрику; на ударном 
месту је фотографија писца Мирослава Јосића Вишњића и вест 
о објављивању његовог новог романа, који је он, наводно, на-
писао за опкладу! —Поставио си питање о карактеру уметни-
ка, а и ја бих теби поставио питање: Шта мислиш, колико наши 
уметници, заиста, имају карактера? Ја сам у животу углавном 
сусретао међу уметницима људе који су врло шарени изнутра, 
Прозелити, мизерије и славољубиви бедници …

Волео бих да сам мало више сујевернији, ирационал-
нији. Прочитао сам дневни хороскоп, Рака, у коме пише: „Ово 
је период у коме можете учинити чуда у каријери и изненадити 
све, па чак и самог себе. Планирате неки краћи пут или излазак. 
Добијате пословну поруку из иностранства. Иако су вам емо-
ције у конфликту са интелектом, данас врло добро предвиђате 
будући ток догађаја. Пријатељи вам помажу. Занимљив дан „. 

Волео бих да заиста предвидим будући ток догађаја, по-
нешто сам већ и предвидео. Јуче, враћајући се са посла, преко 
Студентског парка, видео сам поворку студената БУ, која је тек-
ла низ Дорћол; Васина је била закрчена хиљадама студената и 
заглушена музиком ...

Пре десетак година, плата професора књижевности, 
иако је заостајала за осталим професијама, била је знатно већа. 
Сада износи око 70 - ак ДМ, и пошто је исплаћују нередовно, 
из тзв. два дела, понекад је то само, месечно, 35 ДМ. Глад куца 
на многа врата. Овакво је стање неодрживо ...

Међутим, београдским улицама јуре скупоцени аутомо-
били; многи се суграђани купају, како то народ каже, у млеку и 
меду. Један број грађана може купити и птичије млеко, а вели-
ка већина ни литар обичног крављег ... Ове године је објавље-
но толико мало романа, да је о томе, можда, срамота и говори-
ти: Павић, В. Деспотов, Н. Милошевић, Милован Данојлић, М. 
Ј. Вишњић, кроз неколико дана излази и мој роман МЕСЕЧЕ-
ВА СВАДБА. Па нека их буде, рецимо, и десет! У шта искре-
но сумњам ... Додељивање НИН-ове награде за најбољи роман 
1999. године, претвориће се, као и претходних година, у фарсу. 
Све је девалвирано; све мање размишљам о томе. ..

26.02.2010. 13:14 |Ажурирано 07.03.2020. 19:07 |
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Четири свеске,  испод лавине прашине или о улози случаја

( Из Свескe, инв. бр. 109)

...
Књига коју је требало да прочитам још деведесетих го-

дина минулог века, а нисам ни данас (јул 2015), јер... увек има 
разлог и изговор.…

ЂУКАНОВИЋ, Илија Н.

КРАЉ ПЕТАР I ВАН ОТАЏБИНЕ 1915 – 1919. Написао 
Илија Н. Ђукановић / Са 1 прил. / - Београд, Књижарница Геце 
Кона, 1922; стр. 135; 8◦ . – II 1515 (Народна библиотека Србије)

20.8 1985. – Читаоница Народне библиотеке Србије, 
број седишта 1 —14. Спарно. Срео З. Аћим. – пун себе. „Гове-
да“ – највише употребљавана реч у десетоминутном разговору 
на улици... Тај човек много више зна о мени, него ја о њему, по-
мислих у једном тренутку. Али довољно сам сазнао из тог нео-
чекиваног десетоминутног разговора, да бих га убудуће виђао, 
осим случајно. Из те генерације којој припада, само је „Мока” 
био личност, самосвојна и широка као Дунав код Усија.

Могао бих да престанем да пушим. (Накнадно додајем 
– престао сам да пушим тек 2005 – двадесет година доцније! 
Камо среће да никада нисам цигарету запалио....15. 07. 2015) 

Неиздржљива сета. Поглед из библиотеке: болнице, ја-
бланови, кестенови. 

После сат и по чекања, доносе ми погрешну књигу. Не 
ону коју сам тражио. Безобразлук, јавашлук! (Резервација 165 
– важи 3 дана). 

Увек има више могућности да буде горе него што је-
сте, и зато се сваком успеху двоструко радуј!

Болест је последица бесмисленог живота. Камен у бу-
брегу није настао таложењем песка – ма шта тврдили упуће-
ни лекари – већ под тежином разочарања, промашених илузија, 
чекања...

Имање у Ритопеку? Одбија ме назив, даљина. (Накнад-
но додато – за лисицу је свако грожђе кисело које не може да 
дохвати. Ритопек тада уопште нисам видео... 15. 07. 2015)

Вијун, змијаста рибица у Пеку. Вир испод јова у Лако-
мици (близу нашег салаша). 

Као да губим вид. Ужаснух се мислећи на најгоре. 
Вијун воли песак. Фини песак. Какав је увек био у делу ото-
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ке код салаша у Лакомици, где је најдубља дубина до колена, и 
сваки се каменчић у бистрој води јасно оцртава као влажно око 
кобила...

Око 21,20....Куда ме враг носи, како ће се све ово завр-
шити? Вагон Розанова јури – летим, летим као на балвану Ми-
лића од Мачве, али кога лажем ? Тапкам у месту, у себи. Ту 
је топло, најтоплије. Налик сам на свеже ране, на црвене гли-
сте у стајском ђубриву. Сасвим случајан сусрет са С-овим бра-
том подсетио ме је на наша села у Звижду, Пеку, и гимназијске 
дане, који су се повукли у неку дубоко ћутање, као бол...

22.8.1985. Гуча у Београду. Трг Мрака и Гусана; купио 
„Политику” за сутра. Осетио сам, вративши се касно у свој со-
бичак крај Радио Београда, да је дошло време да се поново вра-
тим оном што сам писао из дана у дан током летњег ферија у 
Мишљеновцу (Звижд). Да све то поново прочитам... (Накнадно 
додато – нисам то учинио, јер... ... 15. 07. 2015)

Секула Сенковић: „Револуција, велиш? Видиш ову моју 
кућу и ово велико двориште. Данас је све то моје. Али преко 
ноћи дођу њих неколицина, убију ме, и уселе се у моју кућу. То 
је смисао те њихове политике. Бежи од комуниста, ако си Лу-
кић, ко ђаво од крста!” 

25.8. 85. Каква спарина, незапамћено!
Дух је као коса: косимо и иступи се. Треба рез избру-

сити чим покосимо једну препелицу (тако кажу у мом селу – 
откос). Тапкам од недеље, док сам ја трошио готовину и свирао 
к. за мале паре, наша мајка, у зноју лица свога, спремала до-
ручак, ручак, вечеру, намиривала стоку, свиње, живину, брала 
пасуљ...

Мој дух је лењ и тврдоглав као магарац, треба га шиба-
ти, бичевати до крви! Када бих ја у животу урадио хиљадити 
део онога што наша Наталија уради за недељу дана, знао бих 
да нисам живео узалуд. Родитељи су нам сувише дали (не мо-
жемо ни замислити колико!) (Накнадно додато: Када сам по-
сле мајчине смрти сређивао њене ствари, па и везове и друге 
ручне радове, тамо је било на стотине прелепих рукотворина, 
неке сам од њих пренео у стан касније, да мојим синовима буду 
пред очима. Када је наша мајка све то стизала да извезе, да 
украси?! Никада је нисам чуо да запомаже. Да кука. Као што 
ни нашег оца никада нисам чуо да похвали мајку. Он је веш-
то скривао своја осећања од нас деце. Тек кад смо је донели из 
болнице, 2002, у оним црним колима, отац је заридао да је цела 
улица одјекивала... Али.... ... 15. 07. 2015)
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39. Прилагођавај се стварима за које те је везала суд-
бина! Воли људе са којима те је она саставила, и воли их од 
срца! (Марко Аурелије Антонин, Шеста књига, стр. 115.) - 
Постојао је један воћњак на излазу из села (источна страна), 
воћњак Душана Славка Глувог, чији би се врхови у јулу жуте-
ли од сазрелог злата белошљива - пресијавали се на сунцу, као 
стрњика под снопом зракова залазећег сунца. Туда смо прола-
зили годинама лети, одлазећи на салаш на Пеку, или на неке од 
плажа, које су - видео сам током два минула лета (2013, 2014) 
прогутале зелене аждаје континенталне прашуме и брда пла-
стичних флаша, које је нанео поводањ. Ти предели делују за-
страшујуће у односу на то какви су били до 1975. године, или 
у мом детињству - рајске ливаде обасјане сунцем, са хладовима 
врба, јова, брестова - још увек их је било... 

(……)

Четврту књигу Марка Аурелија читао сам, и кад ми је 
прва жена преминула, затим, када је са овог на онај свет оти-
шла мајка која ме је родила. Многе сам реченице у том тексту 
подвукао обичном оловком, са намером да их прокоментари-
шем. Међутим, то сам одлагао годинама, скоро до јуче. - Тач-
но пре пет дана,м 15. 07. 2015, догодиле су се две различите 
ствари, сасвим неочекивано. GOOGL је потврдио да је укуп-
на посећеност мојих сајтова достигла 13. 957. 925 прегледа. А 
пасторка ми је телефонирала, негде око 12 ч. да су Ш. пренели 
из операционе сале у шок-собу, и да се освестила. -Десила се 
још једна врло тужна ствар: драги Немања је (коју годину ста-
рији од мојих синова!) преминуо баш тога дана, у истом бол-
ничком кругу! И док сам о томе мислио, зазвонио је телефон: 
јављао ми се брат из Пожаревца, вратио се, вели, из Мишље-
новца, нашег родног места, где живи наш отац, деведесетого-
дишњак. Док је нешто пословао у башти, вели, главном улицом 
је прошао провод. Умрла је сасвим неочекивано Д. П. убрзо по 
смрти мужа, док је, ако сам разумео добро, окопавала траву на 
свежем гробу. И онда је побројао ко је све преминуо у селу у 
последње време. Углавном млади људи. Не иде више редно, 
како кажу, већ ванредно… Вратио сам се поново дневницима, 
бележницама... Треба увек мислити на Хераклитове речи: „Ако 
земља постане вода то је њена смрт; за воду је смрт ако по-
стане огањ” и обрнуто. Не, од смрти се нигде не може утећи. 
Изгледа да је све предодређено. Промена је свима суђена... (20. 
07.2015. - 16:52 ч.)
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ТРАГОМ ДВЕ ОСКОРУШЕ

  Посвећено Наталији и Михаилу, и Александру - Лукићима

ДРУГА ОСКОРУША

Још је био жив деда Воја, отац наше покојне мајке. Он 
је донео, ко би други, две саднице оскоруше, претпостављам из 
Дубрава. Једну је мајка засадила испред Библиотеке (тако зове-
мо ону собу у којој сам рођен 30. јуна 1950. године, око 2 часа 
изјутра). Другу су мајка и отац засадили Преко Пека. Пре 1986. 
године, (пре Ивановог рођења и смрти његове мајке). Више сам 
обраћао пажњу на ону прву, испред Библиотеке, јер ми је често 
била пред очима, то јест када сам преко лета долазио из Бео-
града за породицом у Мишљеновац. Оскоруша је расла испред 
библиотеке, у бетону, али јој бетон није пријао. Израсла је до 
крова Велике магазе, али никада није родила. Осушила се по-
сле мајчине смрти (2002). Сад је на том месту тамњаника. 

На другу оскорушу смо заборавили, скоро сасвим. Си-
ноћ, кад ми се брат јавио и испричао да је водио једног купца 
у Лакомицу и Преко Пека да му покаже тополе, јове и бресто-
ве, пита ме, да ли сам запазио неко ретко дрво тамо где су биле 
и где их још увек има оне рупе, које је направио Пек кад на-
дође, Преко Пека? Не. „Тамо где су израсли багремови, где је 
некад био црни велики дуд, до ливаде покојног Милета Перси-
ног, има оскоруша. Можда ће да процвета овог пролећа? Израс-
ла, надвисила багремове, крај оних рупа, како би се дохватила 
светлости... Не, не, купац је одмах спазио, неће је посећи, гле-
дао је да ли има нека прутљика да је извади и понесе и пресади 
у свом селу...”

И тад сам се сетио те оскоруше Преко Пека, када је била 
младо стабло, не више од три метра. То је било одавно, скоро 
пре тридесет и кусур година. У том периоду, имање је запуште-
но; што није било добро. Сад има пуно брестова, много више 
него док је био жив покојни деда Станко (1893 – 1955). Бресто-
вима ту годи, неки су се разрасли, а неки тек ижђикљали…

[ажурирано 10.04.2018. 07:58 ] 
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ФРАГМЕНТИ СЛУЧАЈНО САЧУВАНИ ИЛИ САЗВЕЖЂЕ З 
НА МЕТИ. 12. април 2009. У близини Железничке станице 
Београд

Од 7. - 12. априла 2009. лежао у Ургентном центру (Дру-
га хируршка клиника). Оперисао ме је проф. др Ж. Л.

Украли су ми торбу са личним стварима, вероватно док 
сам се будио из... Из апартмана у коме сам лежао. Пријавили су 
обезбеђењу, полицији. Украли су ми Бележницу, са шифарни-
ком свих блогова и сајтова.Срећом, те сам имао копије шифри 
најважнијих блогова у стану.

Ко су лопови? Молио сам бога да су лопови информа-
тички неписмени.* Ако тако могу да кажем.

Покушавам да се присетим шифри многих блогова, који 
су били запуштени. Ваљда ћу се присетити. Баш сам неопре-
зан. Нису ми украли новчаник... У исто време, у апартману до 
мене, некога су болесника ојадили новчано. Однели су му све 
што је имао у новчанику.

1. јун 2009. Село И. Радан планина
Допутовали око 12 из Београда.
Брат ме сачекао код скретања за Осипаоницу, тј. донео 

ми је рукопис антологије, да још једном прегледам.
Киша. Поподне...
Спавао. Када сам се пробудио - тзв. ”лучена паприка”. 

Кашљем.
Звао неко из даљине. Да ли Господин који заступа Го-

спођу Л. Р.? Споменуо је њено име... Нисмо се разумели...

2. јули. Четвртак
24: 10, исто
Дошли са Кукавице (планине).
Вожња од 160 км. Ишли смо џипом ...
Језеро Ветерница, 6,5 км дуго. ”Бисер”.
Вучје, хидроцентрала. Из 1903. Влаина... Остаци неког 

средњевековног града. Прво смо ишли преко Лебана, а вратили 
се преко Лесковца, лесковачким путем до Бојника...

7. јула, прекјуче, дакле, у уторак, био је  рођендан. Да-
нас је четвртак, 10. јул. Устао. Вратили се одбегли паунови. Где 
ли су преспавали?
* Неколико дана, након изласка из болнице, телефонирали су ми пријатељи да дођем 
на Другу хируршку клинику. Нашли су моју украдену торбу, документа, бележнице. 
Нашли су у неком од WCa.Сигурно је лопов одмах бацио торбу, не нашавши новац...Не 
знам... Променио сам шифре, помоћу којих се управља читава једна галаксија…
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Бублица. Потоци низ пут. Порта. Пуста авлија. Бублич-
ко, брестовачко језеро.

Пролом село, бања.

Власово.

Ветерничко акумулационо језеро.

Змија на крову. Жута змија. смук. Пала са крова. …

ТОБОЖЊИ КОРОНАВИРУС. ПРЕВАРА ВЕКА. ПЕЛИН 
ПЛАНЕТАРНИХ ЛОГОРА. КАБАЛ (ИСТИ!). БОЛАНИ 
ДОЈЧИН.

Писано у време мајмунизације планете Земље (крајем 
пролећа 2020. године.

Ево колико вреди, на крају крајева, наука и уметност, 
књижевност, медицина, право и држава — држава без Бога! 

Била једном Мала Заветина, 
па се повукла у маглу.

Иза овог дрвећа је - 
недоступна. 
Можда се и појави, 
можда је призове 
неко од старих 
пријатеља? 
Не. Њих нема. 
Отишли су са овог 
света, као и она.  
У маглу, 
маглуштину...

Не. Није нестала. 
Прешла је у симбол. Крстолики. Црн. У средини цвета.
Црвеног.

29.05.2020. 09:24.
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МРТВЕ ДУШЕ ИЗ ДОБА КОРОНЕ

Оглашавају се  мртве душе 
(не знају да су мртве), 
преко гласноговорника 
жутих новина, које ни прост свет не користи 
за време боленштина  знате већ за шта.

И причају, удружени, приче 
— папагајске.

Средио их је „коронавирус” 
Једино их је он могао средити. 
Клин се клином избија 
(кажу Срби)!

КОВЧЕГ БЕЗРАЗЛОЖНИХ УСПОМЕНА

(Изводи)

Не пишем мемоар. Не одајем још увек тајне уобличења 
ни ове ни других мојих књига

Бавећи се нумизматиком. Чистим фиоке и претин-
це. Ево једног женског лика, који је својим наличјем подсти-
цао најнемирније помисли у мени; гурајући ме годинама у нај-
дубље ћутање и повлачење у себе. Задала ми је неколико уда-
раца. Били су то подмукли ударци. Пет удараца првих, били су 
врло болни. Да ли је могућа толика концентрација зла у јед-
ној жени? Да ли је она нормална? Не знам; можда је боловала 
од неке теже душевне болести? Деловање свих тих пет уда-
раца било је дуготрајно… Споро сам улазио у траг истини о 
тој особи, али у сваком злу има и понешто добра; осетио сам 
дубину великих болова, неописивих понижења; велики болови 
су велики одмор; они не оптужују и не хуле; они прислушкују. 
њен карактер је налик на ископан, проклети новац. Водио сам 
дневнике упорно, они су неговали моју бол и моју тугу, као љу-
бавница своју. На основу тих дневника могао бих да напишем 
најпустоловнији роман о тој најчуднијој вези у животу. То је 
једно гнусно, готово морбидно искуство, и са њим треба по-
ступати као са великим (т)умором. То није била љубав; то је 
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било нешто много перфидније и подмуклије. Но баш то иску-
ство ме је често доводило до дна многих ствари... (Усамљено 
дрво, 1, Београд, 2002, стр. 130- 131 стр.)

Берђајев је знао моју муку и радост, Виктор Шклов-
ски, Василиј Розанов, Николај Велимировић, иако их ника-
да нисам сусрео лично… Одвратни су ми гордост, мржња и 
дивљаштво, безбоштво, кривоверство, грабеж, свако богохул-
ство и свако нечовештво; гадим се - културе! То ново незна-
боштво и ново идолопоклонство, које у српској књижевности 
царује већ деценијама, није могло довести до треће религиозне 
епохе стваралаштва, већ само до хијерархија, које су лажне и 
мрске Господу. Довољно је да отворим ма које новине, ма који 
часопис; и да видим колико су сви замађијани од од оног коме 
се име не спомиње. Не треба да прелистам суботњи културни 
додатак “Политике”, или рубрику за културу ма кога другог 
српског дневног или недељног листа, па да се суочим са масто-
донтским чудовиштима перфидне идолатрије. Немам илузија 
да ће се ишта скоро променити на боље. Култура ће овде још 
деценијама побеђивати. Док се замађијани од ђавола народи 
не спасу најновије идолатрије, неће почети скрушено и узди-
сајно да се моле једноме живоме Богу у Тројици, Оцу и Сину и 
Светоме Духу... (исто, стр 125)

ПАСТЕРНАКОВ НАУК

Сви писци и песници морају да знају како се животу 
може сметати!”1 ”Ево како. Повери ли се дрвету брига о њего-
вом властитом растењу, дрво ће цело израсти у изданке, или 
ће отићи сасвим у корен, или ће се потрошити на један лист, 
зато што ће заборавити на васиону на коју треба да се угле-
да, и, производиће једну ствар од хиљаде, почеће у хиљадама 
производити једно те исто ”2 Мит ме је одвукао и помогао ми 
да заборавим много тога: тако сам сачувао најдрагоценије ства-
ри. Крупне хризантеме са којих се круне латице... Тога могу да 
се сетим тако јасно, као и бешумног откидања суза... Као нека-
да моје играчке и голубови, тако су, временом, и моја сећања 
тонула у бујну траву иза салаша на обали Пека, у злато топоља-
ка, у расцветане багремаре, којих је било много око села. У 
пластове… Чувао сам волове и овце, још од шесте године, а 
онда свиње и пилиће током читаве основне школе, и као гим-
назијалац. Свиње су биле црне, моравке, или мрке, лукаве, ала-
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ве... Не знам када сам изишао из оног детињства у којем сам се 
ноћу налазио опседнут кошмарима; врло рано, нисам казивао 
све што сам помислио, и оно најбитније, најпотребније и нај-
немирније скривао сам у себе… Чамотињу сам врло рано ви-
део на ђермовима дању, по опустелим баштама, крајем јесени, 
чувајући свиње по пољу, у близини нашег салаша. Чворове у 
души завезивали су неумитни догађаји (деобе; свађе; размири-
це; завист; пакост), и због њих је растење застајало… Нисам 
написао књигу о детињству; не мислим да је то страшно. Ја 
сам путовао неким другим возовима. И путујући њима, схва-
тио сам оно што треба. Као у возу који јури, тако је и у писању 
пријатније гледати уназад него напред… 

(…)

КОВЧЕГ БЕЗРАЗЛОЖНИХ УСПОМЕНА. — Шејкин? 
Или мој? Или твој? Или Свечовеков? Или сваког уметника што 
се запутио према неофицијализму, богочовечанском реализ-
му?... 

О илузијо нојева! Шта помаже скрити главу у песак, а 
цело тело предати забораву и опасности? / Шта сте 
мудрији од ноја ви, о бели људи? .... Како ћете доћи до 
истине само мозгом, када се мозак радије да водити, 
него што сам води? И гњурајући  у анализу, не гњурате 
ли у бескрајни тунел, што води у све безизлазнији мрак, 
што се дуже и знојније њиме ходи? / Кажем вам, ко не 
унесе собом светлост у тунел, неће је наћи у тунелу... 

(Речи Николаја Велимировића.)
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ЛАКОМИЦА (одломци)

ЕВО ШТА ЈЕ НЕВЕРОВАТНО — Ја још не знам: ко сам?

ГЛАВНО ТЕК ДОЛАЗИ 

И Букти ватра у тмини; 
неко се кроз дворишта шуња; 
трчи од дрвета до дрвета; 
затим нестаје у густишу жбуња.

Сан међу ствари нејасне ступа, 
као нагло навирање крви; 
ноћ се распада док влада глупа 
предрасуда. Свитање миголи, као црви.

Пламса ватра у тмини; 
стишава се хуј напољу, последњи акорди. 
Мрки и усамљени борови изнад села, 
нек буду, као и облаци, горди…

Поћи из собе у свитање према њима, 
у сусрет кукурикања, - не црне металургије. 
Са лакоћом схерца превазићи напетост тишине, не-
санице, озбиљност литургије…

КО ЈЕ ОНА ВИТКА, ЛЕПА ЖЕНА? Ко је она витка 
млада лепа жена, опаљена сунцем као девојке из земље анђела, 
што нестаје полако иза окуке мог сна?... Желите ли да сазнате 
нешто више о мојој, или о својој души, о њеном изворном јези-
ку? Ускочите у пену реке која надолази…

АПОТЕОЗА УСАМЉЕНИМА. — Дижем чашу вама, 
што гледате далеко, далеко иза багрења, преко златних врхова 
јабланова, према оном плаветнилу иза брегова…

СТАРА КУЋА. — Детаљније описати ону дугу мотку 
што је годинама висила под стрејом са источне стране, за коју 
се причало да је била у своје време барјактаруша…
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БОЖЕ МОЈ... Боже мој, шта ли ме чека у будућности: 
посртање, или пентрање уз лествице?

КАКВО ЈЕ НЕБО? Какво је небо на западноме хоризон-
ту? Бледоцрвено, светлосиво, са једним широким ваздушним 
колосеком, којим путују разуздане душе, из пакла у њима, у па-
као ван њих…

ШТА ЈЕ ВАЖНО У ЖИВОТУ? Реченица из једног ро-
мана В. Вулф, на коју треба да одговори сваки човек и сваки чи-
талац, из свог угла…

ЗИМСКА МЕСЕЧИНА. — Погледам ли кроз прозор 
према северним бреговима, видећу: снег, плави снег, и дрвеће 
обавијено уштирканим чаршавима…

ГОРЧИНА МОЈЕ ЧЕЖЊЕ. — Горчина моје чежње је 
тиха вода дубоког горског језера која подземно отиче и напаја 
заблуду да постоји негде, у даљини, потпуна срећа. Да постоји, 
не овде, него у даљини, гозба живота…

ГДЕ ЈЕ РАЈ? Где је Рај? У чежњама, у мислима нашим, 
или у телу нашем?* Онај дан, давни, на планини, на Паљевина-
ма, кад сам седео на неком пропланку и писао први сонетни ве-
нац у свесци; кад ми је пришао неки дечак - пастир, са својим 
овном бодачем…      

БУРГИЈЕ. — Мати са упаљеном свећом тражи неке бур-
гије у празитку (Кош, Шупа). Не може да их нађе, ветар јој гаси 
свећу. Куне: - Узеле, да Бог да узме, оног који вас је узео!…

МОРЕ УСПОМЕНА… — Море успомена подстакнутих 
погледом на нове клечане торбе сеоских ђака…

ПАЉЕНЕЛО, ДА ПАЉЕНИШ! — Устао сам касно и 
поред тога што сам легао рано. Мајка је распростирала веш на-
пољу, испред шупе, према винограду, зајаука: - Јао, јао, госпо-
де, шта ме то удари у грбину?... Устао сам и ушао у кујну да 
се умијем. Ушла је и мајка иизбацила пуно корито воде и ла-
вор пун сапунице.... Тражила је нешто на первазу прозора и не-
пажњом оборила очеве цвикере. - Пусте остале да останете, 
паљенице! њена честа узречица је била клетва: Паљенело, да 
паљениш! - Где су отац и брат? - На Пеку... у Лакомици... До-
ручак. Врућа погача, сир, добро укисељена паприка са укусом 
маћедониса…
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ОСОБЕЊАК. — Мајка је често разговарала са живо-
тињама, мачкама, кокошкама, свињама, кравама и пловкама, 
као са људима. - Куда сте пошле, а? У шетњу? Тако је питала 
мачке кад су излазиле из кујне и преко винограда одлазиле не-
где... Клела је свиње. Донела је из поља - пре него што ће је од-
нети у болницу колима хитне помоћи, неке чудне црвене боби-
це, које попут јода заустављају крв. Ови ситни плодови наниза-
ни су као ђинђуве ђердана; народ их зове бљуш…

С ОНЕ СТРАНЕ ПЕКА. — Запрежна кола су смеште-
на испод крошње трешње, у дебелој хладовини. Лес је намеш-
тен као кревет. У том кревету лежи моја мајка, жута као лимун.
Крв отиче из ње. И цури кроз лес у траву, као сок из презрелих 
шљива - ранки. - Зашто ми не родиш још једног брата, мајко? 
Зашто идеш код тих неуких старица да те боду вретенима? 
Тако бих питао. Тако бих викао.

МАЈЧИНА ПОБОЉЕВАЊА. — Ништа ме толико не 
ужасава, као мајчина побољевања и крволиптања. Већ неколи-
ко лета је било осенчено задахом њене крви…

ИМАЊЕ ПРЕКО ПЕКА. — Оивичено багремљем, ви-
соким киселим дрветима, налик на велико двориште. Шљиве 
ранке, трешње, ораси... Башта у северозападном делу; бунар 
озидан; пун рибица које смо, упецавши их, доносили у кофи и 
ту бацали... Четири пласта сена. Обасјана сунцем. Ливада по-
кошена, трава спржена сунцем. Али на источној трави је зеле-
на, под јаблановима, и под орасима. До Бранковог Врбака. А 
дуж саме обале је зелена као јед…

ЛАКОМИЦА. — Поподне се пилићи, и пловке, на сто-
тине размиле по трави, ловећи скакавце и дудињке и крушке... 
Са високе обале имања Преко Пека, салаш у Лакомици, преко 
реке, са ливадом ограђеном, свет је за себе. На највиши брест у 
околини, крај крушке илињаче, предвече слећу роде…

ВИР. — Гледајући у дубине свога Ја, осећам се као на 
врху јаблана над виром у Лакомици пре него што ћу скочити у 
водени понор под собом... Скоком сам савлађивао луди страх 
после седмог разреда…

ОТОКА ИЗМЕЂУ РЕЧНОГ ОСТРВА И ЛАКОМИЦЕ. 
— Провидна је плитка вода; јато рибица ришка по дну. Посма-
трам их, седећи на грани бреста нагнутог над Отоку. Мисли, 
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ретке помисли - спас, гласнице Немезе, путују душом и чисте 
је, док не ишчезне талог свег проклетства…

КОЛИКО ЈЕ БИЛО ТИХ СТАРИХ ВРБА? — Присетих 
се оних врба, насупрот њиве са бостаном Душана Талиног (Бе-
лило!), оних старих врба давно посечених, у детињству.

Колико је било тих врба? Крај њих је текла река. Откуд, 
у мом сећању, крај тих врба лед?

БОЛ ЈЕ ВЕЛИКИ ВРХ. — Ко се на на то велико брдо 
попне, мање га боли.

УМЕТНОСТ. — Уметност је - савршени израз нечег ду-
боко доживљеног…

ЛЕОНАРДОВА МИСАО. — Онај ко је заљубљен у звез-
де не осврће се на говна. Бити сам, значи бити лицем у лице с 
Богом. Кроз моје сећање пролете једна блага падина са воћња-
ком, воћњаком старих шљива читловака. Хтео сам да забеле-
жим, али – шта? Слика је пролетела као сенка јастреба. Је ли то 
сећање на први одлазак на бачију Ђокића у Дубоком Потоку?

...ЛАКОМИЦА. МЛЕЧАР... — У нашој ливади - Лако-
мици - спролећа, у мају нарочито, бујао је - млеч. На појединим 
местима били су читави жути кругови овог отровног биља, које 
нису пасле ни краве ни овце; и чији су цветови тако радосно 
сијали на сунцу, као да је ливада сва позлаћена... Из откинутих 
листова цури лепљиво млеко, које не пију ни мрави... Испод 
млеча су рупице попаца, које понекад стрпљиво ловим да бих 
пецао - кленове, пре свега...

СИМВОЛ МОЈЕ ВЕРЕ. — Верујем у оно иза брегова, 
у живот који ће доћи. Верујем у индијанске прашуме и џинов-
ска стабла секвоја, и дрвеће крај Амазона... У тешке снове из 
детињства, у којима се често појављује један лагум са мрт-
вом свињском главом… Верујем у живот без смирења, у пу-
товања око света. У доброту и искреност… Верујем у ћутање 
оних, који ће тек проговорити. Верујем у спрудове Лакомице, 
титраве и златасте, на августовској јари. Верујем у дуге рас-
пусте. У тапете, што се одлепљују од зида реско. Тако и мој 
дух раскида тајанствену веридбу са стегама, које други нази-
вају разним именима. Пањ Осетио сам колико је мудрији ста-
ри црни пањ на обали Пека од бремена светложуте овсене сла-
ме. Црни пањ гори читаву боговетну зимску ноћ, а бреме сламе 



69

плане и сагори за два минута… (Избор из библиофилске плаке-
те “Лакомица”, Пожаревац, позна јесен 1965.)

НАПОМЕНЕ УЗ ОВО ИЗДАЊЕ. — На крају скренуо 
бих пажњу, да је књига Ковчег безразложних успомена углав-
ном настала укључивањем неколико сродних књига мањег оби-
ма, које сам објавио минулих година. Ово издање сматрам зао-
круженим. Дата су обавештења одакле је шта овде прештампа-
но. Евентуалног читаоца ове књиге, који није био у прилици да 
чита та издања на основу којих је састављена ова књига, најви-
ше ће занимати, да ли сам шта, и зашто, и колико променио у 
прозама које су ушле у ово издање. Рећи ћу само то да сам по-
нешто изоставио...

Шта хоће, у ствари, покојни од нас?

На фототипији (предња страна коверта - омота ЦД 
умонтирана је фотографија Дом Лукића, онај у Мишљеновцу 
- Аранђеловдан, 1996) - овај. Да ли сам ја фотографисао? Мо-
жда, не сећам се; многе појединости је прогутао заборав, после 
четврт века.

Рука која сервира - десница, мајчина рука, смирила се 
заувек, осам година после тога.

Михајлово лице је обасјала светлост славске свеће.



70

Фотографија је била у боји, можда је негде и сачувана? 
У средини је мој старији син, будући доктор стоматоло-

гије...
Он је и данас жив, хвала Богу, и незапослен.
Фотографије у боји, тих година, дигитални фотоапара-

ти, улазили су у моду.
Компјутери, камере, лаптопови.
И корупција.
Отац је и касније седео за тим столом, кад је мајка пре-

минула; посећивали смо га. Највећа му је брига била да његов 
старији унук почне да ради у струци. Са тим жељама је и оти-
шао са овог света, са неким осмехом чилим и бодрим и побед-
ничким, необичним за човека који је напунио деведесет годи-
на.

Чини ми се да сви наши мртви, и отац и мајка, и деда и 
све наше бабе, прабабе и прадедови, мртви стричеви, хоће неш-
то да ми кажу, и зато ме воде по неким непознатим земљама, 
и пуштају ме да нађем пут којим ћу се вратити у клицу из које 
сам и поникао.

Они знају тај страшни и велики пут много боље од 
мене, али се изгубе и пуштају ме да га сам тражим и распи-
тујем се код неких сасвим непознатих ликова, као да им је ста-
ло до тога да то моје тражење што дуже потраје без видљивих 
резултата...

Полеђина једног коверта  ─  омот споменутог ЦД)
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Шта хоће наши мртви од мене?
Зашто ме муче тескобом лавиринта без краја?

[ ажурирано 23.06.2019. 13:40 ] 

БОГ ИМА СВОЈ НАЧИН. НАОПАКО ОКРЕНУТО ДРВО

Сунце шта ли ме то испуњава таквим унутарњим кли-
цањем? Не треба да заборавим своју јутарњу молитву - али от-
куда ми јутарња молитва? Драго сунце, немам молитву јер не 
знам како те треба ословљавати. Јесам ли се то сад молио сун-
цу? Мора да је Амоније мислио да при рађању дана треба да 
се помолим Богу. Он и не зна - ми више немамо молитава. А 
како би и имао појма о нашој голотињи и сиромаштву? Где ли 
су се деле молитве? Сада ми недостају. То мора да је у вези с 
пустињом. Овде би, изгледа, требало да постоје молитве. Је л’ 
ова пустиња посебно страшна? Не мислим да је страшнија од 
наших градова. Али зашто се тамо не молимо? Осећам потре-
бу да погледам у сунце, као да оно с тим има некакве везе. Ах, 
прастари снови човечанства, од њих се никад не може утећи.

Шта ћу радити овог целог дугог јутра? Не схватам како 
је Амоније овакав живот издржао годину дана. Ходам тамо-а-
мо по исушеном кориту реке и најзад седам на камени блок. 
Преда мном је неколико жутих травки. Међу њима мили једна 
мала тамна буба која котрља лоптицу пред собом - скарабеј*. 
Драга животињице, је л’ ти и даље радиш како би живела свој 
лепи мит? Како овај скарабеј озбиљно и непоколебљиво ради! 
Да знаш да изводиш стари мит, престао би вероватно са својим 
фантазијама, као што смо и ми људи престали да се играмо ми-
тологије...... (....)

