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колико чега стаје 
на полицу кућне библиотеке

У основи, то је грумен земље. Зналци би додали: „плас-
тични полувезан седимент настао таложењем муља“. И затим 
би дуго низали, описујући сложене процесе старе неколико 
стотина милиона година више или мање. Они који верују били 
би сведенији: „Стварање света је почело од речи. Божије.“ 

Ипак, без обзира на разлике, то је био ништа друго него 
грумен земље. Можда се може рећи грудва, пошто се та вр-
ста земље у влажном стању лепи за чизме и паоке, подсећа 
лакомислене колико људски напредак још увек зависи од 
природе. Добити, међутим, на дар грудву глине, односно гру-
мен земље, само по себи има посебну вредност. 

Беседа на додели Вељкове голубице за 2018. годину

горан петровић 
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Јер, мада није велика, онај коме је дарована – намах по-
стаје земљопоседник. Величина имања није важна, много је 
битније шта ће домаћин с том земљом чинити, хоће ли је па-
зити, обрађивати, другим речима: хоће ли је гледати... Ова ће 
грудва земље стајати на некој полици, међу књигама. Када 
се човек који ово говори у њу загледа – имаће осећај да му 
је даровано много више него што се да видети, много више 
него што на ашов стаје, део онога што иза плуга остаје, цела 
бразда, у лето поље узреле ражи, пшенице или „забезекну-
тих сунцокрета“, ко зна колико таквих ланаца и јутара, читав 
атар, докле коњ у галопу може да стигне, док уоколо прхте 
препелице, извирују зечеви, чак су ту и кошуте окупљене уз 
врбов пањ, смирени ритови, у даљини дрвеће посађено да 
брани од ветрова, усамљенa бунарскa ђермa, вршје цркве-
них торњева... 

У основи, то је била грудва глине. Сада је теракота. На 
постољу облика квадра – да има кров, изгледало би као кућа 
– налази се грб Града Сомбора. Може бити да је то најмања 
кућа у Граду Сомбору, али се сада онај коме је дарована 
осећа не само као земљопоседник већ и као кућевласник. 
Имати кућу, чак и кућицу у Граду Сомбору, значи имати и 
све оне бођоше, њихову хладовину, улице које би могле бити 
и парковске стазе... А зими, када се бођоши разодену, имати 
чак и кућицу у Граду Сомбору значи имати поглед на све оне 
предивне балконе од кованог гвожђа... Имати чак и најмању 
кућицу у Граду Сомбору, то значи да је и лети и зими могуће 
сретати Сомборце, међу њима и оне који су, сада кућевлас-
нику, постали драги пријатељи много пре него што је он ову 
катастарску честицу и на њој подигнуту грађевину сместио 
на полицу своје кућне библиотеке. 

Рекох, била је то грудва глине, сада је теракота у об-
лику куће. Али, без димњака, кровне греде, две или четири 
„воде“. Наместо свега тога, ту је голубица. Која као да се спре-
ма да полети... Или је, пре ће бити, управо слетела, груди јој 
се надимају... Ако је слетела, будући да је од теракоте, допрла 
је овде из вајарског атељеа... Знам да то није могуће, али за-
мишљам да она уопште није вајана, већ је мени непознат чо-
век негде, из ове земље, захватио ону грудву глине, стиснуо 
је шаком да проба њену каквоћу, па је под нарочитим углом 
хитнуо у небо... А грудва се, кроз топлину ватрене брзине, 
спустила, вратила у облику заобљене голубице. „Вељкове го-
лубице“ – што се сада одмара на равном крову оне кућице, 



9

која можда и није уписана у катастарске књиге Града Сомбо-
ра, али његов део јесте. 

Мада је то, како је већ наглашено, у основи био грумен 
земље, потом обликована грудва глине, затим у врућици на-
стала теракота обриса куће и голубице, нови земљопосед-
ник и кућевласник намах је постао и сувласник нечег много 
већег од свега до сада описаног – постао је сувласник приче. 
А приче, као и голубови летачи, виде више од нас самих. Оне 
не само да виде више и даље од нас већ, кружећи негде горе, 
виде цео свет „мален и ситан као шака мака“, а у том свету 
и нас саме. Приче Вељка Петровића то доказују. Приче као 
да увек, изнова, нестрпљиво чекају да полете, да се вину, да 
круже, па каткад и избегну из видокруга, чак и из видокру-
га двогледа, али се враћају да нас подсете ко смо. Припове-
дати је исто што и имати голубице с којима се узвисујемо, 
мада смо за земљу тужно везани. Када приповедамо, то као 
да понајбољи део нас лети, слободно лети,  каткад и у друге 
земље стиже, ту или тамо одмара, зобне још понеку реч ко 
зрнце кудеље, па се враћа да на крововима наших кућа гр-
гори или пак на полицама у нашим собама ромори. Имати 
причу која пространства и векове може да прелети, значи 
имати богатство које не може да се самери... 

Ето, толико свега стаје на полицу кућне библиотеке. И 
грумен земље, и кућа, и град, и атар, сав онај људски врвеж, 
и други живеж, и дрвеће посађено да брани од ветрова, и 
бунарска ђерма, и црквени торањ у даљини... Али и небо из-
над свега тога. А чинило се, спочетка, да је то само грумен 
земље. 

У Сомбору, 22. новембра 2018. 
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ПОВЕСТ О ГОСПОЂИЦИ Б.
(Непотпуна прича)

Само ми је још требао тај крвави Месец, помисли 
госпођица Б. док је лупкала ноктима по површини сточића у 
ресторану „Фамилија“ на земунском кеју. Она је обично 
успевала да прикрије своју нервозу, али овог пута се ипак 
осетила изиграном, толико изиграном да је њена иначе 
савршена контрола почела да попушта. Додуше, она је то брзо 
приписала појави крупног, пуног, крваво-црвеног Месеца који 
је чучао изнад Београда као трудна квочка, иако су главни 
кривци за њену нервозу била два још одсутна писца са којима 
је требало да се нађе те вечери, а они су каснили! Обојица! И 
онај мало старији, и онај мало млађи! Сигурно су се договорили, 
помисли госпођица Б. и одмах јој се учини да их види за 
столом у суседној кафани, где су, окренути њој леђима, 
наздрављали свом успеху да је учине нервозном. Којешта, 
помисли госпођица Б., обративши се овог пута – наравно, у 
себи – директно црвеном Месецу, па њих двојица се и не 
познају! Тада виде како јој Месец намигује. Е сад, можда 
госпођица Б., онако млада и лепа, још не зна све у вези са 
људском егзистенцијом, али веома добро схвата ствари и 
успева да реализује оно што замисли. Тако је било бар до 
сада, а поготово у сабласно пустом хотелу у којем је госпођица 
Б. напокон добила обећани апартман. „Бледе све сенке 
успомена када се ослободиш суочавања са њима. Змија змији 
гризе реп, али то ипак није крај, јер у природи нема краја и 
све је само нови почетак. Могу да ставим тачку на ову реченицу, 
али је тиме нећу окончати. Она ће наставити да се исписује 
још дуго након што је изговорим.“ Ето, такве мисли су чиниле 
госпођицу Б. истовремено добро расположеном и ужасно 
несрећном. Такве мисли су је, уосталом, навеле да позове два 
писца, једног старијег и једног млађег, али да је само могла да 

давид албахари 
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претпостави да ће обојица каснити, највероватније се не би 
одлучила на тако нешто. Наиме, никада, али у правом смислу 
те речи, дакле: никада није госпођица Б. некога чекала – она је 
стизала када је она хтела и никада се није десило да је више 
нико не чека. Први пут се то десило данас са том двојицом 
писаца. Требало је озбиљније да схвати реченицу коју је онај 
старији писац негде написао: „Писци су савршени лисци.“ Да 
је то озбиљније схватила не би сада седела овде као каква 
трудна квочка и чекала да јој келнер донесе већ другу чашу 
ледене кафе. Али, не, није могла себе да назове трудном 
квочком, бар не у овој причи, јер је неко већ употребио слику 
трудне квочке да би описао окрвављени Месец који је баш те 
вечери лебдео изнад Београда. Не зна се, дакле, ко је то рекао, 
али то сигурно нису била она два писца које је госпођица Б. 
тако нервозно чекала. Наиме, њих двојица су се доиста 
налазили у суседној кафани, обојица са тамним наочарима на 
очима, уверени да их оне чине тешко препознатљивим, мада 
су их оне, ма како то парадоксално звучало, заправо правиле 
лакше препознатљивим јер су скривале, код млађег писца, 
закрвављене очи и очне капке подбуле од превелике количине 
конзумираног алкохола, односно, код старијег писца закрвав- 
љене очи и капке подбуле од превише конзумирања хашиша 
и марихуане. Па, они су идеалан пар, помислио је келнер који 
им је управо донео хладну киселу воду и који је, упркос 
тамним наочарима, одмах знао о којим писцима је реч, будући 
да је и сам био писац, што никоме, осим њему, није било 
познато. Наиме, тај келнер је још пре пет година завршио 
студије светске књижевности на Филолошком факултету у 
Београду, али једини посао који је могао да нађе био је тај који 
је управо обављао, односно, посао келнера у једној од кафана 
на кеју у Земуну, оној која се налазила одмах до кафане 
„Фамилија“ у којој је несрећна госпођица Б. већ помишљала 
да би било најбоље да доживи нервни слом, мада је одмах 
морала да одустане од те идеје из једног простог разлога: 
наиме, она није себи могла да приушти нервни слом (јер није 
имала никакво здравствено осигурање и целокупан трошак 
тог дивног нервног слома морала би да плати из свог џепа, 
који је већ одавно постао сасвим празњикав). А и, када мало 
размисли, помислила је госпођица Б., било би глупо да се то 
одигра у једној крајње непредвидљивој и недефинисаној 
причи, попут ове у којој се све ово догађа. Можда би све 
требало прво дефинисати, упитала се шапатом госпођица Б., 
што је навело човека који је сам седео за суседним столом да 
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се нагне према њој и шапатом је упита да ли се она њему 
обраћа, због чега је госпођица Б. љупко одмахнула главом, 
рекавши притом у себи: Ма, ко те јебе, мајмуне један! Човек се 
љубазно извинио, а госпођица Б. је покушала да пронађе 
логику у стварима које су се одиграле у последњих неколико 
дана. Тачније речено, помисли госпођица Б., у последња 
четири дана. Био је, дакле, понедељак када је зазвонио њен 
кућни телефон, она подигла слушалицу и, лењо се чешкајући 
између бутина, саслушала оно што јој је саопштавао пријатан 
женски глас и одмах, без размишљања, рекла да пристаје. А на 
шта је пристала? На једнонедељни боравак у сасвим новом 
хотелу у близини Народне библиотеке. Ни сама не зна зашто 
је то прихватила, јер никада, никада раније није учествовала 
у разним наградним играма, као што није прихватала богате 
поклоне спонзора, затим купоне који су омогућавали 
куповину са огромним попустима или, пак, доносили новчане 
награде онима који сакупе све купоне. Било како било, 
прихватила је и сада је морала да истрпи консеквенце. Ништа 
страшно није се, заправо, десило. Она се уредно спаковала и, 
у складу са упутствима која су јој испоручена курирском 
службом, појавила се у предворју хотела у уторак пре подне. 
Дошла је таксијем, а таксиста који ју је довезао изненађено је 
подигао обрве када је госпођица Б. рекла име хотела и 
поменула Народну библиотеку. Службеница на рецепцији 
хотела такође је подигла обрве када је чула име и презиме 
госпођице Б., тако да је све до тренутка када је доиста добила 
кључ од врата обећаног апартмана у руке, она била уверена 
да ће се показати да је у питању нека грешка. Са кључем у 
рукама, односно, не са кључем већ са картицом која је играла 
улогу кључа и помоћу које се отварала брава на вратима 
апартмана, упутила се до лифта. Апартман се, наиме, налазио 
на шестом спрату хотела, премда, како је рекла девојка на 
рецепцији, то је заправо био трећи спрат хотела, јер су прва 
два спрата, са гаражом, била испод земље, онда је следио ниво 
на којем је рецепција и на којем се сада они налазе, што је, у 
ствари, био прави трећи спрат зграде у којој се хотел налазио. 
Све то говори, поверљивим гласом („мазним шапатом“, 
помислила је госпођица Б.) је рекла девојка, да се она – дакле, 
госпођица Б. – не збуни у лифтовима у које су несретном 
грешком стављене различите тастатуре за избор спратова, 
тако да у неким од инсталирана четири лифта мора да 
притисне дугме поред броја 6 а негде дугме поред броја 3. А 
шта треба да притисне да би сутра сишла на доручак, питала 
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је помало храпавим гласом госпођица Б., вероватно нулу или 
број 3? Ту нема забуне, рекла је девојка, треба само да 
притисне дугме поред слова Р, јер се доручак служи у 
ресторану поред рецепције. И тада девојка махну руком негде 
иза својих леђа, тамо где је већ почињао мрак. Госпођица Б. 
није волела мрак, али док се кретала празним ходницима 
хотела увидела је да се светла пале само када би сензори 
осетили њено кретање, па је почела сумануто да маше 
слободном, десном руком не би ли их нагнала да се што пре 
упале и растерају мрак испред ње. На мрак иза ње није, 
наравно, ни смела да помисли а камоли да се окрене и да га 
погледа. Њеној срећи, могло би се рећи, није било краја када 
је коначно стигла до врата са бројем 612. Гурнула је картицу у 
прорез, отворила врата, ушла у апартман, залупила врата и 
почела да пали светла иако је напољу још био дан. Тада су јој, 
ако се не варамо, на памет пала она два писца, поменута негде 
на почетку ове замршене приче. Један је био њен омиљени 
писац још из основне школе, а о другом jе знала готово ништа 
осим чињенице да је био најмлађи добитник угледне награде 
за најбољу књигу године. Награду је добио за књигу песама 
коју је један књижевни критичар назвао кочијашким песмама, 
јер се у њима, написао је критичар, „могло чути више псовки 
него на кочијашким баловима који су некада давно 
организовани широм Војводине“. Међутим, не би се госпођица 
Б. сетила тих писаца да није у апартману затекла њихове 
књиге. Лежале су на ноћном сточићу поред огромног кревета, 
највећег кревета који је госпођица Б. видела у животу. Пришла 
је, узела књиге и почела да их чита. Књига старијег писца није 
јој била позната иако је (бар до тада) веровала да је прочитала 
све што је он написао. Књига млађег писца представљала је 
изненађење: одавно, наиме, није госпођица Б. уживала у 
беспрекорној лепоти песниковог језика. Она је то приписала 
специфичној форми песама: биле су то, најтачније је рећи, 
песме у прози, али тако надахнуте, тако озрачене, тако ведре 
и истовремено тако мудре да се госпођица Б. уопште није 
изненадила када су јој се сузе почеле сливати низ образе. 
Одједном је помислила да би дала све на свету да се тог дана 
види са том двојицом писаца, јер је осећала да је у питању 
један непоновљив тренутак у животу који, ако се сада 
пропусти, никада више неће доћи пред њена врата, поготово 
не пред врата апартмана суморног хотела у близини Народне 
библиотеке. Никада се, сигурни смо у то, неће дознати шта је 
све тог поподнева урадила, кога је све звала, коме се све 
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обратила, те која је пријатељства направила а која растурила, 
али после свега она је могла самозадовољно да се насмеши и 
потапше себе по рамену. Наиме, у осам увече требало је да се 
нађе са тим ауторима на земунском кеју. Госпођица Б. се чак и 
не сећа шта им је рекла, како је објаснила своју ситуацију и 
њихово учешће у целој тој накарадној причи. Једино чега се 
јасно сећала јесте реченица из упутстава за добитнике 
награде написаних на розе папиру, који је прочитала тек када 
се мало одморила у апартману и села, чврсто стискајући 
шуштаве странице, у фотељу поред прозора. Ту је, дакле, 
прочитала да добитник награде такође може да позове два 
своја пријатеља на лаки доручак. Поменути писци нису баш 
били њени прави пријатељи, али госпођица Б. – будимо 
искрени – није имала баш бог зна колико пријатеља, те би се 
та два писца ипак лако уклопили у предвиђене улоге. Под 
условом, наравно, да дођу у ресторан „Фамилија“ на земунском 
кеју, где је госпођица Б. полако почињала да губи нерве, 
стрепећи од помисли да се та два писца лисца неће уопште 
појавити. А за то време, као што је пажљивом читаоцу већ 
добро познато, поменути писци су се гушили под навалом 
таласа готово дечачког смеха. Двадесет и пет минута пре тога 
они су се скоро истовремено препознали док су стајали поред 
велике бачве која је, као каква кота за распознавање, 
обележавала улаз у „Фамилију“. У ствари, прво је млађи писац 
препознао старијег, а онда га је старији изненада, вођен 
неуобичајено снажном интуицијом, упитао да можда не чека 
једну непознату жену која помиње доручак у некаквом 
суморном хотелу и која је рекла да ће доћи у белој сукњи и 
цветној блузи. Да, одговорио је млађи писац, да, о, да. Исто то 
је и њему рекла, рекао је. А онда је старији и, наравно, 
препреденији писац предложио да се сакрију међу гостима 
суседне кафане, што су успели да учине у последњем 
тренутку, јер се та жена појавила оног трена када су њих 
двојица успели да седну и окрену јој леђа. Госпођици Б., 
очајној што писци касне, у једном трену се учинило да их је 
препознала, али није била нимало сигурна у то. Увек јој је, 
помислила је, недостајало самопоуздање и готово је сигурно 
да би заплакала, али је тада приметила келнера који јој се 
приближавао као да намерава да је киднапује и успела је да 
задржи сузе. Ово је право чудо, рекао је келнер, алелуја! 
Показивао је кажипрстом књиге које су извиривале из торбе 
госпођице Б. Прво сам видео моја два омиљена писца како 
ходају у својим обличјима од крви и меса, а сада се суочавам 
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са делима насталим у потпалубљу њихове инспирације. 
Госпођица Б. је брзо схватила, извадила хиљадарку и угурала 
је у келнерову шаку. Шака се мало одупирала а онда се 
предала и усисала новац као мало дете сутлијаш. Води ме код 
њих, шапнула је хиљадарка и већ тренутак касније госпођица 
Б., келнер и хиљадарка су опколили оног старијег и оног 
знатно млађег писца, а њима се – када су схватили шта се 
дешава и ко спрема контраударац – подигла коса на глави. И 
на томе је остало, бар за нас, јер нико не зна с ким је све 
разговарала госпођица Б., које је мреже активирала и које 
личности је потражила, али чињеница је да се особље хотела 
сећа њиховог доласка и да памте како је госпођица Б. весело 
чаврљала док су писци само пиљили у врхове својих ципела 
и ћутали као заливени. Нико се, међутим, не сећа како су и 
када отишли. Госпођица Б. је, наиме, сишла сама на доручак 
који је служен у најсуморнијој просторији у хотелу, а писци 
се никада нису појавили да поједу свој део наградног доручка. 
Тако ова прича не остаје само без неких пропуштених делова, 
већ и без поенте. А таква прича можда није требало ни да 
буде написана. Међутим, када је хотел суморан, човеку свашта 
пада на памет. Тако је и нама пала на памет ова прича која је, 
сасвим је сигурно, могла да буде боља и веселија, али нисмо 
могли да постигнемо ништа више од овога што сте управо 
прочитали, верујте нам на реч. Други пут нас сместите у неко 
ведрије окружење, па ће и резултат бити ведрији. Госпођица 
Б. ће чак нешто отпевати, само за вас. И за нас такође.