Драга бубо, куд си нестала - ох, ено те већ тамо пре-
ко, с твојом митском лоптом. Те животињице сасвим другачије 
поступају од нас - нема сумњи, нема промена мишљења, нема 
оклевања. Да ли зато што живе свој мит?

Драги скарабеју, оче мој, поштујем те, нек твој рад 
буде благословен - занавек - амин.

 Liber secundus / K. G. Jung, стр. 208-9.

* У делу Synhronizitat als ein Prinzip Zusammenhange (1952) Јунг је писао: ” Скарабеј 
је класичан симбол поновног рођења. Према опису у староегипатској књизи Am - Tu - 
at бог сунца преображава се на десетој станици у Кеперу, скарабеја, и као такав се на 
дванаестој станици укрцава у чамац који подмлађено сунце узноси на јутарње небо”... 
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Живео сам у то време, када сам први пут угледао ска-
рабеје на Просјанском Путу (на ономе на коме сам провео де-
тињство и прву младост), као испосник. Деведесете године ми-
нулог века, 20. Живео сам усамљеничким животом. Живео сам 
у великом граду, а преко летњег ферија најмање неколико не-
деља на селу. Схватао сам своју судбину, Јунг би можда напи-
сао ”таму”, и она ме обухватала. Допада ми се Јунгова рече-
ница: “Бог речи је хладан и мртав и светли из даљине попут 
месеца, загонетан и недостижан”. Водио сам у то време бе-
лежнице, свашта сам записивао. Шта је ту важно, у записаном, 
а шта неважно?

Јесам ли се, скоро три деценије касније, приближио том 
сјају што светли из даљине, том наизглед хладном и мртвом 
Богу речи?

Јесам ли постао као скарабеј?

Живим ли мит о фамилији хајдука Рајка и поп Марти-
на? Схватам ли своју генеалогију, родослов, векове Србије у 
ропству? Ноћи, тамне ноћи?

Живео сам у то време, када сам први пут угледао ска-
рабеје на Просјанском Путу, и спремао се да идем у манастир 
за спаваче, као сви који се спремају да спавају тридесет го-
дина, или триста година, и да спавајући тонем у дубине и по-
норе пећина, чији лавиринти одјекују шиштањем невидљивих 
отровница, и из којих допире ехо заборављених народних песа-
ма, или литургија игумана, попова и харамбаша истовремено...

Будио сам се, из својих снова и илузија, занесености, и 
кад се чинило да сам порастао и размахао се као неокресано 
дрво...

Схватао да сам као човек укорењен доњем као и у 
горњем, дрво које је исто толико усправно колико и наопако 
окренуто, циљ није висина, него средина...

Извор: K. G. Jung, ЦРВЕНА КЊИГА, - Нова књига, Београд, 2017.  
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БОГ ИМА СВОЈ НАЧИН

У сновима земљотрес 
кревет и патос подрхтавају 
Јој!

Црна пилица 
снела јаје 
на обали реке 
и кљује га!

Болесни лабудићи 
роне у провидну воду 
и откидају лишће 
које им дотурам

Будим се 
и излазим 
да видим 
зашто нема Сунца

Пањеви ораха 
ми проричу опрез 
и настављају да безгласно лију 
своје црне јодиране сузе

Трави је добро 
бундеве су никле 
Са Запада навиру 
неки грозни 
мрачни 
ниски облаци

Свашта може бити 
до Вазнесења Господњег!

Петак, 10.05.2019. — Годину дана доцније, 2020.
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И ЗАИСТА, СВАШТА ЈЕ И БИЛО! 

Је ли тачно да Зло не побеђује никад?

ИЗ НЕОЧЕКИВАНОГ УГЛА

Ја знам: Истина је у облацима, у сновима изабраних, у 
вину. Добру, као танким невидљивим женским обрвама, сло-
бодно можете рећи: збогом!

”Љубав је је лоша то кад се когод заљуби у лоше”. - На-
писано мојим рукописом, али не разумем, зато је под наводни-
цима. Нисам сигуран да сам ја то записао. Штета, што је 
формат ове свеске (Донете из Пољске. Датиране, октобар 
1973,) већи од могућности овог апарата за скенирање који 
тренутно поседујем.

Описати оно летње јутро када сам напуштао дом једног 
преминулог песника из Хомоља, чије ми је стихове препоручио 
покојни судија окружног суда у Пожаревцу В. Ж. Описати како 
сам кроз маглу одлазио кроз багремаре, према ћуприји на Мла-
ви, у часу кад се приближавао један теретни камион. Испра-
тио ме гостољубиви отац покојног песника... до једне њиве са 
сунцокретима... Како се, после, расцветао предео, јаркожутом 
светлошћу, као хиљаде процветалих сунцокрета. Сећам се како 
се магла дизала са јужних падина брегова, који беху начичкане 
стотинама пластова сена и ограђени младицама од јасена, по-
вијама, прутовима уплетеним у плот. Као заштита од јелено-
ва, срна?. На истоку су се оцртавала величанствена плава брда, 
модра, са лепим шумарцима. У подножју тих брда лежи Жагу-
бица! Стигао сам релативно брзо у саму варош, пешке, и одмах 
се упутио на Врело Млаве, да резервишем собу и да наручим 
пастрмке и вино. Док сам се приближавао Врелу Млаве, сусре-
тао сам старице са белим марамама, у црним вуненим сукња-
ма, у опанцима од свињске коже, носиле су на обрамицама кр-
чаге пуне са хладном изворском водом. Низ окомит брег којем 
сам се приближавао, каменит и пун жбуња, јоргована, било је 
посивелог кречњака, силазио је крупан облак магле…
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Факсимил. Две странице. Из једне подебље бележнице.  
Сваштаре вел. 25 х 35 цм. 

Извор: Из једне бескрајне, заборављене бележнице, 1973.

______________________

.... Не знам зашто сам сакупљао новинске исечке? Ни-
сам лично познавао споменутог аутора? Нисам прочитао књи-
ге које је написао, само повремено, понегде, погледао бих и 
прочитао у књижевним часописима, понешто... У ствари, чи-
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тао сам, коју годину касније, када сам припремао ”Несебичан 
музеј” (антологију српске поезије 20. века)... оне његове књиге 
песама које су ми биле доступне... Постоје и тзв. - безразлож-
ни записи и коментари. Живећи већ неко време у туђини, да-
леко од Србије, када су ми недоступне српске књиге и српске 
библиотеке, књижаре, већ месецима прелиставам онлајн из-
дања српских новина. Па и ”Новости” - тамо, трагајући за нео-
чекиваним коментарима налетим на овај

ZEMUNAC 25. januar 2019. 15:44 #5806605 

izvinite ali jadno I pomalo bedno. pogotovo ovo sa viskijem. 
jebo vas viski prodali ste zemlju za viski koka kolu balon mantile 
I malboro. Ni komunista ni kapitalista I rojalista. Nikoga. jadan 
narod.

Извор: S padom Rankovića, palo je i Kosovo

Претпостављам да је Непознатог Земунца изнервирало 
ово пишчево писаније: 

- Mogu li nešto da vam otvoreno kažem? 
- Sve što želite, bez ustručavanja. Zato sam vas i pozvao kod 
sebe da nam niko ne smeta.
- Oni nevidljivi sigurno i dalje slušaju ali, srećom, sada vam 
manje smetaju. 
- Neka samo rade svoj posao. Navikao sam ja na njih. Dakle, šta 
ste otvoreno želeli da mi kažete? 
- Pomenuli ste Tita a da još niste ni otvorili flašu. Pominjali ste 
ga na jedan poseban način i u knjigama svojih uspomena. Čitao 
sam ih na engleskom u Americi kada su ovde bile nedostupne. 
I donosio ih ovamo uprkos zabrani da bi i drugi mogli da ih 
pročitaju. Cenim vas i kao pisca. Ali sam primetio da ste gotovo 
opsednuti Titom. Zapazio sam jednu scenu iz vaših ratnih 
uspomena. Povlačili ste se negde, valjda na Sutjesci, nije to ni 
važno, išli pored Tita kada ste čuli pucanj i osetili metak kako 
je prozviždao pokraj vaše glave. Niste tog trenutka pomislili na 
sebe i kakva je bila sreća što vas je mimoišao nego ste odmah 
pogledali da nije možda u letu ipak zakačio Tita. I odahnuli kada 
ste videli da je ostao nepovređen. Niste ga se oslobodili ni na 
robiji niti ga izbacili sasvim iz glave.
- MNOGO šta me je vezivalo za njega tokom revolucionarnih 
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godina. Partijski rad u bivšoj Jugoslaviji, robijanje za iste 
ciljeve, borba protiv okupatora, revolucija, oslobođenje, 
izgradnja razorene zemlje, suprotstavljanje Staljinu, pa i na 
Šestom kongresu početak uvođenja demokratskih promena, 
kada se činilo da me podržava.
- On vas je iz glave izbrisao kao gumicom, a vi mi kažete kakav 
mu je bio omiljeni viski. 
- Kada vas je vladika Amfilohije pozvao da se upoznamo 
pomislio sam da ste hrišćanin i da znate šta je praštanje - kaže 
Đilas malo u šali.
- Vi svoje knjige niste pisali kao hrišćanin. 
- Jesam kao demokrata.

NEMOJ LEKO! STANI LEKO!

NASTUPILO je i to leto 1983. godine. Ranković je leto 
provodio u Dubrovniku. Nije se iz Dubrovnika vratio živ. Nisam 
otišao na sahranu, mada me je potresla Rankovićeva iznenadna 
smrt. Predveče sam otišao u njihovu kuću da bih porodici 
izjavio saučešće. Njegov mlađi sin Slobodan mi je pričao 
o sahrani, jednoj od najvećih koju je ikada video Beograd. 
Opraštali su se od njega 
i oni koji su saosećali s 
njim jer je odlazio kao 
žrtva Brozovog odnosa 
prema srpskom, naročito 
kosovskom pitanju. Kako 
je i moj Saša Suslov rekao 
- s padom Rankovića palo 
je i Kosovo. Saborci su, 
dok je pronošen njegov 
kovčeg, dovikivali, mole-
ći ga da ne odlazi, nešto 
što nisam video ni čuo na 
sahranama, osim tada za-
hvaljujući sasvim kratkom 
snimku na ekranu:
- Nemoj, Leko! Stani, 
Leko! ”

исечак из новина

(…)
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.... 

Такви фељтони, као овај, овог аутора ,високо, ”позици-
онираног”, у ”Новостима”, требало је да се трукују до првих 
неколико година 21. века. Док су, понеки од актера фељтона, 
били живи. 

* * *

Само два коментара уз наставак фељтона Пророчке 
слутње Васка Попе

zoki 01. februar 2019. 15:12 #5830180 

veliki sam ljubitelj vaska pope ali ovaj teksta bas i ne razumem

Miloje 31. januar 2019. 21:43 #5827983 

Kakva udvorička biografija. I stigo do Japana...

Баш чудно - у овом фељтону има премало коментара, с 
обзиром на ову врсту ”мемоара” илити писанија, који то с пу-
ним правом заслужују. Колико је уопште читалаца овај фељтон 
прочитало?

Зашто овај аутор, који није, наравно, само обичан 
фељтониста, час пише у првом лицу, а понегде пише о себи, и у 
трећем лицу? То није забрањено, наравно, али је смешно...

Moderna poezija vladarima niti piše hvalospeve niti im podmeće 
rugalice. Ona im najčešće i ne spominje imena. U Đogovom 
medvedu da se naslutiti slika i prilika Staljina, kao i u ćesaru 
lik Franje Josifa. Ali to su ipak samo dosetke. Ne samo zato što 
se u poeziji ispod jedne maske nikada ne nalazi lice, već druga 
maska, nego zato što je politička akcija poezije specifična. Ona 
se može uporediti sa koncentričnim krugovima. Direktan udar je 
u središtu poezije, u revolucionisanju nje same. 
Pitanja, kako ih je nabrajao Hans Magnus Encensberger 
-’Iz koje je klase potekao autor? Kako je ispunio svoju 
glasačku listu? Kakvu ocenu zaslužuju njegove ideološke 
izjave? Ko ga je platio? Za koju je publiku pisao? Da li je 
stanovao u dvorovima ili barakama? Za šta se ‘zalagao’ a 
protiv čega?` - kada je o poeziji reč ‘ne otkrivaju srž stvari’.  
Zašto onda sumnjivi medved? O ‘ruskim medvedima i šupljim 
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panjevima’, zašto o njima treba pisati i ‘medveđu istoriju 
znati’, pisao je još pre 200 godina naš Dositej: ‘Zašto da samog 
medveda na ovom svetu nije, ovaj bi svet bio drugi svet, jerbo bi 
bio svet bez medveda: svako ko dva oka ima, ili jedno ili nijedno, 
može videti da su različite stvari, i vi mi ovo, ljubezni moj, 
morate dopustiti: ako li nećete, ja ne marim, ali gore za vas!’”...  
Tako glasi odlomak Aleksandrove odbrane Đoga, uz svesrdnu 
Dositejevu pomoć.

Извор: видети више : Бронзана глава из вунених времена

Шта мислите, после свега? Је ли одговор на питање по-
стављено у наслову заслужује потврдан, или одречан одговор? 
Мени се чини, упркос свему да је одговор, на жалост, одречан!

 [ажурирано 06.03.2019. 17:35] 

POST SCRIPTUM 
(током пролећа 2020.)

Заиста, свашта је било, а понајвише изврдавања истине, 
у доба титоизма; и у то време, успешну каријеру су градили, не 
само универзитетски професори, већ и многи други успешни 
уметници, који су били у отвореној служби  владајућој идео-
логији. Нојевска Елита! Као Марко Ристић, као Мирослав Кр-
лежа,  Давичо, Ћосић… и да им не набрајам имена.  Велибор 
Глигорић, Професор  др Војислав Ђурић… Много је прећут-
кивања у тзв. „мемо  роману“ А. П. Касно Марко на Косово 
стиже! Има у нашем народу таква пословица. Папир свашта  
трпи. А старци, који помисле последњих година свог живота, 
да могу новијим генераџијама и најмлађима  продавати рог за 
свећу, понављам, испадну — на крају крајева — много смеш-
ни!! Овакви „мемоари” и овакав „мемо роман” су  парадигма  
неискреног и мистификаторског односа према истини, вредно-
вању и превредновању...

О “пиониру превредновања” - одломак  из “НАПОМЕНА АУ-
ТОРА” (на крају рукописа о неизбежности превредновања)

Пре неколико година прозвали су ме, и у неким часопи-
сима, пиониром превредновања, и то је, наравно, било претера-
но. Превредновање је процес који не може извести само један 
човек, писац, критичар. Па макар био и талентованији и вред-
нији и од Јована Скерлића.
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Ја сам се, истина, трудио да покренем превредновање, 
пре свега, у часописима које сам оснивао и издавао о свом руву 
и круву (Уметност махагонија, Трећа Србија, Дрво живота, 
Идентитет, Посебна породична заветина). Навукао сам у на-
шем књижевном животу - због тога - омразу на себе, али то 
је, такође, неизбежно. Са тим сам се суочио још крајем века, 
објављујући две антологије српског песништва (Несебичан му-
зеј, Антологија ФЕНИКС), које су, у ствари биле, нека врста 
практичног актуализовања превредновања код нас. Подсетио 
сам на неке незапочете послове у нашој књижевности, на неке 
познате истине и табу теме, од којих се бежи... 

У ову књигу ушле су 2 књиге - објављене као 6. и 7. 
књига мојих Сабраних дела, под заједничким општим насло-
вом ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ, у издању београдских 
Заветина, као и обично (то јест - као и обично током последњих 
четврт века). И та околност већ сама по себи указује на много 
тога.

Верујем да је дошло време да се обе књиге, као једна, 
појаве одштампане у неком пристојнијем тиражу за наше ус-
лове, и дођу у непосреднији додир са што ширим кругом чи-
талаца, како би наша културна јавност могла да се упозна са 
аргументацијом о неопходности и неизбежности превредно-
вања у нашој култури и књижевности. Без обзира да ли ће бити 
прихваћена или не, ова ће књига, не сумњам, узбуркати нашу 
српску вечну жабокречину и бирократско стравично море, и 
сигуран сам да ће многе споменуте и неспоменуте натерати 
да поразмисле, а неке и подстаћи да и сами проговоре уверљи-
во и документовано о превредновању. .... итд.

 (5. мај 2019. На 33. годишњицу смрти прве покојне супруге)

* * *

Извор: Рукопис књиге есеја НЕОБИЧНА ЛАЖ: те-
кућа литература и књижевне илузије или зашто још увек 
нема овде превредновања? - Рукопис је сложен за штампу на 
422 стр. уобичајеног формата. - Зашто је књига понела овакав 
наслов? Понела га је према наслову кратког поглавља, у једној 
од мојих књига која је, као и обично, била вешто сакривена 
и од наше шире културне јавности, не без заслуге актуелних 
партијских комесара у утицајним српским листовима, а можда 
и незаинтересованошћу издавача те трилогије? (У Друштву 
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Пустињских лисица - Београд, Народна књига, 2005, 326 стр. 
- шесто поглавље које почиње на 100-тој страници.) - НАПО-
МЕНА АУТОРА је датирана: У Београду - друга половина , јун 
2008. уочи мог 59. рођендана.

Понудио сам издавачима ту књигу, некако у то време 
када је споменута Напомена датирана, и заборавио. - Нико ми 
није одговорио, ни блиски издавачи. Један је од њих сачувао 
рукопис ”НЕОБИЧНЕ ЛАЖИ” и вратио ми је тај примерак, по-
сле једанаест година. 

Једанаест година је тај рукопис чамио по уредничким 
фиокама или орманима - нико се није усуђивао да то штампа. 
Можда и није било време за такву једну књигу - листајући је, 
ових дана, помишљам да сам много истрчао пред руду и да је 
коначно тек сада раздобље када све то може да се одштампа?

Ја нисам имао никаквих илузија у погледу ове и овакве 
књиге. Када буде одштампана, као и толике друге пре, још док 
јој се корице буду сушиле од шптампарске фарбе, изазваће чуд-
не облаке прашине, који се неће ширити као ”мехурови у чаши 
пива, / иду ка врху / истом брзином / којом ја идем / ка дну / 
које ме / као и све друго / одбија / и враћа ка врху на/ који ме не 
прима” (како рече Н. Васовић у песми ”Пакао”), већ као кон-
центрични кругови...

05.05.2019. 17:25

ГОДОВИ. ИЗВОДИ. БЕЛИ РЕП МАГЛЕ

Извод из Бележнице бр. 196 (јун - август 1993). — Среда, 7. јул 93. 9:07. 

Синоћ - олуја, киша. 
Ноћас, око 0:07 – зуб…
 Јутрос - ветар. 
Сањао - таван. Гнезда голубова. Мале сове. Неко имање 

у Русији. Велико. Поглед на неке висове. Кањоне : ”Тамо је Ср-
бија”.

Читав дан прележао у кревету читајући углавном стихо-
ве (2 књ. А. П.)

8. јули 93, 7:07. (Жел. станица Мишљеновац). — Србија 
је (бели) реп магле, кукуруз, плот, јутро, вреже купина, чекање 
хладноћа бетона…

13:05. Аутобуска станица (Кучево). — Извадили су ми 
зуб, лутао, пљувао крв... Рупа у вилици, фуј...
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Између јутрос и сада (7:10 ч. и 17: 20) - читав дан! — 
Управо се вратио из Дубрава. Нема млечњача. (Мати и ја смо 
обишли за сат и нешто шуме од Кукљанског салаша до Банкер-
ских колиба.)

Крдо свиња, па - Миле ”Пића”...
Брзи у 16: 30 ипак је стао у Звижду (Љешница).
Седим у хладовини ораха у Другој авлији… —  стр. 9 - 

10.

* * *

Пијац у Кучеву се разилазио, стигли смо касно (пре два 
сата), купио сам садницу домаћег кестена од неког продавца 
из околине Крушевца. Каже да ће доносити тек на јесен више 
садница...

 Од оба ораха у Другој авлији је остало ово:

…

Почеле су гране да им се суше, и мрезге више нису биле 
слатке. Замолили смо Драгана да их обори, јер тако ваља; није 
згодно да их посече неко из куће, јер су ораси злопамтљиви...

Лепо су све уфатили, склонили под шупу Драган и мој 
млађи брат. 

И сад могу да гледам у годове ораха и да у њима нала-
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зим, као у каквом поузданом депоу заборава, и понешто од оно-
га што потврђује и ојачава изводе из мојих бележница, нотеса, 
свесака... 

Прошло је више од два месеца од сече, а из оба пања, 
куљају сокови, неки црни сокови, као сузе. Докле ће бити тако 
- зна ли ико? За ким или за чим плачу ти отпорни, упорни 
пањеви? 

.…

Те орахе су пре пола века засадили покојни отац и мајка, 
и они су од како су почели да рађају, значи, још док смо били 
студенти, наткрилили скоро половину друге авлије, и били су, 
као и багремова велика шупа, сењак, знак препознавања дуги 
низ година. Прво су почеле да се суше гране, оном до шупе, па 
онда овом до наше друге куће... у којој све ово пишем. Релатив-
но говорећи, сувише се приближио кући, једним својим ступом, 
који се морао одсећи. После тога, као да је кастриран, орах је 
почео да даје црвљиве и мало горкасте плодове.... 

Прошло је њихово време, морали смо их одсећи, али, по-
некад, кад дува ветар, нема више њиховог хујања и одбране, 
већ само тишина, некако огромна, као и осећај празнине. Као 
пре тридесетак година, када су ми извадили један од кутња-
ка....

субота, 04.05.2019.
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Шешири, цензура, неочекиван расплет 
Опрости им, Боже, јер не знају шта раде!

Молитве никад нису биле узалудне!

Хвала ти, Боже, што си све то замешатељство, 
тугу, апсурд, и све остало, 
чега ме је стид, 
и што нећу више спомињати, 
што си сву ту тескобу 
последњих година и месеци 
разрешио на свој начин.

На западном зиду више нема 
тих летњих шешира разних боја 
попут цветова -  
постеља се смањила, згужвала, 
али не базди на чопор,

неко је у мом одуству 
направио преметачину, 
какву праве хитри лопови 
у потрази за скривеним дукатима!

Опрости им, Боже,  
и пусти их да прођу, 
да оду тамо где им више прија  
хладнија клима.

Отвори им путеве у вечни лед!

Лето ће кроз недељу-две 
засвирати пуном снагом као 
Африканци на бубњевима.

Птичије трешње црне су 
и сок им је као људска крв, 
чекам да добро сазру 
и учаме, 
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и да их онда наменим 
свим нашим покојнима 
(као што јуче намењиваху 
наши пријатељи 
на светим изворима 
и на местима које сам 
први пут видео...

Видео сам џиновску  
домаћу липу усред  
девичанске шуме 
(рајске, тако рече 
Орфеј, у предаху свирке, 
и именова два потеса раја, 
извор број осам, и врх 
Бандере...)

И слапове  
од калцитног бигра 
налик на терасе 
од сумпора, 
низ које се слива 
дивна тајна непознате пећине.

Од јуче сам други човек, 
слободан. 
Бог ме ослободио 
и разрешио фатума 
и заваравања, 
цензуре 
и четвртастих људи 
и жена, 
мита модерности, 
који израста 
из неверја, 
из преласка 
у друге вере 
под изговорима 
који су сумњиви. 
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Хвала, Боже, 
што си се умешао 
на начин веома болан, 
изворан, и познат.

И усмерио ме према 
Миту који ми је намењен* 
као име које нико није чуо 
и које се тешко памти…

* Сад су на мом хоризонту високе планине, вредне да уђу у причу, из које их је по-
тиснуло - време, безбожност и болест једног века.
Обилазим срушене српске манастире, које нису само палили Турци, него су њихове 
остатке багерима копали, преметали и разносили и наши... И селишта, које нису по-
палили Турци, него битанге осветника Књаза (на овом потесу је до 1817. било село 
Вишњица - познато као крај заветованих Карађорђевих коњаника...) Видите како буја 
кукуруз и остало на тим њивама, на којима су пре двеста година биле куће, и живаљ 
који су крвници поклали, или побацали у римске бунаре... Легенде су више запамтиле 
од људи овог времена који слабо знају и себе и свој корен.
Не исповедам једно крштење за опроштај грехова, не. Први пут сам овде, у друштву 
оних које води олово - грозне истине о баченима у најдубље бунаре...

...Средином јуна 2019.
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ПЕДЕСЕТНИЦА. Запажања. Знаци препознавања

Понедељак је започео 
слетањем распршеног јата... 
Птичија дивља трешња је чувар нашег крова као и 
лоза испред Магазе, 
кандило које гори у славу 
Невидљивога, заштитника. 

Пас је бољи од газдарице, 
искренији, 
вернији! 
Као Мали Бог.

Сачувајте дом 
од злих духова, 
и тих наказних облака 
што се гомилају 
на северозападу 
и плове према вама, 
гајећи малог јежа 
у дну баште.

Скупљајући опале презреле кајсије. 
Посматрајући велико јато голубова 
распршено над вашом главом, 
све док не почну да слећу 
на суседне кровове…

И тужни израз 
замишљене кује у даљини, 
и јеж, 
и писма из далека, 
и јато голубова 
док на кућу 
гастарбајтера 
упорно слеће... 
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Бог има свој начин, 
да делује, 
често невидљив, 
симболичан.

Гледајте у те руже, 
три руже 
на столу, 
дуго, 
док хука не испуни трпезарију 
и огњени језици не опрле 
као коприва вашу косу...

На Духовски понедељак, у Мишљеновцу, 2019.

ФРАГМЕНТИ. ТАЈ  ПЉУСАК  ОД СВИТАЊА

Видим, цензори се у најтиражнијим режимским ку-
пусовим листовима убише од посла. Лично проверио. Про-
пуштају - само - уз поједине чланке проверене или улизичке 
коментаре. Овде су на власти потомци језуита, сатаниста, 
вампира, децо, припазите - шта радите... Но, но, но…

У „Дућану циметове боје“ Бруна Шулца 
шегртовао је и  Д. Киш, 
понављају олуци, од свитања. 
Из море се буди, једна разведена Шулц, 
и покушава да ми преприча 
сан у којем се појављује покојни 
свемоћни ЈБТ. И онда почињу 
да пљуште асоцијације и тајне, 
Жути гербери, сам њихов помен, 
подсећа ме на монструма, 
припадника хитлерјугенда, 
ловца на ситне политичке звери. 
Све се помешало, преврнуло. 
Постало нешто друго, грофица 
преводилац, фашиста комуниста, 
и губи се жеља да пођем у 
тај други свет, чија је врата 
отворио тај пљусак од свитања. 
Јан Кот, „Камени поток”, неки делови.
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Кафа, без цигарета. М. Стојићевић 
није одржао реч (петак, 9. 07. 93). 
Зашто би то учинио, данас, сутра, 
прекосутра? - Боли ме шупљина 
извађеног зуба, петица, горе, десно.

Летња леност, којој сам се препуштао, 
пре тридесетак година, долази по 
наплату, касније, можда ових година? 
Често сам био у праву. Пијаног човека убила,  
озбиљно, будала из подрума. 
Враћао сам се себи, давно, уз помоћ 
…дувана?! Или уз помоћ терапије 
писања „Пропасти ТИТОНИКА”? 
који нико неће хтети да штампа 
у Земљи Недођији. Флора и фауна 
титоизма, тзв. самоуправног 
социјализма,  прогутала је светове. 
Попио други пентраксил. Смањио се 
бол. Око 12:30 попио и Бајеров 
аспирин… Смањио се бол. Беда. 
Празнина празних година….*

УЗ  СЕДАМДЕСЕТИ РОЂЕНДАН

Наставићу да сањам Немогуће,  
и на Оном, као на Овом свету…

* *

Ових дана сам записао Почетак једне песме, 
од које је остало само два стиха…

Писао сам у манастиру, 
у нашем сеоском дому, 
где већ данима и ноћима 
уз обавезну молитву, и пост 
призивам анђела севера.

* Видим, после свега, нисам имао никакве шансе као писац - можда буде боље, ако 
пређем на нешто друго, под старост, на расаднике. Овде су потребнији рани расад од.... 
итд. — Извор: Тајне , недеља, 05.05.2019.
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Далеко је тај анђео, 
хвала Богу.

Хрли према непрегледним шумама, 
стадима ирваса, северном полу.

Живим у манастиру,  
скоро да сам се заредио.

Сређујем недовршену хронику 
о јуришу метафизичара на положаје.

Миришем на башту, (где повремено 
окопавам, заливам), 
на рибизле, патлиџане, кајсије,  
и џезвалије, јабуке петровке, 
на мраве и на паучину, 
и не покушавам више 
да истребим коров 
пиревину, чичак, 
опустеле авлије…

Умрли су многи, 
и они које сам веома волео, 
и они други, 
и они које уопште нисам познавао, 
јер је аутомат живота, 
како би рекао Тесла, 
о т к а з а о.

Жути жутују, 
црвени путују, 
како је говорила у шали 
наша незаборавна мајчица, 
тражећи нешто у свом примерку 
православног календара, 
проверавајући, 
јер ко би све то попамтио 
што чини галаксију циклуса 
једне Године?
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Синоћ сам изашао после поноћи 
у наше двориште и посматрао 
час ведро звездано небо, 
час дивљу трешњу 
испред магазе 
у којој ме је  
мајка донела на овај свет 
уз помоћ своје бабе!

Та соба је пуна, 
као кошница саћа 
и меда, снова и наде, вере, 
и веродостојних потврда 
о постојању, 
и слика о многбројним 
поточићима и речицама, 
које су протицале 
кроз нашу авлију, 
претворивши се 
временом у вреже 
које повезују 
могуће и немогуће 
цветајући на овом 
и рађајући на оном свету.

Не игуман, 
седамдесети рођендан су 
ми честитали, 
синови и мрави, 
моја српска фамилија, 
благодат последњег дана јуна, 
Свети мученици Мануил, Савел и Исмаил, 
и паучина досадашњег живота 
што ми се лелуја испред очију 
док налакћен на огради 
испод једног расцветалог дрвета 
високе крошње, назирем 
како су завршили -  
комшија човекомрзац 
и моћни распоп 
на Истоку, где извиру 
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богови и расколници, 
и наш покојни отац, 
због чијег смо здравља 
и срца и крви, стрепели, 
а он поживе више од деведесет 
лета, и умре стојећки 
у загрљају млађега сина!

Наш отац је, хвала Богу, надживео све лажне сведоке.
Свједок лажан неће остати без кара, и ко говори лаж, поги-
нуће (Приче Сол. 79, 9) 
Више од деценије и по надживео је супругу, нашу мајчицу, жи-
већи у кући која је временом постала нека врста манастира за 
спаваче, налик на Преподобног Пиора, отшелника нитријског.

Нису га волели понеки земљаци
зато што је био праведан, као преподобни Пиор.

Понекад се жалио да има неки терет на леђима, и на грудима, 
као неке вреће песка.

Да ли је то била нека мана, бољка?
Или је то  симболика Пиоровог пута Спасења?
Јер Преподобни је говорио: кад су га питали
чему те вреће песка на његовим леђима и грудима:

”Врећа песка на леђима - то су моји греси, које ја не ви-
дим, а кеса песка - то су греси мога брата, које ја треба 
да судим”. 

Живео је сто година и упокојио се у Господу у IV веку.
И наш отац је поживео скоро као светац, можда најдуже у на-
шој хајдучкој фамилији…

Хвала свима онима који су ме заборавили.
Хвала свима који су ме прецртали у свом адресару.

Хвала анђелима Севера, Југа, Медитерана и Балкана.

Хвала оној Клици из које сам проклијао.
И растао, као храст лужњак,
који сам засадио почетком лета
у нашој авлији.
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И оним анђелима
што су ме походили
у временима када сам био сасвим млад,
и диктирали ми стихове песме
за мој „Хиљаду и педесети рођендан”!
Хвала ружама, рузмарину,
зумбулу, зеленкадама, божуровима,
оскорушама, рибизлама,
и свему другом
што су засадили наши (мајка и отац),
и што сваког пролећа поново олиста,
цвета и доноси плодове,
потврђујући судбину сваког семена,
које на најочигледнији начин
потврђује бесмртност постојања,
и етапу смрти: кроз коју се све рађа
поново…

Хвала вињагама,
белој и црној тамњаници,
искушењима које ми је Вишња Сила
послала, да би ме испитала
и ојачала, упутила,
смирила!

….

30. јун 2019. Мишљеновац (Звижд, с-и Србија)

ПОГЛЕД НА ПУН МЕСЕЦ

Ноћ се спустила 
шуштећи веловима 
у вртлозима које су доносили 
облаци - са запада и севера.

Незаливено цвеће, 
од Мишљеновца до Београда, 
од Авале до Северног пола – пати.
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Кроз чипке навире велики талас 
Северног мора,  Контеса 
нека на својој хармоници свира 
док је пун месец 
урокљивим очима гута.

Што је прошло - прошло је. 
Не чезнем да се врати.

Пун Месец наводи мрачне облаке 
и устрептале душе на ђаволов пир, 
хипнотише их као морске таласе.

Сит сам света и секташа свих фела. 
И не сањам да икад видим Хотел Калифорнија.

Симболична прича о нектарини

Свашта сам видео, иза онога што је преостало на том 
пању старе нектарине, под мојим прозором, али не усуђујем се 
да о томе зборим. Да не храним зле духове, који жељно ишче-
кују сличне приче, у једном свету који се руши у неповрат...

Летње невреме је, 
као секиром, 
расекло стабло, 
старе нектарине 
у Другој авлији.

Изнутра је било труло, 
није га погодио гром, не. 
Али један део 
се добро држао.

Пробао сам да 
видим колику снагу 
и налет може да издржи. 
Издржало је доста.
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Данас, док сам негде 
ишао послом, 
неки  летњи ветар, 
или зао дух, 
докрајчио је стару нектарину.

Зашто тако мислим? 
Зато што нисам видео својим очима? 
Јуче сам био на пецању. 
Ловио  сам  једну 
препотопску штуку.

И када сам дошао, 
опет у мом одсуству, 
саломила се крушка, 
можда зато што је 
преродила?

Та крушка — старија од нектарине, 
баш у ово време зри, 
и бога ми, многи воле њену сласт 
Кад сам јутрос мало боље загледао крушку, прелом, 
док сам окопавао виноград,  
видео сам да се одломила грана 
са врха, да се један део  
старе крушке одозго суши... 
Све стиже на крају - судбина, 
све има свој век трајања...

И можда сам зато неколико минута 
стојао испред нектарине, поподне, 
тј. оног што је остало - те црвене боје 
тог фотогеничног пања, који на слици  
увећаној има детаље, који ме подстичу  
да размишљам о кули Вавилонској,  
о злим духовима неразумевања,  
о злим духовима уопште, о смрти, 
о нестајању, о покојном оцу и мајци, 
и о Северном анђелу, 
тј. о свим искушењима  
које ми је небо послало 
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пред смрт блиских бића и најближих 
- друге жене, оца.... 
А нарочито после свега тога, 
у жалости коју сам могао да расејем 
путујући далеко, далеко...

Северни анђео сигурно није 
Милешевски, Бели, 
ни Црни, али последњих година 
није ме узео под своје 
ваљда,и повео на крај света 
тек онако 
у неки свој мали свет 
великих опсесија?

Видео сам тај свет 
кроз замагљено стакло 
суновраћен...

Среда, 17. 07.2019.

Мрави навиру из темеља дома...