ГОСПОЂИЦА Б. И СТРЕС

Госпођица Б. се угојила. Као и сваког јутра, стала је, 
после туширања, на вагу и није могла да поверује својим 
очима: казаљка која је до јуче уредно показивала њену 
идеалну тежину сада се померила неколико подеока удесно, 
читавих 125 грама више у односу на бројку на којој се данима 
– тачније речено, месецима – заустављала. Госпођица Б. је 
током наредних пет минута неколико пута сишла са ваге и 
потом поново стајала на њу, али после неколико секунди 
подрхтавања казаљка се ипак немилосрдно заустављала 
тачно на подеоку који јој је, као какву клетву, прилепљивао 
тих додатних 125 грама. И све јој је то, сасвим сигурно, 
помислила је госпођица Б., отишло на стражњицу. Из овога 
се лако може закључити да је госпођица Б. била велика 
противница тзв. позадинске револуције којој су првенствено 

Д
О
М

Е
Т
И



17

допринеле глумачко-певачке звезде попут Џенифер Лопез и 
Шакире. Сама помисао на њихове синемаскоп стражњице 
терала је госпођицу Б. на повраћање. Колико су лепше мале, 
чврсте и компактне гузице бразилских фудбалера због којих 
је госпођица Б. редовно пратила светско првенство у фудбалу, 
те телевизијске преносе фудбалских утакмица са олимпијада 
и универзијада. Пажљиво је опипала стражњицу, али ништа 
необично није осетила под својим осетљивим прстима. 
Наравно, тих 125 грама могло је да се смести на сијасет 
места на њеном телу, није то морала да буде стражњица, 
али у сваком случају била је то лоша вест, вест која ће јој 
сасвим сигурно, помислила је госпођица Б., упропастити 
цео дан. А дан је, у ствари, требало да буде добар, тако јој 
се чинило претходног дана, поносна на вештину с којом је 
распоредила своје обавезе, тако да ниједан део дана не буде 
знатно тежи у односу на друге, што је требало да јој омогући 
равноправну поделу напора и доведе у хармонију њено тело 
и њен дух. Госпођица Б. поново баци поглед на бројчаник 
и, када је видела да се ништа није променило, рече у себи 
да је то најзад онај тренутак када мора да донесе одлуку 
о куповини нове ваге, једне од оних које имају дигиталне 
бројке и механизме које су – прочитала је својевремено у 
неком женском месечнику – кудикамо прецизније од оних 
класичних, дакле, онакве на каквој се она управо налазила. 
Будимо искрени, госпођица Б., као и већина људи, није имала 
никакву представу о томе како било који од тих механизама 
уопште функционише, већ се, као и већина људи, једноставно 
служила предметима којима се требало послужити у 
одређеним животним ситуацијама. Ако, на пример, желиш 
да измериш телесну тежину, станеш на вагу; ако хоћеш да 
осушиш косу, укључиш фен; ако треба да испечеш питу, 
укључиш рерну; ако ти се пије кафа, упалиш плин и ставиш 
на њега џезву с водом: када вода проври, ставиш кафу 
и шећер... Не, не, исправила се госпођица Б., нико више 
не пије кафу са шећером, шећер је, једноставно речено, 
превазиђен, прогнан из људске употребе... И тада се укочила 
као да ју је ошинула муња, јер се сетила чоколадне бомбе, 
тј. торте, коју је касно синоћ појела и залила капућином у 
кафићу у којем се нашла са аутором драме коју је требало 
да режира као свој први пројект у једном од најзначајнијих 
позоришта у главном граду. Ето откуд јој тих 125 грама овог 
јутра, помисли, али сада смирено, госпођица Б. Наиме, тај 
текст је био толико лош да је она морала да наручи колач 
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и капућино да би јој, док су разговарали о драми, уста била 
заузета нечим другим. Тако је успела да спречи себе да каже 
шта доиста мисли о тексту – другим речима, да га одбије и 
потражи дело неког другог аутора – јер ју је неко од колега 
из њене класе упозорио на то да је писац с којим је седела 
у кафићу у неком даљем сродству са њеним професором 
са позоришне академије, што је заправо значило да нема 
избора и да ће морати да режира ту драму без обзира на то 
шта доиста мисли о њој. У ствари, помислила је госпођица 
Б., може да буде срећна што јој се телесна тежина увећала 
само за 125 грама, јер је то била последица стреса, а таква 
стресна гојења могу да буду, прочитала је у неком женском 
месечнику, непредвидљиво велика и у исто време потпуно 
неповезана са количином хране која се уносила у тело. Не, 
тако нешто сигурно не сме себи да допусти, помислила је 
госпођица Б. и донела одлуку да сиђе са ваге и не стаје више 
на њу до наредног јутра, јер ако настави да се пење сваки час 
на њу, само ће још више потпиривати ватру стреса који ће 
накапати нови масни талог негде у њеном телу. Госпођица Б. 
брзо крочи са ваге, гурну је у угао испод полице са пешкирима 
и поче да се облачи. Тек тада, заправо: тек када је обукла свој 
тиркизни летњи комплет (састављен од изазовно кратке 
мајице, лаке блузе са мајушним рукавима и тесног шорца), 
сетила се нечега што је, помислила је, требало раније да јој 
падне на памет: наиме, првобитни наслов драме због које 
је јуче појела бомбу од чоколаде гласио је управо „Стрес“, 
с тим што је она, још приликом првог читања, прецртала ту 
реч дебелим црним фломастером и испод те црне флеке 
написала танким љубичастим фломастером „Притисак“. 
Аутору драме, том малом дркаџији, ни најмање се није допала 
интервенција госпођице Б. и рекао је да је на тај начин цела 
драма лишена смисла. Којешта, рекла је госпођица Б. малом 
дркаџији, управо је на тај начин драма добила смисао који 
раније уопште није имала. Хоћете да кажете, био је упоран 
сад већ велики дркаџија, да је мој драмски текст бесмислен. 
Таман посла, узвратила је госпођица Б., у вашем тексту 
смисао је танано испреплетен са токовима приповедања и 
неуобичајеним језичким продорима у лелек свакодневице. 
Младић се загледа у њу и упита: Је л’ ви то мене зајебавате? 
Госпођица Б. се трже: наравно, претерала је са „лелеком 
свакодневице“, али је и дечко претерао са вулгарношћу. 
Штета што се није сетила да понесе мали касетофон, могла је 
да сними такве његове изјаве и да га после оцрни код његовог 
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рођака, али немогуће је баш све предвидети и понети са 
собом, премда је то скоро постало стварност са најновијим 
моделима мобилних телефона који су све то радили и били 
оспособљени за мноштво других функција. Тада би овај 
мали дркаџија, помислила је госпођица Б. тачно видео где 
се налази на скали људског рода. Дубоко у минусу, злобно је 
рекла у себи и срећан осмех испунио јој је лице. Младић, авај, 
није уопште видео тај тријумфалан осмех јер је пребирао по 
рукопису, настојећи да га доведе у ред, стави у своју ташну, 
промумла неки поздрав и оде. Госпођица Б. је дуго гледала 
за њим, много дуже него што је он то заслуживао, али није 
ни радила то због њега него због себе, јер је знала да ће ту 
драму – и то под оригиналним насловом: „Стрес“ – режирати 
неко други (можда њена колегиница Маја Ш. коју је мрзела 
из дна душе), те да би се бар мало смирила, осветнички 
је навалила на остатак чоколадне торте, па је чак и тањир 
полизала, и виљушку, и нож, и покупила мрвице са салвете, 
и ето одакле се скупило тих 125 грама новонастале тежине, 
стресне тежине коју никада више, схватила је, неће успети 
да изгуби, јер неке ствари се напросто не губе, поготово оне 
које доноси стрес.

ОСВЕТНИЧКА ПОСЛА

Госпођица Б. је упознала једног згодног мушкарца 
посредством интернета и све је ишло добро док јој он није 
рекао да нема мобилни телефон. Госпођица Б. се толико 
збунила да је остала да седи широм отворених уста, загледана 
у тог згодног мушкарца као да гледа једно од десет светских 
чуда. Шта сте рекли, упитала је на крају, али њена реченица 
зазвучала је пре као прекор а не као питање. Сада се збунио 
тај згодан мушкарац, с тим што је он помислио да му се 
госпођица Б. руга или подсмева, иако није могао да открије 
шта је од онога што је до тада рекао могло да проузрокује 
такво њено понашање, односно, тако наглу промену њеног 
понашања, понашања које му је све до тог тренутка слало 
само добре сигнале, толико добре, у ствари, да је већ негде 
дубоко у себи задовољно трљао руке и честитао себи на 
још једном добро решеном случају. Наравно, „случај“ није 
добра реч, „ситуација“ би можда била боља, а обе се заправо 
односе на чињеницу да је још једна девојка капитулирала 
пред његовим дражима и да ће још те вечери прихватити 
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штафетну палицу коју је до пре неколико дана ведро носила 
млада жена из Сарајева која је у Београду покушавала да 
пронађе изгубљени рај. Тај згодан мушкарац је успео да је 
пресавије преко наслона фотеље, спусти јој гаћице и забије 
јој се између бледих гузова, а да она, уверен је, није ни знала 
шта јој се догађа. Она је, наиме, све то време причала о „граду 
у који је веровала“, који је, тачније речено, „искрено волела“. 
Згодни мушкарац је свршио, пљеснуо је по гузици и отишао. 
Како госпођица Б. зна све то? Да ли је видовита, чита ли туђе 
мисли, шврља ли по туђим душама? Ништа од свега тога. 
У стварности, одговор лежи у чињеници да је госпођица 
Б. све то само замислила, односно, да је замислила неку 
другу женску особу на месту на којем би заправо волела да 
види себе. Свиђало јој се, наиме, како је замислила његову 
штафетну палицу а посебно је била поносна на себе што 
је смислила такав назив за његов уд. Штафетна палица 
која иде од руке до руке и повезује низ жена у посебно 
сестринство, помислила је госпођица Б., сестринство које се 
протеже широм свемира. Међутим, свемир се не даје тако 
лако, односно, свемир се одупире било чијим покушајима 
да га замисле у целости, те је после свих тих маштарија о 
штафетним палицама из којих, уместо огњених варница, 
штрцају капи сперме, могла да закључи само једно: да је 
боли глава, да је још више боли стомак, да јој сева у крстима 
и да су јој уста потпуно сува. Укратко, осећала се бедно и 
сломљено, као да је јаше најгора депресија или да је спопада 
неочекивани напад мигрене. Непознати а згодни мушкарци 
су увек такви: Они насрћу на ваш живот без икаквог обзира 
према осталим људима, бићима и стварима. Госпођица Б. је 
то неколико пута осетила на својој кожи, и то у дословном 
смислу те речи, јер када би је после кратке али силовите везе 
ти лепотани напустили, њена кожа је венула као цвет у соби 
пуној топлог сувог ваздуха. Зато је временом почела да схвата 
шта је један њен колега хтео да каже када је рекао да воли 
да води љубав само са ружним женама. „Њихова захвалност 
је искрена и не гледају у теби пастува којег треба оценити 
пред сутрашњи наступ у главној арени на пољопривредном 
сајму“, шапутала је госпођица Б. његове речи које је одавно 
усвојила као своју главну мантру. С тим, додала је у себи, 
што су ружни мушкарци посесивнији од ружних жена, 
односно, у њиховом свету сексуални подвиг још је носио 
ауру тријумфа, без обзира на квалитет самог љубавног чина, 
док је у свету жена квалитет био неприкосновена мера, 
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наспрам које се мерило све остало. Наравно, уздахнула је 
госпођица Б., нема објективног оцењивања тог чина, будући 
да је он у потпуности субјективан, без обзира да ли је реч 
о самозадовољавању или о компликованим обрасцима 
групног секса. Најједноставније речено, никада ми не волимо 
неког другог већ увек и једино само себе. Док је говорила, 
осетила је благ свраб дуж средњег прста десне руке, па је 
морала да га укори и да му каже да се не нада да ће вечерас 
бити у употреби. Мушкарци који професионално причају о 
томе, рекла му је, немају времена да упражњавају оно о чему 
разговарају. Онај који не говори, наставила је да објашњава 
свом средњем прсту, тај је обично прави, марљив радник, 
сто пута бољи и полетнији од налицканог лепотана који 
мисли да је цео свет његов и да је довољан један звиждук да 
сваку девојку баци на колена пред њим. О, како је госпођица 
Б. мрзела такве мушкарце! Толико их је мрзела да је цео свој 
живот – тачније речено, један његов повелики део – ставила 
у службу проналажења таквих мушкараца. Кад би га нашла, 
истог трена је постајала осветница, премда је све то тако 
вешто крила да би понекад изненадила саму себе квалитетом 
своје улоге. Тако је, на пример, сада седела са тим згодним 
мушкарцем, смешкала му се и мрзела га из дна душе. А он 
је и даље причао о својим љубавним тријумфима, ведар и 
занесен, све док му се језик није уморио. Није ни слутио, 
јадничак, помислила је госпођица Б., шта му се спрема. На 
то, као да јој је прочитао мисли, тај згодан мушкарац гласно 
зевну и рече да је, бар када је о њему реч, време за починак. 
Госпођица Б. ведро прихвати игру и испружи руке изнад главе, 
теглећи се све док јој се нису јасно оцртале њене пуначке 
дојке. Угледавши их, мушкарац гласно прогута пљувачку и 
десно око поче да му сузи. Госпођица Б. је пратила траг сузе 
на мушкарчевом лицу, злурадо се смешкајући на помисао 
да ће сутра причати својим пријатељицама о томе како га је 
претворила у влажну крпу којом се обрисала између ногу и 
потом је бацила у ђубре, где је тај згодни мушкарац, потпуно 
исцрпљен, одмах заспао. Сва срећа да су га приметили 
ђубретари који су током ноћи празнили контејнере, иначе 
би га самлели моћни зуби мешалица у камиону Градске 
чистоће. У ствари, једва су га пробудили и онда се смејали 
док је он тресао главу у настојању да се расани. Ђубретари 
су се кикотали док је он, полуобучен, трагао по отпацима за 
осталим деловима своје одеће. Никада није видео да се неко 
толико налио да дословно није знао ни како се зове а камоли 
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где се налази, рекао је касније вођа смене, нагласивши да 
тог мушкарца није спасило неко чудо, већ чињеница да је 
хркао и да га је Мустафа, један од радника, чуо упркос буци 
камиона и повицима осталих радника. То нас је све убедило, 
нагласио је вођа смене, да Мустафа доиста има добар слух и 
да може да пева кад год то пожели. За то време мушкарац се 
обукао, припретио песницом у правцу зграде пред којом се 
контејнер налазио и отрчао да ухвати први јутарњи аутобус 
који се управо зауставио на аутобуској станици. Тек тада се 
госпођица Б. удаљила од прозора кроз који је пратила све што 
се догађа. Још један лажни лепотан је раскринкан, шапну она 
свом одразу у огледалу, потом узе оловку и приђе кревету. 
Чучнула је поред узглавља и на зиду, на месту сакривеном 
сенком, повукла још једну црту.

ГОСПОЂИЦА Б. У БИБЛИОТЕЦИ

Госпођица Б. није волела библиотеке. Није умела да 
каже зашто, али када би ушла у библиотеку, говорила је, 
чинило јој се као да улази у некакав подземни лавиринт у 
којем се стално судара са суморним душама писаца и њихових 
јунака. Осим тога, док је ходала између полица са књигама, 
осећала је како се полице нагињу и приближавају са 
очигледном намером да је живу сахране под гомилом књига у 
тврдом повезу. Упркос томе, госпођица Б. није могла да 
замисли свој живот без књига. И не само без књига, већ и без 
библиотекара, оних ретких мушкараца који су херојски оп- 
стајали међу хордама жена, чиме су заслужили посебан статус 
на њеној листи привлачности мушкараца према њиховим 
занимањима. Али све остало када је реч о библиотекама 
спадало је у категорију нелагодности с којом се борила како 
је знала и умела. Мучнину која ју је спопадала када би се 
нашла између библиотечких полица избегавала је тако што 
би замолила библиотекарку да јој донесе одређену књигу 
или да јој препоручи неку од књига које је недавно читала. 
Тако је утврдила да се библиотекарке, судећи по ономе што 
читају, не разликују у некој већој мери од осталих читалаца. 
Наиме, онда када би требало да јој препоруче нешто за 
читање, то су најчешће биле тренутно најпопуларније или 
најпродаваније књиге, махом криминалистички романи и 
неизбежне љубавне догодовштине, смештене у Њујорк, Париз 
или на неко острво у јужним морима. Само неколико пута се 
десило да јој је библиотекарка понудила неку доиста озбиљну 
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књигу: једном је то био Херцог Сола Белоуа, затим Бели хотел 
Д. М. Томаса и, недавно, Витгенштајнов нећак Томаса Бернхарда. 
Те три књиге, заједно са Селинџеровим причама, биле су, радо 
је понављала госпођица Б., њена Библија и увек је могла, у 
било каквој ситуацији, да наведе прикладан цитат из неке од 
њих. То је урадила и на седељци код најбоље пријатељице, 
али када је током бучног разговора трећи пут цитирала 
Селинџера, мушкарац који је седео на истој софи загледао се 
у њу и упитао је да ли зна целу збирку прича напамет. 
Госпођица Б., не узвративши му поглед, рече да не зна баш 
сваку реч сваке приче, али да јој не би био проблем да то 
уради јер има фотографско памћење. Довољно је да само 
једном пређе погледом преко странице у књизи и све што је 
на тој страници било написано остајало је у њеној свести као 
копија направљена испод индига. „Ех, индиго“, сетно је 
уздахнуо мушкарац, „то више нико не користи, а некада давно 
квалитет писаћих машина изражавао се бројем копија које је 
могла да направи. Сада то, наравно, никога више не занима, 
довољно је да притиснеш дугме на апарату за фотокопирање 
или на тастатури компјутера и имаћеш копија колико год 
хоћеш”. Госпођица Б. није знала шта да каже, јер је копије нису 
ни најмање занимале, а она је, уосталом, веровала само у 
оригинале. Тачно тако, помислила је и најзад се окренула 
према мушкарцу који је и даље нешто говорио, премда те 
његове речи нису успевале да се пробију до њеног уха. „Шта 
сте рекли?“ викнула је госпођица Б. и мушкарац се помери 
ближе њој, али притом није ништа одговорио. Госпођица Б. је 
сумњичаво гледала тај маневар. Наиме, као што то многи већ 
знају, госпођица Б. није имала неко нарочито високо мишљење 
о мушкарцима. Делила их је, како је то већ безброј пута 
поновила, у три групе. У првој су били мушкарци са којима би 
спавала, у другој мушкарци са којима би могла да спава али 
неће, а у трећој, најбројнијој, сви остали мушкарци, они са 
којима никада не би спавала и у коју је управо намеравала да 
сврста човека који јој се још више приближио на троседу. Још 
мало, помислила је, па ће ми сести у крило. На њено велико 
изненађење, он се наже према њој и рече: „Не брините, нећу 
вам сести у крило“. То је натерало госпођицу Б. да мало боље 
загледа тог уљеза и да одмах затим каже себи да би погрешила 
да га је сврстала у трећу групу припадника мушком роду. 
Изненадила се свом признању, јер је ретко кад признавала 
да је погрешила, не само када су мушкарци били у питању, 
већ уопште, у целом свом животу. Међутим, када ти мушкарац 
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интуитивно одговори на мисао која ти се управо врзма по 
глави, мислила је госпођица Б. док је крајичком ока 
посматрала његов профил, онда мораш да узмеш неки други 
аршин. Јер будимо искрени, искрено се госпођица Б. 
обратила себи, колико пута у животу може да ти се деси да 
ти мушкарац тако прочита мисли? У питању је, сасвим 
сигурно, бескрајно мали проценат вероватноће, толико мали 
да се с правом може назвати чудом, и то чудесним чудом, 
најблаже речено. Ако тако настави да размишља, схватила је 
госпођица Б., тај чудесни човек успеће се невидљивим 
мердевинама у прву групу мушкараца, оних најпожељнијих. 
Једино би волела да зна шта му је струка, јер је нека занимања 
нису ни најмање занимала и према њима је осећала аверзију 
која је била у стању да је натера да, на пример, почне да 
повраћа у сред љубавног чина. Другим речима, адвокати, 
кошаркаши, месари и пекари могли су у најбољем случају да 
се нађу у оној другој скупини мушкараца, међу онима са 
којима госпођица Б. ипак не би водила љубав. Она поново 
искоса погледа тог чудесног човека, питајући се шта би могао 
да буде такав мушкарац, а он се поново наже према њој и 
рече: „Ја сам библиотекар“. Када је то чула, госпођицу Б. 
спопаде такав свраб да је морала одмах да устане, ухвати 
човека за руку и повуче га за собом према излазу из стана. 
Домаћици је само довикнула да ће јој све испричати сутра, а 
чим су човек и она ушли у лифт, она му је завукла руку у 
панталоне и када је опипала оно што је могла да напипа, она 
задовољно (мазно као мачка, што би рекли они који је знају) 
промрмља у његову кошуљу: „Код тебе или код мене?“ Човек 
је мало оклевао, а онда рече: „Ја сам библиотекар.“ Госпођица 
Б. се начас збуни и неколико дугих секунди није знала шта 
да каже. Замуцкивала је у себи, али ништа друго јој није 
пало на памет осим помало паничног питања: „Па шта?“ 
Хтела је да дода: „Не живиш ваљда у библиотеци?“ али човек 
је био бржи од ње и рекао: „Не, не живим у библиотеци, али 
сам дубоко везан за њу. Могло би се чак рећи да делим све са 
њом, и оно добро и, још више, оно лоше“. Госпођица Б. није 
могла да нађе никакву замерку томе, те му само промрмља 
да настави. Тада је лифт стигао до приземља, врата су се 
отворила и они изађоше у ноћ. Док је звала такси и чекала 
да чује глас диспечера, поновила је своје питање: „Код тебе 
или код мене?“ Код њега, рекао је човек и издиктирао адресу 
коју је госпођица Б. поновила поспаном гласу дежурне особе 
у позивном центру. У таксију су се први пут пољубили, али 
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су престали када је госпођица Б. видела да их таксиста 
непрекидно гледа у ретровизору. Више воли да остане у 
животу него да се љуби, нагласила је свакоме коме је касније 
испричала ову причу. Било како било, вожња је потрајала 
дуже него што је очекивала и морала је да призна себи да 
више није знала у ком делу Београда се налазе. Када су се 
напокон зауставили, таксиста уз уздах рече: „Стигли смо“, 
као да их је он сам носио на леђима и једва чекао да се врати 
назад. Зграда пред којом су се нашли била је вишеспратница 
типична за већину новијих београдских насеља, али када је 
госпођица Б. кренула према степеницама које су водиле у 
њу, човек рече: „Не тамо, идемо овуда“. Кренуо је стазицом 
која је скретала, учинило се госпођици Б., према помоћном 
улазу, али онда се човек сагнуо да стави кључ у браву, и 
госпођица Б. угледа реч БИБЛИОТЕКА, исписану крупним 
словима. Испод тога налазиле су се неке друге речи и бројке, 
али госпођица Б. ионако није више ништа видела, заслепљена 
осећањима и страховима који су се у њој сударали. Човек је 
у међувремену откључао врата, рекао госпођици Б. да уђе, 
затворио за њима врата, ухватио је за руку и повео у мрак. 
Успут ју је упозоравао на разне препреке – столове, столице 
и књиге наслагане на поду, и госпођица Б. је успела да удари 
у сваку од њих. Помислила је како ће је ноге сутра сигурно 
болети, али свака авантура има своју цену и то се, знала је, 
није могло избећи. Тада се човек зауставио, пустио јој руку 
и, таман када је госпођица Б. хтела да врисне од страха, 
упалио светло. Налазили су се у собици са једним писаћим 
столом и неком врстом лежаја, прекривеног шареним 
ћебетом. На столу су се налазили решо, две џезве и неколико 
шољица за кафу. Човек понуди госпођици Б. да седне на 
лежај, а онда рече: „Имамо и вињак“, отвори једну од ладица 
на писаћем столу и извади полулитарску флашу са 
жућкастом течношћу. Госпођица Б. силовито одмахну главом 
и осети како се лежај љуља као да је она већ добро потегла 
из те флаше иако је заправо човек из ње отпио три-четири 
повелика гутљаја. Вратио је флашу на место и док је то 
радио, лежај се поново заљуља. „Добродошли на кревет 
љубави“, рече човек и онда објасни како је дошао на идеју и 
потом доиста направио тај лежај. Прво је решио питање 
основе („Кућа се зида од темеља“, рекао је поучним гласом 
као да то нико није знао пре њега) тако што је направио шест 
потпорних стубова од књига. Сагнуо се, одигао покривач и 
пред очима госпођице Б. појави се шест гомила наслаганих 
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књига. Видела је Страх од летења, затим Портнојеву бољку, 
па Голицаве приче, Писма Нори, Златну декаду, Ћерку и 
многе друге, знане и незнане. „Је л’ схваташ, јеси ли 
разумела?“, упита је човек и ухвати је за дупе. Госпођица Б. 
јекну и сруши се на климави лежај. Човек полете за њом, 
књиге почеше да се обрушавају, даска да клизи и само 
тренутак касније књиге их опколише са свих страна. „Не 
питај ме како“, рекла је касније госпођица Б. својој најбољој 
пријатељици, „али ја сам тачно знала која ме књига додирује 
– као да сам могла да читам својом кожом“. А делови које је 
читала – то, на пример, није пренела пријатељици – истог 
часа су постајали оно што јој је човек радио, као да их је он 
пресликавао са њене коже, тако да после неког времена није 
више тачно знала да ли се то дешава њој или некој од 
јунакиња из свих тих књига. Осећала је – и то јесте саопштила 
пријатељици – бескрајну срећу и пожелела је да се та повест 
никада не заврши, да никада не спозна њен прави крај. Али 
крај се већ назирао у слабашној светлости која се ширила 
собицом, односно, у убрзаном човековом дахтању. Још мало, 
још сасвим мало, знала је госпођица Б., и његово тело ће 
задрхтати као застава на ветру. А њена застава, помисли она, 
када ће се њена застава завијорити? Осетила је како се 
човеково тело затеже и трепери и, одмах потом, опушта и 
стаје, као играчка којој је пукао федер. Е, драги мој, помисли 
госпођица Б., никада се ја нећу уписати у твоју библиотеку. 
Покушала је да се помери, али није успела; човек је био 
тежак као енциклопедија у десет томова. Књиге које су је до 
малопре миловале, сада су јој се усецале у тело попут срче и 
оштрих ножева, остављајући модре трагове који су се могли 
уочити чак и недељу дана касније, када је све то, све ово, 
испричала својој најбољој пријатељици. Пријатељица је 
пажљиво разгледала трагове на бутинама госпођице Б. и 
неке је чак дотакла врхом кажипрста. Леден јој је тај 
кажипрст, помислила је госпођица Б. и осмехнула се, али то 
већ припада једној другој причи...
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ПОВРАТАК У GHETTO

У први мах, јеврејски Гето у Венецији оставио га је 
готово равнодушним, али он се трудио да његова домаћица то 
никако не осети. Нема сумње да би је то разочарало и учинило 
несрећном а не би га изненадило и ако би стара госпођа 
Леви бацила на њега некакву кабалистичку клетву. Могао је 
да је замисли како му показује своје отекле ноге, избраздане 
венама, и јетко му говори: “И шта сада да кажем својим 
јадним венама? Да су издржале све те силне сате проведене у 
обиласку Гета – због чега? Да би чули како неко омаловажава 
најважнију ствар за сваког венецијанског Јеврејина: живу 
историју нашег Гета која траје већ пет стотина година!”