И пре него што прилегнем - мрави, ситни, марљиви, пију 
са неке мрље, капи сока од рибизле, или од кајсије, патлиџана, 
или негде, где је прснула крв пилетине, и није добро испрана,

они падају по томе, на стотине, 
као гавранови у снегу близу Кируне 
на настрадале ирвасе... 
И гавране и мраве привлачи 
крв, намиришу је са велике даљине 
и долећу, долећу...

И пре неколико дана, када 
се вратих и почех да заламам лозе 
летели су високо изнад нашег села 
и долећући из правца Басара, са Бандере, 
Брезовице грактали, као да се спремају  
за напад, или упозоравају на опасност 
која и са неба вреба, јер нешто се дешава
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Горе, што они боље осећају од нас 
који само нејасно слутимо... 
Као прошле године, лета, 
када смо их видели  
горе на планини како круже 
и окупљају се као роде 
при крају лета 
пред повратак 
у топлије крајеве... 
И то су све били неки знаци 
које само ретки виде, 
осећају зазивајући Бога, 
јер не слути на добро...

Свашта смо са тим мравима 
покушавали....прошлог лета 
и некако их отерали. 
Воле прљавштину 
и свуда су се увукли, 
око младих лоза,  
у темеље Нове куће, 
и нашли пукотине у зидовима 
кроз које навиру. 
Воле прљавштину као 
и жене, па и оне побожне, на жалост. 
Обожавају мрље 
и сисање невидљивог, 
и наоружани мрављом киселином 
насрћу као права војска 
и пред починак, 
и после буђења, 
мењају локације 
и исисавају наше бедеме 
и заобилазе наше клопке, 
кору свежих краставаца, 
соду бикарбону.

Освајају радни кухињски сто, 
у овом полупустом сеоском дому, 
манастиру за велике спаваче 
и старце, где лако продру 
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уљези, неочекивано као краставе жабе 
и мрави. Али, сам си крив, домаћине, 
што уљези полако окупирају твој дом 
са свих страна, јер док си ти писао сам себи 
или анђелима заштитницима, мрави нису дангубили.

Промени друштво, напусти певљиве цврчкове, и 
сапутнице заветоване некој тајној и злогласној секти. 
Избаци сувишне ствари и резерве хране за кућне 
љубимце.

На небу се дешавају велике промене, 
као синоћ, ноћас, негде око три пред зору.

Недеља , 23. јун 2019. 
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УСПУТ  УХВАЋЕНО

НОВИНЕ СУ ПУНЕ СВЕГА И СВАЧЕГА

“Србија је постепено изашла из латентне и ушла у манифестациону 
фазу фашизма: режим подржава фашисте, а фашисти штите ре-
жим навео је...” ВК у саопштењу, преноси ”Данас” (понедељак 10. јун 
2019). - Онлајн издање београдске ”Политике” нападају хакери, на-
водно из иностранства. Тиражне ”Вечерње новости” још нико не дира... 

И зато не читам више новине, 
немам шта да читам тамо! 
Много чистије ствари 
навиру из мене, 
севну као муње 
пре неколико вечери 
по повратку из престонице 
потонуле у нешто одбојно.

Да, у том штампаном смећу 
обрачунавају се исти, 
и зато бацам то штампано смеће 
што се накупило за неколико 
следећих зима, за потпаљивање ватре.
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Листам бележнице, 
које су ми током деценија  
поклањале жене, које су ми нешто значиле 
и које су се преселиле на онај свет, 
осим... Нећу да им спомињем имена, 
не - хвала им што су ми са својих путовања 
доносиле тврдо укоричене бележнице 
из Хаване, коју никада нисам посетио, 
из Грчке, у коју још нисам стигао 
да летујем, из Немачке, Беча, Штокхолма, Гетеборга, 
Русије, ... Јапана, Америке...

Не читам штампано смеће новина, 
тзв. књ. часописа; на друштвене мреже 
провирим, кад пожелим да се исповраћам 
од онога што чине јунаци и зависници 
од виртуелне стварности. 
Тамо има толико умишљених и залуталих, 
трапаћоза, али и оних што су се у међувремену 
преподобили, обичних доушника, и ботова, и  
излапелих умишљених слуга једног режима 
који је већини упропастио животе, 
а за којим данас носталгично бљују 
југоносталгичари, деца официра, 
и толики други који су  
провели добар век живота 
као црви у овчијем сиру 
и отишли у лепу пензију 
ишчекујући - понека пискарала - 
Нобелову награду!

Какви мућци! Какав сој?! 
То ће једино мотика да ућутка.

И људи су данас пуни свега и свачега, 
и налик су многи на Блеза Сандрара 
и на његов Ускрс у Њујорку, априла 1912. 
Враћао се уморан, веома суморан и сам, 
на голу гробницу подсећао га је убоги стан, 
као што и мене подсећа ова кућа 
у којој су преминули у размаку 
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од четрнаест година - наша мајка и отац. 
Али то је било зато, Господе, што сам био 
тужан после неколико смрти блиских, 
које су сустизале једна другу, и што 
сам упознао удовицу грофицу опседнуту 
понором у коју срља планета, вучена 
од претераних апетита великих магараца 
и оних акрепа што повлаче конце иза 
невидљивих дубоко маскираних бусија. 
Нисам могао да путујем ни Трансибирском 
железницом, ни преко Атлантског океана, Господе,  
да ли си ти удесио да кренем у правцу 
Хипербореје, према Кируни, и свету 
о коме сам пре тога само понешто прочитао?

Или си то препустио неком од арханђела?

Или је то било искушење којем човек подлеже кад 
почиње да стари? 

Можда је после тих споменутих узастопних смрти 
требало да видим и мртве ирвасе, водиче стада, 
толико снега и леда, и проклетства и олова судбине, 
колико нисам видео током читавог претходног 
живота? 
Да бих чезнуо за југом и малим нашим имањем са 
птичијим трешњама на Балкану...

Како бих се припремио за следећи живот, 
онај онострани, где умирући не може понети ништа 
друго, осим своје душе, богатства, тескобе или муке 
неке неизречене, грешака неких које могу бити  
добра подлога и ђубриво 
за поновно рађање, али у којем облику?

Најбоље је не бити рођен, каже грофица, 
кад се напије, или ако смо већ једном рођени не 
рађати се више. Јер докле год будемо грешили у овом 
животу, рађаћемо се поново и поново, све док не 
научимо да не правимо грешке.
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Шта ми знамо о изагробној сфери и животу, 
метаморфозама, смрти и мистеријама душе?*

ВЕЛИКИ УМЕТНИК ЈЕДВА СЕ НАЗИРЕ

Толико маглуштине у 20. веку.
И заврзлама.
Бомбардовање Србије 1999. — пролог најављиване 

Апокалипсе.
Истргнуто из интервјуа са Ланетом Гутовићем. — На 

Србију и Србе навалиле се и ала и врана, никако чести-
то да продишемо. Видите ли краја овом невремену?

- Видим да се на Србију навалила једна врана и једна 
ала, али нема помоћи... Не видим крај. Не знам због чега ми је 
на ваше питање пала на памет ова прича: ”У турска времена 
привели су аги неку девојчицу. Девојчица моли: ‘Пусти ме, аго, 
још мало док порастем...’ ‘Слободно, ти, ‘ћери расти док се ја 
не распашем...’” Аге, але и вране на нама праве редаљку, а оно 
што ми називамо лепим временима само су паузе док се сле-
дећа врана и ала не распашу.**

”Негована у самој себи, слобода ће постати истинска; 
негована у породици и на универзитету, слобода ће се умножи-
ти; негована у друштву слобода ће цветати; негована у свету, 
слобода ће постати општа”.

Али већ одавно оно што називамо слободом, није слобо-
да, већ сурогат слободе.

(Записано крајем 1973. Поново прочитано  
и овде преписано на Петровдан 2018.)

Тако сам говорио и мислио некада о слободи, када сам 
био налик на аморета са белим крилима...

* Ова песма нема краја, али ја овде одустајем од наставка, јер у кући нема пива, 
иначе...
** извор: Лане Гутовић: Не само да верујем у чуда, ја живим у чудима  — Милена 
Марковић | 19. август 2018. 17:02
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БИТИ ОНО ШТО ЈЕСИ.  ГРОТЕСКА. И КОМЕНТАРИ

Изложба Музеја Југославије „Тито у Африци” у Лос Анђелесу. - Из-
ложба Тито у Африци – слике солидарности, Музеја Југославије, 

биће отворена од 23. јуна до 20. октобра у Венде музеју у Лос Анђе-
лесу (САД), специјализованом за теме Хладног рата и социјализма.

Слика више и боље говори од свега! Загледајте се у њу 
добро. На шта вама личи?

Зар такве ствари да иду у свет? 
Ко то финансира?
Држава Србија?
Зар није неукусно, апсурдно? ..…

Зоран Поповић  12. juna 2019. u 18.11 

Да ли ће бити представљена и његова злодела?

Slavko Petrov  12. juna 2019. u 20.33 

Podržavam komentar. Trebalo je odavno - ako već 40 godina 
nije, a pitanje je zašto nije – suočiti Brozova dela i nedela, pa 
neka građani sami odmere. Neka im se pruži prilika, takođe da 
odmere i ostale važne ličnosti.iz srpske i jugoslovenske istorije, 
tek da ne ostanu paratumačenja i veštičarenja.

Ivan Stefanovic  13. juna 2019. u 09.05 

Bilo je u ‘Muzeju Jugoslavije/Srbije’ zahvaljujuci gospodinu 
Petkovicu. Mogli ste uci u bazu podataka Komisije za tajne 
grobnice od 1944. gde sam medju 59 000 indetifikovanih 
taјno likvidiranih ljudi nasao nekoliko rodjaka. No, Komisija 
je izgubila finansijsku podrsku, prestalo je otkopavalje tajnih 
grobnica, njihov sajt je uklonjen sa interneta, a i baza podataka 
vise nije dostupna…
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Ivan Stefanovic  13. juna 2019. u 09.09 

Interesantna je ta ‘antikolonijalna – antievropska’ slika. Kako 
su marksisti uvek velicali sve sto je nerazvijeno i zaostalo… 
Kao da gledam danasnje borce za socijalnu pravdu, borce protiv 
govora mirznje i sponzore imigracije u razvijeni svet… Samo 
fali LBGT propaganda, inace je sve isto…

Извор: рубрика културе листа  ”Данас”

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ. 
ПОДВЛАЧЕЊЕ ЦРТЕ

ИЗМЕЂУ ГЕЏЕ И ШИЋАРЏИЈА

Где се насукала српска књижевност?

На неко пусто острво, где разговара сама са собом? А 
шта на то упућује? Мртвило књижевног живота, где књижевни 
часописи, упркос свему, излазе још увек о народном трошку, 
разговарајући сами са собом!

Где књижевне награде додељују деценијама Исти Ис-
тима.

- У нашем крају има преко триста и кусур писаца, вели 
ми један земљак, и онда почиње да набраја.

Ехеј, земљаче, стани! Набрајање ће потрајати до преко-
сутра. Набрајање тих имена за које нико није чуо...

Па, о томе говорим! Нико за њих није чуо, ни људи из 
суседног села, суседне вароши. Али ипак, они су стигли да 
објаве две-три разноразне књижице звучних наслова...

Новине и часописе уређују промашени људи, који нису 
испекли основни занат, него их је ту неко довео, поставио. И 
сваки од њих, по окружним местима, по српским нахијама, 
подиго главу и нос, које у кафани, кад треба да нешто ушића-
ри, да оглоби неког новог спонзора, или неког новог умишљеног 
списатеља, спусти, док не стрпа предујам у џеп. Исто је и у 
Београду - српска књижевност нестаје између Геџића, произ-
ведених у инкубатору непоновљивог Геџе, и шићарџија!*

Српска књижевност није испунила почев од педесетих 
година  20. века ни један задатак: ни оно најосновније: избега-
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вала је да напише домаће задатке. Није умела!! Ударила је пре-
чицом — трабантским богазама!

_____________

* Вокабулар

27.04.2007. - 15 постова - 7 ауторашестопер, шестоперац 
- буздован са шест пера шићар - плијен, корист, добит 
шићарџија - човјек који је лаком на добитак, пљачкаш

Видети и: Šićardžija | Радоје Домановић 
https://domanovic.org/tag/sicardzija/

(Претходни део). VI. Ти људи који су упадали у Радикал-
ну странку увек најактивније, најжешће само онда кад је 
то требало лично њиховим циљевима, ...

Mali političar i sitni šićardžija, ali... - Demokratska partija 
socijalista ...

Mali političar i sitni šićardžija, ali zato krupan 
lažov, potvrđuje svakim danom taj politički kroki 
nevaspitani psovač kakvog ne poznaje naša scena....

Ове каменчиће сам скупљао близу Раброва, тј. по неким 
узораним њивама, где су и други налазили сличне, или чак и 
неке фигурине, и друге археолошке налазе, које је избацивало 
из земље дубоко орање... Кажу да је на тој косини била права 
Винчанска метропола...
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Ти каменчићи, мени данас, и по оваквом пљуску, више 
говоре него немушта књижевност!

...

Овај текст се наставља, неизбежним допунама, и према 
приликама, ваистину! 

(Негде у шумама Србије, 14. маја 2019)

ЗАПИС 

У време када је штампан овај двоброј часописа, крајем 
1968. године - после београдских јунских студентских демон-
страција - ја сам ученик четвртог разреда Гимназије ”Бранко 
Радичевић” у Кучеву (прво полугодиште!), које има градску би-
блиотеку, где стиже дневна штампа (”Политика”, ”Новости”, 
”Борба”, ”Комунист”, али не и књижевни часописи...
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Тога тада, а ни сада, није било.) Књижевни часопи-
си тада нису стизали на киоске, у таква провинцијска места, 
као што је лепа варош на Пеку, али и да јесу - ко би их читао? 
Млади су тих година радије читали ”Чик”, недељнике ”Јеж”, 
”НИН” - колико се сећам. Старији другови, већ студенти, до-
носили су нам из Београда и Новог Сада по неки број ”Студен-
та”, ”Дела, ”Видика”, ”Летописа Матице Српске”, ”Индекса” 
и ”Поља”... Ја сам био једини претплатник крушевачке ”Баг-
дале”, пожаревачког ”Браничева”, коме сам у то време нудио 
стихове, али без успеха. Ово је мој лични примерак, на коме 
сам на празној последњој страни и унутрашњој страни кори-
ца обичном оловком написао нешто, оставио некакав траг, да 
сам, у то време, своје написане стихове, исправљао...У односу 
на све те листове и часописе, који су ми долазили до руку, са-
чувао сам мали број примерака. Као што је овај. ”Браничево” 
је био часопис, књижевни часопис” који је основао један су-
дија, кривичар, упоран човек, који није скривао своја политич-
ка уверења (и заблуде свог времена), и који је успевао да одржи 
излажење тога часописа. У једном граду који није заборавио 
да је био прва српска престоница после вековног ослобођења 
од Турака. Колике је тираже овај часопис имао на почетку сво-
га постојања, рецимо, до смрти покојног главног уредника В. 
Живковића? Није ми познато. Колико је овај књижевни часо-
пис, који је финансирала културно-просветна заједница Брани-
чевског округа, успео да продре у домове људи овог региона? 
Мало, врло мало! У поређењу, рецимо, са ”Расковником” који 
је имао тираж преко 8000 примерака! Ја не верујем ни да су 
чланови редакције ”Браничева”, из тих времена сачували све 
бројеве, не.

Па, ипак, часопис је излазио, како тако, и био је некак-
во упориште, пре свега, писаца родом из Пожаревачког округа, 
али и њихових пријатеља из других делова Србије…

Шта показују факсимили корица овог двоброја? Кори-
це су без илустрација. На њима стоји податак године излажења 
(четрнаеста, што значи да је часопис почео да излази 1955), и 
неку редакцијску препоруку оног што се објављује у том дво-
броју. Часопис је излазио 6 пута годишње.

Из Садржаја можемо видети списак аутора и сарадни-
ка, који сам за себе говори.

…. ...
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Од других ствари у овом двоброју, не знам шта бих из-
двојио као посебно. Ту има ствари, које могу занимати неког 
залудног књижевног мољца, али и прилога, рецимо, пок. Ни-
колаја Тимченка, који је живео у Лесковцу, или Димитрија Ни-
колајевића (Крагујевац), или понеки стих песника, преведених 
песника, и оних домаћих.

...

БРАНИЧЕВО у том двоброју има и рубрику Прикази и 
белешке, који су ту тек реда ради, од којих човека спопада так-
во зевање да му се вилице развале...

___________

Лепо је што је ”Браничево” пружало прилику да 
објављују и писцима из других српских градова, или средина, 
округа и срезова, али то никада није било тако ”транпарентно” 
(како би рекли данас).

Понекада ми се учини да у ”Браничеву” није подвлаче-
на линија, да је нису подвлачили ни главни уредник, ни чланови 
редакције, све док то Смрт не би изрежирала (ако се тако може 
рећи), или превратна времена.

”Браничеву” би боље било да је добило монографију 
о шесдесетак година свога постојања уместо бројева пригод-
них посвећених годишњицама часописа, - монографију која би 
поред свега осталог, требало да садржи и библиографију свих 
објављених чланака у досадашњем излажењу часописа. Бе-
лешке о главним уредницима, и библиографију свих објавље-
них књига у оквиру Едиције овог часописа. Број тих књига, на-
равно није мали. Тај број се знатно повећао у време последњег 
мандата уредника Александра Лукића, који је у годинама раз-
них полома и ”суше” знао да окупи врло знатне и угледне пис-
це не само из Србије...

* * *

Ми живимо у времену, када су такви часописи као ”Бра-
ничево” и едиције које их прате (на првом месту Књижевна 
општина Вршац, или по другим српским варошима), спашава-
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ли издавачку част у Србији, објављујући такве књиге, које не 
само да су биле у складу са прокламованим  токовима демокра-
тизације српског друштва, па и књижевног живота, него су и 
ишле испред свога времена, по цену која се у таквим средина-
ма као што је и Пожаревац и Врање, и Ниш, плаћа...

13. мај 2019. 

Прелиставам тај Запис  13. маја  2020.  у време  невиђе-
ног карантина — и строгог полицијског часа, као у време оку-
пације и Хитлера! Шта да радим са тим, и другим забелешка-
ма? Да их бацим у ватру. Не.  Ти ретки часописи који су по-
стојали у време моје најраније младости – сину ми  — били су 
израз извесног ентузијазма, у то доба, и наде, у бољу будућ-
ност, која ће доћи, једном. Као и Српска војска која се преко  
Косова и Албаније повукла изван Србије. Али, то што се оче-
кивало, није дошло. Ми смо били под окупацијом сотониста, и 
још увек смо. Само што је сада  још горе и судбоносније – јер  
Дубока држава и болесни умови, упрегнувши науку без бога у 
пуни погон, хоће да нам утерају страву у кости, и жиг звери 
преко  монструозних вакцина, како би од планете Земље и чо-
вечанства направили – робове. У току је „мајмунизација плане-
те”...Ко нам може помоћи? Једино Бог, и Вера!

Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на небу; 
хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам дугове наше 
као што и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у 
искушење, но избави нас од злога. НЕКА ТАКО БУДЕ!

ЛОГОРИЗОВАНА ПЛАНЕТА ЗЕМЉА; КОРОНАВИРУС 
У РЕЖИЈИ СОТОНИСТА И ПОХЛЕПНИХ 
ВЛАСТОЉУБИВИХ  УМОБОЛНИКА

ШТА ЈЕ ПОГУБНИЈЕ — КЊИЖЕВНА ФИЛОКСЕРА ИЛИ 
КОРОНА ВИРУС?

На самом почетку 20. века, у српској култури и књижев-
ности, догодило се нешто што је по последицама и по исходи-
ма катастрофално.

(Винавер о Скерлићу: „Почупавши све тајанствено и 
магловито, романтинчно и фантастично, горко и музичко, за-
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носно и полетно — као нездраво, шта је оставио у тој души 
: рационалистички кромпир, користан, отужан и водњикав. И 
сва модерна наша литература иде другим правцем, оним којим 
јој трезвени Скерлић, свим својим познатим великим аутори-
тетом, - није дао да иде. Живот и уметност побеђују противу 
собних законодаваца са ватом у ушима, а који се боје промаје и 
најмањег чистог уметничког и свечовечанског правца”. )

Према мишљењу Винавера, ипак, „наша нова књижев-
ност и крај све помамне дреке јадних старкеља и мумија има 
све услове да се испне на европски ниво. - Један Растко Пе-
тровић, за мене ниуколико није испод једнога Артура Рем-
боа...” Винавер је аргументовано критиковао „француски култ 
мишљења” у српској култури и поезији 20. века, његову јало-
вост и калупе (Дучић, Ракић, Грол, Б. Поповић...). Винавер 
који је студирао на Сорбони, не подцењује духовну Француску 
(Бодлера, Бергсона, Стендала, Пруста, Рембоа). Напротив: за 
Винавера је пожељан идеал она Француска, велика и васељен-
ска, која је духовна, која је стварно и дефинитивно победила и 
уобличила материју. Код кога се српског песника, после Растка, 
„најдаровитијег песника кога је дао нов покрет у нас”, то дого-
дило?

Антологије српске поезије, антологичари, у највећем 
броју случајева, баш зато што су кроз читав 20. век долазиле 
из региона официјелне српске литературе и критике, носиле су 
један неподносиви терет споменутих региона. Досаду и умор, 
пригодност, и неизлечиву болест „књижевне филоксере”.

Ту болест је, опет, не случајно, описао Винавер, увидев-
ши да се коти на фразама, али не само на њима. Суштински, 
ова дијагноза је била тачна, и важи кроз читав 20. век. Карак-
теристика ове аномалије, како је уочио Винавер, „под нашим 
поднебљем у томе је, да је пакосна. То долази отуд што су очај-
но и на веки промашени литерати, затровани од своје неспо-
собности и јаловости”.

Официјелни бастиони српске литературе и критике 
спречавали су да се, кроз читав 20. век, српско песништво за-
пути од Алајбегове сламе према Богочовеку, најкраће и нај-
грубље речено. Винавер тврди (и 1932. године, спор са Глиго-
рићем, поводом ликвидације српског модернизма), „Скерлић 
се бојао поезије и песника”; „његов идеал био је наивни вер-
бализам Проке Јовкића и слик Бојића”. Баштиници духа Скер-
лића, баштовани култа књижевног самодршца, по Винаверу, 
су „таманитељи и гонитељи поезије, уметности и душев-
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не културе”. И Скерлићева и Поповићева школа, двојац су; те 
„школе” су „објавиле мржњу на интуицију, на тајну, на ми-
стику, на свако дубље зрачење. Скерлићева школа плашила се 
тајне као подвале, Поповићева школа, остајући површинска 
није могла да прими тајну, јер ова нити је дречећи јасна нити 
креолски накинђурена…”

* * *

„Родимо се као људи, а умремо као пси”, каже 79-го-
дишња Нишлијка Милица Станисављевић, чији је супруг пре-
минуо у јеку епидемије вируса корона, након што је из Вој-
не болнице упућен у Ургентни центар КЦ Ниш, али ту није 
примљен. Његова супруга сада тврди да пацијенти без ковида 
нису могли да рачунају на адекватно лечење и пита надлежне 
ко је за то одговоран. Једини одговор стигао је од Министар-
ства одбране - пацијент је, кажу, у Војној болници лечен три 
дана, а након тога упућен у Ургентни центар који је даље био 
задужен за његово збрињавање.

Милица Станисављевић највише жали што њен супруг 
због короне уопште није ни био лечен; Милица Станисавље-
вић је недавно изгубила супруга и одлучила је да говори о томе 
кроз шта су заједно прошли пред његову смрт. Њена жеља, 
каже, није одштета, већ једино одговори - да ли је Ниш у јеку 
епидемије короне имао болницу за грађане који нису били зара-
жени корона вирусом. Њено искуство је да није било места за 
лечење других болесника у јеку епидемије, јер је њен, до марта 
здрав супруг, преминуо након што није лечен ни у једној болни-
ци у Нишу...(Извор: Јужне вести. )

— Зашто је народ обмањиван да ће Војна болница да 
прима цивиле на лечење? Да ли је Војна болница, да ли је 
Војска, држава у држави? Да Војна болница буде празна и оно 
што је један ударац невиђени - у истој соби лежи мој супруг и 
војни осигураник, њему ће то да се ради, а мој супруг мора да 
изађе из болнице, па то је невиђено нешто, невиђено - прича 
Станисављевићева…

Стравична прича, трауматична, која, ако узмете у обзир 
све  појединости, дате у споменутом извору (чланку), показује  
неописану страву тзв. пандемије.  Колико је таквих прича још? 

У суштини, ми нисмо имали ванредно стање – то је 
била нека врста ратног стања; грађани Србије изнад 65 го-
дина  били су осуђени на логор и полицијски час. Војска са 
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дугим цевима изведена је на улице да застрашује; уведен је  
гори од окупацијског свакодневни полицијски час; већина ме-
дија, штампаних и електронских, оних под контролом државе 
Србије и владајуће партије, деловала је злокобније од комуни-
стичког Агитпропа;  на телевизији  су се појављивали Шеф др-
жаве и председник Владе  и претили новим „мерама”, уместо 
да охрабрују грађане, о којима су се као бринули. А како су се 
бринули, то би тек требало да утврди једна заиста независна 
комисија изабрана од народа. Трагична прича Милице Стани-
сављевић наводи на разна размишљања, због којих би неки од-
говорни требало да одговарају...

Сто година после тзв. „књижевне филоксере” појавио 
се не баук комунизма, већ фатаморгана Коронавируса, која је 
почела тако што су  тзв. људи из струке, препоручивали грађа-
нима Србије  - са конференција за штампу – да могу да иду 
слободно у северну Италију, где је харала корона, у шопинг. 
Наводно, Срби су јачи од судбине, чаша ракије је  добар лек 
против короне итд. Да би само неколико дана касније, панично  
увели ванредно стање – ратно стање — и причали другу причу! 
Само је Србија увела тако строго ванредно стање… у Европи.  
Шведска није! 

Србијом је скоро два месеца владао баук сотонизма, иза 
кога се  крио баук глобализма, и плаћена је превисока цена. 

Дакле, погубнији је баук коронавируса од неизлечиве 
епидемије „књижевне филоксере” — о томе ће књиге и пре-
суде да се пишу, објављиваће се  писма и случајеви помрлих; 
под видом лицемерне бриге за најстарије и најрањивије грађа-
не Србије, пензионере, на делу је било нешто сасвим друго, о 
чему српски писци и уметници углавном ћуте.

— Не затварају уста необразовани, примитивни по-
слушници и каријеристи. — Неизвесност је мучна. Стрепња за 
децу, унуке, пријатеље. Ми, прозвани 65+, заштићени, затворе-
ни. А немам кућног љубимца… – прича за Данас глумац Ми-
лан Михаиловић Цаци сумирајући утиске о времену проведе-
ном у карантину. — О томе како су на њега деловале редовне 
конференције за медије од 15 сати, да ли их је уопште пратио, 
одговара да јесте и да су оне биле различите.

– Наравно, пратио сам конференције за медије. Мора-
ли смо да знамо шта се дешава, да будемо обавештени. Тре-
бало би да је то нормално. Као што је нормално да свако ради 
свој посао. Е, то код нас није случај. На нас су се, ваљда како 



113

је ко устао на коју ногу, председник и премијерка дерњали, гр-
дили нас, претили… Они су нам говорили о болести, о лечењу, 
а стручњаци седели и ћутали. Кад су схватили да су претера-
ли, повукли су се и онда смо имали сажете и прецизне одговоре 
стручњака. А имали смо и нов изум: конференцију за новинаре 
– без новинара! – подсећа Цаци.

Замољен да као професионалац каже како је он видео 
наступе председника током ванредног стања каже да је још као 
студент учио о томе колико је важно питање мере, да је о томе 
и Хамлет беседио, али да се то под овим небом, нажалост, сла-
бо прима.

– Још док смо били студенти учили су нас наши вели-
ки професори да је у свему најважније питање мере. О томе 
лепо беседи Хамлет у говору глумцима. Немам желудац да се 
упуштам у анализу наступа председника. Годинама смо изло-
жени, све више и више, а тек око избора, бесконачним, ексклу-
зивним, свакодневним обраћањима у којима слушамо хвало-
спеве сопственим подухватима. Људи из власти заборављају 
да су чиновници које плаћамо да служе народу, заборављају 
како гласе заклетве које су изговорили гласно ступајући на 
дужност. Многи значајни људи, који само овој власти нису 
значајни, упозоравају на то годинама. Али, авај, нема помоћи! 
Никакав Хамлет нити његов говор о питању мере, не прима се 
под овим небом. „Србија је велика тајна”! – рече још давно ве-
лики песник.

Што се тиче положаја уметника Цаци каже да је јавно 
на то скретао пажњу, посебно сада, због пандемије, али да су 
уметници овде вазда последња рупа на свирали, а закон и права 
грађана нешто што се стално крши – од „фантома”, до освајача 
туђих зграда са бакљама.

– Скретао сам јавно пажњу на катастрофални положај 
уметника, посебно у овој ситуацији, у време пандемије. Нај-
зад је дошло до неке реакције што се тиче слободних уметни-
ка. Добили су тромесечну помоћ од државе. Али ова земља је 
толико притиснута проблемима, неправдама, толико је непо-
штовања закона, толико ужасних афера, непоштовања Уста-
ва… да је питање уметника последња рупа на свирали.
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Каква је то земља којом могу да шетају људи са фан-
томкама, у којој се возе џипови без таблица, у којој освајачи 
туђих тераса шетају са бакљама и капуљачама? Да поменем 
непостојећег тужиоца – већ је досадно. Да поменем новинара 
коме запалише кућу – шта вреди, о томе нема информација на 
јавним сервисима. Дежурне екипе аналитичара, маркетиншких 
стручњака, таблоида, свакодневно на најгори начин оцрњују 
све који другачије мисле од њих на власти и њихових сателита. 
Не затварају уста необразовани, примитивни послушници и ка-
ријеристи, засели на места која им ни по чему не припадају. И 
где је ту простор за уметнике и уметност? – пита се саговорник 
Данаса. … итд.

__________

”Грађани Хрватске свједоци су увођења досад невиђе-
них рестриктивних и репресивних мјера у вези с епидемијом 
корона вируса. Ријеч је о мјерама које суспендирају темељна 
људска права и слободе и имат ће велике и несагледиве штет-
не посљедице на тјелесно и психичко здравље, индивидуал-
но и колективно богатство, образовање, међуљудске односе те 
друштвени устрој и демокрацију.

Доноситељи ових одлука или су медицински стручња-
ци или се на њих позивају. Уведене мјере, дакле, темеље се на 
ставовима лијечничке струке, точније епидемиолога и инфек-
толога представљених у особама равнатеља Хрватског завода 
за јавно здравство и равнатељице Клинике за инфективне бо-
лести.

Након почетног шока и парализе од спознаје да смо се 
преко ноћи нашли у орвелијанској тоталитарној диктатури, по-
мало се почињу јављати неслагања и критике, које ће, надам се, 
бити увод у јавну расправу о актуалним догађањима. А диску-
сија о било којој теми, јер то је најважнији увјет за њену смис-
леност и плодност, мора кренути од меритума. Овдје се ради о 
сложеном и вишеслојном проблему, но прије расправе о свим 
другим аспектима, јасно и до детаља мора бити расвијетљен 
њен основни предмет. А то је сама епидемија, точније болест 
због које су мјере донесене…”

(Видети више: Dr. Lidija Gajski – Korona histerija je 
PREVARA! Lažiraju li se brojke i manipulira li se s 
podacima!? — Лијечница Лидија Гајски направила је ве-
лику анализу  епидемије коронавируса која је  захватила 
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Хрватску. Тврди да коронавирус уопће није тако опасан 
каквим га представљају удружене снаге маинстреам ме-
дија, Владе и фармацеутске индустрије. Докторица Гај-
ски од Пленковића, Божиновића, Бероша и Алемке Мар-
котић тражи одговоре на три битна питања. Текст, који је  
оригинално објављен на порталу Логично, преносимо у 
цијелости….)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Библиотека ЗАПИС — Обнова, сито и решето

После оне прве српске ренесансе са почетка 20. века, 
а коју су оличавали, поред осталих, Михаило Петровић Алас, 
Скерлић, и други, природно је и очекивано да дође и друга...И 
дошла је, али се о њој ћути, и не зна довољно. Хоће ли трећа 
српска ренесанса превладати кугу и проклетство површности, 
времена и секти?

ПАРАДОКСИ или шта је важно, најважније: Не бити 
лицемер! Сотониста и крвопија.

У књижевности не треба журити никад; ако већ мис-
лимо да смо написали нови „Пакао” или нове „Девинске еле-
гије”, сачекајмо: оно што смо створили неће изгубити вредност 
док стоји скривено у неком мрачном орману у који нико дру-
ги не завирује осим нечистих духова, буба, паучине. Стварање 
није шала, виц: то је кроћење горопади, а само дело - савршено 
љупки израз присно доживљеног...

* * *

Уводе нам марксистичко-лењинистичку литературу, по-
ред предмета које редовно студирамо.Како би било боље да 
сваком од нас поклоне БИБЛИЈУ ону коју преведоше на српски 
Вук и Даничић...

Ето колико знамо о људима са којима свакодневно слу-
шамо предавања о Игоу, Ламартину, Алфреду де Мисеу, Едгару 
Алану Поу и Лорду Бајрону: познајемо само њихове маске, које 
се смеше. И ништа више. И тако једнога дана се деси да сасвим 
случајно сазнамо  да је онај младић за кога смо мислили да је 
веома чедан - велики развратник, она девојка у коју смо били 
потајно заљубљени полегуша чаршијских писаца и мангупа....
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* * *

Свет је на прекретници, нити социјализам, толи-
ко хваљени, иде како се прича, нити се капитализам, одавно 
осуђен, зауставља. Омладина је збуњена и уморна. Нити је оно 
у шта је веровала толико велико, нити је оно што је давно осу-
дила сасвим осуђено. Назад — немогуће је, антиисторијски; 
напред, немогуће је, грозно. Куда?

Извод из бележака датираних 13. XI 73.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Демократске самообмане / Светислав Стефановић

Ништа није жалосније од улоге коју у нашој политич-
кој садашњости игра Демократска странка, и у њеној жалоб-
ној средини група бивших самосталних радикала србијанских. 
Ова последња криза и новостворена влада то најочигледније 
показују. Самостални радикали, који су некад требали да пре-
породе политички живот Србијин, и који су у овој шареној по-
литичкој заједници, створеној од знатног броја отпадака ср-
бијанских и аустроугарских реакционара која се приказује све-
ту под лажном маском демократизма, требало да играју глав-
ну улогу и да чине демократско језгро, да буду со целе стран-
ке, спали су дотле да по улози која им се даје стоје на истом 
месту са бившим србијанским либералима и бившим србијан-
ским напредњацима. То изједначење је последњи апел на свест 
оних који су имали ма каквих илузија о демократској улози са-
мосталних радикала у политичком животу Србије пре рата, 
и који данас имају и силом се одржавају у илузијама о некој 
демократској улози тзв. Демократске странке у политичком 
животу Југославије.