Тако нешто, дакле, уопште није падало на памет Стивену 
Штајнбергу. Није му заправо ништа падало на памет јер ни сам 
није умео да објасни разлоге за такву одбојност према месту 
њиховог обожавања. Онда је у једном тренутку помислио да 
је, имајући у виду велелепност бројних здања која су творила 
препознатљив венецијански пејзаж, наивно поверовао да се 
јеврејски Гето такође састоји од раскошних грађевина, витких 
мостова и мермерних степеница. Другим речима, ништа га 
није припремило за утисак немаштине и скучености, за осећај 
да се стално гуши и да га уништава клаустрофобија у малим 
синагогама које као да су висиле у безваздушном простору 
између сна и јаве.

„Како ти уопште очекујеш да се осећаш у једном гету“, 
питала га је његова жена на крају још једног дана проведеног 
у исцрпљујућим шетњама венецијанским улицама, „него 
управо тако?“

„Како?“

„Тачно тако као што си рекао након прве посете 
јеврејском Гету“, рекла је његова жена, „односно, као да ћеш 
сваког тренутка остати без ваздуха и да ћеш се претворити 
у један од експоната“.

„Нисам поменуо никакав експонат“, побунио се Стивен 
Штајнберг, „немој да претерујеш“.

Његова жена није попуштала. „У реду“, рекла је, „ниси 
најавио да ћеш бити музејски експонат, али си зато казао да 
ћеш остати у Гету као један од духова који лутају његовим 
простором“.

„Па, зар ти тамошњи пејзаж не буди такве асоцијације? 
Мени изгледа као савршена сцена за једног ултра савременог 
Магбета или Хамлета!“
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„Имају већ они свога духа“, рекла је његова жена. „Зове 
се Абрахам. Ниси чуо када га је наш водич поменуо? Па да, ко 
зна где су ти се тада налазиле мисли и о чему си размишљао. 
Јадна девојка се сатрла од напора да нам што потпуније 
прикаже историју Гета и јеврејске заједнице у Венецији, а 
ти си био негде ни на небу ни на земљи“.

„Није тачно“, успротивио се Стивен Штајнберг, „чврсто 
сам се ослањао на обе ноге и покушавао да схватим како 
је од места заштићености реч гето почео да означава 
место ужаса и, много година касније, место друштвене 
неједнакости и неправде. Мислим, наравно, на јеврејска гета 
која су формирали нацисти током Другог светског рата, као 
и на гета која су, у ствари, представљала збирна места за 
чланове најсиромашнијих слојева разних етничких група. 
Јевреји у Венецији нису, наравно, могли да предвиде или 
наслуте страшне странице историје која ће им она треснути 
у лице, те стога њихово задовољство звучи сасвим искрено“.

„И ти би звучао сасвим искрено да си тада исказао 
задовољство што је један тако значајан и моћан град 
омогућио Јеврејима опстанак у посебном делу града, са 
капијама које су се увече забрављивале и отварале тек 
ујутру. Ноћу су зидовима Гета кружили наоружани чувари, 
али све то је била обична игра.“ Жена Стивена Штајнберга 
је наједном постала горка и цинична. „Другим речима, ни 
венецијански гето није створен да би се показала љубав 
према Јеврејима, већ из истих разлога као што су настајала 
сва гета: да би се спречило даље ширење и јачање локалних 
јеврејских заједница, те да би се онемогућило да Јевреји 
живе у другим деловима градова у којима су пребивали. 
Зидови се, драги мој, нигде не подижу из љубави већ пре из 
мржње и неразумевања.“ 

Њихова домаћица, стара госпођа Леви, само се дели- 
мично слагала са њима. Признавала је, наиме, да је стварање 
Гета био одраз општеприхваћених негативних ставова према 
Јеврејима, али је такође заступала став да је одлажење у тај 
скучен простор подстакло духовни и материјални развој 
заједнице. О томе је могла бескрајно дуго да говори, у шта су 
се Стивен Штајнберг и његова жена уверили пре неколико 
година, када су је упознали на конференцији у Берлину 
посвећеној значају волонтерског рада на прикупљању 
докумената и сећања у вези са Холокаустом. Стицајем 
околности, седели су за истим столом на доручку, а када 
је госпођа Леви, након што им се представила, чула да 
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Штајнбергови нису још никада били у Венецији, позвала 
их је да је посете у њеном стану у којем је увек било више 
слободних соба него гостију. Тада су разменили адресе, прво 
поштанске а потом и електронске, и тако започели редовно 
да се дописују све док три-четири године касније нису 
доиста дошли у Венецију.

Стивен, наравно, не би био Стивен, да се није са радошћу 
припремао за путовање. Наиме, он је – од њих двоје – био 
онај који је за срећом трагао напољу; госпођа Штајнберг, 
Фрида, била је задужена за њихову унутрашњу срећу. Тако 
су успостављали брачну хармонију која се ретко кад виђала 
у данашње време, у добу које је било отеловљење, могло 
би се рећи, Шекспирове „буке и беса“ и у којем се, упркос 
његовој тврдњи, више ствари распадало само од себе него 
од последица људског делања. 

Када је то рекао госпођи Леви, она је напућила усне 
попут неке тинејџерке која се буни против свега под капом 
небеском, иако не би могла, када би је само питали, да 
дефинише своју реакцију. У ствари, било је сасвим свеједно 
како би се она понашала јер нико није могао озбиљно да јој 
погледа у очи. У њима се, наиме, налазио траг вечног осмеха 
који је само требало подстаћи и он, тај осмех, не би могао 
да се заустави. Некада давно, у њеној младости, схватио је 
Стивен Штајнберг када је први пут угледао тај пламичак у дну 
њених очију, госпођа Леви је била једно од венецијанских 
„чуда лепоте“. „Чудо лепоте“ које је за свој настанак морало 
да захвали генима наслеђиваним током векова проведених 
у гету, јер да су венецијански Јевреји живели разбацани по 
целом граду таква чистота црта сигурно не би била сачувана. 

„Ето, видиш“, рекао је Стивен Штајнберг својој жени када 
му се она појадала да не разуме толику опчињеност гетом 
као што је она коју је сусрела у Венецији. Потом је стрпљиво 
сачекала да Стивен изнесе своја запажања о очувању гена, 
презриво фркнула и упитала: “Хоћеш да кажеш да тамо где 
није било гета није било ни лепоте? Да би Јеврејима било 
боље да су наставили да живе у разрушеним улицама, 
усред запушених канализационих цеви, са пацовима и буба-
швабама?“

„Наравно да не бих“, попустљиво је одговорио Стивен, 
али ако је његова жена мислила да се он предао, грдно 
се варала. Дубоко је удахнуо ваздух, потом сачекао да му 
кисеоник испуни цело тело и онда полако рекао: „Али ако 
узмемо за пример жене рођене у Харлему или у сиротињским 
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насељима у Рио де Жанеиру, не можеш порећи да су многе 
од њих праве лепотице, зар не?“

„И какве сад то има везе са јеврејским генима у сред- 
њовековној Венецији? Да није Кристофер Колумбо повео 
неку од њих на своје историјско путовање?“ 

Жена Стивена Штајнберга, морао је то да јој призна, 
поседовала је чудесну способност да успостави везу између 
најнеочекиванијих историјских личности и догађаја, нешто 
што њему никада није пошло за руком. Стварно, морао је да 
се упита, ако је Колумбо већ водио са собом рабина, како су 
тврдили неки историчари, онда се на броду сигурно могло 
наћи места и за једну јеврејску „ноћну даму“.

Чудна ствар су ти гени. Госпођа Леви, на пример, стално 
је понављала да је своје дебеле, а ипак тако крхке и болне 
вене наследила од своје мајке која је од њих, како се то каже, 
патила целог живота. И сада се живо сећала тренутака из 
свог детињства када је, шћућурена између мајчиних ногу, 
врхом кажипрста пратила плавичасту путању кретања вена 
дуж њених листова и бутина. Њена мајка се никада није 
жалила због тога, па се ни госпођа Леви није никада жалила 
због својих вена. „Неке ствари се не могу променити, шта 
год ми покушали, и зато је најбоље не обраћати пажњу на 
њих“, говорила је госпођа Леви за време заједничке вечере. 
То је такође била прилика да се сви њени гости упознају. Лео 
Либерман, жилав, спечен професор из Аустралије проводио 
је дане и ноћи у разним архивима у потрази за документима 
у вези са мистичним учењем Моше Хаима Луцата; млади пар 
из Хрватске, Круно и Виолета, дошли су као обични туристи и 
непрекидно су правили нове фотографије за своју страницу 
на „Фејсбуку“; и на крају, ту је била Соња Финци, за коју нико 
није знао одакле је и шта ради у Венецији.

Током једне од тих вечера, госпођа Леви се изненада 
обратила Стивену Штајнбергу. „Чујем“, рекла је, „да вас чуди 
однос венецијанских Јевреја према овдашњем Гету. Ако сам 
добро разумела, рекли сте да гета треба заборављати а не 
славити, је ли тако?“

 „Тако је“, потврди Стивен и љутито погледа своју 
жену, али она је пиљила у макароне смотане око виљушке 
као да у најмању руку покушава да разреши Гордијев чвор. 
„Можда су Јевреји у време оснивања Гета мислили да то 
венецијанске власти чине да би их заштитиле од пробисвета 
који су хтели да се домогну новца који су Јевреји зарадили 
обављајући лихварске послове.“
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„Наравно да нису“, одговори госпођа Леви, „и свима је 
било јасно да је основна намера власти да се спречи вршљање 
Јевреја градом, односно, да се сви чланови јеврејске заједнице 
држе на једном месту, лако подложном контроли“.

Стивен Штајнберг пљесну длановима неколико пута. 
„Тачно тако! Зар то није исто оно што сам и ја рекао?“

„Али једну ствар власти су превиделе“, тријумфално 
викну госпођа Леви, „а то је да Јевреји, као заједница, воле 
када су препуштени себи, и да у нашој историји постоји 
безброј примера да су се у изолованим заједницама појавила 
изузетно значајна дела из области религије, мистичних 
учења и тумачења разних прописа“. Заћутала је за тренутак 
као да чека да јој се повуче руменило са лица и потом 
наставила: „Ето зашто венецијански Јевреји у свом Гету виде 
симбол трајања и опстајања. Гето и његове капије, које су се, 
под надзором стражара, отварале ујутру и затварале ноћу, 
нису представљале само стварну заштиту од нежељених 
уљеза већ и симбол заједништва како у добрим временима 
тако и у лошим“. 

„Тачно тако“, одједном се огласи професор Либерман, 
„а онда је дошао Наполеон и ствари су се промениле. Јевреји 
су постали грађани, једнаки са свим осталим становницима 
Венеције. Стога су 7. јула 1797. године, у знак те новостечене 
једнакости, сломљене и спаљене све капије које су 
симболично и стварно одвајале Гето од Венеције“.

„О“, рече Стивен Штајнберг, „а ја сам мислио да се ви 
интересујете само за кабалу!“

„Није то никакво посебно сазнање“, одговори професор 
Либерман, „то можете да прочитате у сваком бољем тури- 
стичком водичу.“

„Ја сам прегледала све водиче“, огласи се Соња Финци, 
„али нигде нисам могла да нађем једноставан одговор на моје 
једноставно питање: шта значи реч ghetto? Када сам била 
мала, слушала сам приче које је моја бака причала о гету и 
судећи по начину на који је она изговарала ту реч – некако 
нежно и умиљато - мислила сам да је реч о неком великом 
мачору, мислила сам да је ghetto у ствари un gatto“. Наставила 
је да прича и тако смо дознали да је бака Соње Финци рођена 
у Венецији, да се рано удала и иселила у Америку и да Соња 
скоро сваке године долази на ритуална ходочашћа у град 
бакиног детињства. Код куће у Њујорку, рекла је Соња на 
крају, има великог црног мачора којем је наденула име Гето.
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„Занимљива идеја“, рече професор Либерман, „и 
мислим да није још пала на памет ниједном филологу или 
историчару. Наилазио сам на најразноврснија тумачења 
порекла речи ghetto, али ниједно не задовољава у потпуности. 
По свему судећи, та реч је означавала тај део града још 
пре него што су Јевреји пресељени у њега, што значи да 
корен речи не треба тражити у хебрејском језику него 
највероватније у италијанском језику или у венецијанском 
дијалекту. А тамо ћете лако наћи кривца у речи borghetto, 
што би значило ’мали град’ или ’мало насеље’.“

„За мене је то увек било borghetto“, рече госпођа Леви, 
„и никада нисам разумела зашто трагају за неким другим 
решењем“.

„Зато што нико не воли једноставна решења“, рекао 
је Стивен Штајнберг. „Радије ће прихватати неку теорију 
о постанку те речи преко исквареног латинског језика јер 
онда, на неки начин, придају сами себи већи значај.“ 

Чуло се те вечери још много предлога о томе како је 
Гето добио име, али највише присталица је ипак прихватило 
идеју да је то повезано са називом borghetto. Па и само место 
је некако изгледало другачије када су га у првој наредној 
прилици посетили Стивен и Флора Штајнберг. Гето је, 
учинило им се, постао још мањи него што је раније био и 
тада су први пут помислили, с нескривеном нежношћу, да 
би ту било лепо живети. 

Госпођа Леви је, на њихово изненађење, била потпуно 
против те идеје. „Не само због тога“, рекла је, „што су станови 
тамо скупи, већ због тога што то није оно што ви мислите да 
јесте. Истина, нешто се деси тамо за Шабат, ваздух напросто 
постаје другачији и одједном се све испуни светлошћу као да 
су посвуда упаљене суботње свећице. Али то је само привид. 
И убрзо бисте схватили да је светост тог места неповратно 
уништена.“

„Али с друге стране“, рече Стивен, „не можемо се надати 
њеној обнови уколико нас не буде довољно у Гету, као у 
стара времена.“ Већ је имао разрађену идеју за кампању која 
би под називом „Вратимо се у Гето“, позивала Јевреје целог 
света да наставе живот у Венецији. 

„Ти си луд“, рекла му је његове жена када јој је изнео 
своје планове о повратку Јевреја у Венецију. 

„Нисам луд“, одврати Стивен Штајнберг, „и ми можемо 
да будемо први који ћемо им показати шта да раде.“
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„Ја не долазим у Венецију без моје мачке“, одлучним 
гласом завршила је расправу његова жена. 

Те ноћи Стивен је уснио необичан сан. У том сну нашао 
се у неком граду који није личио ни на један њему познати 
град. На улицама је било мало људи, али је зато било много 
мачака. Све су биле питоме и љубопитљиво су му прилазиле, 
трљале изувијена леђа о његове ноге и покушавале да му 
саопште нешто својим тужним мијаукањем. Дуго је ходао 
и када је напокон покушао да седне да се одмори, нигде у 
близини није могао да нађе неку клупу или степеник на 
који би сео. Мачке су до тада нестале и он је стајао у тешко 
подношљивој тишини. Тада је, на крају улице, угледао 
натпис: УЛАЗ У ГЕТО. Испод тога, мањим словима биле је 
дописано: Само за мачке. И као што то у сновима уме да се 
деси, он је одједном осетио да се претворио у мачку. То га 
је натерало да се пробуди. Његова жена је дубоко и мирно 
дисала поред њега. Негде у дубини стана, вероватно из 
кухиње допирао је тихи разговор али Стивен није могао да 
препозна чији су то били гласови. Није хтео да пали светло 
да не би пробудио своју жену тако да му је требало много 
времена да у мраку пронађе своје папуче, гурнуте испод 
кревета. Када их је напокон обуо и пажљиво се приближио 
кухињи, тамо више никога није било. Само су мрвице хлеба 
на столу потврђивале да је ту неко био пре њега. 

И шта сад све то треба да значи? Одједном се једноставна 
прича о њиховом првом боравку у Венецији претварала 
у неку тајанствену причу са још тајанственијим сновима. 
Али можда тако треба да буде кад је реч о Венецији. Није 
он био први који је искусио ноћне море у влажном ваздуху 
Венеције. Додуше можда је био први кога су на то искуство 
навеле мачке, премда чак ни у то није могао да буде сигуран. 
Љубитељи мачака сачињавају страховито тајно братство и 
сигурно је да су се пре њега позабавили питањем опстанка 
мачака у Венецији. Вратио се у кревет и наставио да спава, 
овог пута без снова.

Наредног јутра за доручком показало се да претходне 
ноћи у кухињи није вођен никакав тајни разговор већ су се 
госпођа Леви и Соња Финци договарале око њеног одласка 
на аеродром. Обично је тако са тајнама: у већини случајева 
оне уопште нису тајне; тајна су само тумачења. Реч ghetto, на 
пример, није више оно што је некада била, а у сваком случају 
није оно што та реч представља за већину нас. Тако некако 
је, иако га нико није позвао да то уради, објашњавао Стивен 

33

д
о
м

е
т
и



Штајнберг значење те речи док је испијао већ другу шољу 
кафе. Остали су се, мљацкајући, сложили. Та реч сигурно 
није оно што је постала током Другог светског рата и касније. 
Богатство њеног значења сведено је на ужас, сегрегацију и 
немаштину. Стивен их је подсетио и на песму „In the ghetto“ 
коју је певао Елвис Присли и чак им отпевушио познати 
рефрен: „People, don’t yoy understand, the child needs a 
helping hand or he’ll grow to be an angry man come day?” 
А шта тек рећи на песму групе Wаr „Тhе wоrld is а ghеttо“? 
Међутим, када је покушао да им отпева рефрен те песме, 
нису му дозволили и сви су тражили милост за своје уши. 

Штета! Јер да су му дозволили даље да говори дознали 
би за његову идеју да венецијански Гето постане светски 
центар за изучавање свега на шта се реч гето, на било ком 
језику и у било каквој транскрипцији, односи. Можда, да су 
му дозволили да настави да говори, нешто од тога временом 
би постала стварност. Овако је од свега остао само један сан 
који је Стивен Штајнберг повремено сањао. Сан у којем је 
венецијански Гето врвео од живота и који, као сви снови, 
знао је Стивен, није могао вечно да траје, али који је био 
толико леп да се он унапред радовао ноћи у којој ће га 
сањати, макар то била и олујна ноћ, као и ова...

ХАЈДЕМО СВИ У „ШУМАТОВАЦ“

Будимо поштени, рекла је жена, овде нема никакве 
приче. Онда се обратила високом фотографу који је управо 
намеравао да направи један снимак из доњег ракурса: 
Овде смо готови, Владо, не мораш више да сликаш, идемо у 
„Шуматовац“. 

Олга из редакције првог програма Радио Београда рече 
да ће да оде до пекаре и да ће свима донети кифле. 

Да ли то значи, упитао је млади плавокоси фотограф, 
да ми остајемо овде?

Ништа то не значи, рече сликар, јер је свеједно где се 
ми налазимо. Слике нестају и из галерија и из сликарских 
атељеа и нико не уме ништа да нам каже, мада је просто 
невероватно да се то догађа из ноћи у ноћ, без икаквог 
наговештаја да ће се то десити. Једноставно – слика је једног 
трена на зиду а већ наредног тренутка нема је нигде.
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Колико их је до сада нестало, чуло се следеће питање 
на које је одговорио свима непознати човек: Тридесет 
четири, рекао је и наставио да чека.

Према мојој евиденцији, огласи се лепушкаста девојка 
из провинције, нестало је тридесет слика, две графике и 
једна украсна пепељара. Пепељара је нестала из канцеларије 
директора Културног центра. Графике су нестале из Јеврејског 
историјског музеја у Улици Краља Петра у Београду. Слике су 
нестале из разних галерија, али ништа не указује на могућност 
да су ти нестанци на било какав начин повезани. 

Шта онда овде чекамо, упита плавокоси фотограф, 
када све нестаје на неким другим местима?

Одакле она уопште зна све те податке, гласно се упита 
сликар, мени је све то сумњиво. Данас свака провинцијалка 
сматра да је професор журналистике и да треба да нам 
држи предавања.

Зашто би то требало да буде проблем, упита Олга са 
првог програма Радио Београда, и због чега је сумњиво? 
Ишла је од једне особе до друге и свакоме дала сендвич и 
мало паковање сока од јабука. Када је завршила, у кеси су јој 
остала још три сендвича.

Неки су отишли, рече мала жена потпуно црне косе 
коју нико није раније приметио, а неки нису још стигли. То 
вам је тако за пролеће, додала је, за остало се ионако не зна.

Црно ће увек бити моја најомиљенија боја, скоро је 
ускликнуо плавокоси фотограф. Дизајнери се мењају, али 
црна боја је и даље најелегантнија. Принео је фотоапарат 
оку и почео да их посматра кроз објектив. Посматрао је 
прво свакога за себе, затим је правио снимке са две особе, 
потом са три, па са четири, и ту је стао, не због тога што не би 
могао даље да ради, већ зато што верује да се четири лица 
на једној фотографији могу видети као четири појединца. 
Ако додате пету особу, нико више није виђен као јединка 
за себе, рекао је плавокоси фотограф, већ се пред нама 
указује тзв. мали колектив, али ипак колектив, а ја, рекао је, 
не фотографишем колективе.

Много си ти то замрсио, рече сликар, ништа ми није 
јасно.

Нисам ја крив за то, одговори плавокоси младић. 
Уосталом, ја сам само један мали фотограф, то је све. Устао 
је, кренуо према излазним вратима, застао и упитао: Иде ли 
још неко у „Шуматовац“?
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Ако овде стварно нема никакве приче, онда ћу и ја са 
вама, рече Олга са првог програма Радија Београд. Хоће ли 
још неко сендвич, упитала је. Нико се није пријавио и она 
крену према прозору. Шта то радиш, строго је упита свима 
непознати човек, зар не знаш да је забрањено бацати ђубре 
кроз прозор?

Један сендвич мање или више неће ништа променити, 
покушала је да се одбрани Олга, али онда само одмахну 
руком. Знала је такве типове који су у стању сатима да 
говоре а притом те држе за руку да не би отишао. Провукла 
се поред непознатог човека, повукла плавокосог фотографа 
и брзо затворила врата за собом.

Ко је уопште рекао, упитала је мала жена црне косе, да 
дођемо овде?

Олга, оте се лепушкастој девојци из провинције а 
онда она саму себе упозори испруженим кажипрстом. 
Олгина помоћ јој је била крајње драгоцена, поготово откако 
су девојку почели слати да буде у ближим контактима са 
уметницима, глумцима и сликарима. Београд је замрзела 
још приликом свог доласка. Тада је, управо у „Шуматовцу“, 
упознала Олгу, која се потрудила да је пажљиво саслуша и 
да јој, без тренутка премишљања, понуди да преноћи код 
ње. Додуше, Олга јој је одмах рекла да има само један лежај, 
али лепушкаста девојка из провинције није схватила шта 
Олга жели тиме да каже и прво се озбиљно нарогушила, да 
би после само уздисала и покушавала да погоди на који ће 
се део њеног тела обрушити Олгине руке. Девојка се стресе 
од помисли на ужитак и тада схвати да мала жена црне косе 
не престаје да пиљи у њу. Она јој узврати поглед и мала жена 
се упути према њој. „Хтела сам нешто да те питам за Олгу“, 
рекла је мала жена и девојка климну главом, изненађена што 
доиста чује питање за које је управо пре тога помислила да 
ће га чути изречено шапатом. Било како било, врата су се 
убрзо затворила за њима.

Сликар и свима непознат човек седели су још неко 
време у тишини. Сликар се онда осврну око себе и рече: 
Богами, сви су отишли! Хоћемо ли ми за њима? 

Човек је ћутао.

Сада су сви у „Шуматовцу“, рече сликар.

Човек је и даље ћутао.

Сликар није знао шта да ради. Врпољио се на столици 
и напокон рекао: Идем сад ја. Устао је и остао да стоји поред 
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столице. Човек се није померио. Можда спава, помисли сликар. 
Питао се шта би такав човек могао да сања, али ништа му није 
падало на памет. Чекао је још неко време, онда је изашао тихо, 
на врховима прстију и кренуо у „Шуматовац“. После четвртог 
корака је стао, вратио се и ушао у просторију из које је мало 
раније изашао, али у њој није више било никога.

Чак су и столице биле поређане уза зид.
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занатски дом

ЛОВАЦ

То је тај шапат искони
Који ме мами и гони
Да узмем душу слабоме
Али и звери дабоме

Ту има нечастив неки
Који ме држи на чеки
И шапће да то уради
У мени онај злуради

Мада ме тишти што и ја
Идох да хајкам убијам
Бејаше радости притом
Ко да сам ловио с Титом

И дрхат згонио зечји
У народ дивљач и речи

ВИНОГРАДАР

Свети Трифуне – сило земна
За васкрсење опет спремна

За чудо божје које врати
И из мрвице живе влати

Али могу ли – шапни Оче
Да се у чокот речи сроче

Да и ја Творца ганем нечим
И барем маћу и мраз спречим

ђорђо сладоје 
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Пре него клонем сам у жици
Док светом тутње коњаници

Не припуштај их рујној лози
Где прислужују млади бози

Ни у виноград умиљати
Који још косом веже мати

СЕДЛАР

Мада већ стењем под самаром
Ко детлић куцкам – истим жаром

Дизгине узде и колане
За коње вране недоклане

А пуст је дућан и калдрма
Тек из сећања сјајне срма

Прене ме на трен косом рага
И хлебни мирис из бисага

Неко се гласне испотиха – 
Мој добри доро ђиха ђиха

А онда благо бичем швићне
На сенке глуве непомичне

Док ми кроз прозор у ноћ ледну
Промине Месец – сам у седлу

ЧАМЏИЈА

Лазар ме зову – ту сам на води возар
И са мном нема ни ценкања ни шале
Не правим разлику између људи и марве –
Просто превозим терет до друге обале

А терет вам је исти и тамо и овамо
Али није моје да вас лишавам заблуда
Већ да се сам одржим на води и на цени
За сваки завеслај и сваку капљицу труда
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Док се отима прамац на узди дивљег вала
Разговор са крмаром није допуштен ником
Збијте се ко у тору чувајте завежљаје
И онај последњи сребрњак под језиком

Не примам мито и бакшиш не дајем вересију
А коме се не свиђа мој начин и услуга
Нека потражи неку прилику извеснију
Рецимо онога из вечне смене друга

Врло је одан послу увек спреман и тачан
Дубок је његов чамац и притом скупљи знатно
И тај полази одмах – по пријему душа
И вози нечујно свечано неповратно

ДОБОШАР

Народе пробуди се да видиш голог краља –
Залуд у добош бијем нико се не помаља

Народе капе увис – крећемо на Косово
Из мрака реже резе ко да сам их опсово

Народе чуј и почуј ако те игде има
Сутра ће следовање делити исто свима

Или ће све на добош и биће помор света –
Никога да се гласне осим сеоског псета

Народе глуви створе пред црквом плану буна
А не миче се уво ни срескога шпијуна

Народе слушај амо даје ти се на знање
Изашла песмарица позлаћено издање

Све псалам до тропара о нашем завичају –
Негде зарже кљусе и гуске дигну грају

Народе чуј и почуј украо Грга полог
Па ће већ нагрђеног осмуђеног и голог

У недељу у подне на окићеном тргу
И другима за наук шибати црног Гргу

Кад ето два-три старца једва мочуге вуку
Ако затреба помоћ док свезанога туку
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из кривичног законика

ДИСКРИМИНАЦИЈА

мислим да је требало 14 папира сакупити
у исто толико зграда
са приближним бројем канцеларија 
и тродуплим бројем упошљених
само још редослед одабрати
тако што на гугловој мапи спојиш најближе тачке
погледаш најближи кафић за одмор
док ти искаче прозор са секс понудама
и кренеш 

већ после треће зграде 
десетог реда
и пола дана схватиш
трајање је константна и савршена појава
када из овог противуставног дела
зато што немаш довољно новца
избациш прва три слова

nullum crimen nulla poena sine lege1

НАПАД НА УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ

у четвртима где сам одрастао
(а било их је више јер смо се стално селили)
годишња доба су се смењивала неприметно
и људи су били обични и често снисходљиви
о њима отац не би причао причао би само о Богу

1 Нема злочина и нема казне ако то није прописано законом

ненад трајковић 
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када би четврти испуниле свет
и када би за игру постало тесно 
ишли бисмо даље замишљајући сваки градић
као нешто мистично са немогућим крајем
тамо смо налазили читаве улице
огромних кућа и чудних аутомобила
људи су за собом остављали дивне парфеме
жене би биле умотане у неку од оних животиња
које смо лепили у албуму животињско царство
и могао си бити дух могао си бити невидљив
за тај нови чудни свет где људи не гледају наниже

када бих се вратио кући усхитнут причао бих родитељима
отац би само ћутао
мајка би када отац оде запиткивала како изгледају
а онда ме грдила што идем далеко говорећи
то су они што не воле твога оца ни тебе ни сестру ни мене
они што не воле цркву ни Бога и што нам псују Бога
само не говори оцу шта сам ти казала 

ал ко би спутао дете да оде назад
јер када истражим и тај кварт мислио сам
остало је онда оно брдо што додирује небо
и ту је крај света мој Боже
и да ли је крај црн или бео
непрестано сам о томе мислио

а у оном кварту иако смо сви били једнаки и тамо и овде 
у мојим очима били су далеко различитији од нас 
и сви су личили једни на друге
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и тако сам се у рану зору вратио тамо незнајући зашто
и чекао у том неописивом мртвилу да ико оживи
са првим ходом првог човека узвикивао сам Бог је на небу
после пола сата један милицајац држећи ме за уво
појавио се на прагу мојих родитеља тражећи 
да међу те људе више не одлазим или бар Бога не водим 
када сам ушао у кућу отац ме је само помиловао по коси
тихо говорећи
рука му се осушила комуњарска
нисам знао шта је комуњара 
ал сам знао да се мајка бојала очевих клетви
а ја сам након неколико месеци 
срео оног милицајца без униформе
имао је руку савијену иза леђа 
и сви су га звали 
миле богаљ

аudiatur et altera pars2

САМОВЛАШЋЕ

то што не могу да те се сетим
има везе са зимом и стезањем 
крвних судова по челу и удовима
а не болешћу чији назив ми стоји на уснама

притисак изнутра само је 
последњи покушај спознаје стварности
  очи умеју да ћуте
  тако добро и тако стварно
  и када је све очигледно
  и неспорно међу нама
  ми се споримо
  да би истину очистили
  од малих тајни
  а поглед стари
  као и све остало

2 Нека се саслуша и друга страна
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зато када ме сретнеш увек изнова у соби
не одустај док те се не сетим
  сва наслеђа света 
  уништиле су мане воље
  као што непознати свет
  уништи познат
  и тек онда се открије
  ја то знам 
  ја једино светове не жалим

можда бих и могао да се сетим
али у топлом бифеу на аутобуској станици
док испијам чај од липе
можда чак и разумем по који преостали лист
док га ветар носи куда то иде
и тебе коју је жеља довела мени
са набораним лицем а још увек младу
да ме с времена на време вратиш свету
како бих ти рекао колико је љубави потребно
а не храбрости
узети те од свих тако одлучно и сасвим чврсто 
иако те пре никада нисам срео 

решење о одбачај
lactura paucorum servat multos3

3 Жртва малобројних спашава многе
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ПОЗИВАЊЕ НА НАСИЛНУ 
ПРОМЕНУ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
или
ДОДАТИ ГРЕХОВИ

данас је дан за безгалавнике
ено јахача без главе како јури 
ту око вас

тишина
умртвићемо га 
коначно ћутањем
име да му се не спомене
гледаћемо кроз њега
да нам се очи не искриве
то је борба
то је битка
која не јењава
али ако неко пита 
нисмо се предали

и ко зна сада каква је истина скренула
иза ћошка старе напуштене зграде
која личи на априлско бомбардовање београда
(ово последње још увек ћемо само ћутањем
спомињати) а ја сам као икабод крејн
покушавао спознати тајну скелета
по разним местима
док један уплашени дечак не рече
  дођи на пијацу 
  молим те дођи
  ено старице
  како продаје своје изнутрице
  ено старца коме наочаре не требају
  очи своје продаје
  ено и оне чике и тете
  што кожу своју нуде
  кажу 

кост је основа у тачки трагања
  и пси то знају
  пси
  види и дођи 
  ти што тражиш такве
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не дечаче драги
ја тражим безглавника 
њиховог учитеља на коњу што јаше

  ћути
грех је спомињати
у ову самопроглашену долину 
наших непријатеља
успавану долину 
наших пријатеља
заборавили смо разлике
на крају тако су нас учили
на крају није ли увек тако 

мили невини дечаче
у тишини увек
избор је сведен на понуђено
и то није добар знак
зато да ли га видиш 
видиш ли како јаше
и лице твоје мења
док ти набрајају грехове
мој Боже

causa finita est4

4 Ствар је свршена
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двојина

(ПОВРАТАК У ПРЕДГОВОР)

Прогризи језик и оњуши да ли има нечега, што у теби већ 
                                                                                      није било. 
Од чега још ниси боловао. Искушаван у запаљивом говору, у 
усамљеној гомили. Пред тачком. Над казаномцрнимпупком (ако 
био си ишта, био си стрепња). Међу палим метафорама. 

Испао из језика. Скривен од људи. Под маском одсутног 
предмета. Замисли да је настала игра (пре)именовања, плацебо 
догађања, па ти заплеши. Са фантомима стварности. Са Лилит 

Језика, 
који још трага за њом. Он, који обзнањује: „Морам ископати
                                                                                                  рану 
у логосу, да бих се поново родио”. Обдарен слутњом да у исти 
свитак не може се двапут ући. Онај, што ће се родити, да би те 
обљубио.  

ДВОБОЈ, ЗЛАТНА БАКТЕРИЈА

У непокретној води: куша јаје златне бактерије. Јајашце из 
пене плодим, врхом језика. Го као пиштољ, ишчекује. Чекам 
на пуцање мрежњаче говора. Ослушкује: пуцањ језика, звоно. 
Племенити метак семеник откуцава у аорти, предваја ми слух. 

Када ће изронити, близанац-незнанац? У оку плитко гнојиво 
мелодије гори у устима: изроних. Увија тело, дим који грми. 
Склупчан на дну своје карлице (гласна жила пече, крв ме једе). 

Мањи законачио, него што се родио.  

оливер милијић
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МАНИХЕЈАЦ ИЗ ТАГАСТЕ НА ПУТУ ЗА ЈУГ
                                 
Ти си био у мени, а ја бејах изван себе.
Ходао сам потопљеним градовима, вид испирах под 
                                                                        матрониним 
сисама. Ђинђуве слободе куповао на трговима. Коначио бих 
међу неутешнима, врана камена. Под шатрама, причао сам приче 
о брду у злату, попут старих мерача душа. Пред оркестрима 
беспризорних (прозреће ме црна трубачица)? Како сам само 
                                                                                                  хитао 
на леђима нових валкира ка обајницима! Гоњен трагањем за 
десним срцем гладних. Док пуштах тело трудним водама, дуго 
успавана самореч у мени подаде се незаситима. 

Кад ме пресече. 
Видим: умивам се, у утроби сопственој. Не проговорих три 
                                                                                             године. 
На путу за југ.  

ГЛАС ИЗ ВАКУУМА

Онај сам који се топи. Као кад настајем: (у грохоту ларве,  
под црном кором леда у гротлу) пулсирајући сам простор 
                                                                                      ослобођен 
супстанце: врућица, самозапаљива светлост. 

Све сажеживо је, ако је замисливо. Једино глас не изгоре. 
Отпузи, међу напрслине, крхотине, чуварице целине.

(...)
                     

Питање пропаде у одговор, чуђење у веру 
(Салвадор Из Воде, IV век)

Ко љуби мистерију, сусрешће реч. Тек реч? Како су морала 
бити изобличена и распарана лица трагача за неизрецивим, 
                                                                                                   када 
су срели незамисливо.

А шта ако пронађем, понављао је  и после ове вечере нестарећи 
дечак-старац, враћајући се у утробу језера. 
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АНЂЕЛИ КУШАЧИ, ПРЕОБЛИЧНИ 

У двадесет прво свитање избројаху их девет хиљада 
тридесет и још излазише из мирисних рана развезаних            
                                                                                       језика. 

Има их седам, каткад девет. Самогласници, неизгорива јаја 
глосолалије. Топе се под језиком. Има их седам пута седамдесет, 
који исходе из себе. Неодољиво укусни душовадници. Ветровњаци, 
у чијем ће месу, скитници, заноћити? Дугосилазни. Двадесет 
                                                                                               четири 
сата on-line. Божјаци са двапут разапетог платна твоје крвне 
                                                                                                  слике. 
Не множе твој језик, али када погледају црну трубу, она 
проговори. Blue in green. И задуго заћути. 

Они који јесу восак доњих путева, уље из месечеве пљувачке, 
благотворни за срце. Има их девет стотина тридесет, доступних по 
приступачној цени. Скривани накот, из плашта заведених 
                                                                                     заводника. 
     Једанаест дана? И тринаестог дана? 

СВЕ ТЕ ОЧИ

И имађаху трудне очи нови ангели. Очи, које ломе згрушане 
светлости. Силазили, плотни у ружичастим хаљинама, преливали се 
обалама холограмски лествичници, из земље избијаху, 
                                                                               милосрдни. 

Очи приносе, оне што не упијају кулу или стабло, већ 
зраче замак 
и оплод. 

У средишту врта, из којег, можда, жудиш излаз.

ЦРВЕНО СЛОВО: КРВОЛИПТАЊЕ

Када су сишли на обалу мора, били су сами, остављајући 
сенке у планинама. Отворили су књигу и зачеше да зидају
камени језик. 

А испуни се час кад сенке изађоше из пећина и 
                                                           потражише их. 

Оног дана, за који се говорило да биће варљив као празник.   
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О ТРУДНИМА

Што је бременито, није све благословено. И ослобођени 
још нису слободни. 

Као и сувише речи, које не пронађу своју усправну земљу. 
Споредно небо.

ЈУДИТА НЕ МОЖЕ ПРЕСТАТИ

Јудита је родила. Јудита не може престати да се рађа. 
                                                                                    Јудита 

казује: „Све што  се одбаци, падне у језик”. 
Јудита не може престати да се указује. 

ЦРНА ТАЧКА

Недељива Бесконачно дељива „Доћи ћу након последње 
речи (ко ме види, запамтиће моје тело)” При-митивна (могла 
би бити самородна и неразвијена или првобитна и при-земна) 
као једноћелијски организам „Шта ја тражим овде” Зид смрти 
ухода и самогласника Множење нестајућег Тамо где нема 
питања и крика Прекратитељка и одрицатељка између два 
света Чаура глагола

„Зар нисам зачетница Јаје сваког знака Као да нисам 
брадавица, опијена, која опија Зашто не могу пребивати у 
сопственом плоду, бити црна тачка разлике Terra nullius 
Другог почетка”   

Али, да ли је могуће да није знала своје име
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ПОСЛЕДЊЕ РЕЧИ

                      Гласовима незаборављених, у очи смрти

Сада долази мистерија. Жедан сам. Налазим се у 
                                                              пламену, пред 

падом у таму. Јеси ли ти то, лудо? Опусти... неће болети. Жедан сам: 
одлазим вечерас (последњим капима  гласовира: Неки лептири 
                                                                                                    већ су 
почели да лете). Путујем тамо где је рођена музика. Не! Изненади ме. 
Жедан сам. Шта још могу да тражим? Више светла! Лестве, брже 
дајте лестве! Не бој се. Дивна си. Мама, не дирај моје кругове. 

ЖЕЂИ

Ходање никуда не води, ако има сврху, проговори његов 
сапутник. Као и ужитак. 

А он отвори очи и изусти: Жедан сам.
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сентандреја

Шта је за Србе, данас, Сентандреја? Више славни спомен 
или садашњи, тек мален повод? Део измаглице по горњој 
Мађарској? Бледа успомена или јак разлог садашњи? Није 
лако рећи. Још је теже о томе промишљати. У том градићу 
мађарског тла толико је сенки прецвале наде и заборава на 
једноме месту, толико затртости српских снова и ћутања 
гробова српских!

Ако игде има тужнијег места по српско име, глас и спо-
мен у Панонској низији, онда је то, свакако, Сентандреја. Не-
када се, пре Новога Сада, Сентандреја осећала Српском Ати-
ном, а данас је то само омањи, леп и тих туристички градић 
горње Мађарске. Непорециво: збиља леп градић, колико сад 
званично искрен према српској прошлости, толико и нем 
према деценијама српскога утихнућа, гашења и нестајања.

Били су и живели ту многи знамен-вредни Срби у Угар-
ској: стари Венцловић, Авакумовићи, Белановићи, Софрићи, 
велики српски добротвори Јелена Бозда и Евген Думча и 
други, добри и честити, грађани Двојне монархије. Често и 
више привржени тамошњем небу и грбу него себи и свом. 
Болно српски у свакој сеобној туђини! Бољи но други, ода-
нији но многи, а не баш увек и задуго своји! 