Прва је и највећа илузија тих људи оно веровање, које је 
продукат или друштвене инерције или политичке наивности, 
или моралног страха од којега пати мање више сваки човек, 
оно веровање и тежња да се верује да је демократизам могућ 
под монархијским обликом владавине; то веровање које је заве-
ло и заводи истинске демократе у Демократској странци да се 
не само мире са монархизмом него и да га бране. То веровање 
је можда имало разлога и оправдања пре рата, али је данас, 
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после свега што се десило у рату и после рата, то веровање 
или плод инерције или наивности, или моралног кукавичлука, 
или свих тих особина скупа. Јер постоји један непремостиви 
јаз између демократизма од пре рата и демократизма после 
рата. Демократизам је пре рата био, у првом реду, а у већи-
ни земаља скоро искључиво, политичка концепција. И код оних 
странака које су изашле из социјалистичких, или социјал-ре-
формистичких идеологија, демократизам је, негде брже негде 
спорије, изгубио онај шири социјални карактер и ограничавао 
се на политички терен. Извојевати и проширити политичке 
слободе, или борити се пре свега и прво за политичке слобо-
де, па после те победе приступити даље, дубљим реформама 
самог друштва - то је био смисао и оправдање бар најпоште-
нијих и најчеститијих демократских странака пре рата. У 
борби против сталних реакционарних тежња свих предрат-
них монархија тај карактер, чисто политички, европског па 
и нашег демократизма, имао је смисла али је то демократиз-
му давало већ онда једну ужу улогу него што је, на пр., имао 
социјал-демократизам који је политички демократизам спојио 
са економским и социјалним на једној класној подлози...*

Демократске самообмане Стефановић прелиминар-
но објављује у листу Република, 21. 05. 1920.. Тачно сто го-
дина доцније ми потврђујемо да је био у праву, овај управник 
СКЗ, кога су као старог човека партизани ухапсили и убили од-
мах након „ослобађања” Београда 1944. - сам ђаво зна зашто! 
Читајте поново  несретног доктора и песника Стефановића,  
врсног преводиоца Шекспира на српски – одабране политич-
ке списе, јер ми смо као народ, поново тамо, тј. заостали смо 
најмање век, и још увек смо на раскршћу -  куда да кренемо — 
старим  или новим стазама?…

Тренутно смо део велике, планетарне  комедије или тра-
гедије зване in vivo експеримент Коронавирус...

(После Спасовдана,2020)

* (извор:Светислав Стефановић СТАРИМ ИЛИ НОВИМ ПУТЕВИМА/ОДАБРАНИ 
ПОЛИТИЧКИ СПИСИ (1899-1943) Приредио Предраг Пузић , стр. 92-94)
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ЧИТАЊЕ, ПИСАЊЕ,  И МУКА

Побеђени немају пријатеља, сматра Сази. Та мисао ми 
се врти у памети, као и пет реченица при крају првог романа 
Бошка Томашевића (скромно крштеног) Нико, нигде (UNUS 
MUNDUS, Ниш, бр. 37/2010, стр.197-347) У књигама које је 
написао догодило се много тога како је записао, много пре него 
што их је био записао. Нису му донеле никакву славу. Биле су 
то што су морале да буду: књиге. А књиге се не пишу ради сла-
ве. Него стога да буду... (стр. 346). Зоран М. Мандић самоћу 
доживљава (и опева) као извор заразе (в. Мандићеву песму Са-
моћа, у књизи Бог у продавници огледала, Интелекта, Ваље-
во, 2010, стр. 17) Притиснут оним што га одвлачи од читања и 
писања, Мандић, како вели, не успева да чита Макијавелија и 
/ Емерсона... Из неке велике муке се оглашава, тврдећи: „Човек 
не припада ником” (песма Поглед са исповедаонице, стр. 13).

Привиђа му се очев кишни мантил из 1950-те... Опседа 
га смрт, и човек који мора  да се ослободи: / митова, илузија, 
кланова, / превара, догми”. Тишти га сазнање да има песника 
„који ни после / 40 година / писања поезије не знају о чему се / 
заправо ради у њој, у меандрима њене / магије за чије разуме-
вање је потребна / посебна поезија, речи које не постоје, / или 
још увек / нису пронађене”. У истој песми овај шесдесетого-
дишњак опомиње: Смрт се не одгађа. Размишљајући о смрти 
оца – и Мандић, и Томашевић, нагињу се над бездане, до којих 
ретко стижу толики извикани савремени и ловорикама овенча-
ни, како у српској, тако и у европској поезији. Присећајући се 
тренутка када је први пут угледао свога оца много година доц-
није када му је отац умро, Матан – јунак Томашевићевог рома-
на-првенца- покушава да расветли бразду тога сусрета. „Браз-
ду тог сусрета, детаљи те бразде, никада неће моћи да буду, 
попут фотографске плоче, поново осветљени. Мрља стоји на-
дамном, а тишина је велика. Ваљда је то мрља и ваљда је то 
тишина титравог логоса Оца и Сина. Ваљда је то било то, 
како су ме, касније, у оним великим школама, на које се попи-
шам, учили” (стр. 343). Писање два тако различита писца, То-
машевића и Мандића, долази из велике и скоро неизрециве 
муке постојања. Пишући о ником, нигде, Томашевић је у поз-
ном грчу срочио својеврсни реквијем светој породици – Оцу, 
Сину и Мајци, Богу, дотакавши дно горке судбине и трагично-
сти сеоба, и амбис Живе књиге коју сваки писац носи у себи. 
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Томашевићев роман, гле, чуда, нико у његовом завичају, 
земљи Србији, не хтеде да објави као књигу, што само неупуће-
не може да изненади. 

Зашто би се српски официјелни издавачи бавили 
објављивањем Томашевићевих тзв. „ненаписаних књига”? За-
што, реците! Официјелни издавачи - годинама и деценијама, 
зашто не рећи и вековима - вешто се баве игнорисањем тзв. 
„написаних књига” које „већ сачињавају Вавилонску библио-
теку једино живих књига. И болних, као живот. Говорити о 
њима значи најпре умрети. Претворити се у лед и хтонску ти-
шину” (стр. 343). 

И Мандић и Томашевић, бавећи се смислом писања, 
мишљења, и певања, гнушајући се историје и њеног опаког на-
носа, покушавају  да се људски извуку „из лавиринта смећа” ,  
без наде да ће у огледалу угледати лице Бога, можда чак не ни 
властити „пречишћени одраз лица”. 

Побеђени немају пријатеља, сматра Сази, али имају 
горко искуство пораза, од кога песници, ипак, могу да напра-
ве нешто. Томашевић, можда више него Мандић, добар је, 
али не и једини пример за ову на први поглед неочигледну 
тврдњу. Свој роман првенац Томашевић је датирао (Innsbruck, 
14. novembar 2006. – 1. mart 2009), књигу Бог у продавници 
огледала, Мандић је написао „претходних година”, али као да 
су оба писца своје књиге потајно писали (а сигурно и носили) 
читавог досадашњег живота. Томашевић је, суочивши се се са 
смрћу, довео у питање Бога, као индиректно и Мандић, који га 
„налази” у „огледалима”.

Мандићу се Бог привидео у продавници огледала, како 
мирно обилази рафове са бомбоњерама. Био је то некакав ман-
дићевски Бог без кравате, који је песника подсећао на њего-
вог рано преминулог оца. Томашевићев роман-првенац доводи 
својим исходом у питање постојање Бога, као што и Мандић, 
обележен раним губитком оца (као и релативно прераним гу-
битком старијег брата), сумња у идеју Бога. И једном и другом 
писцу је нешто битније, важније, можда је то схватање исти-
не. Верујем да писци – Мандић и Томашевић - не траже толико 
истину да би је дубље сакрили, мада није сасвим искључена и 
таква једна могућност. Да ли је Бог крвник трагичних судбина 
Томашевићевог и Мандићевог оца? Да ли је Бог кривац?

Истине које би најмање желели да чују ова два песника 
јесу оне које би им највише користиле да су их знали (пре него 
што су написали књиге, о којима је овде реч).
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Од чега постају дијаманти? Иго је знао да се дијаманти 
налазе само у тмини земље, а истина само у дубини мисли. Ако 
су већ одлучили да траже истину, да ли ова два песника, знају 
и да је поднесу?

И Мандић, и Томашевић, баве се оним што неки зову 
чар, а што Орен Арнолд описује као унутрашњи посао. У тра-
гању за лепотом, која у српској књижевности још увек спава 
дубоким сном, ова два писца стрпљиво и упорно стреме хар-
монији - како би рекао Питагора – између парног и непарног. 
Непарно је ограничено, парно неограничено... Није далеко дан, 
када ће вредност Томашевићевог романа бити схваћена на пра-
ви начин, то јест као наставак оних незаборавних прозних тра-
диција Црњанског, то јест као лепо и стварно надилажење обо-
жаваних претходника. Томашевићев роман се чита од почетка 
са отпором, али касније, током читања, када се дође до парних 
и неограничених партија, то почиње да буде нешто што служи 
на понос савременој прозној уметности данас.* Видљиви гре-
бени ерудиције на појединим местима у овом штиву могу од-
бити књижевне сладокусце, али без те ерудиције не би ни била 
могућа извесна контура плодне синтезе, која превазилази нај-
боља остварења српске прозне уметности у минулом веку. У 
сваком случају, пре него што се појави као књига, ово часопис-
но издање треба да буде подвргнуто строгом и бескомпромис-
ном редакторском захвату…

Dragi Miroslave,

...Želim i ja tebi i svim tvojim dragima još veću radost baš 
zbog ovog zla koje nas je sve okupiralo.
Ja se nalazim u Francuskoj kod sina.
Nadam se da si negde na selu, verujući da je tamo gde si bar 
malo lepše i, koliko toliko, opuštenije.
Puno toga smo prošli, Miroslave. Nadam se da ćemo i 
ovo prebroditi, po koju cenu, ne znam. No, i posle svega, 
pisaćemo. Ići za onim idealima koje smo imali pre pedeset 
godina. Oni su nas održali svih ovih godina.
I još nešto, ako čovek vaskrsava, onda će i njegovo delo 
zajedno sa njim vaskrsnuti. Nepravde udeljene nam na 
Zemlji biće valjda u boljem svetlu vidjene, potom i posle 

* Данас: Читајући књиге пристигле на конкурс за књ. награду Заветина Дрво жи-
вота, 2009 -2010) — Одломци из  текста сроченог после читања споменутих књига. 
Тражећи целовиту верзију  тих забележака, налетим на писмо Томашевића, пристигло  
око Васкрса 2020:
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svega. Bog neka čuva od uništenja ono što si za ovih pola i 
više veka stvorio. To neka nadju neke druge generacije, ako 
ova naša nije.
Puno duševnog mira i snage za rad,
od srca,
želim ti!

Pozdravljam srdačno i tvoga brata Acu.
-- 
Dr. Boško Tomašević

Преварио сам се  у нади да ће  први Томашевићев роман 
бити боље схваћен, и примљен  у српској јавности и књижев-
ности, као и у неким другим стварима. Али, има времена; важ-
но је да писац поживи што дуже, и да одржи своју стваралачку 
кондицију. Томашевићевом Делу, као и неким другим српским 
писцима баријере су поставили наметачи, сотонисти, другоср-
бијанци и бирократски писци...

Зашто треба да ћутимо о другима?

Ти си евнух своје душе који је штити од богова и људи, 
или који богове и људе од ње штити. Слабом човеку је 
дата моћ, дат му је отров који обогаљује и саме богове, 
онако као што мала пчела, од које си ти много снаж-
нији, има отровни жалац који може да заболи. Твоја 
душа може да присвоји тај отров и тако да постане 
опасна чак и за богове. Дакле, води рачуна о својој души, 
разликуј себе од ње јер не само да људи око тебе, него и 
богови морају живети… — К. Г. Јунг, исто, стр. 401.

Јунг зна прави одговор на ово питање, али познати су 
му и одговори на многа друга и тежа питања. Написао је многе 
занимљиве и убедљиве ствари о својим демонима. Пред Први 
светски рат и касније. Суочио се са слепцима и са хришћан-
ском дрскошћу…

Јесмо ли ми, стотинак година доцније, заборавили на 
своју душу, убили је, умртвили? Рат нам је, чини се, пред но-
сом, катастрофа и смрт, а ми - велика већина - допустили 
смо да нам душа постане толико дрска, безобзирна, помажемо 
јој, као сводници, у њеном курварлуку...
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А онда стигне издалека нека фотографија са напоменом 
блиског Северног анђела. Блиског?

[ ажурирано 17.12.2019. 16:27 ] 

ДИБИДРУС: СУРБИТА. 

УМЕТНИК. ТАЛЕНАТ. САВРШЕНСТВО. — 11. XI 
1973. — Онај који је узнапредовао у стваралаштву, изгледа да 
иде унатраг. Делује као да је много заостао, блед и слаб и тих, 
и тај и такав човек се теши дивном мишљу великих занесења-
ка: „Велика музика се једва чује”.

Шта је таленат?
Таленат је највећа вештина која на први поглед подсећа 

на неспретност (вештина која се не исцрпљује); највеће изо-
биље такве неспретности сличне тајни муцања неки називају и 
савршенство. ..

ПИ и Поезија. Има ли сличности?

...Број пи заокружена на 64 децимална места је: π ≈

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058
20974945923[3]

Број пи има бесконачно много децимала.
Пи је ирационалан број, што значи да се његова вред-

ност не може изразити преко разломака. Због тога његов де-
цимални запис нема краја и није периодичан. Пи је такође 
трансцендентан број, што значи да га није могуће изразити ко-
ришћењем коначног броја целих бројева уз четири основне ра-
чунске операције (сабирање, одузимање, множење и дељење) и 
кореновања. Током историје математике вршено је много поку-
шаја да се што прецизније израчуна вредност броја пи и разуме 
његова природа.

Извор: Википедија

Поезија је можда нешто старија фрајла од броја Пи. Као 
што број Пи има бесконачно много децимала, тако и Поезија, 
чини се - нема краја; скоро да је бесконачна и неизрециво ира-
ционална. Не зна се када је почела, али је сасвим сигурно да је 
постојала и много векова и миленијума пре Хомера. 



123

И древна и тзв. модерна поезија имају безброј децима-
ла. И поезија је, ако је трансцедента, неподложна сабирању, 
одузимању, множењу, делењу и кореновању. Узалудно је поку-
шавати да се што прецизније израчуна вредност поезије, оне 
праве - која је понајближа на првом месту геометрији, али и 
бројевима, и на првом месту броју Пи.

* * *

Дошао сам мечки на рупу. Ничега се више не бојим. 

— Недвосмислен став. У овом кругу – логорском – евен-
туални читаоци ће моћи да нађу текстове који су против сваког 
илузионизма – и у животу и у књижевности. Нећемо избега-
вати да објавимо негативне, па чак и сасвим омаловажавајуће 
коментаре који се односе на све записно и објављено овде, под 
једним јединим условом – да у тим коментарима – чак и кад 
су срочени на брзину и невешто – има убедљивих аргумена-
та. Реална стваралачка критика: аватарска: аватар је у хиндуи-
зму инкарнација божанства у људској или животињској форми 
ради супростављања злу на свету. Обично се односи на десет 
појава Вишнуа, укључујући и инкарнацију Буде Гаутаме и Кал-
кина (инкарнација која ће тек доћи). Ово учење појављује се у 
Багавадгити у речима бога Кришне Ајруну: „Кад дође до пада 
правичности и успона неправичности, тада се ја појављујем.” 
Кроз три године (2023) биће 40 година како постоје „Заветине” 
на овом свету. Оне су дошле аватарски… 

Корона је попут куртона! Смртоносних вакцина по-
хлепних морона! …

Певајмо! Певајмо!

Лупајмо у канте!

Лупајмо у шерпе!

Песмом, радовањем, крвљу и сузама, молитвама - тиме 
ћемо одбранити Кућу светих ратова, и све друге куће, и сва 
друга села и градове, тако нам Бог помогао!



124

Бошко Томашевић

СИВА ЗОНА КЊИЖЕВНОСТИ.  
КЊИЖЕВНОСТ И ПРЉАВЕ РУКЕ

„.... иако је овде у Франкфурту само један мали, бес-
крајно ограничен круг света, који себе, додуше, држи важним, 
и поред кога ја пролазим зачуђена као кроз кланицу, док се под 
ведрим задиркивањима, те причањима вицева, уговарањима 
послова и пакостима све чини да протиче у мирној равнодуш-
ности, ја ипак не заборављам голи ужас, крике, ридање, бру-
талну трговину који жртву - књижевност - морају да стрпају 
под притисак бројева, збирова, издања, престижа и бескрупу-
лозне амбиције”.

(Ингеборг Бахман: „На франкфуртском сајму књига”)

I

Књижевна сцена, почев од друге половине 19. века до 
данас, претставља спектакл који се на први поглед збива само 
у кланици. Исти се, међутим, догађа уистину управо тамо где 
наивни смртници не сумњају да кланице има и на местима где 
она, наводно, и судећи по умирујућим називима дружина (удру-
га) и њиховим адресама, није за очекивати да се нађе. Да 
„фине” душе имају смисла за злочин, префињен или сиров, 
свеједно, познато је из уџбеника за психијатрију колико и на 
темељу збивања у било којој судници у било ком делу света. 
Књижевно поље као кланица! - Немојмо се, тобоже неупућени 
и забезекнути пред ”претераним” поређењем, чудити. Пре-
фињени механизми клања, скривени на темељу свих могућих 
средстава забашуривања стварних збивања на књижевној сце-
ни, видљиви су управо на местима где се скривају, јер по логи-
ци ствари злочин се догађа тамо где се он не очекује, на мести-
ма нагомиланих енергија страсти и дивљачних сујета које нису 
осујећене никаквим моралним доктринама нити русоовским 
визијама човекове природе, будући да су исте ионако створене 
у главама веома маштовитих људи по природи склоних пуком 
естетицизирању агрегатних стања чињеницâ међуљудских од-
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носа а без познавања пракси функционисања тржишног 
друштва. Психолошка истраживања Рихарда фон Крафт-Ебин-
га, Хавелока Елиса и Сигмунда Фројда указују на крајње 
осетљиве односе међу уметничком популацијом који су некада 
били држани за невине и неспојиве са тобожњом, дакако ис-
конструисаном природом, ”уметничке душе”. Да се иза ових 
чистунаца и плачљивих лица крију зверска нагнућа није било 
замисливо само тамо где ова лица одлазе да продају своју робу, 
обдарени религиозним знањима префињених трговаца које су 
њихови ментори, издавачи, као тржишно усмерени људи, само 
продубљивали. Путем трговине и њене сестре политике може 
се - остављајући овом напоменом ствараоце по страни, јер су 
уистину безутицајни и у томе смислу невини - може се заради-
ти и Нобелова награда. Но, ова чињеница излази из оквира на-
ших започетих разматрања. Оно што нас овде искључиво инте-
ресује јесу активне манифестације ”кохерентног нарцизма” 
који одсликава, попут огледала, једну етику која се збива коли-
ко у уметнику, толико и у самом друштву а очитава се у инсце-
нирању унапред осмишљених књижевних вредности, при чему 
произвођачу тих знакова, писцу, остаје само да се, попут мари-
онете, прилагоди жељи његовог подводача, тржишта и, још не-
проблематичније, својој нарцистичкој природи. По ту цену и 
само стога он улази у кланицу. Писац репродукује референтне 
сцене друштва које је по природи својој кланица, при чему он 
линеарно остварује себе као кланичара, уписујући се у сукце-
сивни систем тога друштва које га је и створило. Да се прила-
годи изопаченом друштву које не признаје индивидуалне књи-
жевне вредности, но само друштвом означене књижевне марке 
(попут сваке ”маркиране” робе), једној нарцистичкој особи по-
пут писца не пада ни мало тешко. Наше уверење потврдићемо 
једним наводом из најновијег броја аустријског књижевног ча-
сописа „Vollteht” (2019/1) у коме један независни критичар твр-
ди да ”писци нису неосетљиви за промене свога тржишног по-
ложаја. Они се радо окрећу оним књижевним родовима и тема-
ма ако се на темељу њих може очекивати новац и признање”. 
Овај навод као да је преписан са извора праксе најновије српске 
књижевности засноване на причама о последњем рату, почев 
од романа ”Топ је био врео” до најновијег ”Заблуде Светог Се-
бастијана” од којих је први својевремено био ушао у најужи из-
бор за НИН-ову награду (добивши за ”утеху” награду ”Меша 
Селимовић”) а други је исту уистину и добио. Инцестуозни об-
лици размене која се догађа између писца и тржишта збивају 
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се према устаљеном моделу који је уписан у сваки инцест, наи-
ме ”све се догађа унутар породице” и ништа из тога круга не 
излази. О овој болесној double-bind структури деведесет годи-
на пре овде наведеног цитата из листа „Vollteht” Роберт Мусил 
је записао: ”Много пре диктатора (у политици) наше доба је 
произвело уважавање диктатора духовне провенијенције” чије 
порекло лежи у нарцизму. Имена диктатора које Мусил наводи 
(George, Kraus, Frojd, Adler, Jung, Klages, Hajdeger) уистину и 
јесу имена духовних диктатора, но имена српских ако бисмо их 
навели пре би лежала у окриљу деминутива тога појма и лепо 
би пристајала уз имена оних истих што су радили исто а својев-
ремено су се звали Добрица Ћосић, Михајло Лалић ... и да не 
набрајамо даље ауторе који су писали о јунацима из Другог 
светског рата, ни мало не заборављајући савремене писце који 
су се лепо сетили да је и данас уносно писати приче и о Првом 
светском рату. Суштина свега тога се показује у чињеници да 
књижевна критика, не само у Србији, него и у Немачкој, Ау-
стрији и Француској - у земљама, дакле, које у погледу књи-
жевне продукције добро познајемо - одавно у први план не 
ставља дело и његове формалне квалитете (стил, композиција) 
као свој примарни (и природни) предмет интересовања него то 
место на посве смешан и неприродан начин заузима аутор о 
коме се (у оквиру стереотипа) пише које је награде и стипен-
дије писац добио, где је уз помоћ тих стипендија боравио, 
чланство у наводно угледним друштвима, с тим што се у Ср-
бији ”под обавезно” у оквиру тог стереотипа наводи и податак 
на које је језике писац превођен, (чиме се сугерише да је исти 
толико добар да су га осим на српском пожелели да имају у 
својој традиционалној и славној издавачкој делатности и други 
”светски” издавачи) што је, дакако, посебна врста подлости 
када се има у виду (а то добро знају они писци који одавно не 
живе у Србији и Србија им, хвала Богу, више није домовина) да 
српски преведени писац, рецимо на немачки и француски је-
зик, једноставно на тим језицима у смислу присутности у књи-
жарама и с обзиром на читаност ни мало није присутан, те да 
он као чињеница писца и његово преведено дело у тим земља-
ма не постоје, коликогод - следећи претходну логику - да се 
исти писац не чита ни у Јапану, Кини, Италији, Русији, Енгле-
ској, Шведској, Румунији, још мање када је преведен на неки 
од језика на коме се на овом свету ређе говори. Ако неки Немац 
или Француз и зна за неког писца из Србије - овај податак на-
водимо у загради - онда је то име Данила Киша, Александра 
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Тишме, Давида Албахарија, али свакако на темељу интереса и 
радозналости које су превасходно изванлитерарне природе и 
посве су политички оријентисани. Тиме управљани интереси, 
никакво списатељско умеће, подржавају ове ауторе у наведе-
ним земљама. Но, вратимо се главном току излагања. Малопре 
наведеним чињеницама ваља додати још једну, не мање 
суштинску. Ауторово дело као природни предмет интересо-
вања код српске књижевне критике, рекосмо малопре, ишчеза-
ва на рачун светлог имена аутора (при чему се под ”светлим” 
углавном подразумева човек који не уме да пише /попут Таба-
шевића или Кецмановића/ и судећи по ономе што је до сада на-
писао, то никада неће умети). Но, ако дело посве и не ишчезне 
иза тог мутног ауторовог имена, онда исто дело бива посматра-
но у оквирима онога што књижевна критика већ, ево седамде-
сет година и више, посебно цени, а то је реалистички, односно 
документаристички заснована књижевност, при чему фасцина-
ција документарним почесто иде и даље као да је реч о некак-
вом „reality-, quiz- или talkshos-u” а не о остварењу које у својој 
примарној основи намерава да буде фикција, односно књижев-
но дело. Романтизујуће и историзујуће приче одавно су у Ср-
бији високо коњутурне по принципу ”Show, don’t tell”, дакле 
управо онако како се то збива и на књижевним сценама Ау-
стрије и Немачке, о чему је недавно врло добро писао Феликс 
Филип Инголд (Felix Philipp Ingold) узевши за подлогу својих 
разматрања међународни магазин за културу ”Perlentaucher.de 
(www.perlentaucher.de) који ”лиферује” стотинак рецензија 
дневно. У Србији од 1945. до данас сваки боље оцењени (читај: 
награђени) роман (почев од Андрићевих романа) имао је за 
своју подлогу историјски документ, а пишчево трагање по ар-
хивама (видети ”студије” о Андрићу и Кишу, на пример) по-
себно се ценило као да је реч о добром и вредном историчару 
који ће писати, на основу докумената пронађених у архивама, 
један историјски налаз, а не о писцу који пише фикцију. Дру-
гим речима, као да је реч о послу једног Теодора Момзена, 
Фернана Бродела, Жака Ле Гофа а не о послу једног Борхеса. 
Или као да је реч о белетристичкој фактографији (која замењује 
новинаре и репортере) а не о уметности писања једнога Флобе-
ра, односно о милитантној расправи једног ”анагажованог” ау-
тора који се пача у недавне или далеке историјске догађаје, а не 
о причи коју је измислио и коју ће, на крају, умети да исприча. 
Али то што овај наводни аутор ради може само њега да интере-
сује, читаоце са богатим читалачким искуством, свакако, не. 
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Међутим, ту су, авај, савремени критичари који ће професио-
нално и готово инстинктивно гласати за бофл и кич и који, наи-
ме, знају да то што аутор пише,  јесте живот кога, наводно, 
“тако ми живимо” а што до данас то ми “који такав живот 
живимо” нисмо знали и што неискусан човек, млађани роман-
сијер и он, критичар, на неки волшебан начин знају и међусоб-
но се, с искуством тривијалних и смешних људи, подржавају - 
то ову причу о сарадњи ове двојице мешетара чини још (о)туж-
нијом. Та историја је, кажемо, позната и Србијом се протеже од 
романа на ”Дрини ћуприја” и ”Травничка хроника” са дубљом 
или тањом подлогом - свеједно, принцип је исти - и о томе је 
овде до сада било речи. У бити ових контроверзи - рецимо за 
оријентацију онима који су спрам књижевности мање фило-
софски оријентисани - стоји, од Хесиода и Парменида до Пла-
тона, суштинско разликовање хода књижевности од mytjhos-a 
ка logos-u, односно од mythein (у смислу језика)  ка legein (у 
смислу: ”сабирање”и има”, “постоји”),  од приче (mythos) ка 
уношењу у књижевну реч онога што јесте (logos-a као истине), 
пре-давања истинитога и нескривенога сјају кога Платон у Фе-
дру назива to ekphanestaton, ”оно што најчистије исијава” и 
што је у бити својој песничко (у смислу ”поиетско” и ”није из-
вор само песништва у ужем смислу него и извор уметности 
уопште” - O. Pöggeler) и које ”прожима сваку уметност, свако 
поклањање од стране тубивствујућег (Дасеин) онога што је 
лепо”. Оно историјско (повесно) у уметности (mythos) увек је 
секундарно спрам уметности која покушава да предочи бив-
ствовање у његовој бити. ”Повесно ако хоћете”, веома добро 
вели Филип Лаку-Лабарт (Ph. Lacoue-Labarthe), ”јест политика 
без наводника”.  Нагваждања о историји, било код Андрића, 
било код Киша, било код Кецмановића, само су реликти журна-
лизма, присуство журналистичког принципа, инструментали-
зација језика у ”политику без наводника” чији је циљ баналан: 
спаковати свет у информацију, у казивање о томе ”шта треба да 
верујете, у саопштење шта ми треба да будемо спремни - или 
морамо бити спремни - да поверујемо и не само да поверујемо, 
већ да се правимо да верујемо, коначно, и да се понашамо да 
верујемо” (Žil Delez/ G. Deleuze) и, у свему, односити се према 
давном (овде нешто измењеном) диктуму Карла Крауса који 
вели ”на почетку беше информација па се онда појавио свет” 
као према нечему посве неупитном. Да се ваздан у свету књи-
жевности не би производила информација него по могућности 
књижевност - са тога темеља потиче замисао за овај оглед. 
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Књижевност, наиме, захтева храброст, једно архи-етичко свој-
ство1 које је управо то: храброст књижевности, храброст књи-
жевности за књижевност, ”храброст напуштања митолошког и 
раскид са њим” (у контексту у коме говоримо читај: напуштање 
историјског), делатност у оквирима онога ”што диктира са-
вест” и што је ”казивање истине”. Такође, храброст књижевно-
сти (односно песништва у ширем смислу речи) је ”оно што 
песништво (односно књижевност) мора имати у својој транзи-
тивној функцији (профетској или анђеоској, свеједно) при чему 
се сучељава с опасношћу света и објављује задаћу која треба 
да буде испуњена”2.

На овом месту можемо да прекинемо започети ток изла-
гања у намери да посве укратко изложимо наш став о књижев-
ној уметности. Формулисан сведено и за потребе овог рада - а 
односи се на оно што смо на самом почетку огледа рекли - тај 
став гласи: ”Захтевати морализам од уметника значило би да се 
он мора одрећи властите уметности”. Ово је став Јохана Вол-
фганга фон Гетеа. Ниједном естетичару уметности не би било 
нелагодно да потврди овакво схватање уметности.  Етичку 
вредност уметности видимо у равни њене естетске вредности, 
при чему јој је основни задатак одражавање истине и лепоте, 
а дом јој је свет идејâ, свет доброг, лепог и истинитог. Претпо-
ставка књижевноуметничког дела (његов ”услов могућности”, 
рекао би већ наведени Филип Лаку-Лабар) била би, дакле, неш-
то о ”чему оно сваки пут сведочи”, а што није ништа друго до 
”сведочанство истине, или у мери у којој је јединствено и вазда 
јединствено, потврда једне истине”3. Ову истинитост подвла-
че у својим делима тек велики уметници и њу треба схватити 
као ”предметност њиховог стварања, као испуњење сваке дане 
уметничке задаће”4. Свака велика уметност добро зна да је ис-
тину боље тражити него поседовати. У тим чињеницама овде 
напоменутим видимо етичку вредност уметности.

Књижевници, пак, који знају шта ”данас” треба пи-
сати, посве пренебрегавајући оно о чему смо управо говори-
ли, јесу тек само тзв. ”цивилизацијски литерати” (неологи-
зам ”Zivilisationsliteraten” потиче од Т. Мана) и они се заправо 
баве ”политизацијом духа” уверени да се срећа њиховог човека 

1 О томе видети: Philippe Lacoue-Labarthe: "Le courage de la poésie" ("Храброст пое-
зије"). Париз: Le Perroquet, 1993. Превод овог текста на хрватски објављен је у часопи-
су "Књижевна република 2013/1-3, стр. 144-159. Прим. Б.Т..
2 Philippe Lacoue-Labarthe, нав. рад, стр. 158.
3 Philippe Lacoue-Labarthe, нав. рад, стр. 152 превода на хрватски језик
4 Philippe Lacoue-Labarthe, нав. рад, стр. 153 превода на хрватски језик
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кога они приказују у својим прозама може да оствари у про-
мени политичких идеологија путем политичких иституција. То 
другим речима значи да исти верују да су метафизичке чиње-
нице људског живота, попут среће, љубави, мржње, доброте, 
зла, смрти и оностраности политички проблеми. Политика не 
може да буде чак ни слушкињом уметности. Она је тек стра-
но тело уколико се нађе у средишту пажње једног књижевног 
дела. Метафизичке чињенице живота у уметности се не дају 
рационализовати, свести на узрок и последицу, на разум и уз-
рок. ”Интелектуалци који подижу велику буку”, пише Роб Ри-
емен у свом есеју ”Племство духа” (2008), ”а не нуде никакав 
увид у стварност, већ је само редукују на гњевом прожет сте-
реотип о непријатељу”5, претстављају издају свога посла. Из-
даја интелектуалаца - тај феномен преплављује интелектуалну 
историју Европе још од друге половине деветнаестог века да 
би у двадесетом веку речена издаја достигла свој врхунац. О 
томе је први проговорио Жилијен Бенда у своме делу ”Издаја 
интелектуалаца” (1927) истичући да дух мора остати неполи-
тизован и увек независан. ”Политизовани духови не виде више 
конкретне људе који живе свој живот, који воле и вољени су. 
Једино што они још виде су апстракције: комунизам, капитали-
зам, глобализам ...”6. Ове апстракције могуће је тематизовати у 
неким другим равнима људског истраживања (рецимо у социо-
логији) но не у уметности. Замишљени политички склад, пише 
у роману ”Браћа Карамазови” не вреди суза ни једног јединог 
невиног детета. Свет духа бива бачен на ђубриште тако што 
се универзалне вредности редукују на политичке, историјске, 
”друштвом одређене повесно политичке погледе”. У таквој си-
туацији нема се више потребе за уметношћу но за журнализ-
мом, за журнализацијом књижевности. Деведесет посто српске 
романескне продукције последњих тридесет година, да не го-
воримо раније, водио је страствене битке за нацију, традицију, 
прошлост, ограничавајући лепезу полицентричне стварности 
на небитно и тако мегдоналдизовао књижевну сцену до кари-
катуре, претварајући књижевно дело у конзумску тренд-књи-
жевност чија је ”поетика” била (ако о поетици уопште може 
да буде речи) реалистичко-документаристички оријентиса-
на а припремила ју је српска медијска reality стварност. На-
водно политички анагажована - уз то за крајње сумњиве циље-
5 Rob Riemen: “Племство духа. Заборављени идеал” (“Adel van de geest. Cen vergeten 
ideal”, 2008), TIM press, Загреб, 2016, стр. 81 превода на хрватски језик
6 Роб Риемен: "Племство духа. Заборављени идеал" ("Adel van de geest. Cen vergeten 
ideaal", 2008), TIM press, Загреб, 2016, стр. 97 превода на хрватски језик
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ве - српска књижевност Деведесетих до данас била је обузета 
пуким картографисањем шизоидно профилисане стварности 
коју је стварала група политичара припадника партијâ на вла-
сти у савезу са криминалом сваке врсте. Та књижевност била 
је заправо чисти l’ art pour l’art, будући да није била свесна ни 
околности под којима ствара, нити имала оријентацију због 
чега ствара и за шта се залаже. Другим речима, бавила се ре-
алитетом без циљева, била ремиметичка и документаристич-
ка у најширем и најлошијем смислу речи, продукујући проз-
не саставе на модне теме (рат) са, у погледу успеха, сезонским 
полувременом распадања. Нова ”сезона”, доба после додељи-
вања НИН-ове награде, доносила је нови trash, нове погреш-
не књиге, нови trendseter са обавезном ознаком ”најбољи роман 
(песничка књига) последњих година, последње деценије”. Из-
међу 1990. и 2018. додељено је двадесетдевет НИН-ових на-
града за тзв. ”роман године” од којих бар десет романа је чи-
сто књижевно смеће:  ”Заблуде Светог Себастијана” (2018), 
“Лузитанија” (2017), “Иследник” (2015), “Таи” (2013), “Вели-
ки рат” (2012), “Тесла, портрет међу маскама” (2008), “Се-
мољ гора” (2005), “Хобо” (2001), “Ситничарница ‘Код срећ-
не руке’” (2000), “Карактеристика” (1999), “У потбалубљу” 
(1994). Када се узме у обзир да десет романа у наведеним го-
динама претстављају бофл робу док пар других награђених ро-
мана из других година једва могу да буду означени као ”под-
ношљиви” и док неколико других ”вади” списатељско умеће 
и солидно искуство у писању прозе (навешћемо наслове ових 
последњих: “Одбрана и пропаст Бодрога у седам бурних го-
дишњих доба” (1990), “Хлеб и страх” (1991), “Мамац” (1996), 
“Укоп оца” (2002), “Бернардијева соба” (2011), онда имајући 
на уму да је један од двадесетдевет романа у периоду од 1990. 
до 2018. означен као најбољи у романескној производњи једне 
од тих година, долазимо до закључка да тек једна шестина од 
двадесетдевет романа може бити уврштена у категорију солид-
но написаних романа, да једна трећина ниуком случају не може 
бити прихваћена као оно што је у једној сезони најбоље а да 
остатак међу најбољим проглашеним романима јесте тек, у по-
гледу умећа писања прозе, ”подношљиво”. Таква слика српске 
књижевности, коју уз наведене (”најбоље”) романе уоквира-
ва и продукција других књига романа (свакако више од стопе-
десет наслова годишње) те да у оквире ”лепе”  књижевности 
спада и поезија и есејистика које се објављују, поготово књиге 
поезије, и по двестапедесет наслова годишње чији аутори не-
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ких од тих књига поезије и есејистике добијају угледне награ-
де (за поезију: Змајева, Дисова, Лаза Костић, Васко Попа, Ду-
шан Васиљев, Бранко Миљковић, Драинац, Ђура Јакшић, Јован 
Дучић, Милан Ракић, Милутин Бојић а за есејистику: Милан 
Богдановић, Ђорђе Јовановић, Никола Милошевић), говори да 
је таква једна национална књижевност богата продукцијом, но, 
као и у већини осталих националних књижевних продукција, 
иста је особитим књижевним вредностима веома ”танка” што, 
верујемо, и јесте природно. Оно што је посве неприродно је-
сте чињеница ”књижевног поља” (термин је сковао француски 
социолог Пјер Бурдије) за кога је карактеристично да живи и 
постоји као бојно поље сујета оперважено уз то политиком и 
друштвеним кретањима  а много мање сукобима око естетич-
ких и поетичких концепата и рефлексивних ставова о књижев-
ности. При томе - рецимо ово само успут - пада у очи чињени-
ца да у последњих четрдесет година у српској књижевности се 
није догодила ни једна озбиљна књижевна полемика, а управо 
у пољу естетичких, односно поетичких идеја. То сиромаштво 
сукоба око нечега што је у оквирима уметности посве природ-
но било је, међутим, обилно надомештено посве приватним 
борбама за место и углед унутар књижевног поља, при чему су 
учесници тих борби били сами књижевници и њихови издава-
чи, што у најмању руку говори о мизерији српског књижевног 
живота последње четири деценије. Исти живот као да је био 
вођен Вајдловом чувеном натукницом: ”Ниједан уметник нема 
етичких склоности ... Порок и врлина само су грађа за умет-
ност”. У књижевном животу Србије влада оно што смо на по-
четку овог рада рекли, наиме, кланица иста онаква која влада 
политичком, економском, те паралелно сценом закона и права 
и сходно томе и криминогеном сценом у држави. Веровати да 
то није тако значи занемарити искуствену чињеницу да произ-
ведене (у смислу изфабриковане) књижевноуметничке вредно-
сти бивају прихваћене као такве злоупотребом унутар опера-
тивног поља производње истих (међусобно поклањање и про-
тив-поклањање, реципроцитет у виду рецензија) те да се, та-
кође, помоћу бројних симулационих механизама и стратегија 
понављања стварају илузије о неутралној критици и њеном 
суду након чега проглашавање извесних дела за наводно висока 
књижевноуметничка остварења постаје свршена ствар. Овој вр-
сти активности производње књижевноуметничких псеудовред-
ности припада и посао самопроглашавања самог аутора за зна-
чајног актера књижевне сцене (стратегије саморекламерства у 
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писаним и видео-медијима, тзв. Bedeutungsamkeitproduktion), 
или неформалним путем уз помоћ добијања бланко ”потврде” 
(попут средњевековног добијања индулгенције) од стране ин-
тересно-кланске заједнице која делује на линији фронта: аутор, 
критичар, издавач (почесто, све то у једном mixu). Такве мани-
пулативне радње уништиле би и друге бројчано веће национал-
не књижевности а некмоли српску коју наведена производња 
”великих” фалш дела и квазизначајних аутора уништава већ го-
тово четрдесет година.