Измакав османлијама подизали су Срби то подручје 
Угарске, давали јој се, расли и топили се у њој. Све док „то-
пити се” није изједначено са нестајати и нeстајањем. Нико 
други није томе крив. И нико не може ни бити. Јер ко ће 
у туђини први бити одговоран за нечија велика мањинска 
пропадања? Ко, сем оних који пропадају!? То се може кас-
није и признати, љубазно, али се дубље саосећање нарасле 
локалне већине не може очекивати. И то је сасвим видљиво. 
Над тим се може трпељиво промишљати, вајкати се и жали-
ти, али се то, више ничим, не да променити. Великом Сеобом 
са патријархом Чарнојевићем, у Сентандреју је 1690. стигло 

мирко магарашевић
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осам хиљада српских породица. Данас има 90 српских душа. 
Из дана у дан, толико или још мање?  

Туристички опуштено и данас мирно гледано – Сен-
тандреја по много чему тихо говори да једва јесте оно нешто 
што је негда било српско и српским животом покретано, но-
шено и подизано. Дуго гајено и вредно стицано, а изгубље-
но! Седам православних цркава чија је угашена, полако по-
мрла или корак-по-корак мађаризована српска паства сен-
тандрејска више се и не пита откуд и како се претворише 
те цркве у сеновите, неме и сетне музеје! Ипак, брижно и 
лепо се чувају ти музеји. Пребогате црквене ризнице о томе 
говоре. Бол трајања у болу нестајања, осведочен. Сад, тихо су 
отворене за свет, обилазак и чуђење. Ту су. Цркве са безброј 
неизрецивих успомена о пролазности Српства. Да тежина 
по духу не падне лакше, гласи се терет још један. Недалеко је 
родна кућа Јаше Игњатовића, тог великог Србина уз Мађаре 
побуњене на Беч. Угледног српског писца са средине и друге 
трећине 19 века. И док, не баш лака срца, полако прилазим 
родном огњишту Игњатовићевом, причиња ми се, искрснуће 
из ње обрис лика његовог, наједном принет кичицом Новака 
Радонића. Оно што се погледу не да, остварује се под капци-
ма кад се склопе. 

Одскора у Сентандреји спи и наш прота Вујичић, по-
следњи свештеник последње живе српске православне 
цркве у Сент Андреји; он спи у вечноме сну са својим бла-
городним сином Сретеном Вујичићем, негда књижевним 
преводиоцем, културним прегаоцем српским у Мађарској; 
обојца са гробом сад су ту. Знано и незнано, ту је стопљено 
и претопљено, и све то ћути ћутањем свих времéна у блáгој 
сентандрејској питомини и тишини. Ни глас пустити, ни јецај 
жалопојан. Ал трза се и откида суза једна ненадна у којој 
све то огледа се и гусне. Откидање ћутке велико у старим и 
новим ћутањима. 

Све је међу сенкама нéмо од бола и безречја на прос-
тору Сентандреје.

Острво наше отпловило, Дунавом растворено.

Лепи градић Сентандреја, с јесени огрнут магличастим 
вēлом безгласне тугованке, а с пролећа и лета сав у сјају сун-
ца и заветне панонске плавети. То негдаше најсеверније из-
бегло острво грађанскога српства на мађарскоме северосре-
дишту. Складним трговима и сплетом уличица тога града, да-
нас, зајдно цветају туристичко чуђење и болна помиреност.  
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По Сентандреји помало и уоколо свуда, са уздахом и лагод-
ним ваздухом заједно, продева се просев давно утихле не-
мости која сведочи о великом српском нестајању; ту, надо-
мак угледа и сете старе српске Војводине. 

Нема загонетнијег и болнијег споменика српским нада-
ма и српској пролазности од оне о којој ћутећи, задуго, збо-
ри тихи градић Сентандреја. Memoria magna – Nihil aeterna!

1998/2018.
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neobično pismo

Osećanje ispraznosti u krizi pisanja najedanput se „razbuk-
talo” sećanjem na prijatelja koga sam u međuvremenu i zabora-
vio. Sada mi se javio u mislima baš zato što je to tražilo osećanje 
bespomoćnosti. Naime, lutajući mislima u očajničkom traženju 
izlaza iz ćorsokaka, setio sam ga se zato što je svojevremeno baš 
on bio neko u koga sam uvek, u svakoj situaciji, mogao da se 
pouzdam kao Pisac. Bilo je dovoljno da ga pozovem telefonom, 
ili da mu napišem nekoliko rečenica, i on je odmah bio tu, „za 
mene Pisca”, kao „inspirator”, kao glasnogovornik boga-zaštitni-
ka-Pisaca (na koga se on, inače, često i pozivao). I on je delovao 
iz pozadine; možda ne uvek „iz senke” (kako sam to i sebi i sva-
kome Piscu priželjkivao), ali je živeo „u samoći” (a to je, smatrao 
sam, bio najubedljiviji „vid bivstvovanja Pisca”). Inače, Moj Prija-
telj nije bio pisac. Ali već njegovo često pozivanje na Boga Pisaca, 
kome je svaki pisac, smatrao sam, mogao da se približi, bilo mi je 
uvek važno. Čak i ako nisam uvek verovao u to o čemu je Moj 
Prijatelj pričao – a često je preda mnom držao i preduge govore 
– prijalo mi je osećanje prisnosti koja se ispredala iz naših uvek 
nesvakidašnjih susreta. Moj Prijatelj „glasnik-Boga-Pisaca” (tako 
sam ga neko vreme zvao) svaki put me je iznenadio svojom po-
javom koja je uvek bivala deo neke unapred smišljene, u najma-
nju ruku maštovite „predstave”. Jedanput mi je najavio iz daleka 
dolazak u posetu, „pešice ritualno”, tražeći da mu izađem u su-
sret na isti način (pešice i ritualno), tako da naš susret bude, to-
bože, „slučajno sretanje”, „negde u prirodi”, tako da mi u tom 
trenutku budemo samo „slučajni hodači”, vernici Boga-Prirode 
(bliskog, pak, Bogu-Pisaca) kome na žrtvu podnosimo svoj susret 
i sve izgovoreno u potonjem razgovoru; i bio je to onda jedan od 
najinspirativnijih, najsmislenijih, i najpodsticajnijih razgovora 
„ikada igde”; nisam li posle napisao jednu od svojih najplemeni-
tijih zbirki pesama. „Hajde da ja doputujem i ostanem kod tebe, 
godinu dana, kao deo tvog života, pa da ti napišeš Roman o 
Nama”, rekao mi je jedanput; a onda je, zbilja, i došao. Živeli smo 

žarko radaković
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godinu dana „kao bračni par”. Delili smo sve: ženu, hranu, cigare-
te, doživljaje. Nije li roman koji sam tokom te godine u našoj za-
jedničkoj „uvali” (da, živeli smo negde na moru) možda i nešto 
najveličanstvenije što sam „do sada” uradio? ...„Hajde, dođi ti kod 
mene u posetu, pa da razgovaramo, razgovaramo i razgovaramo, 
ali ne da to bude razgovor, nego predstava razgovora u kojoj ću 
ja tebi, posle postavljenog pitanja (ti meni), održati predavanje 
koje neće biti odmah zabeleženo, nego će, tek kasnije, sećanjem 
na njega biti ponovljeno i zapisano kao Ponavljanje.” Tako je i 
bilo. Jednog kasnog popodneva došao sam u stan Moga Prijate-
lja. U perifernu ulicu, daleko od centra grada, stigao sam taksi-
jem. Dugo nismo mogli da pronađemo kuću u kojoj je Moj Prija-
telj stanovao. Kada sam – pošto me je taksista ostavio samog na 
ulici – neko vreme besciljno tumarao kvartom koji mi je pre ličio 
na najudaljenije prigradsko naselje u kome je svaka druga kuća 
bila nedovršeno gradilište i nalik neuglednom betonskom ko-
sturu, utoliko i pokrećući najneprijatnija osećanja, pa i strah od 
nasrtanja podivljalih pasa lutalica koji su se odasvud pomaljali 
– i kada sam već poželeo da se vratim kući (u Centar), pojavio se 
Moj Prijatelj: izronio je iz polu-mraka jedne od pomenutih polu-
kuća. Delovao je i kao noćni čuvar tih „gradilišta”. Ogrnut kišnim 
mantilom i u gumenim čizmama, okružen čoporom pasa lutalica, 
kao razdraganih njegovim nailaskom, delovao je i kao njihov za-
štitnik. „Bog-pasa-lutalica”, pomislih. Dok smo se primicali više-
spratnoj kući u jednom unutrašnjem dvorištu, nekoliko tih biv-
ših domaćih životinja prišlo nam je sasvim blizu, i liznulo je nje-
ga, pa i mene, po nadlanici, i, potom, dok smo se uspinjali stepe-
nicama na drugi sprat, začulo se, iz nekoliko usputnih stanova, 
pozdravno lajanje drugih, još uvek „domaćih” pasa koji kao da su 
najavljivali skori „odlazak od kuće”, „odmetništvo” i pristupanje 
„čoporu lutalica”. ...Stan u kome je živeo Moj Prijatelj bio je mala 
garsonjera u kojoj je dominirala soba sa pogledom na reku i obli-
žnje planine. Odmah po stupanju u prostoriju osetio sam se „kao 
na godišnjem odmoru”. Poželeh da se svučem „go do pojasa” i 
takav sednem u naslonjaču na balkončiću... Sunce je bilo na za-
lasku. Krvavo-crveni zraci su obasjavali naša lica, mažući ih, ko 
zna koji put ponovo, gustim namazima sebe, ispod kojih su pore 
na koži takoreći grcale u ropcu bitke za disanje koje se gubilo 
pod težinom tišine koja beše toliko svečana da sam poželeo i da 
zapevam himnu neke još nepostojeće države. Ugledao sam nje-
ne obrise u nameštaju sobe Moga Prijatelja: jedna fotelja, pored 
nje krevet, ispred njega sto, ispred njega stolica. Najedanput do-
živeh taj prostor, sa svim tim skromnim mobilijarom, kao pozor-
nicu na kojoj će uskoro početi važna predstava; ali i kao 
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prebivalište nekoga čiji je sav život bio performans. Posebno su 
mi u tome bili važni predmeti u kupatilu u kojem sam se za ne-
koliko trenutaka našao: sapun pored česme iznad lavaboa, četki-
ca za zube u čaši ispred ogledala na zidu, klozetska šolja sa spu-
štenim poklopcem (na koji sam seo, dakle, ne podigavši ga), ka-
bina za tuširanje (u koju sam onda i zakoračio bez ikakvog razlo-
ga) i metla zadenuta u kofu (zajedno sa krpom za pranje poda): 
učinili su mi se u tim trenucima i kao pojave sporednih uloga u 
dramatičnoj predstojećoj izvedbi, ujedno i kao asistenti režije, 
sekretari, pomoćnici, i svi oni koje je valjani Umetnik uistinu za-
pošljavao. Istinski rekviziti, kulise, pribor, kamere, i sve ostalo, 
nalazili su se u malenom predsoblju koje mi se učinilo i kao 
muzej o nečijem životu kao umetničkoj predstavi. Najedanput 
sam se setio kako mi je Moj Prijatelj često poklanjao sitnice tvr-
deći da to nisu umetnička dela („nisam ja umetnik”), ali ih je 
prezentirao toliko značajno, da sam se osećao kao u trenutku 
primanja na poklon najskupocenijih vrednosti. Ako je to bila, na 
primer, cedulja sa posvetom (meni!) i potpisom darodavca, do-
življavao sam je kao stranicu iz beležnice najčuvenijeg književni-
ka („nisam ja pisac”, „ti si pisac”, rekao je Moj Prijatelj). A dugo 
čuvano prazno pakovanje cigareta koje je pušio za vreme onog 
ritualnog hodanja na putu ka meni, delovalo je kao relikvija i 
dokazni materijal o besmrtnosti jednog, reklo bi se, nebeskog 
čina hodanja, izvedenog od strane nekoga ko kao da nije više bio 
„ovozemaljsko biće”. Sve same slične „relikvije” ugledao sam, 
uredno poslagane, tu i tamo upakovane, na stalažama u tom te-
snom predsoblju. Zagledan u njih osećao sam se kao pred ikona-
ma i freskama u crkvi, ili u arhivu pohranjenih objekata i doku-
menata o nečijem životu koji i nije bio život nego „kao život”, 
utoliko i „više od života”. Da, taj tamo, onaj u drugoj sobi, koji me 
je čekao da se vratim iz WC-a, odavno nije bio za mene samo Moj 
Prijatelj, dakle „čovek”, dakle „živo biće”; bio je i „svetac”, heroj, 
polu-božanstvo moje Umetnosti i moga Pisanja... Razgovor, koji 
je trebalo da usledi, zamišljao sam utoliko kao osvešćenje moga 
Pisanja, kao prosvetljenje mene-Pisca, kao nadahnuće svega što 
ću već te noći početi da Pišem. Pomislio sam: „Prijateljev glas 
biće medij oglašavanja Boga kome ćemo Moj Prijatelj i ja te veče-
ri podneti na žrtvu delove nas kao zalog za dalje bitisanje”, „u 
senci” (skromno pažljivo, tiho, pošteno, pokorno, iskreno, krećući 
se sporo, posvećeno, monaški)... Dakle, vratio sam se u sobu. Na 
vratima se osetio snažan vetar; promaja u prostoriji je najedan-
put bila toliko jaka da je sa stola poletelo nekoliko listova hartije. 
Još jedan, poslednji, „krvavi” zrak sunca na zalasku zviznuo me 
je po licu. Zaslepljen, zateturao sam se u pravcu stolice, 
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očigledno za mene postavljene naspram naslonjače u kojoj je 
Moj Prijatelj već sedeo i čekao me. Bio se skinuo u sportske gaće 
i potkošulju bez rukava. Predstava, koju smo svi nestrpljivo išče-
kivali – i ja, i pomenuti nameštaj u sobi, i svi nabrojeni predmeti 
u kupatilu, i predmeti na stalažama, i krpare na podu, i lampe na 
plafonima, i pogledi kroz prozore, i laveži pasa (lutalica) napolju, 
i on sam, Moj Prijatelj – mogla je da počne. I počela je. 

„Slušaj”, rekao je moj-Prijatelj. 

Govorio je glasom kao izdaleka, jedva čujnim, a, ipak, sa-
vršeno razgovetnim. Tiho. Sporo. U rečenicama istih faza, po-
djednako dugim i podjednako kratkim. 

Nije to bilo šaptanje. Nikako vikanje.  

Govorio je kao da i nije govorio. Recitovao je. Diktirao je 
govor koji će biti zabeležen. Ne odmah. Biće ponavljan. Posle. 
Dovoljno kasnije da njegovo ponavljanje bude sećanje. Dakle, 
sada je govorio da se zapamti. 

„Slušaj”, rekao je. 

Gledao sam njegovo lice. Izborano. Obojeno poslednjim 
zracima sunca nije pomicalo crte. Bile su ukočene. Čak ni usne 
nije pomerao dok je govorio. 

Govorio je, govorio, i govorio je. 

„Kako to misliš”, postavio sam potpitanje u trenutku dok 
mi je objašnjavao besmisao svega što je poslednjih godina či-
tao. Bio je to jedini put da je podigao ruku uvis i šaku skupio 
u pesnicu. Već u sledećem trenutku je upro prstom u pravcu 
ekrana kompjutera na pisaćem stolu. Kao da se aparat upravo 
zato („pozdravno”) uključio, da bi se, pošto je Moj Prijatelj spu-
stio šaku na naslon fotelje, odmah opet isključio. 

Neko vreme je govorio o „Gutenbergovoj revoluciji”. 

Potom je pričao o „umiranju”. 

Zatim je „pripovedao” (o...), jer „to što je, i kako je, govorio, 
moglo je da bude samo Pripovedanje”, pomislio sam. 

Sedeo sam u stolici nepomično i svaku deonicu prijate-
ljeve priče slušao sa takvom pažnjom da me je u jednom tre-
nutku zabolela glava. Razume se da je Moj Prijatelj to odmah 
primetio. Ustao je. Otišao je do niše sa česmom i nasuo mi čašu 
vode. Vratio se fotelji. Sedeo je sada prekrštenih nogu. „Kao da 
se sve vreme nije ni pomerio s mesta”, pomislio sam. 

Pripovedao je, onda, o sinu žene koja ga je svakodnev-
no posećivala („uvek u 19h”; znači: „upravo je bila ovde nepo-
sredno pre mene”, pomislio sam). Ni u jednom trenutku nisam 
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zamišljao izgled dečaka; sve vreme samo telo žene koja se „tu”, 
„pred nama” stalno presvlačila, i svaki put posle preoblačenja 
izgledala je sasvim drugačije, uvek u drugoj dobi, a ako je u nje-
noj pojavi i bilo „konstante” onda u nagoti tela između skidanja 
odeće i oblačenja drugog ruha, i tada me je to toliko uzbudilo da 
sam osetio erekciju koja se posle svakog novog presvlačenja po-
jačavala. Da li sam i doživeo „vrhunac”, u trenucima Prijateljevog 
pripovedanja o „izražajnim” i „upečatljivim” fotografijama vagi-
ne uvećane na ekranu kompjutera uključivanog svakog popod-
neva u 16h samo radi studiranja i daljeg istraživanja detalja na 
tom ljudskom organu? („Znači, pre dolaska žene”, pomislio sam.) 
Nije li glas Moga Prijatelja u tom delu njegovog Predavanja bio i 
malko promukao? Nisam li, slušajući deonice naučnih izlaganja 
Moga Prijatelja, bio sklopio oči, i ostao usredsređen na šumove? 
Kapanje vode iz česme, koju Moj Prijatelj nije zavrnuo do kraja, 
odzvanjalo je kao opaljivanje čekićem u ekser na površini daske 
koju smo upravo zakucavali. Opet lavež psa: sada kao vrištanje 
žene u susednom stanu. („Da li je u njemu stanovala prijateljica 
moga-Prijatelja?”) ... Kada sam opet otvorio oči, ugledao sam Mog 
Prijatelja kako je, i dalje sedeći u naslonjači, previjao rane na bu-
tinama i listovima nogu, pripovedajući o minuloj operaciji, zadr-
žavajući se na detaljima uoči operacije, dakle, pre primanja nar-
koze posle koje je „zaspao” i „kao da se više nije probudio”. I baš 
u tom delu Priče Moga Prijatelja ponovo sam postao svestan svih 
onih pomisli da je sve između mene i Mog Prijatelja uvek bilo 
umetnička predstava. Moj Prijatelj mi je sada, više nego ikada, 
bio u ulozi umetnika koji je sve, i svoj, i moj, i svačiji život odmah 
preobraćao u „performans”. Da li sam zato bio onoliko uzbuđen 
dok mi je šapatom pričao o bolovima u predelu dijafragme uoči 
operacije? I da li sam zato bio ravnodušan dok je, vičući na sav 
glas, psovao nekoga ko je o njemu iznosio „sve same laži” koje 
je on onda – opet je pričao šapatom – iskoristio za neka svoja 
uopštena razmišljanja „o ljudima, čovečanstvu, Bogu, energijama 
i kosmosu”.

„Ja nisam umetnik” rekao je; a ja sam to doživeo i kao izja-
vu ljubavi prema meni. I dok je zavojem previjao ranu na bu-
tini, zamišljao sam ga kako me „brižno pokriva ćebetom”. Tada 
sam sobu u kojoj smo sedeli doživeo i kao proplanak u gustoj 
šumi ispod planinskog grebena, pošto smo tu dopešačili svako 
sa svoje strane: Moj Prijatelj sa jugoistoka, a ja sa jugozapada; 
„hej, zdravo”, čuo sam ga u trenutku izlaženja iz gustiša na liva-
du; „zdravo, druže”, uzvratio sam pošto sam, dopešačivši nešto 
ranije, sedeo u senu na sredini proplanka; „tu ćemo prenoćiti”; 
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tokom večeri ćemo neko vreme sedeti oko logorske vatre i uz 
bočicu rakije pevati „logorske pesme”; spavaćemo pod vedrim 
nebom; slušaćemo oglašavanje sova; miris trave biće opojan; 
čak će i pucnji iz lovačkih pušaka odjekivati „nežno”. 

Moj Prijatelj je sada ustao. Ne sećam se da li je skočio iz 
fotelje. Stajao je nasred sobe u stavu diskobolsa. Glumio je sebe 
u ulozi glumca. Zavoj, spao sa rane na jednoj butini, visio je i 
vijugavo se pružao po podu. Video sam ga kao odmotanu rolnu 
toalet papira. Moga Prijatelja doživeo sam kao sebe u WC-u u 
stanu izvesnog K. L., 1973, u Beogradu. Bilo je leto. Slušali smo 
muziku za balet Labudovo jezero (Petra Iliča Čajkovskog) (pri-
premajući istoimenu predstavu koju ćemo javno izvesti nekoli-
ko meseci kasnije). Opuštali smo se ležeći na podu. Igrali smo 
šah. Razgovarali nismo mnogo. Nije li Era (Milivojević, jedan 
od nas) rekao da je „suština zajedničkog rada u zadržavanju, 
i daljem negovanju, individualnih vrednosti”? Nije li jedan od 
nas (Vladimir Jovanović Vlaja) odgovarao na postavljana pita-
nja udaranjem prstima u strune raštimovane gitare? U WC-u, u 
kome sam se u jednom trenutku našao, osećah se – da li zbog 
obasjanosti prostorije jarkom, ali „mekom”, prijatnom, svetlo-
šću, ili zbog „teraciranog” betona na podu – kao u kuhinji. Bide 
pored klozetske šolje uistinu je podsećao na kuhinjsku sudo-
peru. Da, rolna toalet papira ispala mi tada iz ruku i razmotanu 
po „prelepom” podu, doživeo sam kao sržnu tvar svega što sam 
tih godina iskušavao; ne simbolično (tobože, „rolna predstavlja 
upakovana značenja koja je valjalo samo raspakovati”) (ili, kao, 
„zemlja će nam se raspasti kao ta rolna toalet papira na podu”) 
(ili, kao, „nema istine ni u čemu, baš kao što ni u rolni toalet pa-
pira nema srži, ni zlatne, ili dijamantske, sredine”); nego tvarno, 
opipljivo, vraćajući me meni samom, „sebi”, tako da sam mogao 
da se osetim kao „ja”. A bile su to godine sazrevanja, makar i 
„poznog”; utoliko i opremanja za sve što će se potom desiti sa 
nama. Nalazili smo se u onom izlaznom hodniku pred vratima 
na prostranstva „istorije”. Nismo je „ozbiljno shvatali”. Odbaci-
vali smo je. (Ne prihvataju je mnogi od nas ni sada.) Nije li baš 
ta odsutnost bila i osnova našoj tadašnjoj sreći?

Moj Prijatelj je neko vreme govorio o „nama”, Piscima. Ni-
jednog nije osećao svojim srodnikom. 

„Ja nisam pisac”, rekao je.

„Pala je noć. Pišem na svetlosti uličnih lampi. Sada ih 
nema, te pišem nasumice”, rekao je Moj Prijatelj. „Nisu li to 
istinski uslovi za pisanje”, pomislio sam, a to sam kasnije i re-
kao (kome?). Jer, čim prestane vidljivost, čim se vidnost izgubi, 
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te predmeti i pojave krenu da prelaze u odsutnost, a neko o 
tome počne da „piše”, postaju mu oni (predmeti, pojave) „bli-
ski”; i „doživljava” ih on (Pisac) sa manje vremenske udaljeno-
sti; dakle, nalazi se još u polumraku, napreže oči, hvatajući se 
svih pomoćnih sredstava (lampe, sveće, reflektora, naočara)… I 
što se više Pisac vremenski udaljava od predmeta posmatranja 
(i Pisanja), i što više on ulazi u zonu sumraka i magle, dakle, što 
više predmet Pisanja nestaje u pomrčini, to Piscu više bivaju 
potrebni „svetlost dana” i „izlaženje na čistinu”; na čistini za-
počinje sećanje i traženje nestalog predmeta Pisanja; započinje 
veličanstveno prizivanje nečega čega više nema; dakle, to je 
onaj pokušaj ponavljanja, oživljavanja nečega ne više prisut-
nog, nečeg zaboravljenog… Mene je, međutim, oduvek više in-
teresovalo beleženje prvih reakcija na viđeno; bilo mi je važno 
„fiksiranje” doživljaja nečega pre nego što će postati „trag”. „O 
tim prvim doživljajima želim da pišem”, rekao sam (kome?). 

Sa takvim mislima sam ustao iz fotelje, još jedanput oti-
šao u toalet, vratio se u sobu, i tiho, malko hrapavim glasom, 
izgovorio Mome Prijatelju: „Pošao bih.”... Da li su moje reči za-
zvučale preoštro, jer suglasnik „š” je i meni zaparao uši i odje-
knuo pomalo preteće? Tek, Moj Prijatelj se trgao, zaustavio u 
poluokretu, sagao, pokupio zavoj sa poda i, ne izgovorivši ni 
reč, krenuo da se, preko golih rana na nogama oblači. Tek kada 
je nazuo cipele i ušnirao pertle, rekao je: „Poći ću sa tobom”. I 
tek je napolju, ponovo okružen psima lutalicama, izgovorio „ići 
ćemo do centra pešice”, ne pitajući me da li sam umoran za 
deonicu od desetak kilometara. 

Noć je bila mirisna i topla, te sam svukao sa sebe džem-
per i vezao ga rukavima sebi oko struka. Moj Prijatelj je hodao 
ujednačenim ritmom, usklađenim sa koracima. Za razliku od 
drugog Mog Prijatelja, takođe iskusnog hodača, ovaj Moj Pri-
jatelj je hodao posebno meko, elegantno, i lepo za gledanje. 
Pokreti ovoga bili su baletanski, elastični i takoreći u lakim sko-
kovima. Onaj Moj Prijatelj hodao je uočljivo brzo, uvek „napre-
dujući”. Ovaj Moj Prijatelj se, pak, i kada je žurio, kretao „sporo”. 
Mogao je da kontroliše svoje koračanje tako da ono uvek bude 
ne samo usmereno na prelaženje željene deonice, nego i „lepo 
po sebi”. Drugi Moj Prijatelj mi je u svome koračanju možda bio 
i bliži, već utoliko što je, kao i ja, hodao „programski”; dakle, 
išao je da bi „izbliza doživeo okruženje”, da bi „golim okom” 
video „stvari”, da bi izlaženjem na teren telesno proverio „sta-
nje stvari”. Prvi Moj Prijatelj, ovaj sada, pak, ako je hodao da bi i 
zabeležio pri-hodanju-Doživljeno, činio je to i radi nekog svog, 
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i njemu samom nejasnog – smatrao sam to – jedinstvenog užit-
ka. „Vode me tragovi večnih ruža” zabeležio je. Ili, „ugrejanom 
telu hladnoća sve više prija”, rekao je (ili zabeležio). Ili, samo, 
„upornost disanja”. 

I tako smo, eto, nekako, hodajući zajedno – pri tom se Moj 
Prijatelj sve vreme, i prećutno, i povremeno me pitajući „kako 
ide”, prilagođavao mome „ritmu”, mojim hodačkim mogućno-
stima – stigli u Centar grada. Ni jednog psa lutalice na pešač-
kom prelazu ispred zgrade Ministarstva inostranih poslova. 
Ispred zgrade generalštaba nam je u susret dolazila žena koju 
smo obojica opazili kao „prostitutku”. U parkiću ispred držav-
nog pozorišta nismo se ni za kim osvrnuli. A bilo je na ulici, i 
pored doba „podosta iza ponoći”, dovoljno prolaznika da bismo 
sa nekim i mogli da se suočimo. Moj Prijatelj je samo hodao. 
Koračao je. Ni u šta i ni u koga nije pogledao. A bilo je jasno 
da je usput sve video. Hodao je kao nezemaljska pojava. Kao 
nad-biće. Čak ne ni kao polu-božanstvo u posebnoj misiji po-
sredovanja između Neba i Zemlje, između „razdvojenih” sveto-
va, dostupnih ujedno samo izabranicima. I baš tada, kada sam 
poželeo da Mom Prijatelju kažem, „hej, poruči Onome Gore...”, 
dogodilo se nešto neočekivano: ono što me do danas i tišti, 
i muči, i boli, i raduje, i drži u stanju neobjašnjive ravnoteže, i 
razara do ništavnosti koju u sebi osećam više nego ikada dotad. 
Moj Prijatelj je rekao, najprirodnijim glasom, i tiho, i glasno, i 
preteće, i oholo, i pobedonosno: „Ja sam Bog.” I odmah je, ne 
prekidajući hodanje, ne gledajući ni u šta određeno, nastavio: 
„I svi ste Ništa. I ti si Ništa. I Handke je Ništa. I Knifer je Ništa. 
I Era je Ništa. I Valzer je Ništa. I Sezan je Ništa. I Bašo je Ništa. I 
Monteverdi je Ništa. I Kafka je Ništa. I David je Ništa. I Mi Bo je 
Ništa. I Nina je Ništa. I Skot je Ništa. I Miroslav je Ništa.”

Ispred dežurne apoteke na raskrsnici smo zastali. „Šte-
ta”, pomislio sam, sada osećajući snagu da hodam svu noć. Moj 
prijatelj je, ispred pešačkog prelaza preko širokog kolovoza, 
obasjan svetlošću lampi na semaforu, delovao još ubedljivije 
kao Nadbiće. I, shodno svome izgledu tada, natprirodno sigur-
no izgovorio je „ovde ćemo se rastati”. „Zauvek“, pomislio sam. 
„Zbogom, Moj Prijatelju”, rekao sam. Moj Prijatelj mi je spustio 
svoju ogromnu šaku na rame. Drugom šakom mi je obgrlio gla-
vu. Približio je svoje lice mome; pogledi su nam se spojili u 
zajednički („niz ulicu”). Dok me je „oproštajno celivao”, ljubeći 
me, najnežnije, i najčvršće, video sam svu nutrinu „bića” koje je 
u tom trenutku to prestajalo da bude. Na oproštaju mi je u šaku 
tutnuo jednu od svojih „čuvenih” cedulja sa ispisanim rečima 
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koje ću tek kasnije, u svojoj postelji, pred padanje u san, proči-
tati. To je, dakle, bio taj moj susret sa Bogom, pomislio sam. „To 
je bio, taj pogled ʼpreko graniceʼ”, pomislio sam već pri prvim 
koracima na putu kući.

U stanu su te noći mirisi bili promenjeni, najpre se ose-
ćala paljevina, a kasnije, po izlasku iz kupatila, prostorijama se 
širio miris ruže. Neko vreme sam, sedeći u dnevnoj sobi razmi-
šljao o krečenju i preuređenju prebivališta („srušiću zid između 
kuhinje i trpezarije”). Spavaća soba mi je najpre delovala kao 
zatvor, potom kao ispražnjen bazen za kupanje, pa kao „zadnje 
dvorište” na seoskom imanju. Tek kada sam se svukao, osetio 
sam se kao u mirisnoj „mlečnoj šumi”, ali i kao u bekstvu (da li 
zbog prugasto dezenirane pidžame?)... Balkonska vrata ostavio 
sam otvorena. Neko vreme sam osluškivao rad motora vozila 
zaustavljenih na raskrsnici odmah ispred zgrade. Jasno sam 
razlikovao „dizelaše” od „benzinaca”; baš kao i korake žena i 
muškaraca. „Odakle plače dete?”, upitao sam se. „Zašto vrišta-
nje žene usred noći?” Onda i razgovor ispod prozora, najpre ša-
patom, nerazumljivo, pa sve glasnije, i dalje nerazumljivo, i, na 
kraju, urlikanje, sasvim nerazumljivo. Neko vreme sam stajao 
nasred sobe; onda sam sedeo u naslonjači; potom sam, možda, 
opet stajao (sada nešto kraće); tek kada sam legao u postelju 
zableštala su rotaciona svetla policijskog vozila; nije se, neko 
vreme, čulo ništa. 

Pre nego što ću otići na počinak, izvadio sam iz džepa ja-
kne onu cedulju Moga Prijatelja. Bio je to zapravo, maleni štos 
više kartonskih listića spojenih lepljivom trakom, kao harmoni-
ka, u neku vrstu „leporela”. Obasjano kosim zracima zidne lam-
pe iznad uzglavlja kreveta, izgledalo je to neobično pismo, sada 
rastvoreno, viseći mi iz šake prema grudima, kao otelovljenje 
poslednjih trenutaka života bića koje je, ispisivanjem tih reči 
tu, prestalo to da bude, postavši nešto drugo, meni, smrtniku, 
ne više dostupno. Reči na spojenim ceduljicama behu ispisane 
rukopisom na granici čitkosti. Ali nije to bio nečitak rukopis na 
receptu lekara, koji je mogao da dešifruje, mislio sam uvek, i pi-
tao se „kako”, samo apotekar. To tu beše pismo i za „čitanje” i za 
„gledanje”. Nešto između teksta i slike. Linije, crte, tačkice, kose, 
prave, krive behu najraznorodnije odrednice nečijih doživljaja. 
Pomislih: „lepo pisanje”, „palimpsest”, „arheologija”, „učitelj”, 
„arhiv”, „tragovi”, pa „žvrljanje”, „muzge”, „škrabotine”, „bledilo”, 
„nečistoća”, „kolomast”, „zatvor”, „saslušanje”, „islednik”, dakako 
i „ljubav”, „privrženost”, „posvećenost”, „pažljivost” i „sporost”. A 
nijedanput „Bog”, iako se radilo o „pismu” nekoga ko se posle 
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„zaveštajnih reči čovečanstvu” preobratio u Božanstvo. Utoliko 
je ta „harmonika” od ispisanih ceduljica delovala i kao relikvija, 
tvarni ostatak nečega što je do maločas tu bivstvovalo (zajedno 
sa mnom) i sada se, preskočivši stupanj „sveca”, odmah vinulo 
put neba, postavši Božanstvo. „Na njega je, dakle, trebalo da, sve 
vreme preostalog ovozemaljskog života, podseća taj predmet”, 
„na taj trenutak rastajanja, na raskrsnici ispred gradske apoteke 
u koju ću već sutra otići, sa ʼreceptomʼ bivšeg Prijatelja, da podi-
gnem lek protiv bolesti od koje sam, po mišljenju bivšeg Prija-
telja, bolovao”, pomislih i kasnije zapisah. „Pismo preda mnom 
treba da ostane dokument o svemu nerešivom u povesti smrt-
nika. Ujedno opomena pred koracima dalje. Ujedno obrazloženje 
žudnje za uzdizanjem iznad sebe. Ujedno pokazivanje divljenja 
prema svemu što-se-desilo-kao-da-se-nije-desilo.”... „Taj ʼvotivni 
predmetʼ seća na bivšeg Prijatelja, ali i na svačiju nedovršenu 
povest koju baš Prijateljevim nestankom valja nastaviti kao 
ʼponavljanjeʼ neke nad-lične storije.”

A šta je to pisalo u „oproštajnom pismu” Moga (bivšeg) 
Prijatelja?

Pa, na četiri ceduljice spojene lepljivom trakom u lepore-
lo, behu, u nastavcima, ispisane sledeće reči: 

MOJ 
VOLJENI
TVOJE 
DANAŠNJE 
POJAVLJIVANJE
JE 
UZBUDLJIVIJE
OD
TVOJIH
IZDAJSTAVA
ZATO
LJUBAV
ZA
PRIJATELJA
ZAUVEK
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let iz sovjetskog saveza

RANDEVU

Različita mišljenja su podelila Tbilisi i Gruziju uzduž i po-
preko: neki su bili duboko šokirani onim što se desilo, iako 
niko nije do kraja saznao sve detalje, a vlasti su preko medija 
odmah počele da oblikuju javno mnenje u poželjnom smeru. U 
potpunosti kontrolišući masovne medije, vlada je nastojala da 
otmičare aviona predstavi kao zveri i bandite još pre nego što 
je počela istraga. Beše to nužan korak pošto je, čak i u to vreme, 
u Gruziji postojalo dovoljno antisovjetskog raspoloženja, te su 
pojedini delovi društva branili, pa čak i opravdavali otmičare. 
Zbog toga je, osim masovne televizijske propagande, vlada pri-
begla i uobičajenom, starom boljševičkom triku: u svim insti-
tucijama i organizacijama su održavani sastanci na kojima su 
radni ljudi i zaposleni osuđivali incident i izglasavali proglase 
u kojima se tražilo da se banditi i izdajnici veoma oštro kazne. 
Najzloslutnija namera vlade beše da čitavu javnost, a ne vlast, 
učini odgovornom za smrtnu kaznu koja im je visila nad gla-
vom. Iako niko u to vreme nije mogao da zamisli da bi jedan 
sovjetski sud bio toliko nemilosrdan prema mladim ljudima, u 
izvesnim delovima društva su bili svesni da za takav zločin so-
vjetska vlast nikoga neće poštedeti i da će otmičari aviona biti 
kažnjeni za primer, makar samo da se svi ostali zaplaše.

Nije ni potrebno reći da za presudu nisu bili neophodni 
relevantni dokazi, pošto je u sovjetskom pravosuđu najvažnija 
bila odluka vlasti, a ne činjenice ili argumenti. No, o pojedinim 
pitanjima je moralo da se raspravlja. U Centralnom komitetu se, 
recimo, dugo razmišljalo o tome koga bi trebalo proglasiti za 
kolovođu terorističke grupe. Razmatralo se nekoliko moguć-
nosti, predlagani su čak i roditelji otmičara, ali se konačni izbor 
pokazao najboljim za tu svrhu. Pod optužbom da je bio vođa 
bande, monah Tevdor je uhapšen dve nedelje posle pokušaja 
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otmice. Islednicima i vladi ništa nije značilo to što se on nije ni 
nalazio na licu mesta. Vladi Gruzije beše najvažnije to da jedan 
monah – čovek iz crkve – na suđenju bude proglašen vođom 
bandita. Time će, takođe, jasno pokazati gruzijskoj omladini i 
čitavom društvu kuda vodi interesovanje ljudi za religiju.

Još od dana kada su neuspešno pokušali da preuzmu 
avion, monah Tevdor se usrdno molio, sâm u manastiru, i za 
poginule i za preživele iz aviona. Nije ni razmišljao da se sakri-
je, tako da kada su odlučili da ga uhapse, KGB i policija su ga 
upravo i zatekli u zavejanom manastiru. 

„Uhapšeni ste!” rekli su monahu, koji je na te reči mogao 
samo da se nasmeje. Jedan od prilježnih kagebeovaca je odlu-
čio da je osmeh uvreda za sovjetsku vlast, pa se nasmejanom 
monahu obratio što je strože mogao, da ga i drugi čuju: 

„Čoveče, čemu se ti smeješ?” 

Otac Tevdor ništa nije odgovorio prilježnom kagebeovcu, 
samo je desnu ruku uperio u jednu od manastirskih ćelija.

„Unutra su mi knjige i stvari. Poneću ih sa sobom.” 

„Neće ti trebati”, odgovorio mu je drugi oficir KGB-a. 

Dok su ga vodili kroz dvorište manastira, monah se se-
tio Datoa, ili preciznije, dana kada je poslednji put video svog 
prijatelja, onoga koji se ubio i kome su sada najviše trebale 
monahove molitve…

Monaha, koji je verovao da je ispovest svetinja, odveli su 
pravo u zatvor KGB-a i na ispitivanje. Islednik ga je čekao u 
sobi duboko pod zemljom, tako da je otac Tevdor dugo morao 
da pešači kroz dugačke, podzemne hodnike. Čim su ga uveli u 
sobu sa islednikom, osetio je nešto poput malaksalosti. Najpre 
je pomislio da taj čovek, koji mu je odmah ponudio da sedne, 
uopšte nije islednik. Prve njegove reči nisu zvučale kao pitanje 
islednika:

„Verovatno su vas najviše od svega uvredili ti kurvini sinovi.”

„Izvinite, ali ja vas ne razumem.”

„Ja ne razumem ni kako je moguće iz svega izostaviti 
svog šefa.” 

„Nikada nisam bio njihov šef. Ja sam bio njihov ispoved-
nik…”  

„Kakve sad to ima veze da li ste njihov ispovednik ili lični 
pop kada vas svi spominju kao vođu bande?” 

„Zapanjen sam.” 
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„Upravo to i mene iznenađuje: kako su mogli da namerno 
izostave iz svega vas, svog šefa?” 

„Izvinite, ali ja vas stvarno ne razumem.” 

„Već sam vam rekao, druže, ni ja to ne razumem. Kakvog 
smisla ima ostaviti vođu u pozadini? Uložili ste mnogo truda, 
sve ste pripremili i kada je došlo vreme da se posao uradi, kur-
vini sinovi rešili da odu bez vas.” 

„Nikada nisam nikuda nameravao da odem.”

„To nema veze. Trebalo je da vam kopilovići makar nešto 
kažu, ipak ste vi mozak ove bande.”

„Ja sam monah.” 

„Pa to i ja kažem, druže, da ste monah, a ipak su vas na-
sankali kao dete. Zato će stvarno morati da svedoče pred vama, 
u najmanju ruku.” 

„Ne znam o čemu govorite.” 

„Taj odgovor morate da dobijete od njih, čoveče, loše su 
se poneli prema vama, na svaki način.”

„Već sam vam rekao, nikada i nikuda nisam nameravao da 
odem i oni su to savršeno dobro znali. Osim toga, zašto bi mi 
rekli vreme kada su nameravali da polete?” 

„Hajde, druže, kada radite nešto zbog čega bi mogli da 
vas streljaju, trebalo bi barem da se držite nekog reda, zar ne?”

„Na čije streljanje mislite?”

„Bilo čije, svakoga ko zaslužuje da bude streljan.” 

„Oni nikoga nisu ubili.” 

„Pobili su pola aviona, toliko nevinih putnika je poginulo…” 

„Ali oni nikoga nisu ubili.” 

„Jesam li ja onda ubio te ljude, a?” 

„Nisam to rekao, ali jako dobro znate da oni nisu pucali 
na putnike.” 

„Čoveče, je l’ se ti to praviš glup, šta? Kada pošalješ ljude 
na takav zadatak, trebalo bi barem da znaš šta su uradili.”

„Nikoga nigde nisam poslao. Uvek sam bio i još uvek je-
sam kategorički protiv svake vrste nasilja…” 

„Otmica je planirana u manastiru, a mi imamo bezbroj do-
kaza koji to potvrđuju.” 

„Nemoguće.”

„I mi smo pomislili da je nemoguće da biste vi planirali 
tako nešto, posebno ne u manastiru. Možda ćete još reći da 
nisu ni dolazili da vas vide?” 
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„To ne poričem. Često su dolazili u moj manastir…” 

„Zašto su onda toliko daleko potezali, zar nema dovoljni 
crkvi u Tbilisiju?” 

„U Tbilisiju je, s Božjim blagoslovom, zaista podignuto 
mnogo crkvi, ali je njima bio potreban duhovnik, kao i svakome 
od nas…” 

„Šta to znači duhovnik? Je l’ to onaj koji planira otmice 
aviona?” 

„Duhovnik je osoba koja pomaže drugoj osobi u potrazi 
za istinom.” 

„Baš ste im pomogli da je nađu. Verovatno će vas mnogo 
spominjati pre nego što ih stigne metak.” 

„Ali oni nisu ubili nijednog putnika, niti je bilo suđenja, 
niti je doneta presuda, a vi…”

„Oni su sami sebi presudili. Znate li kada? Još dok su se 
preko pokretnih stepenica penjali u avion.” 

„Ja uopšte nisam bio u tom avionu.” 

„To nema veze. Podučavali ste ih i poslali na zadatak, a oni 
su vas ostavili na cedilu, nisu vam ni rekli kada odlaze.” 

„Nisam želeo da odem.” 

„To vaš zločin čini još težim. Dakle, niste želeli da odete, 
ali ste druge poslali u smrt?” 

„Nikoga nigde nisam slao.” 

„Ne znam, svi upiru prstom u vas kao u vođu bande.” 

„Ne verujem vam.” 

„Nismo ni mi verovali da jedan monah može da planira 
otmicu aviona, kad gle čuda – pojavljujete se vi u toj priči, je li 
tako?” 

„Hoćete da me okrivite da sam vođa bande?” 