II

Но, на овом месту напустићемо ово наше помало уско 
становиште (мада емпиријски засновано) о основама настајања 
феномена ”велико, значајно дело” и ”велики и значајан аутор”. 
Наиме, како ми верујемо, у оквирима онога о чему говоримо 
потребно је најпре и превасходно разумети контекст настајања 
наведених феномена. У том смислу и за ту сврху било би посве 
прикладно консултовати у превирањима пред Други светски 
рат посве заборављено дело једног готово заборављеног аутора. 
Реч је о делу које носи наслов ”Настанак и развој једне научне 
чињенице” (1935) а његов аутор је пољски бактериолог Лудвиг 
Флек (Ludwik Fleck). Срећом, исто дело после Другог светског 
рата доживело је да буде поново актуализовано, при чему је у 
томе предњачио чувени Томас С. Кун (Thomas S. Kuhn) видећи 
у Флековом делу значајне паралеле са својим сопственим, по-
себно са својом концепцијом научних револуција која је потом 
нашла своје велико уточиште у теорији социјалног конструк-
тивизма (Theorie des Sozialen Konstruktivismus). У међувреме-
ну, ближе данашњем времену, односно деведесетим годинама 
прошлог века Флеково дело постаје водећом основом у окви-
рима историјских наука које се, са своје стране, баве тзв. кон-
тингентним моментима динамике сазнања. У најновије време 
Флеково дело нашло је изузетну пажњу у науци о култури и у 
науци о медијима, посебно његови увиди да историјски кон-
тингентни ”settings-i попут оних које он назива ”Denkkollektiv” 
и ”Denkstil” имају стабилизујућу улогу у разумевању научних 
стања још у настанку, наиме још у тзв. добу праидеја, односно 
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преидеја (Präideen)7. Овде је посве уочљиво да појмове ”науч-
но стање” и ”наука” у овом раду можемо да заменимо са пој-
мовима који су за наш рад кључни, а то су ”стање у уметно-
сти”, односно ”стање у књижевности” и ”књижевност”. Окре-
нимо се сада основним Флековим појмовима ”Denkstil” (”стил 
мишљења”, у ширем смислу ”парадигма”) и ”Denkkollektiv” 
(”колектив који /нешто/ мисли”, ”мислилачки колектив”, ”ко-
лектив мишљења”, ”колективно мишљење”) које ћемо након 
што читаоцу приближимо садржаје тих појмова исте покуша-
ти да применимо у нашој анализи коју смо на овим странама 
започели.  Оба појма, рецимо унапред, тичу се и односе се на 
проблематику теорије сазнања, односно епистемологију.

Под појмом, односно концептом ”Denkkollektiv” (у 
даљем току излагања овај појам нећемо преводити, јер нам се 
сваки превод на српски језик чини незадовољавајућим, прим. 
Б.Т.) Лудвик Флек разумева заједницу индивидуа којој су фак-
тори традиције и васпитања заједнички8 и која стога негује 
заједнички стил мишљења (Denkstil) који, опет, потиче из не-
ког заједничког стабла праидејâ (Urideen, Präideen). У овако 
описаној ситуацији појам истине и сама истина која се односи 
на било коју област науке и уметности непосредно је зависна 
управо од реченог стила мишљења (Denkstil) и наглашава 
”заједнички центрирану перспективу продукције знања” што, 
другим речима, значи да истина за чланове колектива не по-
стоји независно од наведеног фактора, фактора Denkstil-a, но је 
у свему зависна од њега. ”Знање или, боље речено, садржај ис-
тине знања (Wahrheitsgehalt von Wissen) је колективно остваре-
но” и верификовано и налази се под знаком колективног 
мишљења и њему саприпадног (заједничког) ”стила мишљења”. 
Овај научни мисаони колектив (Denkkollektiv) - ваља додати 
малопре реченом - састоји се од једног унутрашњег (езотерич-
ког)  и елитистичког круга специјалиста и стручњака и круга 
људи који су овом првобитном езотеричком кругу спољашњи 
пратиоци и стога припадају тзв. егзотеричној скупини ”образо-
7 Сабрано дело Лудвика Флека однедавно је приступачно у једнотомној књизи при-
ређеној и коментарисаној од стране Силвије Вернер (Sylwia Werner) и Клауса Ците-
ла (Claus Zittel) под насловом: "Дenkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und 
Zeugnisse", Suhrkamp Verlag, Берлин 2011, стр 682. Вредно је напоменути да су неки 
Флекови текстови први пут објављени управо у овој књизи.
8 Појам "Denkkollektiv" Флек дефинише следећим речима: "Уколико дефинишемо 
'Denkkolektiv' као заједницу људи која дела у размени мишљења (Gedankenaustausch) 
или у мисаоном размењивању (in gedanklicher Wechselswirkung), онда ми у њему (ко-
лективу) поседујемо носиоце повесног мисаоног развоја једног округа, једно одређе-
но стање знања и стање културе у њему, дакле један нарочити стил мишљења" (Fleck 
1980: 54-55).
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ваних лаика” (”gebildeten Laien”). Однос између ове две скупи-
не људи који припадају истом мисаоном колективу заправо је, 
видимо, однос између елите и масе, али та чињеница ни мало 
не умањује суштину овога ”Denkkolellektiv”-а који се у бити 
показује као сила истог и јединственог правца деловања и сто-
га, почесто, делује на догматичној основи. Напоменимо да ми-
саони колектив, било да делује као научна, уметничка, поли-
тичка или религиозна скупина, свеједно, увек делује по истом 
принципу кога смо овде укратко описали.  У овим оквирима 
које смо посве сведено навели исписани су основни ставови 
који карактеришу Флеков научни рад а приступачни су у збор-
нику радова овог научника под насловом ”Настанак и развој 
једне научне чињенице”9. Као и нас и њега је интересовало 
круцијално питање кога у овом раду постављамо, наиме како 
уопште долази до тога да нешто буде сагледано и прихваћено 
као научна чињеница. (Уместо ”научна” ми говоримо овде о 
”књижевновредносној чињеници”). Сасвим сведено, но стога 
посве јасно, уочавамо да прихватање нечега као научне, однос-
но књижевновредносне чињенице, потиче од затворених група, 
претставника извесних стручних области, свеједно како се они 
називали: биолози, физичари честицâ, геолози, ботаничари 
или, у нашем случају, књижевни критичари. Овоме бисмо од-
мах додали једну Кунову (Th. S. Kuhn) опаску која у свом јез-
гру сасвим погађа и наше сопствено становиште кога заступа-
мо у овом раду. Кун, наиме, вели да ”нормална наука не стреми 
ка новим чињеницама и новим темама и не проналази нове до-
кле год је успешна”10. Ово одговара нашој тези да ће Његош, 
Андрић, и да будемо нешто ближи нашем времену, Киш и 
comp., остати парадигме за тзв. природне и неупитне књижев-
не вредности и величине докле год у српској књижевности 
буду вределе оне парадигме вредносних књижевних чињеница 
које прописује један начин размишљања (Denkstil) о књижев-
ности уопште, односно док истим чињеницама и вредносним 
судовима буде управљао један исти мисаони колектив 
(Denkkollektiv). Нових чињеница у вредносним поставкама 

9 Ludwik Fleck: "Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. 
Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, прир. Lothar Schäfer und Thomas 
Schnelle, Frankfurt am Main 1980. Флеков спис први пут је објављен 1935. године у Ба-
зелу. Чињеници да исти спис спомиње Томас С. Кун (Th. S. Kuhn) у Предговору својој 
књизи "Структура научних револуција" дугујемо повратак Флековог списа на велика 
врата савремене науке. Прим. Б.Т.
10 Thomas S. Kuhn: "Die Struktur wissenschaftlicher Revolution", Frankfurt am Main, 
1976, друго издање, стр. 65. ("Die normale Wissenschaft strebt nicht nach neuen Tatsachen 
und Themen und findet auch keine, wenn sie erfolgreich ist").
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неће бити докле год је претходно, тзв. ”је-стање” (”Ist-
Zustand”)11 успешно и докле год исто не буде стављено под знак 
питања и сумње. То је, видимо, логика ствари у науци али и у 
уметности, односно у логици естетичко-вредносних судова о 
књижевним делима. Против те чињенице немогуће је (колико и 
безнадежно) борити се, но је посве логично да се подредимо 
логици чекања, односно ономе што се у науци назива ”транс-
формација знања” (”Transformationswissen”), која припрема и 
истражује путеве промене и долажења до новог становишта, а 
које се назива ”жељено стање” (”Soll-Zustand” /”треба стање”/ 
односно у слободнијем преводу ”жељено стање”). У логици 
ствари о којој говори Томас С. Кун, наиме да ”нормалној нау-
ци” докле год је једна одређена парадигма мишљења прихваће-
на и успешна њој друге нису потребне, садржана је могућност 
још једне грубље интерпретације логике тзв. ”научних ствари” 
а то је она иста о којој говори Лудвик Флек када каже: ”На реа-
лан начин гледано, не постоје никакве болести, него само бо-
лесни људи”12, при чему долазимо, гледећ предмета нашег ис-
траживања, до могућности једне тврдње у огледалу која би 
имала смисао Флекове, а казивала би да чињеница постојања 
једног одређеног књижевног дела са свим атрибутима које оно 
као појединачно уметничко дело поседује није важна, но су, за-
право, важни судови о њему. Другим речима, књижевно дело 
постоји да би било изложено естетском суду, а не стога да би 
постојало ради онога ради чега је створено, наиме да говори о 
ономе о чему говори и да то о чему говори (садржај) је саобра-
жено ономе његовог како (форми). Предрасуда да се са судом о 
делу завршава његово постојање (његов реалитет) и да само 
оно сазнато о делу, не сâмо дело по себи, треба да буде 
прихваћено као нешто што је њему његова суштост, припада 
опаком арсеналу суспендовања дела по себи које примарно по-
стоји тек као чињеница свога постојања. Другим речима, 
прихватајући херменеутичко становиште, наш је став да књи-
жевна дела могу да буду тумачена, трагајући у томе тумачењу 
”за оним што Биће казује посредством језика не прихватајући, 

11 Ово "је-стање" сагледано на предмету истраживања који нас интересује нашли 
бисмо у примеру који би, рецимо, истакао да се вредносни суд о Његошевом књижев-
ном делу код Срба и Црногораца није променио читавих стопедесет година па је у томе 
смислу он за сада "успешан".
12 Ludvik Fleck: "Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlicher Tatasache. 
Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkolektiv", Франкфурт/м, стр. 34
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међутим, да говор Бића могу одређивати пориви примаоца”13. 
Говор мога бића које пише књигу и које је књигу написало не 
може да буде подређено квази судовима о ”величини” или 
”успешности” мога дела и, сходно томе, стављање мене, ауто-
ра, на некакву ранг листу успешних или неуспешних аутора, но 
мој говор унутар онога што сам написао мора бити тумачен као 
једнозначан текст који је ”у ствари отворен за различита тума-
чења са гледишта интенције дела”14. Тек у таквој ситуацији мо-
гуће је избећи књижевну кланицу о којој смо већ на првој стра-
ници овог рада говорили. Иста се, наиме, устоличава у равни 
порива примаоца који, опет, делује, такође и као економски од-
ређено биће и почесто је у спрези са аутором коме је, опет, циљ 
да својим пуким постојањем, као биће које је другом човеку 
вук, стане на трон победника књижевне утрке (књижевне на-
граде по неумољивој чињеници глупости која их је измислила 
зато и постоје) као да је књижевноуметничко дело међу ствара-
оцима ствар агона а не ствар књижевне чињенице по себи која 
треба да буде тумачена. У међувремену су се ствари што се 
тиче проблематике кланице и њеног постојања на књижевној 
сцени још више погоршале, будући да је место аутора као при-
ватне особе у доба терора економије и слободног тржишта по-
стало место промоције њега лично, уместо његовог дела. Ау-
тор је постао ”звезда”, онај који стоји испред свога дела, он по-
стаје тржишна чињеница, јер се лакше продаје неко ко је 
”Стар”, него нешто што је тек само наслов романа или књиге 
поезије. Аутор се излаже погледу публике, он се ”доживљава” 
као неко ко је ”звезда”. Уместо ауторовог дела продаје се и 
чита, метонимијски речено, ”нови Басара”, ”нови Великић”, 
”нови Албахари”, ”нови Кецмановић”, ”нови Драшковић” етц. 
Имиџ (image) аутора, каже Феликс Филип Инголд - који иначе 
указује на сличну ситуацију у аустријској, односно немачкој 
књижевности - стоји испред његовог урадка који на позорници 
слободног тржишта ”чини тек контекст” књижевне ”драме”, 
односно књижевног глумишта. Приче ауторових урадака одно-
се се махом на његову фамилију (на пример, прича о фамилији 
у недавном рату, аутор је ”тада” био дете, родитељи са њим у 
избеглиштву, или друга прича: сестра, жена, дете оболели од 
рака, трауме из детињства, доба инфлације, оскудице, приче о 
оцу и сину, о мајци и сину, о оцу насилнику, разводи) и све је 
створено на темељу ауторовог сећања, његовог ”доживљаја” 

13 Умберто Еко: "Границе тумачења", Paideia, Београд 2001, стр. 23. Курзив у наведе-
ном цитату мој. Прим. Б.Т.
14 Умберт Еко, нав. рад, стр. 24
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онога што га је снашло у животу, опседнуто Сарајево, мигрант-
ске приче, биографије матере, оца. Говори се, дакле, о фактима, 
док машта (имагинација) остаје да блеји у запећку, онако како 
она остаје беспомоћна у роману ”Иследник” Драгана Великића 
или и у роману ”најновијег” Ниновца  Табашевића, човека који 
је, иначе, пошто-пото, онако млађан и неталентован, хтео да 
добије НИН-ову награду и из другог ”цуга” му је то и успело. 
Како? - Морате прво да дубите на глави - па ћете то да сазнате. 
Но, у сваком случају, за тржиште се произвело ново име - Таба-
шевић - и од сада па следећих четрдесетак година има да вас 
сваке две-три године ”изненађује” ”нови Табашевић”, ”нова 
књига Ниновца Табашевића”, баш онако како нас одавно ”из-
ненађују” његови сапутници у српској књижевној причи: ”нови 
Журић”, ”нови Кецмановић с новим врелим топом”, ”нови Ве-
ликић”, ”нови Басара”, ”нове Лендголдкиње”... Бекет, Битор, 
Симон, Роб-Грије, Сарот, Дира - да поменемо само претставни-
ке ”новог романа” - се стога окрећу у гробу. Настало је доба бе-
стидности! Но, не морамо због тога да плачемо. Негде се ипак 
и данас стварају велика књижевна дела, у неком кутку света, 
ипак ... Оно лоше написано и без књижевних квалитета ионако 
је створено за тржиште, за публику која неће да чита ”тешке 
романе” и не жели да се бави ”тешко разумљивим” књижевним 
делима. Лака публика хоће да чита забавна штива у коме ће да 
препозна своје сопствене биографије и животне приче из своје 
околине коју ионако већ на много начина познаје. Култура екс-
перимента за њу је страна и одвећ сложена да би се упуштали у 
било какве авантуре упознавања са експериментом у литерату-
ри. Какви читаоци, такви и писци!  Својевремени ”поздрави и 
жеље” са чувене радио станице Шабац из седамдесетих година 
прошлог века пренели су се данас на послове агресивних изда-
вача и на њихов агресивни маркетинг, на агресивне чланове 
жирија, агресивне медије и агресивне писце. Флекова својевре-
мена констатација, са којом су се сложили и Кун и Попер, а 
према којој су ”социјални механизми настајања заблудâ исти 
попут настајања механизама истинског знања” (овде читај: ис-
тинске уметности књижевности) погађа суштину онога о чему 
ми овде пишемо. Спровођење заблуда има, на жалост, своје ин-
ституционалне канале, а то су, што се тиче света књижевности, 
управо они о којима је овде реч, наиме ”времену еквивалентан 
стил мишљења” (zeitäquivalenten Denkstil”) и заједница људи 
која спроводи колективно мишљење (у смислу Флековог 
”Denkkolektiv”-a). Другим речима, гледано из угла социјалног 
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епистемолога конструктивисте, ”сваком сазнању, сваком сазнај-
ном систему одговара сопствена стварност”15, тачније, 
друштвена стварност коју колективно мишљење потврђује од-
говарајућим стилом мишљења а путем ”међуколективног миса-
оног саобраћаја” (”intrakollektive Denkverkehr”). Наведени ме-
ханизми могу се, видимо, без посебних тешкоћа применити на 
опис стања савремене српске књижевности (и не само српске, 
дакако), њене књижевне критике и међуколективног саобраћаја 
(размене) који се збива између тих двају повезаних пољâ књи-
жевности.

III

До сада смо унутар једне социолошко-конструктиви-
стичке оптике разматрали проблематику како се и ко производи 
књижевне вредности. Постоји, међутим, још један начин раз-
матрања производње књижевних (и уопште уметничких) вред-
ности а односи се на чињенице онога шта и ко производи те 
вредности, но овога пута из перспективе тзв. ”снаге закона”, 
односно права, правичности и правде. Проблематику тога ко и 
шта производње књижевних вредности могли бисмо у једној 
перспективи огледала (када се једна дисциплина огледа у дру-
гој) наћи код француског философа Жака Дериде (J. Derrida), 
и то оквиру онога што он назива ”мистичним темељем ауто-
ритета” (”le fondament mystique de l’ autorité”) који се код овог 
аутора помиње у једном, додуше, сасвим другом контексту 
- контексту закона, правде и права - но, верујемо, посве при-
мењивом и на тему о којој овде размишљамо. Контекст уну-
тар кога Дерида говори је, рекосмо, концепт права, правично-
сти и правде чији темељи почивају, потсећа нас Дерида, на јед-
ној ”овлашћеној сили” ”која се оправдава и која се оправдано 
примењује, чак и ако то оправдано може, с друге стране, да се 
процени као неоправдано и неоправдиво”16. Чињенице ради, на 
15 Лудwик Флецк: "Zur Krise der Wirklichkeit" у: "Die Naturwissenschaften" 17 (1929), 
стр. 52.  Појам "криза стварности" ("Krise der Wirklichkeit") Флек је преузео од Курта 
Риезлера који је у истом часопису "Die Naturwissenschaften" (број 16) годину дана 
раније (1928) објавио текст "Krise der Wirklichkeit". Прим. Б.Т.
16 Jacques Derrida: "Gesetzeskraft. Der 'mystische Grund der Autorität'". Aus dem 
Französischen von Alexander Garciá Düttmann, Suhrkamp, 6. Auflage 2013. (Наслов ори-
гинала: "Force de loi. Le 'fondemnet mystique de l'autorité'". Текст је у енглеском прево-
ду најпре изашао у: "Deconstruction and the Possiblity of Justice", u: "The Cardozo Law 
Revieyw", vol. 11, July/Augiust 1990, numbers 5-6, New York.  Један већи одломак из 
наведеног Деридиног рада превео је под насловом "Мистични темељ ауторитета" Ми-
лорад Беланчић и објавио у часопису "Етерна", бр. 2, јесен 1994, стр. 84-93. Прим. Б.Т.
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овом месту ваља напоменути да појам ”мистични темељ ауто-
ритета” потиче од Монтења који о томе пише у својим ”Есеји-
ма”17 а кога, опет, наводи Блез Паскал у свом делу ”Мисли”18 у 
посве сличној мисаној логици и сугестији и, што се тиче садр-
жаја, управљеној ка истој проблематици: праву, правди, однос-
но законској сили као ”суштински садржаној у самом концепту 
правде као права”, а која, с једне стране, може бити праведна 
а, с друге, неправедна. Наша разматрања на тему производње 
књижевних вредности могу се, рекосмо, веома добро уклопити 
у контекст онога о чему Дерида говори у својој књизи ”Снага 
закона. Мистични темељ ауторитета”, при чему су, када је реч 
о наведеној примени, терминолошке замене додуше неопход-
не, али суштине порукâ и закључака у оба поља истраживања 
(правном и књижевном) се не мењају. Другим речима, тумачи-
ти и разумевати израз ”мистични темељ ауторитета” у окриљу 
права и правде могуће је на исти начин мислити, разумевати 
и тумачити и када се исти пренесе на план разумевања про-
изводње књижевних вредности за чије су ”фабриковање” одго-
ворни они који о тим вредностима одлучују, бивајући у прили-
ци да том приликом дају предност једном над другим уметнич-
ким остварењем. При овоме радњу ауторитета можемо описати 
као позадинску светлост која садржи извесну ”мистичну” сна-
гу  која је у стању да буде конструисана са темеља пуког на-
сиља ауторитета (законодавца или суверена, свеједно), однос-
но у нашем случају књижевног критичара-пресудитеља, а над 
материјалом о коме се суди (пресуђује). У том случају се каже 
да судови тих ауторитета ”нису ни легални ни илегални у свом 
утемељујућем аспекту”, но су мистични (то јест садрже један 
мистичан темељ - fondement mystique) у смислу да ”имплици-
рају перформативну снагу, односно увек неку тумачећу (инте-
претативну) силу19”. Мистичан темељ судова ових пресудитеља 
(ауторитета) је евидентан и происходи ”не зато што су исти 
праведни, већ зато што поседују пуку ауторитарну снагу ауто-
17 Видети Michel Eyquem de Montaigne: "Essays III 13, u: "Oeuvres complètes", 
prir. A. Thibaudet, Gallimard 1962, стр 1049. Место о коме је реч гласи: "Or les loix se 
maintiennent en credit, non par ce qu'elles sont justes, mais par ce qui'elles sont loix. C'est 
le fondement mystique de leuer autorité; elles n'en ont poinct d'autre. (...) Il n'est rien si 
lourdement et largement fautier que les loix, ny si ordinairement".
18 B. Pascal: "Pensées", u: Oeuvres complètes, св. 2, стр. 1150. Место о коме је реч 
гласи: "De cette confusion arrive que l'un dit que l'essence de la justice est l'autorité du 
législateur; l'autre, la commodité du souverain; l'autre la coutume présente, et c'est le plus 
sûr: rien, suivant la seule raison, n'est juste de soi; tout branle avec les temps. La coutume 
fait toute l'equité, par cette sule raison qu'elle est recue; c'est le fondement mystique de son 
autorité. Qui la ramènera à son principe l'anéantit".
19 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 27 немачког издања
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ритета, који је ауторитет задобио захваљујући свом умећу ма-
нипулације20”. Мистичан темељ пресуђивања и пресуде и ми-
стичан темељ ауторитета су међусобно повезани. У том смис-
лу ваља да се упитамо да ли судови ауторитета могу и  треба 
да буду, како вели Дерида, ”једна легитимна уобразиља” (”eine 
legitime Fiktion21”) која происходи пре из некаквог њиховог, ре-
кло би се мистичног права, него са темеља правде? Монтењ ће 
на ово питање одговорити индиректно, наиме, рећи ће да ”ко 
год се њима (законима, прим. Б.Т.) покорава зато што су пра-
ведни, не покорава им се зато што то управо тако треба”22 него 
”зато што су закони”. Ми на овом месту кажемо: ко год се зако-
нима покорава покорава им се стога што проистичу са темеља 
ауторитета, што происходи на исто. ”Правда прâва”, комента-
рише Жак Дерида Монтења, ”правда као право није правда. За-
кони  нису праведни као закони. Њима се не покорава зато што 
су праведни, већ зато што имају ауторитета”23. Потсећамо се (а 
на то нас потсећа Дерида) да у Ла Фонтеновој басни ”Вук и ја-
гње” поука гласи: ”Разлог најјачег је увек најбољи”. Оправда-
вање прâва и  стварање закона, пише Дерида, увек се ”састоји 
од једног силовитог геста, једног перформативног и, према 
томе, интерпретативног насиља (курзив Б.Т.) које у самоме 
себи није ни праведно ни неправедно и које никаква правда и 
никакво претходно и раније утемељено право... не би могло ни 
да гарантује ни да оспори или обезвреди”24. ”Дискурс се ту”, 
наставља Дерида, ”суочава са сопственом границом: у само-
ме себи, у самој својој перформативној моћи. То је оно што 
ја предлажем да се овде назове мистичним”25. Да царство на-
сиља и моћи заснива право и да га ”доноси на свет” те да ту 
чињеницу прекрива не само ћутање но да насиље не оправдава 
нити један закон, нити иједан дискурс који би тај акт насиља на 
нечему заснивао и оправдавао - све то овај акт заснивања ауто-
ритета на насиљу чини мистичним. 

На овом месту суочавамо се са суштинским проблемом. 
У упитном облику он би могао да гласи: да ли је могуће да се 
насиље у интерпретацији остварено с позиције ауторитета 
оспори или обезвреди и, уколико не, да ли га је могуће ичим 
20 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 25 немачког издања. Наведени цитат је, ради јас-
ноће, донекле проширен, али му смисао ниуком случају није измењен. Прим. Б.Т.
21 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 25 немачког издања
22 M. Montaigne: "Essais III, XIII" ("De l'expérience"), у: Oeuvres, édition de La Pléiade, 
текст припремио и белешкама опремио A. Thibaudet, Paris 1950, стр. 1203
23 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 25 немачког издања
24 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 28 немачког издања
25 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 28 немачког издања. Курзив у наводу мој. Прим. Б.Т
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оправдати и на који начин? На ово друго питање, питање оправ-
даности и оправдања интерпретације засноване на сили, може-
мо одмах да одговоримо да не постоји никакво оправдање за 
њено постојање док, с друге стране, иста чињеница говори о 
извесном ”мистичном утемељењу” исте, о њеном ”мистичном 
темељу” (fondament mystique). Коначног, суштинског засни-
вања права интерпретације на сили нема. Незаснованост тако 
нечега лежи у нечему што је пранезаснованост незаконитог 
као безаконитог насилног акта. Ту чињеницу морамо или не 
морамо да прихватимо, али пракса нам говори да ту одлучи-
вања по моделу ”или-или” заправо и нема, јер се насиље ауто-
ритета дешава тако да га оно истовремено оснива (заснива) у 
тренутку када га у пракси примењује. У суштини ту је реч - по-
нављамо - о једном перформативном акту, перформативној сна-
зи заснивајућег аспекта права. ”Сам моменат њеног утемељења 
или оснивања”, вели Дерида, ”операција која се састоји у за-
снивању, у инаугурацији, у оправдању права, састојала би се 
(ми кажемо: састоји се) у једном силовитом гесту, једном пер-
формативном и, према томе, интерпретативном насиљу”26 
(курзив Б.Т.). ”Заснивање и утемељење ауторитета (јесте) једно 
насиље без темеља”27. Ми кажемо: заснивање и утемељење ау-
торитета у оквирма било чега што може да буде предмет реле-
вантног знања и других људи који се истим послом баве (на 
пример, у овом случају, науком о књижевности или књижевном 
критиком) јесте акт насиља који се никако не сме да прихвати 
здраво за готово него се у пословима интерпретације мора при-
бећи реинтерпретацији која ће бити оптерећена смислом за од-
говорност пред оним што ће једно време бити будуће наслеђе 
једне одређене књижевне заједнице која почива на једном јези-
ку и једној култури. Конкретно, уколико у једном одређеном 
раздобљу од двадесет-тридесет година непрестано фаворизује-
мо имена десетак-петнаест аутора није искључено да ће сле-
дећа генерација, несклона преиспитивању онога што је у прет-
ходном раздобљу, прихваћено као наводна ”несумњива вред-
ност”, управо исте ауторе третирати према устаљеном 
мишљењу какво је о њима имала и претходна генерација. Не-
мојмо се превише ослонити на тек само могућу склоност нове 
генерације критичара и зналаца књижевне науке да покуша да 
преиспита ”канонизоване” књижевне вредности претходне ге-
нерације. Свака генерација критичара има своје тренутне за-

26 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 28 немачког издања
27 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 29, немачког издања
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датке и не мора ни мало бити склона покушајима превредно-
вања оних аутора које је претходна генерација ”канонизовала”. 
Уз то током становитог низа година бесмислена и бесомучна 
понављања о књижевној вредности овог или оног писца често 
су узрок једне приглупе инерције у прихватању онога што је 
претходна генерација следећој оставила у ”аманет”. Дакле, у 
домену једне овако засноване неодговорности имаћемо, није 
тешко замислити, и кроз педесет година песничке вредности 
које и данас леже на дну извесних објективних песничких 
вредности уопште, али су на ”мистичан начин” већ крајем 
претходног века канонизовани, и стога имају своја имена уре-
зана на славолуку српске књижевности. У том смислу с правом 
можемо да мислимо на имена попут песника Драгана Јовано-
вића Данилова, Рајка Петров Нога, Гојка Ђога, Матије Бећко-
вића, Милосава Тешића, Војислава Карановића... и да не на-
брајамо даље, јер таквих има, гледећ једне генерације песника, 
уистину превише. Два-три имена унутар једне песничке гене-
рације разуман је број када је реч о онима који су иза себе оста-
вили колико-толико значајно песничко дело. Дакле, наша 
скепса није - верујемо оправдано - незаснована. Сетимо се 
само какве књижевне невредности беху крајем 19. века канони-
зоване као, наводно, несумњиве књижевне величине, а да се 
нико крајем тога века није осврнуо на песника Ђорђа Марко-
вића Кодера (1806-1891). Прошло је тричетвртине века када су 
његово обимно дело неки вредни књижевни посленици извели 
на светлост дана, а на част српске књижевности. Да је Ђорђе 
Марковић Кодер био у своме времену прихваћен и да су у доба 
романтизма неки српски барокни песници били слављени као 
несумњиве књижевне величине уместо Вукових књижевних 
чеда и љубимаца, српска књижевност би имала сасвим друге 
токове и данас би била вреднована са другачијих резонантних 
висина. Застали смо малопре на оном месту где се говори о од-
говорности књижевних критичара. Та одговорност, вели  Дери-
да у овде већ више пута наведеном раду, ”је одговорност пред 
самим концептом одговорности (курзив мој Б.Т.) који регули-
ше правду и исправност наших понашања, наших теоријских, 
практичних и етичко-политичких одлука”28. Није тешко на 
овом месту Деридин појам ”етичко-политичка одлука”, имајући 
у виду предмет онога чиме се овде бавимо, заменити погод-
нијим термином ”етичко-вредносна одлука”, а који би се одно-
сио на услове садржаја и форми једног књижевног дела, од-
28 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 41 немачког издања
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носно упућивао на етички репертоар способности поимања са-
мог књижевног. Још је Џонатан Калер (J. Culler) својевремено 
говорио да ”није наодмет нагласити да се сваки критичар, без 
обзира на боју својих уверења, суочава с проблемима поимања 
књижевног (курзив Б.Т.) чим почне да излаже или пише о књи-
жевним делима”29. Поимање књижевног са погледом на етич-
ко-вредносне засноване одлуке основа је концепта одговорно-
сти о коме овде говоримо и за кога се, са темеља природних 
разлога, залажемо. Тек у тим оквирима можемо да очекујемо 
да ће књижевне патологије засноване на сили ауторитета бити 
дискредитоване. Етичко-вредносне засноване одлуке садрже у 
себи увек и облике еманципаторског пројекта које истовремено 
циљају на рефлексивно продубљивање и проблематизовање ус-
лова садржаја и облика једног књижевног дела и чија примена 
у битном није оријентисана на праксу насиља вођеним аутори-
тетом већ на праксу ”праведности са правдом” (у смислу да 
треба, како Дерида вели, ”бити праведан са правдом”), ”а прва 
правда која се њој може учинити јесте у томе да се она послу-
ша, да се ишчита, протумачи, да се покуша схватити одакле 
она долази и шта хоће од нас”30. Но, да се тако шта чини захте-
ва велику префињеност извођача. Наиме, књижевно-критичка 
одлука морала би бити ”подређена једном правилу али без пра-
вила изаћи на крај са њим: мора садржати закон и истовремено 
га разорити”31. Тачније, критичар би требао извесно ”правило 
да следи, у смислу као да га проналази” што происходи колико 
са темеља захтева његове слободе одлучивања, толико и са те-
меља слободе његове одговорности. Слобода одлучивања и 
слобода на којој се заснива критичарева одговорност потичу са 
истог темеља, наиме са темеља ослањања на самог себе. Одат-
ле пак, поново происходи један крупан проблем. Наиме, по-
казује се да овако изведена конструкција критичаревог посла и 
одношења спрам посла није ни легална ни илегална у свом зах-
тевајућем аспекту, но нешто што се сакрива иза неодлучивости 
тога двога. Одлука и неодлучивост, два су појма са којима се 
сваки књижевни критичар суочава. У том смислу једна апорија 
која са тога темеља произилази казује да ”једна одлука која 
хоће да буде правична мора да се суочи са испитом неодлучи-

29 Џонатан Калер: ”Структуралистичка поетика. Структурализам, лингвистика 
и проучавање књижевности”, Српска књижевна задруга”, Библиотека ”Књижевна 
мисао”, Београд 1990, стр. 187
30 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 40 немачког издања
31 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 47 немачког издања
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вости”32. Ова ”неодлучивост” подастире се критичару као ”ис-
куство немогућности” (”Erfahrung der Unmmöglichkeit”) а упра-
во у томе темељу, видели смо, извире апорија правичности. Не-
могућа одлука, ”искуство Немогућег” (Erfahrung des 
Unmöglichen”) - са тог аспекта једног закључка - немогуће је 
изнаћи правичну одлуку. Чак и под условом да постоји некакав 
закон који репрезентује одлучивање - а он је немогућ, будући 
да се ради о уметничком делу које не подлеже икаквим закони-
ма стварања лепоте - он би морао да следи један програм, ”при 
чему би се опет радило тек о једној легитимној одлуци али не и 
правичном суду”33. С друге стране, важеће правило које говори 
да бисмо о нечему одлучили морамо да будемо слободни у 
овом случају такође не важи, будући да се и сама слобода под-
ређује једној општости, дакле извесном правилу слободе, па 
према томе и са тога аспекта затварају се путеви према правич-
ном суду, односно правичној одлуци. О томе такође говори Де-
рида, скрећући нам пажњу на могућност брзоплете одлуке. ”Та 
слобода, та одлука”, вели он, ”која садржи правично и при-
мењиво, мора ипак као таква бити призната, док почива на за-
кону, следећи један пропис или правило”34. Дакле, за ту одлуку 
може да се каже да законски одговара прописаном (праву), 
”али би се тада неправедно тврдило да је донешена правична 
одлука”35. - Све у свему, ово чиме се овде бавимо указује на чо-
веково ”искуство бесконачног алтеритета” (als Erfahrungen der 
unendlichen Alterität”) у коме једна од људских делатности - 
књижевна критика - колико и многе друге области људског де-
лања, наилази у пракси на сусрет са Другим а који може да 
буде Дело сâмо (јер га је неко Други а не тумач створио) и које 
у себи, по природи ствари, чува свој несводиви алтеритет па је 
стога при свакој анализи која се о њему предузме недомашно, 
увек нешто што је ”бесконачно Друго”, увек, по формули коју 
Дерида испоручује, ”toute autre est tout autre”. У природи одно-
са између Истога и Другог стоји, како је то добро приметио Ле-
винас, језик (le langage), ”језик и сингуларни акт разумевања”36 
где се већ при спомену односа овога двога наилази на практич-
но несавладиве препреке при чему се са скептичним одмахи-
вањем главом врло добро схвата да разумевање увек остаје ”у 
32 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 50
33 Ludwig Drosch: "Entscheidung und das Unentscheidbare in Derrida Gestzeskraft", у: 
Academia.edu/39216836, стр. 5
34 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 47 немачког издања
35 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 47 немачког издања
36 Ludwig Drosch: "Entscheidung und das Unentscheidbare in Derrida Gestzeskraft", у: 
Academia.edu/39216836, стр.8
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долажењу” то јест никада није коначно. У таквим околностима 
упућени смо на деконструкцију онога што Дерида назива прав-
да (die Gerechtigkeit) односно на деконструкцију текста књи-
жевног дела. ”Деконструктибилност права, легалитета”, вели 
Дерида, ... ”чини деконструкцију могућом”37. Слêдећи исту ло-
гику, само у обрнутом смеру, можемо рећи да деконструкцију 
књижевног дела чини његова деконструктибилност. Излаз из 
свеколиких апорија које смо овде тек овлаш изложили а чији је 
главни јунак књижевна интерпретација као ауторитативна сила 
чији је ауторитет заснован на извесном мистичном темељу38 
лежи, дакле, у деконструкцији ”легитимишућег (или легитими-
саног) ауторитета”, односно у радњи деконструкције књижев-
ног дела. Али, могућност деконструкције права, легалитета 
или књижевног дела (њихова могућа деконструктибилност) не 
може, ипак не може, да доведе до правде, односно до ваљаног 
и правичног суда о књижевном делу, јер је правда, па самим 
тим и правичан суд о једном књижевном делу, садржана у ис-
куству немогућег, наиме тога да је ”правда неизрачунљива и 
захтева да се рачуна са непрорачунљивим”, дакле опет са апо-
ријом (апорија као што знамо значи не-пут), односно са еле-
ментима рачуна ”у којима одлука између праведног и непра-
ведног никада није осигурана неким правилом”39.

Након толико дугог пута са циљем да се покуша да из-
нађе решење на путу којим је Жак Дерида ишао у свом раду 
”Снага закона. ‘Мистичан’ темељ ауторитета” у коме се анга-
жовао (”ангажовао” је овде права реч) да се унутар одговор-
ности изађе из бројних апорија које окружују појам правде а 
које (апорије) почивају на мистичном темељу права и ауторите-
та (”нема права које у себи не подразумева могућност да буде 
примењено путем силе”), ни ми сами у потрази да се из под-
ручја књижевне критике и тумачења књижевног дела изађе из 
праксе очигледне употребе ”права ауторитета” да одлучује о 
по природи неодлучљивом (што захтева посебну способност 
схватања природе тога неодлучљивог) нисмо изнашли боље ре-
шење но да будимо наду кроз покушаје да се изнађе решење 

37 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 40 немачког издања
38 У нашем раду покушавамо да размотримо природу ауторитета интерпретације 
књижевног дела који, претпоставили смо, лежи у окриљу извесног мистичног темеља 
готово идентичног оном о коме говори Жак Дерида у излагању под насловом: "Снага 
закона. Мистични темељ ауторитета". У том смислу, овај одељак нашег рада ваља са-
гледати као покушај преноса једног аргументативног тока који разматра природу ми-
стичног темеља ауторитета у сфери права у сферу мистичног темеља ауторитета на 
коме почива, како верујемо, и сама књижевна интерпретација. Прим. Б.Т.
39 Jacques Derrida, нав. рад, стр. 34 немачког превода
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за оно што је неопходно и у шта сваки частан човек верује: у 
подручју права у правду, у подручју суђења (интерпретације) 
књижевном делу на правично суђење истом без (зло)употребе 
ауторитета. Тако шта захтева, како вели Дерида, одговорност 
пред одговорношћу” и ”никада не попуштати у вези с тим”. А 
пут који одговара захтеву одговорности пред одговорношћу је 
– деконструкција.

IV 

У ономе наумљеном због кога смо се одлучили да пи-
шемо овај рад који се бави темом тзв. сиве зоне књижевности 
налази се један посве важан феномен уочен пре двадесетак го-
дина у пракси немачке књижевности а има помало рогобатно 
име које изворно гласи: ”Bedeutsamkeitsproduktion” и које се дâ 
превести као ”произвођење значајности”. И овај феномен се с 
правом налази у прљавој зони књижевног посла чији су акте-
ри, на жалост, сами књижевници. Концепт њиховог ”изума” је 
посве једноставан колико и сама формула концепта која гласи: 
”Хеј, види колико сам ја добар писац!”40. У свему, ради се о 
проблематици којој је почетком двадесетог века у оквирима 
своје теорије либида дијагнозу поставио Сигмунд Фројд а од-
носи се на природу агресије и нарцисоидности коју ће шезде-
сетих година прошлог века детаљније проучити амерички пси-
хоаналитичар и социјални психолог немачког порекла Ерих 
Фром (Erich Fromm). Но, овај концепт ако се удаљимо од пси-
хоанализе и социјалне психологије, лежи заправо у пољу пре-
сека односа литературе и економије. Књижевна дела, наиме, 
лако се могу описати као тржишно усмерене чињенице па се и 
делање самих произвођача књижевних дела моделује око поља 
економије. У то поље су укључени и сами конзументи који ће 
радије купити дело са етикетом ”бестселер” него дело, ако 
уопште за њега и сазнају да постоји, такозване ”озбиљне” књи-
жевности. У свему, ради се о духу времена које је конзумери-
стички оријентисано па је тим духом оријентисан како аутор, 
тако и издавач и, на крају сам купац књиге. Књига је постала 
конфекциона роба, и то на размеђима спекулација духа и спе-
40 Под насловом "Hey, ich bin ein guter Autor" својевремено је објављен један 
разговор двојице немачких аутора Стефана Валдшајта (Stephan Waldscheidt) и Јоахима 
Шола (Joachim Scholl). Прим. Б.Т.
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кулација новца. Као последица таквих околности посве је при-
родно да се у пољу произвођења литерарних добара укључе 
праксе ”произвођења значајности” (”Bedeutsamkeitsproduktion”), 
односно економски условљеним (значи свесно циљаним) ”про-
извођењем значајности”. Ова пракса се може интерпретирати 
из најмање два угла: економског и етичког. Један аутор не може 
стајати на располагању обема пољима, него се као човек који 
располаже етичком моћи просуђивања одлучује између једног 
и другог, и то већ унутар одлуке какво ће дело да пише: оно 
које је у правом смислу литерарно-експериментално или оно 
које ће по неким препознатљивим кодовима ићи у правцу про-
извођења ”бестселера” или, у најмању руку, бити оријентисано 
на оно што читаоци од савременог писца, наводно, ”траже и 
очекују”. Писцу је свакако унапред познато да је савремено ев-
ропско и америчко тржиште презасићено робом која се зове 
књига. Потребно је, дакле, на вештачки начин производити 
књижевне вредности (”бестселере, на пример) како би публика 
била ”загрејана” да дело једног писца купи. И не само дело, 
него да аутора као таквог уврсти на своју листу произвођача 
”бестселера” који ће сваки пут када нешто напише и објави 
бити први на ранг листи чија су дела најпродаванија. Потребно 
је, дакле, извесна имена начинити вечитим произвођачима бе-
стселера и као такве их, путем маркетинга, увести у поље чита-
лаца, конзумената књижевне ”робе”. У последњих тридесет го-
дина ова пракса је постала незаобилазна и у Србији. Романо-
писци и приповедачи попут Басаре, Великића, Гаталице, Драш-
ковића, Јерговића, Пантића,  Баздуља, В. Кецмановића, В. Жу-
рића, В. Арсенијевића, М. Видојковића, В. Бајца, И. Бјелице, В. 
Огњеновић, М. Бобић Мојсиловић и однедавно В. Табашевића 
постали су извесна врста књижевних ”краљевских дангуба” 
које забављају оне којима је својевремено било заморно да чи-
тају Битора, Солерса, Натали Сарот, Бекета, Алена Роб Гријеа 
па су се лаким путем, оним којим се не пење, упутили сварљи-
вијој књижевној роби.  Славодобитни повратак писца волунта-
ристе који хоће да пише по сваку цену макар и не имао шта да 
каже, нити оно што је хтео да каже знао да каже на књижевно-
експерименталан начин догађа се управо у равни самопроиз-
вођења значајности подупрте милитантним и циркуски оријен-
тисаним изадавачима и књижарама. Што се тиче ових по-
следњих на српском небу су то ”Лагуна”, ”Вулкан”, ”Беопо-
лис”, ”Делфи књижаре” у које захтевнији читалац углавном не 
залази. Што се тиче самих аутора, савремени аутор је упућен 
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на самопроизводњу сопственог мита, односно на оно што не-
мачки философ Ханс Блуменберг, назива ”рад на миту” (”Arbeit 
am Mythos”)41. У истоименој књизи Ханса Блуменберга појам 
”Bedeutsamkeit” постао је, вели Феликс Хајденрајх (F. Heide-
nreich), ”централном категоријом у Блуменберговој анализи 
имагинативних система”42. У конкретном смислу то значи да 
категорију значајности ваља посматрати са разине двају аспе-
ката: први подразумева могућност да се спроведе ”анализа зна-
чајности других” док други истиче могућност (и потребу) ана-
лизе ”производње сопствене значајности” а коју производи сам 
аутор у својој намери да се наметне било књижевном тржишту, 
било конкуренцији коју чине његова дружина по перу. У том 
смислу на овом месту можемо да поновимо оно што смо на са-
мом почетку рада већ рекли, наиме, да књижевна сцена човеку 
који је посматра са стране личи на нешто што се догађа у кла-
ници. Нарцис у уметнику је нешто што се овоме чини као при-
родан податак о његовом карактеру. Уметника као нарцисодну 
особу можемо да опишемо као ону која ”онолико колико је нар-
цисоидна, поседује двоструки стандард перципирања. Једино 
она сама и оно што јој припада имају значај, док је остатак све-
та мање или више безначајан или безбојан те, с обзиром на њен 
двоструки стандард, нарцисоидна особа показује озбиљне не-
достатке у просуђивању; недостаје јој способност објективно-
сти”43. Колико је пута свако од нас у разговору са неким књи-
жевником био у прилици да чује изјаве попут ове (или сличне): 
”Нађи и прочитај оно што сам написао у последњем роману 
(збирци песама, прича) па ћеш се уверити колико је исти (иста) 
значајна и велика за све нас”, при чему се успут дода опаска 
лажне скромности и тобожње објективности: ”Не стога што 
сам ја то написао”. Те речи почесто бивају изречене пред  пиш-
чевим колегом коме не остаје ништа друго до да му због такве 
агресивне изјаве његовог колеге буде непријатно. Колега-Нар-
цис субјективно уверен у значајност онога што је створио још 
једном је устрајао на својој нарцисоидној претстави о својој 
вредности и значајности а у оквирима мисије коју обавља. Из-
међу уметника-Нарциса и његове потребе да прозводи слике о 
својој значајности путем медија постоји природна веза. Његова 
нарцисоидна агресивност успеће тамо где нечија скромност 

41 Hans Blumenberg: "Arbeit am Mythos", "Suhrkamp", Frankfurt am Main 1979.
42 Felix Heidenreich: "Bedeutsamkeit", у: "Blumenberg lesen", прир. Robert Buch и 
Daniel Weidner, "Suhrkamp", Берлин 2014, стр. 43
43 Erich Fromm: "Агресија и нарцисоидност", у: Erich Fromm: "Анатомија људске де-
структивности II", "Напријед", Загреб 1978, стр. нн
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никада не би ни покушала да се огледа. Нарцисова потреба за 
славом и наградама је неутољива. Нарцисоидни књижевници 
(уметници) почесто се (ако не и редовно) изборе за углед уну-
тар друштва у коме живе, не бирајући при томе начине како би 
до признања и угледа стигли. Они који њихов углед производе 
- масовни медији - управо и ”живе од продавања славе и тако је 
свако задовољан: нарцисоидни извођач, публика, трговци сла-
вом”44. У тексту ”Портрет агресивног идиота” Паскал Брикнер 
(Pascal Bruckner), један од претставника покрета ”Француска 
нова философија”, вели следеће: ”Славодобитан повратак не-
писменога у телевизијску мрежу збива се под двоструким зна-
меном гордости и борбе: он више није сиромашан духом, све-
стан своје мање вредности, него велика лајава губица која мора 
да ућутка своје оспораватеље (...) Наше доба више не цени ви-
соку ученост и образовање. Његови кумири су другде и зову се 
лажни сјај, шпекулирање, блефирање. Најпопуларнији од на-
ших медија, телевизија, успева у том погледу, на неким канали-
ма, приказати безвредност до крајњих граница тако да је човек 
присиљен да умукне, онако затрављен или убијен у појам. (....) 
Њихов тврдоглави кретенизам не подноси да неко оспорава 
његово царство, ништа не сме да пркоси његовој бахатој недо-
тупавности која се размеће свим оружјем млохавости, неотеса-
ности, нискости”45. Када је реч о агресивном идиоту, односно 
нарцисоидној особи којој недостаје ”способност објективно-
сти” исте налазимо у сваком веку, у свакој средини, у свакој ге-
нерацији, и то не у некаквом малом броју, но, заправо, у хорди 
која се унутар једне генерације годинама и деценијама вуче 
кроз писане и електронске медије. Предводник тих људи је 
увек један и исти примерак врсте који све зна, све познаје, 
стручњак је за свако књижевно раздобље, за сваки књижевни 
жанр и, наравно, никада га није стид што прича увек баналне 
ствари пред увек истим људима из медија. Тако један који се 
малтене свакодневно пита о било чему из области књижевно-
сти, и то у свим српским писаним и електронским медијима, на 
питање новинарке ”Блица” ”Шта је кључно обележје савреме-
не српске књижевности?”, односно ”Где је данас српска лите-
ратура?” казује, а новинар записује да у српској књижевности 
”постоји доминантан проблем који би се могао свести на пи-
тање како књижевност одговара на претешке изазове које нам 
доноси савременост и шта она у свему томе може. Једно речју, 
44 Erich Fromm, нав. рад, стр. нн
45 Pascal Bruckner: "Портрет агресивног идиота", у: Pascal Bruckner: "Напаст недуж-
ности", "Матица хрватска", Загреб 1997., стр. нн
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какву улогу има? Новинар записавши овде наведено додаје: 
”упитао је Пантић и наставио”: ”Пошто је естетски критеријум 
потиснут у корист тржишног и новоидеолошког (шта је то ”но-
воидеолошко” - зна г. Пантић), књижевност се најозбиљније 
суочава са питањем свога смисла и своје друштвене функције”. 
Очигледно, било је вредно питати г. Пантића о било чему. Да 
би се питало о било чему, потребно је наћи некога ко одговара 
на питања о било чему и потом одговара било шта. Баналан од-
говор му је увек надохват ума. Успут, све се то објављује, како 
је ред, уз фотографију упитаног. Када саберемо те фотографије 
које иду уз списе или изјаве истог аутора, заузврат добијемо 
осећај мучнине. Осетљиви смо, ваљда, на очигледан поступак 
самоинсценације уз помоћ грађења прегнатних исказа чија се 
позадина налази у празном ништа. Немачки човек би рекао: 
”Man kann sich wichtig tun im Unwichtignehmen”. Истини за 
вољу, у ситуацији овде описаној није ”крив” г. Пантић, него но-
винари који или немају храбрости, или немају знања, или не-
мају маште, да потребне информације које добијају од г. Пан-
тића истог замене бар неким од педесетак солидних познавала-
ца српских књижевних прилика а који не би имали великодуш-
не снаге да на уобичајена питања новинара одговарају банал-
ностима. Можда би неко од таквих на питање новинара одгово-
рио: ”Књижевност се данас најнеозбиљније суочава са пи-
тањем свога смисла и своје друштвене функције”. С обзиром 
на баналне одговоре које нам даје г. Пантић, било би и то неш-
то, а уз то и истинито. Но, у оквирима онога што знамо о књи-
жевности, односно онога што се о књижевности као духовном 
феномену може да сазна, питање о њеном смислу уопште коли-
ко и о њеној такозваној друштвеној функцији данас, посве је 
ирелеватно с обзиром на чињеницу да написано дело управо 
сада створено и објављено нема потребу да данас буде и прочи-
тано. Књига је ту и она каже: ”ја чекам, ја имам сво време све-
та, моје стрпљење је на мојој страни”. Читалац је евентуално 
имао среће да се срео са делом, но, није дело а не мора ни ау-
тор уколико није нарцисоидна особа, било сретно што је нашло 
свог читаоца. Дело сâмо нема потребе за иким. На ове ставове 
наишао је Џорџ Штајнер учећи од Валтера Бењамина. Ми смо 
нешто научили од Штајнера. Књижевност се, дакле, данас не 
суочава са питањем свога смисла и своје друштвене функције, 
јер таква питања нису њена брига. Са становишта књижевне 
епистемологије та питања су бесмислена, но смислена су за 
историчара књижевности марксистичке оријентације какав је  
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г. Пантић. Но, превише смо се задржали на теми ”Пантић”, 
иако смо само хтели да укажемо да је књижевни историчар, 
књижевни критичар и приповедач  г. Пантић један од оних 
књижевних делатника на овим просторима који су тек само 
вешти произвођачи сопствене значајности, на мистичан начин 
дошли до ауторитета а унутар једног чврсто затвореног мисао-
ног колектива (Denkkollektiv) који мисли унутар истих мисао-
них премиса и дела под паланачким окриљем и под паланачком 
ауром. То је садржано већ у чињеници да један српски књижев-
ни критичар тек само казује, (радо бисмо на овом месту упо-
требили реч ”брбља”), њему је аргументација за оно што казује, 
углавном, непотребно трошење времена и арчење папира. Оно 
што он каже то су напросто феномени евиденције што происхо-
ди на исто када се има у виду оно што смо малопре рекли, наи-
ме да је критичарево казивање неутемељено у аргументима. И 
то што би он требао да уради било би тек основно подража-
вање логике ствари: исказ - аргумент. Но, функцију аргумента 
међу српским књижевним критичарима заузима логика тзв. 
outsourcing-a. Наиме, критичар оно што каже поткрепи изјавом 
”како Скерлић каже” или ”како је рекао Богдан Поповић” па у 
том смислу, како он мисли, своје тезе више нема потребе да ар-
гументује, јер се, ето, позвао на несумњиви ауторитет. За лење 
критичаре сви ауторитети су довољно добри само да он не 
мора да се труди да за своје казивање пронађе аргументе. А 
шта ако су тзв. ”ауторитети” давно ”у ауту”, односно ако су 
одавно, са становишта најновије науке о књижевности, прева-
зиђени? Коме вајни Велибор Глигорић (писац некада чувене 
књиге ”У вихору”) има данас шта да каже? Ако се, с друге 
стране, окренемо проблематици тзв. ”значајних дела српске 
књижевности” онда, према савременом књижевнонаучном ве-
ровању (на пример онога које заговара Стенли Фиш/Stanley 
Fish) сам текст једне књиге никада не казује, гледећ његове ин-
терпретације, шта је погрешно, а шта тачно, но то чини сама 
заједница тумача која онда одређује шта у једној књизи има да 
се сматра ваљаним па је стога ваља прогласити књигом за лек-
тиру у средњим школама или као канонско дело које ће се изу-
чавати на славистичким катедрама. Другим речимо, овде је 
очигледно да једна моћна група одређује шта ваља прихватити 
за књижевну вредност, а шта не. А то шта ће бити прихваћено 
као ”несумњива вредност” зависи почесто од историјских окол-
ности духовне ситуације времена и, не мање, од чињенице која 
политичка моћ стоји иза ауторитета критичара или критичарев 
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(такође, и једне групе критичара) ауторитет сâм задобијен, по-
често, попут моћи једног олигарха или шефа клана, у суровој 
борби на месту које се зове кланица, или књижевна кланица, 
сад свеједно. На овом месту поново се покрећу више питања о 
којима смо у овом раду већ говорили и сами их постављали, а 
чија се суштина састоји у неколико питања-тачака које је, сти-
цајем околности, у свом раду  ”Ко говори?” својевремено ре-
презентативно поставила Лин Хеџиниен (Lyn Hejinian) и која 
гласе: ”Постоји ли модел дискурса (јер овде је реч о дискурсу - 
говору, односно становишту једне одређене групе људи-ауто-
ритета, прим. Б.Т.) који је делотворан и вредан, а да није опре-
сиван? (...) Ако је ... пракса поезије проучавање језика које 
укључује опрезност и критику њене злоупотребе, и ако је њена 
злоупотреба у лику јавног лицемерства један од кључних про-
блема нашег доба, онда је на нама да развијемо начине књи-
жевне критике који не би били лицемерни. (...) На крају ових 
питања долазимо поново до основног питања-проблема: ко или 
шта је ауторитет који ‘дозвољава’ некоме да говори, и по којем 
основу је тај ауторитет установљен и/или потврђен?”46 Ова пи-
тања постављена су, вели ауторка Лин Хеџиниан, ”као изазов 
примећеном наметнутом моделу моћи и структурама моћи које 
обликује”, ”односно самом проблему моћи” уоченом у структу-
рама производње уметности и њеном огледалу: критичком про-
суђивању о вредности створеног дела и његовој интерпрета-
цији. Наведена питања су истовремено и одговори, односно 
указивање на чињенице постојања фаланги књижевно-критич-
ких ауторитета, чија моћ почива на темељу самопроизвођења 
сопствене значајности конформистички прилагођене систему 
друштва унутар кога делују. Отуда лакоћа њиховог етаблирања 
међу светом уметника који почесто одоздоле гледају на етабли-
ране критичарске личности, препуштајући им се попут оваца 
за клање. Давно установљено правило да уметник о своме делу 
мора да ћути, да не исказује своје ставове (веровања) о њему, 
но да се препусти другоме, наводном зналцу књижевних вред-
ности, произвело је, делимично, ситуацију у којој самона-
метљиви зналац-критичар књижевности може да заузме пози-
цију човека чији је ауторитет неумитан, а злоупотреба тога ”ау-
торитета” енормно ефикасна и делатна. Али књижевно поље 
препуно је игара са улогама које очас могу да буду замењене па 
46 Lyn Hejinian: "Who is Speaking?", у: Lyn Hejinian: "The Language of Inquiry", 
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2000. У нашем раду послу-
жили смо се српским преводом одломка из наведене књиге: "Ко говори?", "Про феми-
на", број 46-50/2007-2008, стр.171
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да се тако сâм аутор као онај који на своју руку инсценира 
вредности за које верује да његово дело поседује појави на сце-
ни која промовише разноврсне перформативне радње ауторо-
вог самоинсценирања. Та прича је рођена крајем деветнаестог 
века а данас у доба савремених начина комуницирања добила 
је своје монструозне облике и такође се догађа, где другде, него 
у кланици која се налази у близини књижевног трга. Да бисмо 
овај ”феномен” покушали да разумемо отворићемо ново по-
главље у овом раду.

V

Одувек ме је интересовало питање чију загонетност 
и данас покушавам да решим: приликом одлучивања о доде-
ли једне књижевне награде ко бива награђен: аутор или његов 
имиџ (image)? Онима који су годинама професионални члано-
ви разних жирија за доделу бројних књижевних награда моје 
питање се чини наивним и, зашто не, сувишним и смешним. 
Одговор, дакако, гласи: награда се додељује имиџу (image) јед-
нога писца. Пишчев текст је неважан, текст романа је неважан, 
књига песама или есеја је неважна. Он, XY, до данас није до-
био ”ту и ту” награду ове године ћемо је доделити њему. Да за-
право награда треба да буде додељена делу (оствареном умет-
ничком продукту) коју ће примити његов творац то члановима 
наших жирија никада ни на памет није пало. Но, за наведену 
перфидност и, дакако, глупост, не смемо окривити само чла-
нове жирија. Одавно је, наиме, постало јасно да у књижевним 
пословима један књижевник не живи на темељу књижевно-у-
метничке ваљаности онога што створи, него од слике коју он 
о себи шири, од сопствених инсценираних радњи (самопрет-
стављања) коју предаје (продаје) једној широкој књижевној 
заједници која се састоји како од његових колега писаца, тако 
од читалаца те, коначно, од неизбежних медијских радника. 
Практично спровођење пишчеве самоинсценације међу наве-
деним светом збива се, израчунала је једна вредна немачка ау-
торка47, унутар дванаест начина и пракси о којима ћемо ускоро 
проговорити коју реч више. Верујемо, не без разлога, јер књига 
Каролин Јон Вендорф (C. J. Wendorf) говори о теми која је, сти-
цајем околности, и нама нит-водиља у овом раду. 
47 Carolin John-Wenndorf: ”Der öffentliche Autor. Über die Selbstinszenierung von 
Schriftstellern”, Transcript Verlag, Bielefeld, 2014
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У претходном пасусу дошли смо до закључка да уну-
тар књижевног поља писац придаје далеко већи значај свом 
самоисценираном имиџу но ономе што је написао. Огромно 
бављење писца самоинсценацијом, односно својом сликом у 
јавности, ставља његово дело у сенку. Другим речима, писац 
не жуди да му дело буде оно које му отвара путеве до јавности, 
но настоји да до свога угледа допре путем различитих страте-
гија самоинсценирања, иконографије и стварања мита о себи, 
при чему припремање таквог пута за већину писаца има дале-
ко већи значај но стварање самог дела. Писце, изузетке од овог 
правила је тешко наћи. Од страних писаца навели бисмо Мори-
са Бланшоа (у јавност су доспеле две фотографије овог аутора, 
једна из младих, друга из позних година пишчевог живота), Џ. 
Д. Селинџер је тек у позним годинама живота једанпут стао 
пред фотографа, немачком философу Хансу Блуменбергу прет-
стављање у јавности (осим предавања) тешко је падало. Дале-
ко најпознатији је случај Томаса Пинчона. Постоје три његове 
фотографије из младости. Публици мора бити довољно њего-
во дело. Овим писцима један human touch путем фотографије 
беше посве стран. Насупрот томе писцима који свој image по-
често праве управо путем фотографије (такође у тв програми-
ма) управо овакав став је нешто што они прижељкују и, при-
родно, захтевају, поседујући неутаживу вољу да буду присутни 
у јавности. Такви ставови читаоце упућују на  сумњу у вред-
ност дела ових аутора, што се почесто показује као сумња која 
је имала своје ваљане основе. Мучно би било наводити при-
мере писаца, чланова савремене српске image олигархије. Уме-
сто тога претставићемо једну палету стратегија којима се слу-
же писци којима је светлост рампе дража од књижевног дела.

Књижевни погон и његово поље испреплетено је без-
бројним невидљивим нитима које стварају извесне објективне 
релације и друштвене односе међу актерима тога погона. То је, 
казаће Бурдије (P. Bourdieu), једна ”невидљива реалност, која 
не може да се додирне прстима, али је ипак порекло много-
бројних одношења” унутар књижевног поља, дакле реалност 
par excellence. У тако организованој стварности, ”изван корица 
својих књига”, крећу се писци ка прављењу свога ”имиџа” ос-
лоњени у том погледу само на свој таленат и своје индивиду-
алне склоности како би изван списатељског стола своју личну 
”вредност увећали, сачували или је на провокативан начин ста-
вили у жижу јавности”48. При томе писци имају у виду чиње-
48 Carolin John-Wenndorf, нав. рад, стр. 28
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ницу да интелектуални капитал кога су уложили да би створи-
ли дело није онај одлучујући фактор који их води ка слави, но 
путем разних пракси и поступака, лично залагање да тај капи-
тал постане видљив код оних којима је интелектуални капитал 
био намењен. Одјек кога има једно објављено дело оивичено 
је пољем моћи институцијâ (издавач, медији, новинска Gate-
Keeper-функција, Agenda-Setting) које га, као да је његово дело 
корпорацијски производ, штите. Отуда проистиче и склоност 
аутора да свој производ брани намећући у први план своју лич-
ност док му дело, чак и када је којим случајем одиста значајно, 
остаје на маргини књижевног тока. Њему при стварању сво-
га ”image” помаже и његов ”креативни капацитет” овога пута 
стављен у службу практичног мајсторства у креирању сопстве-
ног мита о себи. У том смислу је књижевно поље, ”попут сваког 
другог социјалног поља, такође једно поље игре (ein Spielfeld), 
поље  игре одмеравања снага (ein Kraftfeld) али и једно поље 
борбе (ein Kampffeld)”49 за позицију унутар књижевног поља. 
У том пољу, вели Каролин Џон-Вендорф, сâм ”појам аутора се-
мантички се дели на: ауторову личност (Autorperson) у којој је 
аутор приватно отеловљен и на ауторову фигуру  (Autorfigur), 
дакле улогу коју он преузима у јавној игри на књижевном 
пољу”50. Ауторова фигура у таквим околностима се служи раз-
личитим праксама самопретстављања и самостилизације. Ау-
торка, чију књигу у овом раду истовремено и претстављамо 
али је и користимо у смислу референтне коректурне радње у 
оквирима наше сопствене критике изванкњижевних пракси 
којима се писци служе да би задобили пажњу јавности, обради-
ла је дванаест списатељских начина самопретстављања и само-
инсценирања које аутору доприносе да у пољу књижевног по-
гона (Literaturbetrieb) заузме ону позицију за којом чезне али је 
у готово стопроцентном случају не заслужује. Поље ауторових 
инсценирања као смишљених стратегија како би се допрло до 
јавности о којима ће овде укратко бити речи несумњиво припа-
да сивој зони књижевности и с обзиром на проблематику етич-
ности ових радњи која се већ на први поглед намеће исте ваља 
подвргнути етичкој нормативној критици а у оквирима добрих 
обичаја очекиваних у зони књижевне борбе. 