„Želimo da jedan monah prizna koliko štete crkva može 
da ima na omladinu. Ne možemo dopustiti da izgubimo još 
omladinaca, čoveče.”  

„Ali ako ćemo ih ionako izgubiti, ako je njihova sudbina 
već rešena i ako će biti pogubljeni, čemu onda moje priznanje?” 

„U tome je stvar, čoveče. Izgledate prilično pametno i mo-
žete da ukapirate da ako čitavu krivicu uzmete na sebe, oni će 
možda izbeći pogubljenje. Koliko imate godina, čoveče?” 

„Danas sam napunio trideset i tri.” 

Islednik je neočekivano ustao i, što je još neverovatnije, 
zagrlio oca Tevdora i čestitao mu rođendan.
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„Nije li tako bolje? Pomisli, čoveče, da nisi više dečak.” 

Monah se takođe podiže. Isti stražar, koji ga je uveo u ovu 
paklenu sobu, otpratio ga je do ćelije…

U Moskvi i dalje nisu verovali Gruzijcima, pa su poslali 
posebnu komisiju u Tbilisi kako bi istražila slučaj sa otmiča-
rima. Kremlj je sumnjao da će gruzijski komunisti poštedeti 
gruzijske studente, te da će istraga biti pristrasna. Moskva je, 
međutim, grešila. Nisu razumeli da će gruzijske vlasti otmiča-
rima presuditi još strože nego što su to hteli u Moskvi. Kako bi 
drugačije i bolje sovjetska vlast u Gruziji dokazala Kremlju da 
je verni podanik?

Rusi su, dakle, bili u zabludi, pa su poslali posebnu istraž-
nu grupu u Tbilisi. U ono doba, bilo koja komisija visokog ranga 
iz Moskve neizostavno je bila tretirana kao poseta visokih gosti-
ju i pozdravljana na način koji su Rusi voleli. Rusi su, isto tako, 
voleli gruzijsku kuhinju i jela, gruzijsko vino i konjak, a gruzij-
ski domaćini su uvek bili na nivou očekivanja. I nikada se ne bi 
obrukali, mislili su – Gruzija je oduvek bila izuzetno gostoljubiva 
zemlja. Niko nije hteo da takve posetioce liši uživanja u čuvenoj 
gruzijskoj gostoljubivosti. I Rusi su uživali svim čulima, dokle 
god su mogli da stoje na nogama. Sa domaćinima su pili sve više 
i više i kada su se članovi specijalne komisije napili namrtvo, 
onako zaspale, umorne i bedne su ih preneli u krevet.

Kada je jednoga dana na stolu islednika ugledao neko-
liko boca mineralne vode bordžomi, Gega se ni najmanje nije 
iznenadio. Iznenadilo ga je, zapravo, to što su ga sada ispitivala 
dvojica islednika – stariji, već poznati Gruzijac, i mlađi, novi ru-
ski islednik koga je uhvatila takva glavobolja da bi i bordžomi 
teško mogao da ga spase od mamurluka. Ipak, Rusi su se divili 
svemu gruzijskom, pa i bordžomiju. Ovaj Rus je praznio jednu 
bocu za drugu, a između njih je u slast gutao kornišone iz tur-
šije. Gruzijski islednik je s osmehom oprezno ponudio mineral-
nu vodu i Gegi, ali pošto je on to odbio, islednik je rekao da bi 
najbolje bilo da se odmah bace na posao.

„Slušam”, reče Gega, za koga je proces ispitivanja bio, 
naravno, neprijatan, ali mu je svaki put bilo drago kada bi ga 
odvodili na ispitivanje jer se nadao da bi slučajno, u prolazu, 
mogao ugledati Tinu ili, ako ne nju, onda nekog od drugova.

Istraga je trajala devet meseci i za to vreme su otmičari 
aviona skoro svakodnevno ispitivani. Uprkos Geginom nada-
nju, niko od njih – ako je to uopšte potrebno reći – nije video 
drugove iz aviona. Štaviše, nikome od njih nisu dozvolili ni da 
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ih posete članovi porodice, nijednom. Izolovali su ih toliko da 
ništa nisu znali jedno o drugom, sve do suđenja. 

Izuzetak je, međutim, načinjen upravo onoga dana kada 
je Gega u sobi za ispitivanje zatekao dvojicu islednika. Kao i 
kod svakog uvođenja, Gegi je naređeno da se okrene prema 
zidu pre nego što uđe u sobu. Nije trebalo da ga podsećaju, 
pošto su ga već toliko puta dovodili. Tako je i ovoga puta auto-
matski sklopio šake iza potiljka i pripio se licem uza zid.

Iznenada je na tom zidu, iznad glave, ugledao stihove en-
gleske pesme koju su Gega i Tina često slušali zajedno. Dve 
engleske reči iz te pesme behu naškrabane na zidu – wish you.

Gega nije mogao da se seti da li su reči bile iz naslova ili 
refrena, ali se sa sigurnošću sećao da su bile iz te pesme. Napi-
sane su na zidu tako sitnim slovima i užurbano, da je Gega mo-
gao da izvuče samo jedan zaključak. A zaključak je bio prost: 
ako je pisac natpisa Tina, kao što je pretpostavljao, onda Gega 
mora da dopiše ostatak fraze, upravo tu, na istom zidu, a onda 
će dobiti odgovor. Toliko ga je oblila radost da nije pažljivo slu-
šao šta su mu islednici govorili tog dana. Mislio je samo na 
jedno – kako da ukrade olovku sa isledničkog stola, koja mu je 
sada bila potrebna više nego ikada.

Gega je sedeo u sobi islednika, ali mu je um lutao izvan 
nje, duž zida hodnika, i po prvi put od hapšenja je osetio sreću, 
ili nešto njoj nalik.  

Gruzijski islednik je primetio na zatvoreniku neobično 
uzbuđenje, čak je i Gegi iznenađeno rekao: 

„Danas mi delujete srećno.” 

„Srećno?” 

„Ako ne srećno, onda makar zadovoljno.”

„Čime bih mogao da budem zadovoljan?”

„Upravo to me iznenađuje.” 

„Mora da vas utisak vara.” 

„Mene utisak nikada ne vara. Vi ste taj koji se zavaravao 
da snima film u avionu, dok u ruci drži kašikaru.” 

„Već sam vam rekao da iskreno žalim zbog onoga što se 
desilo, a ni ta kašikara nije bila prava.” 

“Čime ste onda pobili tolike ljude, igračkama?” 

„Nikoga nismo ubili.” 

„Nego su oni izvršili samoubistvo?” 

„Jedino se Dato ubio.” 
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„O ovome smo već razgovarali i čini mi se da je trebalo o 
tome još jednom da razmislite.”

„O čemu je to trebalo da razmislim?” 

„Trebalo je da odlučite ko je bio vođa bande.” 

„Kao što sam vam već rekao, nismo imali vođu.” 

„Svaka banda ima vođu.” 

”Mi ga nismo imali.”

„Razumem da ne želite da se pretvorite u doušnika, ali je 
za sud neophodno da neko bude imenovan.”

„Koga bi trebalo da imenujem?” 

„Svog vođu. Dvojica su već mrtvi, možete imenovati jed-
nog od njih.” 

„Kako bih tako nešto mogao učiniti drugu?” 

„Pokojnik se neće buniti.” 

„Ali ja ću znati da lažem. Nismo imali vođu.”

„Ko vam je onda bio onaj monah?” 

„On je samo monah.” 

„Je li on bio monah ili vođa bande?”

„Da je on bio naš vođa, ne bismo bili u tom avionu.” 

„Da vam kažem nešto u četiri oka: užasno je to što ste 
mu uradili. Čovek vam je sve pomogao, a vi ste ga se otarasili. 
Nikada nisam čuo da vođa ispadne iz posla.”

„Monah nije ništa znao.”

„Možete to njemu pričati”, reče gruzijski islednik, misleći 
na ruskog kolegu, iako nije uperio prst u njega, „ali nema po-
trebe da sa mnom tako razgovarate. Ovo vas pitam nezvanično 
i trebalo bi da me razumete. Kako je to moguće? Čovek vas je 
ohrabrivao, a vi ga onda ne povedete na avion. Zašto biste samo 
vi bili odgovorni?” 

„Monah ništa nije znao”, ponavljao je Gega, apsolutno rav-
nodušno. Bilo mu je svejedno da li mu mladi gruzijski islednik 
veruje ili ne, Gegine misli behu prilepljene za zid, tačno pored 
vrata, na kojem behu napisane dve engleske reči.  

„Govorim za vaše dobro, čoveče, razmislite”, poče mladi 
islednik ponovo da propoveda zatvoreniku i potom ustade.  

Zatvoreniku je bilo drago što se ispitivanje za taj dan tako 
brzo završilo, pošto je jedina olovka koja bi mu pomogla da 
komunicira sa Tinom već bila u rukama.

Kada je izašao iz sobe i dok je po naredbi stražara, kao i 
obično, morao da se okrene prema zidu, Gega je nekako uspeo 
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da uz pomoć olovke iz rukava doda dve reči ispod Tininog ru-
kopisa: were here.

Dok je silazio dugim hodnikom, uz pratnju koja ga je od-
vodila do ćelije, Gega je mislio na dan kada će ga ponovo do-
vesti u sobu za ispitivanje, pošto je ponovo želeo da vidi taj 
zid i natpis na njemu. Pojaviće se nove reči ako je Tina zaista 
napisala tu frazu.

Gega je te noći bio veoma srećan, ili je barem čitavu noć 
ležao oka ne sklopivši, iščekujući veliku sreću, kao što ni ra-
nijih noći nije spavao, ali ovoga puta beše budan jer se nadao 
nečemu.

U zoru je odlučio da prestane da misli na Tinu i neka-
ko zaspi, setio se islednika, ali mu je od toga bilo još teže da 
zaspi. Nije razumeo zašto su zamenili njegovog prvog isledni-
ka ili kako su mogli da dodele ovakav slučaj jednom mladom, 
neiskusnom isledniku. Možda su to uradili namerno, pošto bi 
islednik sličnih godina kao Gega lakše našao s njim zajednički 
jezik i izvukao mu priznanje. Gega nije imao šta da kaže, odno-
sno, nije imao šta da sakriva od istrage i sve se desilo upravo 
onako kako se desilo. Isto tako, te noći je Gega pomislio da u 
Sovjetskoj imperiji možda sve zaista veoma loše funkcioniše, 
uključujući i ispitivanje, i zaspao je tek u zoru…

BRAĆA

Među zatvorenicima iz aviona, najtvrdoglaviji beše Pata, 
koji uopšte nije odgovarao na islednikova pitanja, a kada bi ne-
što rekao, bila bi to tek reč ili dve, krajnje uopšteno. Preživeo je 
pukom slučajnošću kada su ga pripadnici specijalnih jedinica 
izvukli iz aviona. Avion je još uvek bio pod jakom vatrom kada 
su ga izveli, s rukama u lisicama, i specijalci su smatrali svojim 
profesionalnim dostojanstvom da zaštite Patu – zaklonili su ga 
svojim telima.

U ćeliji je Pata duboko razmišljao o razlozima zašto su ga 
vlasti osudile na smrt još tamo, na aerodromu. Sumnjao je da 
su ga greškom zamenili za njegovog brata Kahu, koji je jedini 
preživeo od onih koji su uspeli da uđu u pilotsku kabinu. Kaha 
je mogao da zna istinu koja je bila veoma opasna za sovjetske 
vlasti. Pata je takođe mislio kako je KGB bio rešen da ga ubije 
još na pomičnim stepenicama jer su ga odbegli putnici opisivali 
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kao najopasnijeg od svih otmičara. Postojali su, možda, i drugi 
razlozi, ali činjenica beše da je Pata Ivarijeli, s rukama u lisica-
ma i bez oružja, na pomičnim stepenicama bio laka meta.

Da je bio siguran da su pucali na njega zbog brata, ne bi 
se osećao toliko ogorčeno. Braća su se obožavala. Kaha je odlo-
žio plan da se napusti SSSR i otme avion, jer je glatko odbio da 
ode bez svog mlađeg brata.

Za razliku od Gege, od početka ga je ispitivao stariji, isku-
san i poznati islednik, koji je po stoti put zapisivao Patine be-
smislene odgovore. 

Onoga dana kada je Pata, sasvim neočekivano, osetio ne-
kakav bol u stomaku, susreo sa se sa potpuno drugačijim, mla-
đim islednikom, koji mu se obraćao s prijateljskim osmehom, 
čak ga je i nudio cigaretama. Pata je bez reči zapalio. Tišinu je 
prekinuo islednik.

„Stanujemo u istom kvartu.” 

„Ne sećam vas se.”

„Ne iznenađuje me. Vi i vaš brat ste studirali u Moskvi, 
dok sam ja diplomirao u Vladivostoku.”

„Verovatno smo išli u isto obdanište.” Pata se takođe na-
smejao.

„Iz istog smo kvarta, mogli smo ići u isto obdanište. Se-
ćam se pouzdano da smo u grupi imali braću.” 

„Ja nisam išao u obdanište. Mrzeo sam supu sa lukom.” 

„A vaš brat?” 

„I on isto. Nije voleo krompir pire.” 

„Video sam ga pre neki dan, nije spominjao krompir pire.” 

„Da li ga često viđate?” 

„Kada poželim. Kada je neophodno.” 

„Kako je on?” 

„Dobro, za jednog zatvorenika. Trudim se da obraćam pa-
žnju na njega, pošto smo iz istog kvarta.” 

„Je li i on u ovoj zgradi?”

„Rekao sam vam, dobro je.”

Pata zapravo pojma nije imao u kojoj su ga zgradi držali, 
ali je verovao da je u zatvoru KGB-a, zajedno sa ostalim poli-
tičkim zatvorenicima. Zgrada je spolja izgledala potpuno neu-
padljivo, a ćelije su bile ispod zemlje, u lavirintu isprepletenih 
hodnika.
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„Kada ćete ga videti?” pitao je Pata, iako nije očekivao isti-
niti odgovor. 

„Hoćete li da mu prenesem neku poruku?”

„Hoćete li mu preneti?”

„Reći ću mu šta god želite.” 

„Kažite mu da sam dobro, ništa drugo.” 

„Ništa drugo?” 

„Ništa.” 

„Ne budite toliko stidljivi. Ako želite da mu nešto kažete, 
preneću mu to.”

„Rekao sam vam, ništa drugo.” 

„Ako želite da nešto poručite bratu pre suđenja, ili da ga 
upozorite – znate na šta mislim. Govorim vam ovo u četiri oka, 
čoveče…”  

„Kažite mu šta sam rekao, ništa drugo.” 

„Hoću da kažem, za vas je bolje ako se na suđenju ne is-
postavi da jedan govori jedno, a drugi drugo, znate…” 

„Niko ništa novo neće reći na suđenju. Tako je kako je, svi 
znaju šta se stvarno dogodilo.”

„Da, to je ono što javnost misli, ali ako se ispostavi da vam 
je vođa bio neki monah…” 

„Kakav monah?”

„Otac Tevdor.”

„Odakle vam to?”

„Sâm je to priznao.”

„Posle mučenja?”

„Dajte, molim vas, kako možete reći tako nešto? I kakve 
bi svrhe imalo da bilo koga mučimo? Nama bi rekao jedno, a na 
suđenju sasvim drugo. Tako nešto nam uopšte ne treba.”

„Kako je onda mogao to da prizna kada nije bio u avionu 
i ništa nije znao?”

„I nas je to iznenadilo, pomalo čak i zbunilo. Znate li šta 
me još iznenađuje? Ovo vam govorim strogo u četiri oka – kako 
je mogao ostati u manastiru i poslati vas u klanicu?”

„Ništa nije znao o avionu.”

„Zato što mu vi niste rekli, eto zašto.”

„Čak i da smo mu rekli, bio bi protiv toga.”

„Ne znam baš, sada govori potpuno drugačije.”
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„Šta to?” 

„Kaže da je on organizator i ko bi uopšte preuzeo na sebe 
takvu krivicu ni za šta?”

„Laže.” 

„Zašto bi to radio?” 

„Želi da nas spase.” 

„Onda je stvarno bio organizator.” 

„Taj monah nema veze s našim slučajem. Nije bio čak ni 
u avionu.” 

„Kaže da je on lično sve isplaniraio, ali…” 

„Ali šta?”

“Ako to potvrdi najmanje jedna osoba na suđenju…” 

„Nećete naći takvu osobu, zato što je monah bio apsolut-
no protiv otmice aviona.”

„Ali zar niste malopre rekli da ništa nije znao? Govorim 
vam to, čoveče, zato što smo iz istog kvarta i želim da vam po-
mognem. Ja i dalje živim u našem kvartu i šetam tim ulicama, 
deca mi tu rastu…” 

„Monah nema nikakve veze s tim i ništa ne mogu da vam 
pomognem.”

„Pomozite sebi, čoveče, niko od vas ne traži da nama po-
mažete.” 

„Odoh.” 

„Idite, čoveče, i razmislite. Tu sam, i pomoći ću vam u sve-
mu. Mi smo bliski, osim toga, to mi je na neki način i dužnost, 
pa ako vam nešto zatreba, nemojte se stideti.” 

„Šta bi moglo da mi zatreba?” 

„Ne znam, ali ljudi smo, neka briga uvek postoji, uvek ima 
o čemu da se razmišlja. Ponekad sam i ja jako umoran, nekada 
mi je veoma teško, ponekad je i meni potrebna pomoć, znate 
kakav mi je posao, pa porodica, toliko problema i stvari o koji-
ma brinem. Niko mi ne može reći da sam narkoman, ali svakom 
čoveku je ponekad potreban neki lek.”

„Ništa mi ne treba.” 

„Znam, čoveče, ali vaš lekar mi je rekao da imate neke 
bolove, pa sam pomislio da vam možda trebaju neke tablete.” 

„Ništa mi ne treba.”

„Kako god hoćete, čoveče. Pokušavam da vam pomo-
gnem, pošto smo bliski.” 
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„Ništa mi ne treba.” 

Pata ustade, nasmeja se, a islednik pozva stražu. Dok su 
ga odvodili iz prostorije, islednik mu je još uvek govorio, ali 
ga Pata više nije slušao, koncentrisao se na svoj bol. Mučio ga 
je još od jučerašnje večere, ako bi se taj obrok uopšte mogao 
nazvati tim imenom. Ali Pata je razmišljao o nečem drugom. 
Pitao se kako je islednik mogao da zna o njegovim bolovima 
kada Pata to nikome nije spominjao. Jednom je u ćeliji rešio da 
zamoli da poseti doktora, koji naravno nije imao lek, posebno 
ne protiv ove vrsta bolova.

Kada su Gegi rekli da će ga ponovo odvesti na ispitivanje, 
bio je toliko radostan da se stražar izistinski iznenadio. Toliko 
užurbano je koračao hodnikom da ga je stražar nekoliko puta 
opominjao, ali je Gega mislio samo na zid na kojem ga je čekao 
Tinin odgovor, ispred prostorije za isleđivanje, i kada su mu 
naredili da stane pred tim zidom, srce mu je zakucalo kao onda 
davno, na prvom sastanku sa devojkom. 

Pored dve engleske reči koje je napisao pre nekoliko 
dana, sitnijim, ali čitkim slovima je stajao početni stih speva 
Vitez u tigrovoj koži koju je Tina jednom recitovala Gegi – „Evo 
me kako u tamnici sedim” – a Gega je na istom mestu, na brzinu 
dopisao: „visokoj…” 

Unutra, uopšte nije slušao islednika, koga su ponovo za-
menili, dodelivši mu jednog starijeg. Tačnije, nije bio sposoban 
da ga sluša i stalno je mislio na noć kada su bili na moru, a Tina 
je u ruci držala Viteza u tigrovoj koži, knjigu koju je uzela sa 
police u kući njihovih domaćina.

Ležali su odmah pored prozora, odakle se videlo more, a 
mesec te noći beše toliko krupan i sjajan da im nije ni trebala 
svetlost da bi čitali. Beše to Tinina ideja:

„Zažmuriću i otvoriću Viteza u tigrovoj koži, pa ću pročitati 
prvi odlomak koji slučajno ugledam. Onda ćeš i ti isto to uradi-
ti, stavi prst na bilo koju stranicu i pročitaj je.” 

A sada, u sobi u kojoj su ga isleđivali, Gega se jasno sećao 
da je Tina, otvorivši knjigu, naišla tačno na taj stih: „Evo me 
kako u tamnici sedim visokoj…”

Islednik se, za to vreme, čudio kako to da zatvorenik, op-
tužen za najteže krivično delo, kome preti smrtna kazna, ima 
tako srećno lice. Nije on mogao znati da je to najsrećniji dan u 
Geginom životu, pošto se tako konačno uverio da je Tina živa, 
da je dobro i da, najvažnije od svega, nije sama. Bilo ih je dvoje: 
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Tina i još nerođena beba, koja je živela zajedno sa Tinom, u 
zatvoru KGB-a u Tbilisiju. Nije Gega tačno znao u kojoj mu se 
ćeliji nalaze supruga i nerođena beba, ali glavno je bilo da su 
živi. Isto tako, tokom ispitivanja, razmišljao je samo kako da se 
ono što pre okonča, kako bi – čim ga ponovo stave ispred inog 
zida – imao dovoljno vremena da napiše još nekoliko reči: naša 
beba ili pozdravi malu ili, pazi na našu bebu…

Gega je takođe zamišljao kako Tina miluje još nerođeno 
dete, kako predivnim prstima kruži po svom stomaku i dodiru-
je ga na mestu ispod kojeg živi novo biće…

Islednik je, u međuvremenu, neobično dobro raspolože-
nje zatvorenika uzeo kao blagoslov, pa je shvatio da nema bo-
ljeg trenutka da mu saopšti ono glavno. U stvarnosti, islednik 
nije ni imao bilo kakvih želja, pred njim je samo bio zadatak 
koji je trebalo ispuniti, pa je Gegi otvoreno rekao: 

„Na suđenju morate potvrditi da je otmicu aviona organi-
zovao monah.” 

„Zašto?”

„Zato što je on bio pravi organizator otmice.” 