Радњама ауторових инсценирања припадају разни ма-
неври обмана међу којима су најуочљивије две: симулација и 
дисимулација. Прва одражава нешто што гледећ једног пис-

49 Carolin John-Wendorf, нав. рад, стр. 33
50 Carolin John-Wendorf, нав. рад стр. 134
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ца указује на његову комедијантску улогу коју он смишљено 
управља према публици, док друга, дисимулација, указује на 
акт фингирања нечега што писац жели да сакрије, на пример 
своје име (бирајући псеудоним), свој прави пол, конфесију, ет-
ничку припадност - што све заједно указује на пишчев аран-
жман да се дистанцира од себе самог како би у социјалном 
миљеу друштва коме припада заузео бољу позицију од оне која 
му на темељу стварног порекла припада. Неки писци опсесив-
но су окренути стварању имиџа аутентичности. Када се ова 
принудна радња стварања аутентичности код неких писаца по-
себно истиче задобија се она друга страна аутентичности, наи-
ме изманипулисана аутентичност схваћена овога пута не као 
признање публике, него изведена ”на даскама” књижевног по-
гона друштва унутар кога писац ствара. Стварање аутентично-
сти може се произвести на различите начине, од препознавања 
једног писца по томе коју врсту одела носи, шта воли да кува, 
која пића пије, укус према одређеним јелима, склоност према 
неким хобијима (љубав према пецању, на пример), посебна љу-
бав према природи или према самоизолацији итд. Писце поче-
сто не мимоилази жеља за иронизирањем. Тако неки писци по-
моћу ироније покушавају да сакрију оно у шта као друштвена 
бића и чланови одређеног социјалног миљеа не верују, али кроз 
бројне ставове исказане писаним путем или гестама његовој 
публици је лако да препозна пишчеве ставове у које он истин-
ски верује. Метода херезије једна је од најпопуларнијих мето-
да пишчевог покушаја да заведе своју публику. Херетичко са-
моинсценирање се може дефинисати као ”субверзивно интен-
дирано стављање у питање опште прихваћене норме и циљано 
дискредитовање етаблираних личности, институција и систе-
ма мишљења”. Писци на тај начин годинама сакупљају инте-
лектуални капитал служећи се овом методом док у временима 
када се друштвени односи у једном социјуму промене исти се 
акумулирани капитал користи за личну промоцију у новонаста-
лом друштвеном контексту. У последње време међу писцима 
постало је веома популарно да производе извесна самосведо-
чења о својим поступцима из времена када многи који су били 
савременици наводних херојских збивања о којима припове-
дач једне аутобиографије о себи прича више нису међу живи-
ма. Оваква ”сведочења” почесто садрже и известан субверзив-
ни потенцијал према колегама писцима који нису у прилици 
да оповргну тврђења јунака аутобиографског списа. У сваком 
случају, пишчево самосведочанство обогаћено анекдотама које 
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су не ретко измишљене и засноване на индивидуалним интер-
претацијама вредности, фунгира превасходно као основа њего-
ве ”медијске колпортаже али и као дискурзивно учвршћивање 
његовог (пишчевог) мита о себи”. Истој тој сврси служи пиш-
чев објављени дневник који је почесто, што се тиче ”истина” 
изнетих у њему, за институцију историје књижевности посве 
неупотребљив. Једна крајње интересантна врста ауторове са-
моинсценације је такозвано ”отворено писмо” упућено јавно-
сти поводом нечасног поступка неког од учесника у државној 
политици или у политици културе једне хомогене заједнице. 
Датум првог таквог писма је познат: 13. јануар 1898. Аутор, та-
кође: Емил Зола. Повод: ”случај јеврејског официра Драјфуса”. 
Наслов Золиног отвореног писма је такође познат. Гласи јед-
ноставно: ”Оптужујем”/”J’ accuse”. Писмо је постало ”мустра” 
свих потоњих ”отворених писама”. Започиње флоскулама по-
хвале за неко дело онога коме је писмо упућено, помињу се ње-
гове заслуге за нешто важно потсећањем на нешто што је не-
када онај коме је писмо упућено чинио - тада, наводно, изузет-
но добро, храбро и поштено - наставља се са еуфемистичким 
подржавањем његових врлина да би се потом свом жестином 
обрушило на најновије дело и поступак адресираног којим он, 
адресирани, ставља мрљу на своје славне некадашње чинове. 
Золино писмо пример је ауторовог медијалног уплитања (неко 
би рекао ”ангажовања”) у ствари које су од посебног интере-
са за државу или једну политичку и социјалну заједницу. На-
равно, наведеним писмом Зола је скренуо пажњу и на себе са-
мог. Тако да је ”афера Драјфус” ускоро постала ”афера Зола”. 
Могуће је, дакле, да је Зола своје писмо Клемансоу, писао себе 
ради како би управо на себе и своје постојање као писца скре-
нуо пажњу. Наравно, ова претпоставка не важи за Золу, али би 
могла да важи за неке од опонашатеља његовог поступка. Ка-
жемо ”могла”, јер у таквим случајевима јавност никада није 
сигурна у прави повод писања једног ”отвореног писма”: да 
ли је реч о истинском анагажовању за једну ствар, или, пак, за 
своју личну, не би ли се исти својим поступком ”препоручио 
јавности” и тако у оквирима своје примарне делатности као ау-
тора белетристике профитирао као јавна личност. Почесто од 
”отвореног писма” једног аутора профитирају и неке његове 
колеге које су писму наведене у позитивном светлу, такође и 
његова партија, уколико је писац члан неке политичке органи-
зације. Конкретно у Золином случају профитирали су Теодор 
Фонтане, Хајнрих Ман и други његови савременици. По пра-
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вилу, вели Carolin John Wendorf, ”једно отворено писмо по пра-
вилу никако не претставља једну спонатну ауторову реакцију, 
него је оно ствар његових стратегијских сагледања и могућег 
деловања ствари за које се састављач писма залаже”51. Неки од 
настављача Золиног примера у двадесетом веку су најеминент-
није фигуре јавног и културног живота држава у којима су жи-
вели: Жан Пол Сартр, Гинтер Грас, А. Солжењицин, Х. Бел, М. 
Валсер, Марцел Рајх Раницки, М. Крлежа и други.

Моделима бројних других ауторових самоинсценација 
припадају његова јавна читања (значај читања једног аутора 
лежи у чињеници да читање увек претставља известан ”прин-
цип непосредности” у смислу да ауторов присутни дух међу 
његовом публиком истог чини ”духовно животнијим” у ситу-
ацији ”Face-to-Face”) чијег је модела наследник ”Poetry-Slam” 
(при чему је главни ”јунак” те врсте ауторове самоинсцена-
ције заправо оно што се зове ”Soundclip” и ауторово држање на 
”сцени”, при чему књижевни квалитет текста и не мора да буде 
особито видљив). Најновији модели произвођења ауторове 
стратегије (Erzeugungstartegie) како би исти постао и остао ви-
дљив настају унутар канала друштвених мрежа (Social Media) 
попут фејсбука (facebook), блога (bloogs) и твитера (twitter), 
такође и ауторова web страница. ”Homepage аутора имају да-
нас високу коњуктуру”, вели писац Норберт Крон52. ”Hompages 
су ауторова виртуелна PR-одељења надлежна за информа-
ције о аутору и пропагирање његових биографских ствари”. 
Homepages је ауторова лична територија (термин ”Territorium” 
потиче од Ervina Goffmana), његов ”симболички простор” уну-
тар кога он ”производи и осигурава властити идентитет” (E. 
Goffman). Укратко, овакви поступци аутора јесу једна врста 
његовог самопромовисања (”self-promotion”) коме су кумовале 
техничке могућности савремених платформи Website-a. Twitter 
је томе посебно погодан где се практикује ”ја-вести” које, пак, 
имају своје читаоце-пратиоце (Follower). Број ових пратилаца 
служи аутору као доказ да је ”праћен” и служи, de facto, њего-
вом угледу. Медиј телевизије аутори су такође искористили за 
своје самопромоције. Преко овог медија писања реч се прак-
тично претвара у усмену и у један ”визуелно-емотивни канал” 
кога прати слика. Овај савремени начин ауторове комуникације 
са публиком одговарао би некадашњим, у осамнаестом, девет-
наестом и до половине двадесетог века, практикованим књи-

51 Carolin John Wendorf, нав. рад, стр. 275
52 Цитат је преузет из наведеног дела Carolin John Wendorf. Прим. Б.Т.
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жевним удругама и песничким серкловима које су чинили ау-
тори оријентисани у оквирима једне одређене поетике, од-
носно одређеног схватања књижевности. Но, ни данас овакве 
удруге нису ретке. Уместо појединца на сцену је ступала група 
индивидуа која је, опет, стајала спрам друге групе која је гаји-
ла другачију поетику или другачију оријентисаност на ствари 
књижевности. Потсетимо се, примера ради, на једну од чуве-
них књижевних група створену средином двадесетог века, на 
”Групу 47” коју су чинили најбољи немачки књижевници ста-
сали концем Другог светског рата. Њихови парњаци у ранијим 
временима били су чувени ”Георге Круг” (George-Kreis) или 
”Göttinger-Hain” чија је карактеристика била да су се груписа-
ли око једне истакнуте књижевне (песничке) личности. Прва 
група је тако за своју водећу фигуру узела песника Стефана 
Георгеа док је друга за своју ”фигуру оца” изабрала песника 
Фридриха Готлиба Клопштока (Friedrich Gottlieb Klopstock) 
који иначе није био савременик ове групе гетингеншких сту-
дената и писаца. Списатељске групе формирају се према прин-
ципу избора по сродности (Wahlverwanschaften) који је важио 
како у доба Гетеа (који је и написао роман истоименог наслова, 
наиме ”Избор по сродности”), тако и данас у доба нашег ме-
дијализованог века. Рецимо само још и то да избором по срод-
ности управља такође стратегија ауторовог самоинсценирања 
где, примера ради, један аутор себе везује за другог, историјски 
давно прихваћеног у свету уметности и књижевности. Karolin 
Jon Vendorf у својој књизи наводи пример песника Штефана 
Георгеа који је за своју фигуру ”обожавања” узео Дантеа и са 
њим се поистовећивао попут брата близанца. Штефан Георге 
је, другим речима, хтео да скрене пажњу да и он сâм по својим 
књижевним обдареностима припада Дантеовом духовном све-
ту те да је, Стефан Георге, слободан да га у унутар свога живо-
та ”цитира” било гестама било делима.  

Овим смо опис практиковања ауторских самоинсце-
нација и, истовремено, приказ књиге Каролин Јон Вендорф 
(Carolin John Wendorf) ”Јавни аутор. О самоинсценацији пи-
саца” (”Der öffentliche Autor. Über die Selbstinszenierung von 
Schriftllern”, 2014) привели крају. Кратак приказ књиге Каролин 
Јон Вендорф уклопио се, стицајем добрих околности, у саму 
суштину онога о чему смо у овом раду намеравали да говори-
мо. Приказ њене књиге обогатио је, верујемо, примерима те 
кратким и сведеним описима практикâ ауторових самоинсцена-
цијâ (које је, иначе, ауторка знатно шире и богатије претстави-
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ла у својој књизи) нашу намеру да у овом огледу списатељске 
самопретстављачке стратегије сагледамо у једном закривље-
ном огледалу које најпре одражава чинове и ”стратегије” писца 
да изван свога дела, дакле изван нечега примарног унутар ње-
говог посла, споља помогне своме делу да изађе из анонимно-
сти а да при том естетске вредности његовог дела остану ван 
домашаја критичког и естетског суда, што, само по себи, за нас 
претставља тек само маркетиншки маневар и пишчево дело 
никако не осветљава чиновима који су одавно били предвиђени 
за дисциплине попут естетике и херменеутике. Јер, сложићемо 
се, стратегије маркетинга унутар наведених дисциплина немају 
шта да траже. Дело захтева суд не маркетиншки оријентисаних 
издавача но суд образоване публике који делује изван такозва-
не поп културе, не инструментализујући дух. Једно је, наиме, 
када аутор намерно и у оквирима своје песничке естетике ири-
тира своју публику, а нешто је сасвим друго када гесте његове 
самоинсценације бивају упућене публици којој дело заправо и 
није упућено, будуће да је иста за дело, из било којих разлога, 
непријемчива. Тако, примера ради, било које дело Самјуела Бе-
кета, није предвиђено да се продаје на киосцима железничких 
и аеродромских постаја, будући да наведене постаје у највећем 
броју случајева имају публику за коју су надлежни аутори дру-
гачијег интелектуалног профила. Флобер, Кафка, Бланшо, Бе-
кет нису писци перитексталног завођења. Што, дакако, подиже 
морал онима који покушавају да буду настављачи такве књи-
жевности. Када је реч о обрнутом случају, онда се показује да 
књижевност, она под знаком самопретстављачких практикâ, 
може да буде средство тиранисања оних који се немаркетизо-
ваном књижевношћу баве и чија је позиција слична оној у којој 
се налазе редитељи ауторског филма. У једном мирнијем тону 
може да се каже да једна и друга врста литературе иду својим 
засебним токовима, с тим што самопретстављачка књижевност, 
природно, односи све књижевне награде, пуни књижаре папи-
ром, црпе слуђену публику, острвљује се на Лепо и на Етику, 
заводи и, једино што позитивно чини - оставља, с погледом по-
бедника, ону другу врсту књижевности на миру. Прва се засни-
ва на субјекту (Име Аутора поклања читаоцу безвредан текст), 
друга, аутентичност заснива на објекту (на Тексту) изван свих 
медијалних диспозитива, паратекстуалних указивања и пер-
формативних делања. 
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VI

На претходним страницама бавили смо се, уопште-
но говорећи, закономерним последицама онога што се назива 
либералном капиталистичком демократијом, односно хипер-
комерцијализованим капитализмом који своје пороке обилно 
баца и на свет књижевности. Самоинсценацијским стратегија-
ма књижевника, није тешко да се закључи, темељ је похлепа. 
Она је врхунска вредност како за богатог капиталисту тако и 
за сиромашног романсијера који настоји да уновчи своје ис-
куство, рецимо, искуство избеглице или ратног сирочета те да 
своја сазнања прогоњеног и ратом трауматизованог човека из 
југословенских ратова 1991-1995 уз помоћ својих нарцистич-
ких прича по могућности што боље наплати. Сетимо се само 
Џевада Карахасана, Саше Станишића, Кецмановића, Влади-
мира Табашевића ... Листа таквих аутора са простора бивших 
југословенских република је огромна. Успеси таквих аутора 
на тржиштима оних земаља које су активно учествовале у ру-
шењу Југославије су такође - није никакав парадокс - огромни.  
Било је довољно у земљама рушитељима политички коректно 
стилизовати своје безнађе. Не заборавимо, аутори који се да-
нас појављују са својим романима у доба између 1991. и 1995. 
године били су тек десетогодишњаци. Сви листом, било да су 
живели у некој од бивших југословенских република, било да 
су се са родитељима упутили у Немачку, Аустрију, Шведску, 
научили су да живе унутар економског система тих земаља а 
који се зове капитализам (било дивљи капитализам у Србији, 
Хрватској, Босни, било капитализам са знацима неолиберализ-
ма у Немачкој, Аустрији, Шведској). Систем вредности и еко-
номски систем огледају се један у другом. Не заборавимо: у ка-
питализму је похлепа врлина. Шта млад аутор да чини осим да 
упражњава технике саомоинсценације како би путем њих до-
шао до привидног угледа. ”Крај скромности” је одавно уочио 
Хајнрих Бел (H. Böll: ”Ende der Bescheidenheit”) у свом гово-
ру из 1969. Естетички стандарди монетарно су регулисани, по-
готово у доба разулареног капитализма. И можда би на овом 
месту било примерено навести једну реченицу Хане Арент (H. 
Arent) која делује као ”путоказ за савремени тренутак” а која 
гласи: ”Постоји амбис између људи блиставих и јасних идеја 
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и људи бруталних дела и активне бестијалности, кога никак-
во интелектуално објашњење не успева да премости”. Написа-
смо, потсетимо, на почетку овог рада да књижевна сцена данас 
претставља спектакл који се на први поглед збива само у кла-
ници, а заправо се збива, како смо уверени, на пољу књижев-
ности, на самом месту производње књижевности. Један финији 
дух него што смо ми, Маршал Салинс (Marshall Sahlins), ово 
исто што смо ми рекли формулише биранијим речима: ”Се-
бични интерес, који пулсира у грудима сваког људског бића, до 
краја XVIII је почео да се сматра за нешто добро - толико до-
бро, да су га до XX века неки прогласили за нешто најбоље ... 
Искључива посвећеност појединца властитом добру постала је 
основа друштва, пре него његова Немезис - као и неопходни 
услов за највеће могуће богатство народа”53.

Задржимо се сада на тренутак на једном сасвим друга-
чијем погледу на свет и на књижевност. Замислимо да је ово 
доба Фридриха Хелдерлина или Паула Целана. Поменимо ети-
ку и однос књижевности и етике, као и однос етике и књижев-
ности. Погледајмо на страну оне врлине која се зове ”храброст 
песништва”. Прочитајмо још једанпут чувени текст Филипа 
Лакуа- Лабара (Philippe Lacoue-Labarthe) ”Храброст пес-
ништва” (”Le courage de la poésie”, Paris, 1993)54. Шта читамо у 
том тексту? Не враћајући се на оно што је био повод писању 
овог текста (Хајдегерово држање спрам фашизма тридесетих 
година прошлог века и Лабарова тврдња да је политика наведе-
ног философа била устоличена у архи-фашизму те да је овај 
архи-фашизам уписан и у његове текстове из тога доба те су-
протстављање Хајдегерових ставова о песништва спрам оних 
Валтера Бењамина) рећи ћемо да се у њему разматра мотив 
”мисије песништва” а која захтева једно ”архи-етичко својство 
храбрости”. Овде ”мисија песништва” није схваћена као задаћа 
песништва у смислу да песништво треба да подучава, него у 
смислу како приступити оном опеваном у песми. Претпоставка 
при томе је да сваки пут свака песма доноси своју ”јединствену 
задаћу песме” а што није ништа друго до ”оно о чему песма 
сваки пут сведочи”. Њено је сведочанство, каже се, ”вазда све-
дочанство истине”, ”потврда једне истине”. У суштинском 
свом виду она је ”геста егзистенције,  (...), ”геста у виду егзи-
стенције”. Одатле се изводи закључак да је ”живот по својој 
бити песнички”. ”Живот је dictamen песме” (он је ”оно испева-

53 Маршал Салинс: "Западњачка илузија о људској природи", Београд 2008
54 Наведени Лабаров текст преведен је на српскохрватски језик у часопису "Репу-
блика" 2013/1-3, стр. 144-159. Прим. Б.Т.
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но песме” - ”das Gedichtete der Gedichte”). Испевано (дицта-
мен, das Gedichtete) ”диктира живот”. Живети, пак, захтева 
храброст. Испевано (dictamen) зна за постојање те храбрости. 
Она, храброст, је ”преданост опасности”, ”храброме (песнику) 
прети опасност”. Тиме што храброме прети опасност, она пре-
ти и свету. То пак песника отрежњава. Он као човек постављен 
је у средиште живота а ту му ”не остаје ништа друго до непо-
мично постојање, посвемашња пасивност, која је бит храброг”.  
Између њега и света постоји један однос, а песнику не прео-
стаје ништа друго ”осим да се посве преда односу”. Он, као 
песник, и песнички, залаже свој властити живот ”кога налази-
мо у dictamen-u, дакле, у испеваном (das Gedichtete). Закључи-
мо речима Филипа Лаку-Лабара: ”Храброст је оно што пес-
ништво мора имати у својој транзитивној функцији (профет-
ској или анђеоској) и отуда се сучељава с опасношћу света и 
објављује задаћу која се треба испунити. Етички чин би онда у 
мањој мери била сама песма неголи оно што песма диктира као 
задаћу”. Погледајмо колико се ови ставови-знамења разликују 
од ставова аутора самоинсценирајућих аката посвећених ис-
кључиво њиховој промоцији у свету, где дело није важно, нити 
оно за шта се дело залаже, но тек сâмо ауторово име. (Упореди-
мо најаве нових наслова издавача ”Лагуна” или било којег дру-
гог издавача: ”Објавили смо новог Великића, новог Басару, 
етц.). Велика је то разлика спрам времена када се најављивао 
наслов дела и кратки приказ његове садржине! Оба начина 
припадају различитим Denkstil-ovima (Denkstiл - појам потиче, 
како смо овде већ писали, од Лудвига Флека /L. Fleck/), однос-
но колективима који мисле на исти начин (Denkkollektiv) /појам 
такодје потиче од Флека/.  И ”Denkstil” и ”Denkkollektiv” резул-
тати су друштвених дешавања. На темељу тих социјалних де-
шавања настаје оквир једног униформног мишљења кога 
прихвата један одређени колектив који је по својој дефиницији 
нешто што је у себе затворено. Оно што је родоначелник ових 
двају појмова њима хтео да каже јесте да у друшву не постоји 
ништа што је случајно, безразложно и насумично, него је увек 
установљено као апсолутно важеће према принципу онога што 
се зове Denkollektiv, односно стил мишљења (Denkstil) који већ 
самим собом указује на своју природу, наиме да је принудан, да 
садржи оно што се назива (Denkzwang), дакле, ”мишљење на 
темељу присиле”. У једној нешто новијој оптици ови појмови  
се могу лако заменити појмом ”дух времена”, односно ”поглед 
на свет”. Унутар њих стоји чињеница да њима такође управља 
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некаква ”тајанствена” моћ (machtbestimmte Steuerung) која има 
сличности са оним што Дерида (J. Derrida) назива ”мистичним 
темељем ауторитета” (”le Fondement Mystique de l’ Autorité”) о 
чему смо у овом раду већ писали. Снага једног имена, његов 
значај унутар једног друштва испливава на светлост дана не уз 
помоћ снаге његовог дела, него на темељу снаге извесног ”ми-
стичног” ауторитета који је свој ауторитет такође стекао на 
тајанствен начин али је при томе прошао исти пут као и његов 
претходник. Хваљен је био ”до јаја” али се не зна због чега, до-
био бројне награде за нешто за шта се не зна због чега је 
хваљен, нити од кога је хваљен (хвалилац нема имена, осим 
грађанског), и ту се круг затвара. Носиоци имена (свакако не 
њихова дела) могу бити мирни одавде до њихове смрти када ће 
бити спуштени у један од гробова за заслужне грађане, опет, 
нико не би знао да каже зашто и по чему се исти по својим ”за-
слугама” разликују од ”незаслужених грађана”.  Тај круг се не 
може тек тако поништити, будући да би се тада морао ”ликви-
дирати цео грађански систем” (Франц Шу / Franz Schuh), чији 
је део тзв. ”слободна штампа”. А напредак ”слободне штампе” 
би се састојао, како је својевремено још Карл Краус писао, у 
томе да  људи више не читају новине него да их пишу. Тако би 
”литераризовани журнализам продуковао журнализацију лите-
ратуре”. А то се последњих тридесет година дешава у српској 
култури. Ако томе прибројимо стилски шламперај и недоста-
так моралне корекције литераризовани журнализам и журнали-
зација литературе нашли су се као пилећи батак у недељном 
сосу: посве онако како припада грађанском реду, поретку, до-
брим обичајима и систему. Ако смо овде помињали Карла Кра-
уса који је деловао почетком двадесетог века онда би пуког по-
ређења ради било корисно навести две реченице овде већ на-
вођеног Феликса Филипа Инголда (Felix Phillipp Ingold) који, 
сто година након Крауса, вели: ”У основи, уметников захтев у 
погледу стила, композиције или експеримента се схвата као 
елитаран - те ће он стога важити и као досадан .... Један текст у 
том смислу мора у првој линији бити забаван, способан за кон-
зенсус и на известан начин узбудљив ...”  Уз то Инголд додаје 
да аутор који хоће да буде један прихваћен аутор, исти се мора 
прилагодити наведеним условима, бити, дакле, медиокритет 
прилагођен текућем тренду у белетристици. Ово је рекао један 
аустријски аутор о ситуацији у тој књижевности. Ми, у погледу 
прилика у српској књижевности, овим изјавама не бисмо има-
ли шта да додамо. Награде добијају писци за које знамо уна-
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пред да ће их добити, велика и угледна награда никада неће 
ићи непознатом аутору, макар исти објавио неочекивано добро 
написано књижевно дело. Неки аутори ће у Аустрији добити и 
више од тридесеттри награде, неки ниједну. Препознаје ли се 
српска књижевна сцена у управо наведеној ситуацији? Најна-
грађенији  писац у Аустрији је Фридерике Мајрекер (F. 
Mayröker) у Србији Матија Бећковић. Да ли су ови аутори ика-
да написали ишта изузетно? - Написали су очекивано. Беху 
”авангарда на служби”. Тим примерима ваља додати слабо та-
лентованог Данила Киша у Аустрији је то Роберт Менасе (R. 
Menasse). За њима следи дуга листа исто тако просечних, али 
тренду прилагодљивих аутора. Србија, међутим, још није на-
шла свога аутора, попут Аустрије, аутора у улози награђеног 
али посрамљеног и увређеног човека (Т. Бернахард)55. Србија 
таквог не познаје, сваки награђени прима награду без увреде и 
без осећања да је наградом понижен. Какви жирији (полуобра-
зовани, макар били и наставници на Универзитету), такви и ау-
тори (полуобразовани). Треба ли да их именујем? Да почнем, 
рецимо, од Михајла Пантића ... Исти је човек час у жирију неке 
од престижних награда, час у улози награђеног. Да наведем 
друга имена? - Наћи ћете их свакодневно било у дневним нови-
нама, било у књижевним листовима и часописима, углавном су 
уредници у издавачким кућама и часописима, једном речи, 
књижевничка бижутерија са педигреом потеклим са тла књи-
жевног журнализма. Рене Шар (R. Char), Е.М. Сиоран, Ж. П. 
Сартр (J.-P. Sartre), П. Хандке - овим ауторима се дешавало да 
одбију неку књижевну награду. Шар и Сиоран, међутим, били 
су консеквентни: награда је за другачије. Француски аутор Ми-
шел Хулебек (M. Houllebecq)  /овај пример наводи Ф. Пх. Ин-
голд у тексту ”Was bleibt? Was beliebt”/56 пореди књижевну сце-
ну (књижевни погон) са ”супермаркетом где је све обележено 
квантитаивним критеријима, са трендовима, модама и актуел-
ним Хyпес”. (....) ”Књижевна култура је мегдоналдизована, 
тако да би се свако одликовање (награда) могло разумети као 
издаја књижевности као уметности, будући да такве награде 
почивају на компромисима жирија који са књижевношћу мало 
везе имају, али, при томе са политичком коректношћу свакако”.

Побунити се против таквог стања? Питање је помало 
сувопарно. Узроке овакве ситуације знамо. ”Себични интерес 
55 Видети књигу Thomasa Bernaharda: "Meine Preise" ("Моје награде"), 2008. Прим. Б.Т.
56 Текст Feliksa Philippa Ingolda "Шта остаје? Шта је по вољи?" први пут је објављен 
у листу ""Neuen Zürcher Zeitung",  јесен 2017., други пут, пак, у онлине верзији часопи-
са "Volltext", 1. јула 2018. Прим Б.Т.
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који пулсира у грудима сваког људског бића”, неолиберална 
идеологија и економија, моћ котерија и кланова, раст корпо-
ративне тржишне моћи издавача, корупција у сектору култу-
ре. Рећи да су писци ти који дефинишу реалност у својој бран-
ши не би било тачно. На првом месту узрока невоља о који-
ма овде говоримо јесу они малопре наведени. Лични интерес 
и моралност друштва су два пола који происходе са два раз-
личита темеља: човекове природе по себи (генетски детерми-
низам, ”себични ген”) и логика друштвено-економске поли-
тике која је одабрана да човеку буде водич (неолиберализам 
и комерцијални систем ”постколонијалности”). Књижевну 
сцену дефинише, дакле, наведена реалност економског и по-
литичког фактора а тек потом је одређују и писци који су, по 
природи ствари, укључени у рад друштва у најширем смислу 
речи. Овакво виђење ствари оставља, ипак, целу област култу-
ралних признања и канона, једним знатним делом празним и 
неиспуњеним могућим виђењем целине за шта бисмо, свака-
ко, требали да се залажемо. Изгледа, пак, да целину није мо-
гуће сагледати, не бар у некаквој помирљивој равни. Живимо 
у стиловима престижа. Онај ко нешто дела жели да буде при-
знат и угледан. Свет у тој области у којој он дела (у овом слу-
чају књижевност) унапред жели да зна у шта ће да инвестира 
своје слободно време и новац. Измишљени су стога различити 
облици симболичких признања унутар симболичких размена 
дарова. Онај ко ”победи” у надметању за ”најбољи роман го-
дине” или ”најбољу збирку песама године” и исто тако онај ко 
се сам пријављује на конкурс награде која има снагу симболич-
ког капитала прихвата игру у коју је укључен и онај (они) кога 
(које) називамо ”мистичним ауторитетом” и који ће да одлучи 
које је име понело назив победника. Овим ступамо на тле оно-
га о чему смо на почетку рада писали. Оправдање награде је 
награда сама, она не носи оно што она са собом треба да носи 
(симболички капитал и симболичку размену) но зато што је на-
града и има силу свога постојања (силу коју сви одобравају: 
награде треба да постоје, каже се). Награда као награда (по-
пут правде као права) није награда ономе који ју је највише за-
служио, но сила којој се писци покоравају, јер ”тако треба”, јер 
тако каже обичај, јер тако каже сам разлог због чега јој се по-
коравамо. - То је ”мистични темељ њеног ауторитета”. Видимо 
на овом месту да се налазимо у оквирима мисли Монтења, Па-
скала и Дериде. Паскал ово што смо рекли пише под утицајем 
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Монтења, а Дерида под утицајем и Монтења и Паскала57. На-
града има свој ауторитет, али тај ауторитет стечен је на сили, 
као што је и правда заснована на сили. ”Закони нису праведни 
као закони”, каже Дерида, као што награда није награда зато 
што је награда, већ зато што њоме управља ауторитет, свејед-
но да ли корумпирани ауторитет, или не. Награда је садржа-
на у свом концепту награде као награде али чињеница да она 
мора да буде и додељена лако је баца у руке ”овлашћеној (а ми-
стичној) сили” која са своје стране ничим не може да оправда 
своје ставове попут деконструкционисте који покушава да тек-
сту лоцира значење. Уколико то не може тзв. ”наука о књижев-
ности”, односно ”књижевна теорија” (обе се у погледу говора о 
значењу текста задржавају у оквирима појмова ”неодлучивост” 
или ”текстуална полифонија”, ”плурални текст”) како то може 
жири. Дуго година, столећима чак, прихватамо здраво за гото-
во, оно што не садржи снагу одлучивости, нити је икако може 
да има. Победник у једној од дисциплина олимпијских игара, 
није исто што и ”победник” који је то име заслужио у натечају 
за неку књижевну награду. Неко је морао да изабере победни-
ка али нико не би могао да обезбеди разлог и да утемељи своју 
одлуку осим на нечем што стоји унутар саме његове моћи као 
сирове силе. Чак је и он, члан жирија, самом себи стран, јер он 
врши једну улогу која је бесмислена (која нема свог смисла, а 
нема смисла, јер нигде не може да се утемељи). Његов аутори-
тет је мистичан, јер ни он сам не зна на чему почива. Његов ау-
торитет је једна ”легитимисана уобразиља” а легитимисана је 
на концептуалном појму ”награда”, која је опет једна ”легити-
мисана уобразиља”. Концепт награде се ту суочава са сопстве-
ном границом: у самом себи. Стога исти мора бити ништа дру-
го до мистичан. И насилан. Да ли могуће да се насиље ”про-
глашења” неког аутора за добитника награде с позиције ауто-
ритета оспори или обезвреди? - Могуће је, али пракса то неће 
желети. А неће желети зато што се иста налази под окриљем 
једног ”Denkstila” и једног ”Denkkollektiv-a”. Оба одређују шта 
ће се у једној епоси мислити, шта ће бити утврђено као начин 
и обичај колективног мишљења. Концепт победника заснован 
тамо где је то могуће пренео се на најмање подесно подручје, 
на равни једног истог постојећег мисаоног чина: на уметност и 
књижевност. То је логичка погрешка par excellence. Са том се 
погрешком живи и она је делатна и посве живахна већ више од 

57 Jacques Derrida: "Gesetzeskraft. Der 'mystische Grund der Autorität". Наслов ориги-
нала: "Force de loi. Le 'fondement mystique de l'autorité. Видети фусноту 16, 17 и 18 у 
овом раду. Прим. Б.Т.
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двеипо хиљаде година. Она је кривац што књижевност живи, 
између осталог, и на тим основама. Те основе, пак, у пракси 
производе међусобну мржњу и нелагодност међу уметницима 
и књижевницима. Друге начине регулације књижевноуметнич-
ких вредности, човек, на жалост, није нашао. Дотле књижевна 
сцена остаје рад који се не збива само у кланици, него је сама 
кланица. Књижевност је за мудре, верујемо, негде другде. Сце-
на такве књижевности  не репродукује и не понавља референт-
не сцене друштва, његове амбиције и снове о бескрупулозно-
сти, зверским нагнућима и казуистику крви.

Привели смо писање овога рада крају. Говорећи о награ-
дама, може баш и нисмо нашли срећан начин да оглед доврши-
мо. Није, читалац ће, верујемо схватити, у нашем раду никако 
реч о књижевним наградама које, иначе, бацају криву светлост 
на  текућу књижевност, будући да се на темељу њих не може 
ништа друго закључити осим о укусу једне генерације или, 
штавише, о друштвено-историјском притиску унутар кога је 
та генерација живела. Демократије, по природи ствари, и она-
ко у уметности не може бити. Али, идеологије стога има оду-
век пуно. Сива зона књижевности збива се у њеном друштве-
ном простору. Не заборавимо, у књижевном пољу налазе се све 
особености ”функционисања политичких и економских поља” 
(П. Бурдије). Наша унутрашња читања књижевности разликују 
се од оних која се дешавају на књижевној сцени. Институција 
књижевног канона не постоји ради унутрашњих читалаца него 
је устоличена ради симболичког поретка како би се припадни-
ку једног национа рекло: ово су наша веровања. Покушајте, 
примера ради рећи да вам Његош и Андрић као писци баш и не 
значе нешто и да бисте на пусто острво радије понели Дефоа, 
Паскала или Монтења и, дакако, Црњанског, него књиге ове 
двојице без чијих дела бисте могли мирно да умрете. С друге 
стране, ми сумњамо у све могуће привилегије субјекта који до-
носи одлуку да једну књигу стави у књижарски излог. Све књи-
ге не могу стати у један књижарски излог. Зашто је стала баш 
ова књига а не нека друга то почесто може да објасни неко ко 
има став према имену неког писца или ко има став спрам вла-
дајућег конзенсуса о томе шта у књижевни излог ваља да буде 
стављено. Слободе и ограничења су бројна. Тачке гледишта 
остају затворене, оне не рефлектују ништа, осим пусту вољу 
поседника моћи како у сфери културе, тако и у сфери полити-
ке. Тек ретко кад у једној култури постоји интелектуалац који, 
попут Сартра, репрезентује  и установљава дисеметрични од-
нос према владајућем мишљењу. Сартр, каже Бурдије, ”прона-
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лази у анализи аутора по избору, који су сви странци у школ-
ском пантеону, помало академску прилику да попише и упо-
реди све технике заната авангардних писаца интегришући до-
приносе Селина, Џојса, Кафке и Фокнера у препознатљивим 
књижевним формама, и стога веома ‘класичним’. (...) Пишући, 
поводом Фокнера, да једна романескна техника укључује ме-
тафизику, он се поставља као посредник монопола легитимно-
сти у погледу романа, насупрот  Жидовима, Моријацима и дру-
гим Малроима, пошто је једини који има диплому метафизи-
чара”58. Сартр, нагласимо још једанпут, у избору аутора своје 
анализе бира оне који су ”сви странци у школском пантеону”. 
Ова ситуација је посве ретка и никако не иде у прилог нашој 
критици ауторитета. Но, Сартру се мора признати компетент-
ност и честитост у књижевнокритичким делањима. Другима 
се наведена компетентност не може признати. Наши Моријаци 
се, међутим, не предају. То ја називам паланачком некомпетен-
цијом, уличарењем у књижевности. Таква ситуација у коју смо 
сатерани симболима некомпетентности здушно изграђује сиву 
зону књижевности и, дакако, од ње живи: почев од новинског 
пискарала до професора универзитета. Тачка реалног о којој 
пише Бадју (A. Badiou) мора да се изгради. Хипотеза реалног 
је, међутим, утопија. Унутар књижевног поља које је покретно, 
потреба - макар она била посве и нужна - да се нађе реална тач-
ка посматрања ситуацијâ у књижевности и изграђивање свет-
лије, дакле и поштеније зоне књижевности, је немогућа мисија.  
Постојање сиве зоне и прљавих руку у књижевности је евиден-
ција са којом се морамо да помиримо. Мирећи се са њоме, по-
требно је да је увек имамо у виду. Они храбри ће читати Своје, 
они склони сивој зони књижевности сањаће буржоаски сан о 
новцу и богатству, књижевним преварама, распитивати се ”шта 
вреди читати данас” (бити у тренду са књижевном модом), 
распиривати хистерије и варати у игри која, дакако, није само 
њихова. Реална зона књижевности постоји, макар била и уто-
пија. Но, таква хипотеза реалне зоне књижевности мора да се 
учини постојећом. Са периодом који нас тлачи и опаким и раз-
вратним друштвено-књижевним обичајима који нас муче - са 
сивом зоном књижевности - изаћи ће се на крај. Књижевност 
не постоји само за буржоазију. Хомер је створио и Одисеју и 
при томе и писца и читаоца који се зове Одисеј. То је и име бу-
дућег стања у пољу књижевности.

Беч, април - децембар 2019.

58 Пјер Бурдије: "Правила уметности. Генеза и структура поља књижевности", Нови 
Сад 2003, стр.303
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Александар ЛУКИЋ

УЗ ВИТОВНИЧКИ СТОСЛОВ* ИЛИ ЕПИЗОДА 
ИЗ РУМУНИЈЕ ПРЕД ПАД ЖДЕРОЊЕ

За Мирчу Динескуа

У време владавине Николаја Чаушеског -
средином лета, месеца јула 1989 године,
док је вечити председник жестином бесног
пса кидисао на богобојажљиве Румуне
ударајући по слепоочницама слабиће – око себе:
неколико месеци пре но добри Господ умеша прст
у земаљска збивања, узимајући брачни пар Чаушеску
к себи на себи својствен начин: тврда реч – тврда
вера, преки суд а потом стрељачки строј;
полутан од писца у Београду, знано мудо,
познат и признат,  уреди сам зна ради ког севапа
да будем гостујући писац у Букурешту.
Никакве заслуге нисам имао, у односу на остале писце –
који су се врзмали око српског Удружења писаца тад,
вероватно задуженог између осталог,
и за међународну сарадњу, да отпутујем мечки на рупу,
осим можда укрштенице будућности,
рачунице да бих могао бити од помоћи,
за случај да мечка заигра своје коло и код нас.

Покушаћу да дочарам некако то време страшног
боравка у Румунији, из које ме испратише окруженог
најстрожијим мерама безбедности, искусни оперативци
секуритатее распоређени на седиштима око мене у купеу –
пре бих рекао бункеру, где су вероватно ради остављања
утиска на моје песничко биће, приредили представу
са стварним улогама и реквизитима:
испадање службених револвера на под.

* „89. Књижевност је често последица лажи палих духова.Такви романи и књижице 
нису хришћанска дела, него у њима има сатанизма, лажи. Чим је човек фантазер, чим 
је расејан, он је у сатанској мрежи. И онда ђаво каже: ево ти си сличан као ја“ - Ста-
рац Тадеј ВИТОВНИЧКИ СТОСЛОВ -Духовни луг, Крагујевац,  књ. 2, 2018, стр. 29
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Био је то, сад знам, завршни час
мог семинара румунског језика.
У оном ноћном возу од Букурешта до Темишвара,
мој јебени дипломски испит трајао је до зоре:
пред комисијом лепо избријаних кобајаги
професора средњих година, и публиком компањона -
стражара подбоченим о врата за сваки случај
да нико не омета планирану свечаност.

Завршни час личио је
на коцкарску сеансу:
играња барбута, или...
Како је време одмицало,
у ситне сате није се разазнавало
ко је ту играч, а ко кибицер.

Били смо на ивици живаца
због висине улога, да се не лажемо
и крајњег исхода: ко ће добити,
а ко изгубити неизвесну партију
на железничким шинама.

Испит секуритатее конципиран је не толико
на знању колико на мом исцрпљивању успут.

Ја сам био у незнатној предности
јер сам (а да то они не знају)  говорио влашки језик
научен у влашкој махали, од детињства,
тако да сам разумевао потезе противника.

У Букурешту, например у оном тзв. Савезу
румунских писаца тражио сам да ми омогуће
сусрет са песником Мирчом Динескуом
кога нисам познавао, али чије сам стихове читао
на кашичицу, због чега сам песника ценио,
а још више што беше часник да по сваку цену
издржи живот мимо остатка света изолован
у кућном амбијенту.

Вредело је посетити особеног, сужња.
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Знам да се секретар румунског савеза писаца,
коме саопштих жељу за сусретом са песником -
извесни ако ме сећање не вара, друг Хобана,
од кога пак нисам ништа нажалост прочитао,
на театралан и куртоазан начин правио да не чује
предлог, да упознам Динескуа. Није време!

Администрација савеза румунских писаца
накнадно ми је организовала познанство,
сусрет са дамом – славистом: целом гором
неокресаном.

Поверих јој чиста срца како ме је
румунско удружење пустило низ воду.
А она ме позва да не размишљамо о томе,
колико да наздравимо нашем познанству.  
Добићеш следовање, пијмо!

Славни да су преводиоци, помислих.
Они свуд стижу. Путујући лако из језика у језик,
спремни да гину.  Добих недуго затим,
округло: два песничка наслова.
Захваљујући познанству слависте
и таште песника, чињеници да је свет
тако мален, и свеобухватан, и да свако
о сваком зна шта треба, кад устреба.

Углавном верзија преводиоца о саботажи,
несвакидашње таште, приликом посете ћерки
и зету налик је заплету каквог крими романа:
ташта је надмудрила полицајце
изневши књиге из тамнице стана
сакривене у доњем вешу, о – хо – хо!
Каква храбра ташта, колико ризика
због анонимног српског писца.

Не знам зашто ми је та дивна дама
у ресторану Дома румунске армије,
предала опаке књиге – ту дозу страха.
Узнемирена беше мојим сумњама,
над верзијом: реченице о доњем вешу.
Прилику да покажем колико ценим
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труд за сав учињен напор, беше узалудан
на том сурово милитарном месту.

Ипак, пред моју ненадану одлуку
да прекинем боравак у Румунији
на Институту за румунски језик
сувоњави професор: прилично утучен
и неухрањен човек, настојао је да
провери на неформалној приредби,
докле смо стигли са учењем румунског језика.
Знајући, да ћу већ сутра путовати
што даље од Ждероње, замолих
професора да рецитујем стихове
једне влашке успаванке за децу.

Почех свечано стих по стих:
Казивах је наизуст, без измена
и накнадног дотеривања.

ПРИЧА БЕЗ КРАЈА

Живели баба и деда
и имали су колибу,
и у колиби клупу
и на клупи куцу.

Једног дана је куца угинула.
Шта да раде баба и деда?

Узели су куцу и сахранили
у градини под оскорушом,
између калопера, и мирођије.
И куци су подигли споменик.

Написавши на њему
за вечита времена:

Живели баба и деда
и имали су колибу
и у колиби клупу
и на клупи куцу.
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(...)

Тако се та тужна успаванка
могла рецитовати у бескрај.
Док сан не дође на очи да обузме
и последњег будног човека.

Професор ми приђе влажних очију.
Но, ја се не усудих да признам
како не разумем чему у ретким
приликама служе људске сузе.

Неки пар младих јапанаца недвосмислено
хладнокрван и пословно љубазан клањао
ми се из клупе као навијене лимене лутке.
Мислим баш тако: реда ради.

МОЈ СТИХ БОДЕ ОЧИ

Тријумф бескичмењака -
безразложна камуфлажа.

Друштву овенчаних салама
мој стих боде очи.
Ма какви да су песници
мој стих боде очи.

У позним годинама
гломазни слонови: левичари
ломе крхко грање.
Како рећи, а не огрешити се -
о капиталце: прозаично срање.

Тема доктората – Чича
ваљда прочитах ваљано:
квоцање песника. Наравно.

Кобајаги: хуманизам.
Смотра о човеку.
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Показујем гробове
потписаних текстова
падавичара епохе.
Црна тамјаника
аутохтона сорта.

Несразмерне вренгије лоза висе,
усред закоровљеног винограда,
након успињања уз крошњу XX века.

Биће да цивилизације
зближавају ратови и поезија.
И онда, кад изгледа да је свет појава
пред нама бадава, није бадава веруј.

Стремим ка светлости.
У ово време, усамљен.
Куда би другде, иначе,
да идем, до увис, у спомен.

ИСПИТ ДРЕВНОСТИ

Откос за откосом - скотурен слепић,
федерчић издајничке књижевности -
свакодневну употребу има анални чепић
спрам рупе вајан - испит древности.

Кокано зрно.
Тамно па црно.
Од Вође до Вође,
мину стогође.

Српски или јидиш?
Видиш да не видиш:
смокве испале из канте
од силне јалове тантре.

Јагла. Магла. Кур махер.
Латинични рецепт торте захер.
Шумадинац а мишје лице -
топличка шмира мезимице.
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Трајекториј.
Супозиториј.

Рутава буба, сиса цвет. Како год.
Чланови удружења писаца од:
свеједно -  еснаф од белаја
поткива мућкове светих јаја.

У потаји једни друге млате
због бедне плате, због бедне плате.

ОПЕЛО

Поље црвене зреле ражи
љушка поветарац. Блажи бива
предео поља, од страшног крша:
празног кошића ребара претећих мрша -
непокопаних младића заосталих за ратом
историји јуродивог бешчашћа придодатом.
Претећих мрша – синова отетих селима,
са барутом, са црним блатом на оделима
војним. То је истина пријатељи моји о делима
осталим за нама. О неодржаним опелима.
Поље скореле крви. Зло и наопако.
Људи без душе: предавања гадости.
Кад би се глупости одрекао свако
би ли одиста наступио трен радости?

Кадкад бесан пас тетура уз ограду,
беспомоћно идући, напред. Никуд за спас.
Бљује бале врх траве: та, носи их даље јаду.
Без спасења си, чибе! Чибе од нас!

Наш тамни свет није за пример.
Да се зна: кер гања звер кроз шуму.
Пробија лончић шћућурен као цимер
братства вргања. Или: гирице низане на струну.
Претећа мрша. Богами празан кокошињац.
Неко суво шумско стабло, писак на ветру.
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Средњи пут кроз села црта салинац
по снежном смету. Као онај блесак сунца у етру.   
Светлост, светлости стреми.
Ко хоће да види – нек види очи чисте.
Оканите се духовне онаније, ви неми
сународници. Шта би сте друго, где би сте?

ОПСЕГ

Чим су са тела отпале красте:
Ране су срасле, ране су срасле.
Нека знаш: ожиљци кадкад засврбе,
Бледуњавији од огуљених дебла врбе.
Црвене врбе за чијим деблом спласне
Пена бујице за кишом, под жиле масне.
Живети другачије, но досад.
Спознати молитву природе
Човечанске. Од знакова као насад
Јаја у слами. Жила осанулих изнад воде.
Мртви опсег неке грађевине
Са пустим собама и металним
Шипкама на прозору – нек брине
О историји бешчашћа; сталним
Шупљим корнетима, мили сине
Посађеним на златном сталку.
Народном црном угарку, угарку,
Неразумне гомиле – шиљатог вретена: ма дај!
Ужасавајућа стварност: а близанци красте,
Ко би рекао, како личе? Гнездо ласта разрасте
Пљувачка помешана блатом, овоземаљски  рај.
Чичино! Врт и пустиња у истој тачки.
Такорећи друго од истог саздано.
Преображај. Синтеза. Дршку рачки
Среза природа врх грма усправно.
Понорница избија из камених дубина
Застрашујуће бистра. Робови крвавих очију
Опаљеним тојагама насрћу изгледа - истина
Ради право на гвозден мач. Мртву оклагију:

Тело без ногу, турпија без руку, голи труп
Без главе, никоговић - слепић. У зелен ћуп
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Пропаде понорница међу жиле остареле врбе:
камо неста труње, камо нечист, опсег ружне грбе?

АКВАРЕЛ

Цепање ледене плоче брадвом -
пршти прозирна сила леда: мост
окован преко реке, у стању јадном
омеђено време - божићни пост:

рибица заробљена у коцки леда.
Под невидљивим стубовима гост
заточен. Акварел природа бледа -
тањир пихтија: живот, смрт, опрост,

прошли, будући извор бистре воде.
Опасан избор: брадва овако оштра?
Зраци сунца кроз облак што воде
неопеван јад, а не пита шта кошта

отапање туге. Одвајање леда од леда.
Онако већ: дијаманти за шаку, штошта
ледене срче: нечије срце часно пуно једа.

ИНКАНТАЦИЈА

Светлост Хипербореје - староверан слободан дух?
Узмућен рој кошнице европске псеудодемократије -
европска трулеж: кожа на шиљку – стање апатије.
Одран па још досољен на роштиљу шумски пух,

из јалове горе. Крпељи у трави жељни крви.
Правила: такнуто – макнуто. Одмах иза зида
башта. Салон куртоазног европејства - ни стида,
ни етикеције. Брутални тон: ко ће бити први,

у инкантацији: Crucifixus. Парадирање без везе.
Европски католицизам - чудовишног  облика,
искључив да појми апотеозу словенске антитезе -
бол од ког отиче бешика, дробљењем ситних колика.
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КУРЏОНИ

За шурење свиња дрвена липова корита – у два реда
сложена дуж тезги. Пре погодбе цена инкогнита. Беда
издубљених трупаца липа из доба Тита. Килава среда -
на половини недеље. Ко те за то пита: стара беседа,

наћве прошлости. Међу пијачним половима, као цех
кафански - ветар однео оборе са воловима. Нови пех!
Брзогорећа жишка купаца – киша метеорита, јал грех
простор ивичи сточни. Свак се ка сваком рита. Ех!

Боже подлости. Образи црвени на зими. Дечје дупенце.
Док светлост плава врх главурда гасне. Јалове сентенце
комуњарске зајебанције бију о земљу. Дими буренце
утопије хитнуто из праћке пре но спласне. Назначи венце
обода корита – ко путања светлости далековода. Муњин 
дизгин.
Крв ти љубим. Нацијом управља владајућа мода: репић 
пиздин.

Отаџбинском обичају служе дрвена корита
да се из тачке А у тачку Б превезе свита -
курџона. Отуда на оба чела издељан прамац
за сваки случај има липов курџонски чамац.

БЕСМИСАО

Крв преко крви – стара Европа.
Печати тапију црв - зунзара мува.
Из потаје убица. До стопе стопа.
Поредак обездуховљених бува.

Пуст језик. Трпеза празна.
Самоћа Хиљадугођа, поразна.
Плаши се људи – кога друго -
отуда долазе невоље, туго.

Живи живот – просут је туш.
Током шетње употребљавај обе ноге



181

путујући с једне на другу. У негледуш.
Буди човек. Заобиђи дрљаве стоноге.

Стара девојка. Опајдара, крвожедна девојчура
не помишља на чари брака, већ једе туђу децу:
Јели то та Европа? Опа, цупа - на роговима бика цура
ужива: усе, насе и подасе. Свуда. На челу кола и кецу.

Како плачу курве – наступајући при страви,
вашки чија крв изложена на светлости сјаји
провиднија од рубина. Вашке без кости,
у коси. Подсећају на свет обузет збрајањем злости
крвожедних обичаја Европе – уместо радости.

Народни посланици, утренираношћу се диче:
силују и законе и истину  - пресамићене чиче...
Чича мича: ево краја те опскурне приче!

ПОТАЈНИЦА
За Белатукадруза и Блеза Сандрара

Објави душа себе – кратко: муња. Сев блица.
Разуми одувек је такво стање, код потајница.
Пре но се јави: зашуми благо као ракита у плићаку
реке. Онда удари мимо прућа уз обалу жицу јаку
водену. Како да кажем, а да не личи на опомену:
сачувај душу пријатељу за сва времена. Смену
недуховног стања ишчекују велики грешници,
камо предњачи грозан полусвет: мисле песници.

У непажњи, једном, и сам залутах у густ мрак,
сва срећа не боравих дуго тамо, избави ме сев јак:
реч Господња блесну. А потом усиса ме елиса натраг
где ми је место. Често размишљам, о томе, отад. Благ
је био мој грех, спрам других људи. Врлина, дабоме,
нисам желео издати живот, ни по коју цену к томе:
живот до кога ми је стало, мој живот, а не нечији други.
Кретања бистре потајнице у вечност по истој јаруги.

Нека нас не омету зли дуси. Њихова упозорења.
Стајско ђубриво преображава време: врења.
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Анђели не робују: постојећем поретку ствари
племенита сорта, иако нежна, ђубриво свари.
На прави начин. Витешки. Како би иначе друго?
Патим за оба песника, плус за светину, туго.
Можда ће сазнати једног дана, неко, да патња није
била узалудна. Како превладаше наше инсигније.

ЧЕКАЈУЋИ ИСУСА

Дува кошава, право у очи - тера белу мељаву.
Мраз цепа столетна стабла - зора само што није.

Прангија прашти - чим сване, рећи ће ко: час рођења.
Обичајну печеницу прљи на ражњу огњен пламен,

цврчи јадна од главе до репа. Јефтину забаву
покреће милостив Исус – од памтивека. То ти је.

Узмути се читаво хришћанско жуманце до обољења:
Око поднева са браде човечанства цури маст печења.

Варљив пламен карабитне лампе – сукља камен
топећи се у води лагано. Исијава светлост стења.

ЈОНА
У спомен на бандаше из Радујевца

Јона, Јона, како да кажемо свету, а
да не растужимо његово весело лице:
проклет да је свет и светина без душе -
погана завист, поган осећај, псеће гованце.

Џаба у грудима кријемо голубије срце.
За буквиком светли млад месец -
тако се смрт смеши девицама у лице:
огуљене надуване гајде под пазухом.

Драга Јона, џаба тугујеш.
Пред зеленом пећином
трагајући за вољеним
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уснићеш на сувом грању.
Ти се не плаши, никако, никако.

Карпатска умиљата вучица повешће те у сну
на најтужније место на овом ишчашеном свету -
до необележеног гроба драгана за којим чезнеш:
скривеном у шуми као млад црни вргањ у шушњу.

Нек цркне тај пуст крај. Бездушници до врага
нек иду: Јона, Јона, Јона! Срце неће препући само, ако је за 
утеху.
Снови нуде други живот који не одживесмо будни.
Јонице, Јона, расцветала трешњо, пролећа:
знај, чежња уме бити већа од хомољских шума.

Осмотри још једном како се смрт  над буквиком,
смеши: надире бледа неухватљива месечина.
Али, ти се не плаши затегнуте жице. Чему?
Мисао о томе како је ружна. Како ће пући?
Страх буде и прође. Зато је љубав вечна.

И кад помислиш да то није. Љубав је вечна.
Јонице, Јона, бела грудво неугашеног креча
пусти живот, разуми живот. Љубав љубави намени.

Кум нека куди опијен и блед
испраћушу бандаша са свадбе,
пред полазак кући из Радујевца.

Папирнат бон. РЕАЛСОЦИЈАЛИЗАМ

Дежурати у реду продавнице мешовите робе,
Раме уз раме са гладним људима - сатима
Чекати поред униформисаних продаваца робу.
Држати у шаци папирнат бон реалсоцијализма,
Као улазницу провинцијалног позоришта за премијеру,
Гужвати недужни одштампани бон до изнемоглости,
У чину доживљаја апсурда апстракције система.

Апропо бона добићемо: литар млека и векну хлеба.
Алеву паприку купићемо од сељака на пијаци
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Испод тезге сакривену, ситно туцану из авана.
Апропо реалсоцијализма, апропо реалсоцијализма,
Мој брат једе свињску маст намазану преко кришке хлеба.

Одвише купаца - ванредно стање траје.
Чинодејствује нација данима пред касом.
За њима попао танак снежић путем. Не топи се.

Јасни белег револуције рукав скрио:
Но, ја знам да је већина тетовирана.
Прва тачка приредбе утопијског света:
Почиње везивањем црвене мараме
У мртав чвор око дечијег врата.
  
Свето жито ниче из конзерве покуњених глава.
У реду чекају следовање без достојанства, они:
Конкретни каменолом људски. Учвршћен глађу.
Из дрвене гајбице тутнуће им векну у руку, већ. Господ
Ће нестваран и бестелесан осматрати лепиње погнутих
Глава одозго: свеједно из сандука камиона или неба.
Господ ни жив, ни мртав. А ипак, светиња. Конституција.
Толика вера апропо реалсоцијализма, делимична вера!

Наше жалосне куће трошне и несталне
Ушушкане за брежуљцима варошице лиже
Ватра предвечерњег сунца: тај природни
Феномен зову још олупина - правичан судија.

У нашем одсуству, закључане куће,
На неодређено време, коме вреде?

Упркос несавршенству уџерица,
Светлост обасјава по свом редоследу.
Непесничко искуство то говори.

Будући да су куће само мртве ствари
Оне су лишене узвишености размишљања:
На крају крајева мора да су срећне, рецимо -
Због околности да не могу појмити камо стреми
Људско понижење? Докле сеже: на шта све
пристаје гладан човек?
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ПОСВЕЋЕНО НЕ РЕГЕНТУ
- РЕНЕГАТУ

Поезија тражи истину
недвосмислена значења -
ако то није, ништа није
џаба слављење ачења.

Задовољство на први поглед:
шупљи сандучић времена -
укочен портрет - намалан мурал.

Конзола празног човечанства.
Савест: угинули кит на обали мора.
Умирућа епоха, плућно крило:
мото савремених тотова. Квар
читавог система фантазмагорија.

Кад боље човек погледа, а оно
просуте коштице шљива у импровизован
базен за дестилацијом ракије.
Ренесансни отромбољен чмар.

Зарад бизниса. Капиталист вара.
Вара бездушан човек. Брат, брата.
Фекалија ђубри поврће. Отворене
вене дуж листова изморених жена
завој открива крвав печат наднице.

Намесник потресног времена, није ли
утопљеник избачен из вира на спруд реке.
Мудрост, премудрост – ајте, истина не шкоди.
Глупост  је вечна, појче?

О светоназору шта рећи,
како рећи – а остати чист.
Сврха незнања: агонија
мушких гениталија, или
јесен, час кад са гране отпада лист.
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Или: наталожена прашина
бетонирана на прозорском окну;
Огромна жута мрена стакла
мути праву слику о нама,
сатрвеним крајностима епохе.

Поезија гура посвећену историју
низводно шлеповима ка пилани:
Јадне истине нашег отпадништва
садо – мазо забава,
уживања у злочину
Србије у умаку крви
безвољно иду по порцију
истине под гатер.

Регент генерације
понављам: могао си бити Ти.

Али, постао си нешто друго!

СЕНКРУП - НАРКОЗА

XX век – до пола ренесансни дух, а од пола соц. дашчара:
сикће отуда легло марксистичких трабуњала -  критичара.
Стање идеолошке климе коси  милосрдне праведне главе.
Буџа кантара рипа -  диктира тежу. Меру диктаторове славе

чува тврда песница. Дими пчеле радилице,
док не отупе уведене у својеврсну наркозу -
тромбозу стварности. Цацоре и јесење пилице
из кокошињца Института за... Приче о брозу.

Без петла, међусобно се нарашћују. Шталски одсек.
Фабрика лутака. Пун магацин. Тегобан наметни век,
јебена рачуница испод црте, овидљава нужан пресек
сластичаре: агитпроп и неоагитпровци једини претек.

Неизбежни сенкруп. Посред пута. Комитет куротреса.
Гром усред зиме. Невера па вера у снагу земљотреса.
Након седамдесет изгубљених година, изостала покрића.
Тешка стања самоће вероватно, без опијума: ића и пића.
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Наша византијска звона. Молим? Живе ране, идолатрија.
Сплетена у једно висе са греда ужад! Епоха удава, змија.
Штура национална саопштења за јавност: па глас. Зија
човек у празно. Поган ми је језик: нек се не дури Србијa.

СВЕТА ДЕСНИЦА

У месном храму тражих славну руку,
да би помиловала чело болесног друга:
оздравиће јадничак – помислих - муку
бар трен да ратосиља. И да ме она туга

детињих очију данима не прогања.
Ако већ ја не могу, помоћу молитве,
света десница има моћ да отклања
бес, састругаће болест попут бритве.

Бритве која сече потезом зелен прут врбе
пре пупољака с пролећа од које правих
пиштаљку. У једном замаху нестаће грбе
болести. Друга мог због кога се отправих

под куполу месног храма. Да не умре млад,
и безгрешан. Али јаросан поп ме, ко луду,
изгна из храма. И шта да кажем сад,
како да кажем? О светој десници, или чуду

које се није десило? Колач месити
нисам умео. Брашно месити сузама у тесто
ко може? Зембиљ са брашном обесити
иза врата. Болест заузме почасно место

у телу, а ресто, је сума удаљавања од живота.
Обред: испраћуше, бела свадба – завештања.
Резак писак пиштаљке. Исконска простота.
Храм је без свеца. Наш растанак - час праштања.
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ФОСИЛ

То ће друштво, једног дана бити другачије
супротно изгледу садашњег фосила - нас.
Смрт купи по старешинству старце,
врховнике изопаченог времена – смрт
рашчишћава замршене рачуне о којима
певамо: знам тачно време и кад
у земљи где баш нисмо били омиљени
песници, брате. Згрушавање крви, зовимо
наше певање тако, кварило је представу
менталног карактера другова - братства
распрострањеног од Вардара до Триглава.

Доње вилице - фиока креденца у распадању -
преосталих стараца штепују поготову док ћуте,
златни кончић пљувачке лети зимским ваздухом
излучена бразда ситног штепа, као старинска сингерица.
Армија потресних празнина одбија да умре.
Осладио се живот. Зелена пољана – игра,
бескрајна моћ доживљаја: силе сласти.
Кротитељи туђих живота и магле због
опредељења, ослањају се тужно сами на себе,
скрајнути, тарућ се по ивицама начети и
пробијени ерозијом, као старе олупине
шасија на отпаду.   

Уображавају да ће трајати читаву вечност.
Да време није ту због њих - да сатре:
све што је некад било. Музеје и камену
калдрму у недођији, заставе, бес силе,
емоција, јачину доживљаја поседовања
илузија другова и другарица. Маузолеј Владимира
Иљича Лењина на Црвеном тргу. Мимоход  
исписника у издуженом реду као црна шумска
змија док се увлачи у земљану рупу: знамо камо.

Неко ће приговорити: али то су туђинци!
Шта рећи таквима: низање риба на било
којој обали на ниску, обавља се кроз шкрге.
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Добро, срце ће престати да куца. Нужност
живота то каже. Свако ће поћи свом Богу.
Тријумфоваће правда. За ужасом: чекање
истине биће дочекано. Али, упитајмо се коме
окаснела истина служи - која не лажимо се,
не може да оживи мртве. Поезији!

Духовима побеђених.

СПАСИМО ДУШУ

Отвори се браво закључана
Одбрави вадивек: устук мрак.
За бравом беру злато. Живак.
Чисто злато: изоловану лобању.

Отвори се, крнтијо зарђала.
Залази сунце у пуст крај.
Преко бруса ка светој недељи.
Не подцењуј Србију! Ћеле кулу.
Хиљаде лобања - вршан сладолед.

Не жали за Југославијом.
Са пласта виси лемезје.
Плаве перунике. Веселе мумије.
За пламеном лети пуваљ. Нек лети.

Спасимо душу: то и то.

Метална кутијо -
света општина увек глуми пауна,
или динамит бачен у вир:
њен оркестар представља
божју казну пред постројеним шпалиром
веселих младих официра - потурица.

Беримо злато! Беримо злато!
Грумења у цедило. Доврага предрасуде.
Нису измишљотина Пудино добро,
Лакомица. Подвиг у песништву.
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Ако Бог да, како Бог да.
Камен обраста маховина.

Моја наклоност, браво.
Муло! Оперисана муло због
компликација у трудноћи.
Хуманост каткад поприма
изглед просуте прекрупе за стоку.
Одељење инфанта обожава звеку кључева.
Галама инфанта се шири влашком малом
међу гиздавим јордамџикама вичним
да проричу смрт државника.

Тужни инфанти! На позив за правду
позивају. Отвори се, проклета браво!
Час доласка и одласка воде заставе,
ево га, само што не стижу шугаве овце.

Прекапио извор на каменом олтару.
Литургија: та дивна потајница!
То смо, кадкад ми, о несрећни.

Али не бојте се старих клетви, и кад
сустигну гдегод, опет их се не бојте!
Ти, анонимни, човече, отвори браву,
не бој се сусрета са мртвима -
разговора са мртвима.

Кад увене цвет разменићемо прстенове цуро.
Наше гласове упиће златоносна река и однети
у други свет. У светлост озидане пећи
за печење креча у брегу. Под косину брега.

Отвори се браво! Отвори! Отвори!
Без наследника: шта би са собом?

Неки наши познаници плачу над својим животом.
Какви су, организују живу даћу, за живот после смрти.

Узалуд их одвраћам да се предомисле.
Судбина се не може избећи, ни заменити.
Не подцењујмо Србију. По старом гробљу
ниче дивља ружа. Цвета дивним белим цветом.

Неверници, чему се надате?
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РОК

Станко Лукић солунац,
сељак по рођењу и отечеству
врати веру у Мишљеновац,
крв наша при Богу,
отац твој, оче мој.

Мислимо о томе.
Мисли нису орочене.
Господство староверца
кад властитим рукама откопа
гроб старијег сина у земљи,
надилази сва понижења
приређена му: памтимо ли?

Вреди да упамтимо.

Сина претестерисаног куршумима
немачког митраљесца, што се каже
преко пола, као да је реч о горостасном
стаблу хиљадугодишњег храста у лугу,
регрутованог при крају Другог светског рата,
неискусног за ношење оружја, а богами и за војску.
Погину наш недужни стриц
иако беше сакривен за врзином.

Сахрањени војници лежали су
под земљом, као санте леда
у зимском трапу један до другог -
али не санте леда ради летњег освежења,
већ санте леда сна мртвог.

Старац је познао првенца по клечаној
вуненој торби понетој из куће
која не беше иструлела,
у журби сахрањеној са војником.
Очисти солунац, кости од иловаче -
беле и лакше но  штапићи трске конопље
одложене крај разбоја у сенику,
уви их у чисту крпу метну у торбу,
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и са њима преко рамена, остарео преко ноћи,
корак по корак, пешке, врати се од Краљева,
село Цветка, у североисточну Србију, у свој завичај
на гробље,  где сахрани сина на српску земљу.

Од онда до сад прошло је много времена.
О старим мукама нећу вам говорити.

Клонуо је босиок – зелен струк
убран у башти, заденут о споменик.

Ето, зато служи ова повест о вери:
слави ведрих небеса - ова посмртна песма.

Смрћу растављени од старине ми –
што познајемо невино вађење живе
ватре из камена: певамо о преношењу
моштију - путовању од гроба до гроба.

(Песма заподенута на нашем
породичном имању на Главичици
приликом крчења запуштеног луга,
након обеда – обреда мимо публике,
сведочи како овој посмртној песми
рок не пролази.)

ЈАСАН ДАН

У тај дан, са обале реке бректао је Аран.
Беше поподне, упамтих јасан видик.
Једноличним правилним тактом одзвањаше
околином: днге – днг, днге – днг: дизел мотор.
Усисавао је топлу речну воду, такорећи
загњуреном сурлом до самог дна,
потискујући је кроз издужена црева
лавиринта заливног система даље у поље.

То сам ја јасни дану, негдашњи дечак -
не буди облапоран да ме не познајеш.
Старост болест од свих болести
најнесноснија и друге је савладала.
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Јасни данче минуло је педесет година.
Ко би рекао? Педесет година? Ни трен.

Без велике нужде из грма искочи
уплашен зец, и преплива реку
на најширем месту. Само му се
дуге уши видеше из воде. Везана
марамица у чвор. Онако зечје.
Отрча ка бреговима, сури зец,
пут брегова са чијих се стена
виде начичкана птичја гнезда.

Ево ме јасни дану: на крају крајева,
нисам не знам ближи чему. Ихај!
Дечак тера јато сребрних америчких
ћурака на појило. Опчињен јасноћом,
привилегијом да може толико далеко
да сагледа  упозна све(т). Од мене до тебе
тако је кратко растојање – јасни данче.
Бејах сит – на моменте,  једноличног такта
дизел мотора: сит припева задругарског хора,
онако распоређеног послом међу лејама кромпира
са бубама златицама, сит постигнућа Арана са реке,
мог живота уз набусите ћуране.

Чему те призивам јасни дану у самоћи,
после свега, из оног времена неповратног?
Узалуд старе песме. Узалуд лазарице.

Видео сам како се мој род католичи:
замисли врагове никакав стих не порази.

Моја млада браћа стрељана за пример -
јасни дани на хоризонту ухваћени:
помињем ли вас једини, помињем ли довољно.



194

НЕ ПОКАЗИВАТИ МИЛОСТ

Са брда више Београда
ботаничка башта: зрачи.
Не може то бити кућа цвећа -
све док мртвац пушта миро.
Око гробнице братства и јединства
цветају бункери митраљеских гнезда.

Српска војска – одани титићи:
иначе, узмућен очни талог мушица:
пази да се маузолеј не смандрља
и клизне у амбис - дубину Сингидунума.

Старице, старци – војници револуције -
нови завет: поштује поредак ствари;
данас грч, сутра грч, зли грч -
судар локомотива, чело у чело:
некдашња етикеција: прдеж стари.

Брдо кокоши пререзаних шија
уз дрвљаник прпуша издишући
прскајући задњом снагом срца
као из пумпице крв ваздухом фрс – фрс,
све због апетита домаћина.
Пернати анђели бачени у блато:
секу ваздух панично белим перушкама крила.

Такви су били наши преци уклештени у туђој
користи: на силу приведени поганлуку.
Нерастворени духови пред сценографијом
Врховног штаба партизанске револуције.

Кулаци, индустријалци, интелигенција -
из обести поломљена заветна стабла.
На месту прелома, болни изглед прелома.
Неукаљани српски народ. Другачија диоптрија.

Јосип Броз Тито потписао је гнусну
наредбу пред крај II светског рата -
за такву усправну и непокорну сорту:
убијати без емоција.

Убијати, убијати:
не показивати милост.
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СТАРО РЕПИШТЕ

Фебруар: шта рећи?
Измилела из земље:
репина пипа. У потрази
за соком или пак, спарним
даном по старом репишту.

Узоране бразде тискају
леђа у згуснут пекмез.

Отуд, сапета крава времена
ћопа - заноси тело предамном -
пре но се домогне парлога шуме.

Окупан сунцем и сам већ
скинух капут - па узех књигу
из унутрашњег џепа сакоа:
антологију о нашем песништву.
Читам поезију – у ово доба
године: намењену да буде вечна.

На неком месту близу синора
гладне дивље животиње захваљујући
њуху ископале су мршу. Мимо природе
ниче одатле ћурећи батак. Шта
да се ради: мрша неће оживети.

У неком смислу читао сам ту поезију
једнако равну женском белом прању -
или, пак, ако је лакше за разумевање -
непостојану пену пива за точењем
у криглу. Бивше заслуге – незамисливо.

Широка уста до ушију:
имају духови. Кроз живот
уза ме што путују. Мој
однос према њима личи
на припрему порођаја –
поуздан царски рез.
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Онда ће првобитно време
пеге пепела са лишћа
спрати кишом. Умешаће
црну кашу – па сјурити
низ стабла. Црну смолу
по запетом гвожђу.

Као оне затрпане средњевековне
ковнице сребрног и златног новца
под благо надутим земљаним брежуљцима
са којих расту жбунови боровница.
Или: младе срамежљиве девојчице -
рујнице за грмом: цветови
тиквица поховани у тигању.

Благо вама, где сте, да сте,
непознати духови: сваки
точак има друкчији број
паока у себи.

Старо репиште.
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