„Već sam rekao u istrazi da je to besmislica. Nemoguće je 
da čovek bude vođa nečega čemu se kategorički protivi.” 

„Istraga je sve saznala i postoje čvrste činjenice i argu-
menti koji to potkrepljuju, da je on bio organizator. I monah je 
izjavio da je on usmeravao akciju.” 

„Pa šta onda tražite od mene.” 

„Neophodno je da neko od vas to isto potvrdi i na saslu-
šanju.” 

„Zašto ja? Ja ga nisam ni poznavao.”

„Nama to nije važno. Glavno je da neko od vas potvrdi da 
je organizator bio upravo monah, a vama bi to bilo najakše.”

„Zašto baš meni?” 

„Zato što vaša žena treba da se porodi, a prema sovjet-
skom zakonu, trudna žena ne može biti u zatvoru.”

„Nikada se niste pridržavali zakona, kako ste ga se baš 
sada setili?”

„Mi se uvek pridržavamo zakona i pridržavaćemo ga se i 
u ovom slučaju.” 

„Hoćete li, onda, osloboditi moju ženu?” 

„Mi ne oslobađamo teroriste!”

„Ne razumem. Šta pokušavate da kažete?”
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„Mislim da sam vam to jasno rekao, u svakom slučaju, tre-
balo bi da razumete da sudbina vašeg budućeg deteta zavisi od 
toga kako ćete svedočiti na saslušanju…” 

„Ako ne kažem ono što biste želeli, šta će se onda desiti?”

„Ništa, sinko. Na vama je šta ćete da kažete. Samo vam 
savetujem, kao što bih savetovao i svoga sina, da bi trebalo da 
potvrdite da je monah organizator i da…”

„A šta ako ja to ne potvrdim?”

„Kao što sam već rekao, ništa se neće desiti. Biće ipak 
dokazano da je monah vođa vaše kriminalne bande, ali bi vaše 
svedočenje moglo u tome da nam dodatno pomogne.” 

„A šta ako ja ne mogu da vam pomognem?”

„Onda ni mi ne možemo vama, a trebalo bi valjda da razu-
mete kako je trudnoj ženi u zatvoru potrebna posebna nega.” 

„Ali ona i beba su dobro, je li tako?”

„Za sada jesu, ali znate kakvi su uslovi u zatvoru. Svaki 
minut bi moglo da se desi nešto…” 

„Da se desi da moja žena izgubi bebu?” 

„Nisam to rekao, ali bi trebalo da znate da niko neće pu-
stiti iz zatvora teroristu i otmičara aviona, makar to bila i trudna 
žena.” 

„Ali dete nije ništa loše učinilo, zar ne? Još se nije ni ro-
dilo.” 

„Upravo to vam i govorim, sinko. Njihova sudbina zavisi 
od vas.”

„Ako će mojoj ženi i detetu biti dobro, reći ću sve što traže 
istraga i sud.”

„Tako govorite zato što ste pametan čovek. Zašto bi toliko 
ljudi žrtvovalo svoje živote zbog jednog bednog monaha?” 

Zadovoljni islednik je dodao još nekoliko fraza, ali Gega 
ga više nije slušao. Mislio je isključivo na zid, na kojem je mo-
rao da doda još nekoliko reči. Tačnije, tri: pazi na bebu…

Kada se vratio u ćeliju, razmišljao je o rečima islednika, 
da će posvedočiti tačno ono što se od njega traži, i da će tako 
spasiti bebu. Glavno mu je sada bilo to malo stvorenje koje će 
se roditi pre suđenja, ali Gega će tada reći istinu, sve će reći 
na sudu, samo istinu, jer drugačije ne bi mogao. Ne može da 
potvrdi ono što su od njega zahtevali jer je to laž – monah je 
potpuno nevin, nije čak ni bio u avionu. Zato će im Gega reći 
istinu, ali tek pošto se beba, uz vrisak, rodi u jednoj od ćelija. 
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Rodiće se kao i sve bebe što se rađaju, kada im se pluća po prvi 
put ispune vazduhom, a ne znaju da im je to tek prvi bol.

Kao što ni Gega nije znao da su oni, koji su ga osudili, bili 
daleko okrutniji nego što je mogao da zamisli. Doduše, niko 
nije ni mogao da zamisli prvostepenu presudu, čak ni u toj naj-
okrutnijoj zemlji…

Preveo s engleskog: 
Predrag Šaponja
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obilje

JEDAN

Mora da ukloni svaki trag. Dokazi zločina su pred njom, 
na radnoj ploči štednjaka: celofan, činija od stiropora, alufolija, 
kartonska kutija. Zamašćeni nož, mrve. Šolja iz koje je popila 
mleko. Kapi otopljenog sladoleda od čokolade. Natopila je 
jednu krpu i dobro je iscedila.

Kuhinja je mala i svetla. Ima jedan prozorčić kroz koji gleda 
u unutrašnje dvorište, frižider visok devedeset centimetara i 
jedan jedini kredenac, sa dvoje vrata i dve fioke, u kojem čuva 
nešto malo tanjira, escajg, so i poneku namirnicu. 

Briše radnu ploču žicom, pere šolju i nož, suši ih i ostavlja 
u fioci. Biće joj teže da se reši ostalog. Ambalaže. Koju u agenciji 
takođe dizajniraju za klijente.

Traži neko zgodno mesto. Mesto koje Fransiska neće 
pronaći. Kanta za smeće ne dolazi u obzir. Kao ni fioka sa donjim 
vešom. A kofer u kojem čuva zimsku odeću? Ide u svoju sobu i 
izvlači ga ispod ormana. Stari je to kofer, od platna, plave boje, s 
uglovima ojačanim kožom. Muči se da otvori cibzar. U njoj čuva 
svežnjeve papira i kartona, ali je činija sladoleda HÄAGEN-DAZS, 
ukusa radosti, prevelika i ne preostaje joj ništa drugo nego da 
je zgnječi kako bi mogla da je ugura. Po unutrašnjosti kofera i 
đonu cipela ostaju kapi sladoleda. Kada se večeras bude vratila, 
ne sme da zaboravi da ih izvadi odavde, ili će joj se ponovo 
zapatiti bubašvabe.

Skida farmerice i košulju koje je nosila u agenciji 
McCANN, u kojoj istinu kažu pravim rečima, otkopčava grudnjak 
jednom rukom i sve baca na krevet. Oblači majicu, veliku i 
izbledelu od pranja, seže joj skoro do kolena. Ulazi u kupatilo. 
Po nebeskoplavim pločicama zalepljeni su isečci iz novina i 
magazina: fotografije čuvenih manekenki, recept za masku s 
maslinovim uljem i šećerom za omekšavanje kože, vežbe ispod 

mori ponsovi
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tuša, da joj se steše struk, i kalendar ispunjen beleškama, u 
kojem je svaki dan u mesecu obeležen velikim kvadratom. Iako 
će Fransiska doći za najmanje pola sata, zatvara vrata i dva puta 
okreće ključ u bravi.

Odvrće slavinu za hladnu vodu, tek toliko da kaplje. Dok 
pada po lavabou od aluminijuma, šumi kao bistar potok preko 
kamenja u koritu.   

Ono što namerava da učini nije čisto poput ovog potoka.

Navlaži desnu šaku i naginje se nad šoljom.

Otvara usta.

Idealno je ako prvi nadražaj na povraćanje naiđe brzo i 
lako. Skoro kao da nije ni bilo potrebno da se izazove. Kao da 
izvire tiho, iz dubine, dugo. Sa dna stomaka, u grču sistema za 
varenje, odakle se poput kontrakcije mišića širi na čitavo telo. 
Idealno je, najbolje od svega, ako prvi nadražaj ne dođe sâm, 
nego u društvu. Napola svarene hrane. I još novih nadražaja iza 
nje, i još i još hrane, sve dok se stomak ne isprazni.

To joj se skoro nikada ne desi.

Malo šta je tako teško ispovraćati poput keksa OREO. 
Četiri pakovanja od po sto jedanaest grama – to su dve hiljade 
i sto pedeset i dve kalorije. I to ne računajući mlako mleko, 
porciju sladoleda i integralni keks CEREALITAS, s ukusom koji 
škripi u ustima, namazan maslacem, koji je potom smazala. 
Zašto se nije zadovoljila zelenom jabukom koju je planirala da 
danas ruča? Ponedeljak je i sve počinje iznova.

Za pola sata mora da se vrati u McCANN, ali bi najpre 
trebalo da se reši onoga što je pojela. Trbuh joj se naduo kao 
balon – kako stoje stvari, ne bi ni mogla zakopčati pantalone. 
Posmatra se u ogledalu. Ovo okruglo i bledo lice je njeno, isto 
ono koje i drugi vide, kada je vide. Kako li je stekla ovakav 
lik? Ne želi biti takva, ne prepoznaje se u onoj koju vidi. Da 
je upoznaju s nekim ko nosi isto takvo lice, ne bi želela da joj 
postane prijateljica.

Ponovo se naginje nad šolju.

Hrana ne izlazi.

Zašto je kupila taj keks? Čitavo pre podne je pokušavala 
da napiše reklamu za OREO, ali to nije dovoljan razlog. I Matilde 
je radila u istoj ovoj kampanji, ali sada sigurno ruča nešto 
normalno, a ne keks sa čokoladom. Za razliku od nje, koja je 
izašavši iz McCANNA-a – umesto da pođe pravo u suteren, u 
kojem je parkirala automobil – spustila se liftom u prizemlje, 



82d
o
m

e
t
i

prešla preko velikog centralnog predvorja Crne kocke, prošla 
ispod obešene Sotove skulpture i dopešačila do kioska u 
severnom krilu zgrade. Sa svakim korakom je govorila sebi da 
– ako to želi – još uvek ima vremena da izbegne sunovrat. Šta 
je volja, ako ne to? Jedno su majmuni mandrili koje je izučavao 
Sapolski, drugo su ljudi. Trebalo bi samo da ne poželi da jede 
ovaj keks, i više ga ne bi jela. Da učini to dovoljno snažno, da 
se odluči, okrene se pre nego što stigne do kioska i odšeta 
nekuda. Tako lako. 

„Četiri pakovanja OREA, molim.”

Ni jedan, ni dva, već četiri. Pre nego što je platila, pogledala 
je i levo i desno, i iza sebe, da se uveri da je niko nije video. 
Sakrila je pakovanja u torbicu kao da krijumčari nož.

Kada je izašla iz Crne kocke, praznom ulicom je išla 
prema kvartu Las Mersedes. Dodala je gasa svome malom fijatu. 
Neprestano je gutala pljuvačku. Mislila je na OREO. Nije mogla 
dočekati da stigne kući i pojede ga. Imala je sreće jer saobraćaj 
ne beše gust, iako je bilo podne. Najradije bi odmah otvorila 
prvo pakovanje, jednom rukom bi držala volan, a drugom 
prinosila ustima jedan po jedan keks. Ali nije volela da mrvi u 
automobilu, i znala je da će ih – bude li odmah počela da jede, 
bez nekoliko čaša posoljene mlake vode – kasnije mnogo teže 
ispovraćati.

Smaži ih! glasio je slogan koji je predložila Damijanu. Pao 
joj je na pamet prethodne noći u snu. Ali njemu se više svideo 
Matildin: najbolja krema, najbolja čokolada. Šta se to, za boga 
miloga, htelo reći na ovaj način? Da je dovoljno da kažemo 
kako je nešto najbolje, pa da ljudi poveruju? Za razliku od tog 
slogana, Smaži ih! je, pozivajući se na životinjski nagon, imalo 
u sebi nečeg magičnog. Da su snimili reklamu kakvu je ona 
sanjala, čitava zemlja bi pohitala da kupi OREO.

Čitava zemlja ugojena zahvaljujući jednom dobrom sloganu! 

„U Africi ima dece koja nemaju šta da jedu.”

Majka joj je to uvek govorila dok je bila devojčica i ne bi 
dozvolila da ustane od stola dok ne pojede sve sa tanjira.

Po svemu sudeći, naučila je lekciju.

U kupatilu, dok pere desnu ruku, ne razmišlja toliko o 
afričkoj deci, koliko o onoj iz svog grada. Na semaforu, pre nego 
što je skrenula u aveniju Rio de Žaneiro, dva deteta priđoše 
prozoru njenog automobila. Devojčica i dečak. Pružaju ručice, 
gledaju je u oči. Imaju četiri, odnosno šest godina, musavih 
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lica, preplanule kože, indijanskih crta, poput Fransiske. Nimalo 
nalik na ružičastu, bucmastu dečicu, kakvu je zamišljala za 
svoju reklamu. Pomislila je da otvori torbicu i svakome pruži 
po jedno pakovanje OREA. Izračunala je koliko bi kalorija ostalo 
njenom telu.

Hiljadu sedamdeset i šest.

Pade joj na pamet da bi mogla da im pokloni sva četiri 
pakovanja, ispravljajući tako grešku koju je počinila kupivši ih, 
te da pojede zelenu jabuku, kako je predviđeno u dijeti koju 
je sinoć zalepila na zid kupatila. Tako bi usrećila decu (barem 
na trenutak), a ona sada ne bi bila ovde, nagnuta nad šoljom. 
Na kraju im je odmahnula glavom. Deca se udaljiše, ni ne 
pogledavši je. U retrovizoru ih je posmatrala s leđa kako prilaze 
drugom automobilu. Bila su bosonoga. Kakva nebeska pravda 
će joj suditi za njena dela? Njena majka je uvek činila dela iz 
milosrđa: posećivala je opatice u jednoj seoskoj školi i odnosila 
im hranu koju je sakupila među komšijama, jednom nedeljno 
je išla u bolnicu i čitala slepima, vezla je stolnjake i prodavala 
ih u novembru, na dobrotvornom bazaru za siromašne.

Ali ona ne sakuplja namirnice, osim one koje će da povraća.

Nikome ne čita, osim sebi samoj.

Ne zna ni da šije. 

I sada, koliko će novca spiriti kroz kanalizaciju svoga 
grada? Ceni keksa OREO mora se dodati i koliko koštaju pola 
litre mleka (u njenoj zamišljenoj reklami, pegava devojčica 
umače keks u čašu punu mleka), činija sladoleda od čokolade 
sa udrobljenim komadićima (izgrebaće joj grlo dok bude 
povraćala), pedeset grama maslaca i između petnaest i dvadeset 
CEREALITASA.

Koliko je to ukupno?

Više nego što će Fransiska zaraditi ovog popodneva 
čisteći njen stan.

Ne može to da izbegne. Kao da utone u beskrajni okean 
dok jede nešto zabranjeno, kada zagrize čokoladu ili tek što 
lizne sladoled. Proguta zalogaj i ona više nije ona – tek još jedna 
čestica u okeanu beskraja. Zaronivši u obrok, pretvara se u to 
more koje je guta. Marmelade i hlebovi, rezanci i sirevi, torte i 
salame. Ono od čega bi se bilo ko drugi zasitio, u njoj podstiče 
još veću glad. Ne moraju pred njom da budu čak ni zabranjene 
namirnice da bi se jedenje pretvorilo u prežderavanje. Dešava 
Težine dvadeset i pet grama. 



84d
o
m

e
t
i

Još dva puta toliko i biće gotova.    

Već danas će započeti novi post.

Volela bi da je krpelj i da ništa ne jede osamnaest godina. 
Da je riba, zmija, ili kornjača. Da posti čitavu godinu. Da bude 
umetnica izgladnjivanja, kao lik iz Kafke, da ništa ne jede, dok 
se ne preobrazi u vlat trave. Ali nedostaje joj čvrstine. A ni 
glad nije kriva što ona prekida post. Glad nestaje posle prva 
dvadeset i četiri časa. Radi se o nedostatku volje. Trebalo bi da 
zašije usne, pa da ništa ne jede.

Kontrolisati se, to je teško. Lakše je ne jesti ništa, nego 
jesti u razumnim količinama. Kada je to počelo da joj se događa? 
Čitavo detinjstvo joj je proticalo upravo suprotno – nije želela 
da jede, a majka ju je neprestano nutkala, kako to majke imaju 
običaj. Ali ko je sada tera da jede, kada živi sama i kada je jedina 
gospodarica svog života? Ili, možda, vlada nad sobom koliko i 
Veremudno sa svojom prisilom štednje vode? Koliko i mandrili 
Roberta Sapolskog? Koliko i balon punjen toplim vazduhom 
što leti u nebo?

Hoće li čitav život ostati ovakva? Koliko će još godina 
proći u jedenju i prežderavanju, samo zato da bi posle sve to 
ispovraćala? Negde je čitala o tome. O nečemu čije se ime ni ne 
usuđuje da izgovori. Ali je sigurna da nije bolesna – želi samo 
da bude malo mršavija. Kao manekenke, čije su slike zalepljene 
na zid, u koje gleda dok povraća.

Kao Sindi Kroford, na naslovnoj strani BAZAARA, u crvenim 
tangama sa zelenim tufnicama.

Kao Valerija Maca u donjem rublju od crne čipke, dok leži 
na udobnom belom krevetu.

Kao Klaudija Šifer, razgolićena na jednoj plaži na Havajima.

U toaletnoj šolji, u nivou vode, ostao je jedan taman krug. 
Planina je narasla i sada liči na kontinet usred mora.

„Jesi li dobro?”

To je Fransiska, kuca po vratima kupatila. Nije čula kad 
je ušla. Ne može da nastavi da povraća, ali više nije ni važno, 
oslobodila se skoro svega što je pojela. Kalorije zaostale iz 
dva ili tri keksa koji nisu izašli nataložiće joj se u bokove, tim 
želatinoznim loptama u gornjem delu butina.

„Jesam, Fransis”, kaže, i pere lice i ruke, prljave od 
pljuvačke i ostataka povraćotine. „Izlazim.”

Gleda se u ogledalu. Kapci su joj podbuli, a oko usta joj 
je popucalo nekoliko kapilara. Stavlja kapi u oči. Podiže majicu 
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do grla. Stomačina joj je kao u trudnice. Nikada nije razumela 
zašto joj nadutost ne splasne posle povraćanja. Trudnoća će 
joj ostati do narednog dana. I grebanje u grlu, takođe. Duže 
će trajati jedino tragovi na zglavcima desne šake. Ima ih već 
mesec dana. Taman počinju da nestaju, kada nju zahvati novi 
nalet prejedanja, pa opet mora da gurne prste u usta, koji se 
pri prolazu grebu o zube. Možda se to ne bi ni dešavalo da 
joj šaka nije šaka, da umesto pet prstiju koristi samo jedan, 
znatno duži, poput pipka hobotnice. Mada bi joj bolje poslužio 
usisivač. Da jede šta god poželi, i da to potom usisa.

Nekoliko kapi povraćotine je završilo po podnim 
pločicama. Trebalo je da ponese neku krpu pre nego što se 
zaključala u kupatilu. Briše ih peškirom za ruke, koji sakriva iza 
bidea, da ga Fransiska ne pronađe.  

Otvara ormarić s lekovima. Police su prekrivene ućebanim 
dlakama i prašinom. Vadi pastu za zube COLGATE, za najblistaviji 
osmeh, i kutiju DICLOTRIDA,1 koja je između noktoseka i 
BUSCOBRAXA.2 Otvara je, odlepljuje foliju pod kojom su zaštićene 
tablete, odvaja dva kvadratića i vraća kutiju na njeno mesto. Trlja 
zube četkicom dok joj se usta ne ispune penom. Kada se obuče, 
uradiće to još jednom i ispraće usta LISTERINOM, koji ubija 
loš zadah. Ispraće hidrogenom i alkoholom prste desne šake i 
pokriti ožiljke podlogom za šminkanje lica. Konačno, staviće u 
torbu knjigu Roberta Sapolskog, popričaće malo sa Fransiskom 
i otići će na posao. Iako je nadutog stomaka, kada se predveče 
bude vratila, takav više neće biti. Zahvaljujući dvema tabletama 
DICLOTRIDA, koje vadi iz njihovog srebrnog omota i namah guta, 
bez vode.

Jer tome i služe diuretici.

Da čovek može da smrša kada mu je hitno.       

Preveo sa španskog: 
Predrag Šaponja 

1 Hidrohlorotijazid, lek iz klase tijazidnih diuretika koji pojačava izlučivanje 
mokraće iz tela. (Prim. prev.)

2 Lek iz klase spazmolitika, opušta mišiće creva i smanjuje grčeve. (Prim. prev.)





В
Р
Е
Д

Н
О
В
А
Њ

А

у гогољевом шињелу

Руски писац Алексеј Слаповски у роману Ја нисам ја 
разрађује за фикцију изузетно погодни концепт сеобе душа, 
метемпсихозу, у свом стилу пратећи гогољевску линију при-
поведања. Њега интересује тривијална страна реалности, не 
толико сецирање детаља колико односи међу ликовима који 
се увек налазе на црвеној линији сукоба. Узгредне нараторове 
дигресије нижу се у хумористичке, минијатурне орнаменте, 
али не одступају, као код руског класика, много од главног 
тока приповедања већ фабули дају својеврсну аналитичку 
нијансу. Овом опробаном техником писац јасно сагледава не-
даће (умирућег) совјетског друштва и наступање новог, нима-
ло светлијег доба. Стиче се чврст утисак да крај осамдесетих 
година двадесетог века, као време дешавања романа, аутор 
није узео да би нагласио особености само тог времена и људи 
тог времена, него је пре свега желео да споји поменуто доба 
са савременим, да нагласи њихову нераскидивост. Краће, да 
каже како се ништа у добро познатој, широкој, души руског 
човека није променило. Свакако, у свему томе је присутна 
лична компонента – Слаповски је своју каријеру књижевника 
почео баш осамдесетих година прошлог века. 

Место дешавања, такође, не представља никакву наро-
читост – у питању је Саратов (родни град Слаповског), али то 
може бити било који град, свуда у Русији. „Исте старе зграде 
у центру”, набраја приповедач, „исте туробне вишеспрат-
нице на периферији, иста гурњава у истим тролејбусима и 
аутобусима, иста таква пијаница ће ти се обратити на ћош-
ку, као рођеном брату...”1 Локације остају без дескриптивних 

1 Алексеј Слаповски, Ја нисам ја, превео с руског Новица Јањушевић. 
Београд: Архипелаг, 2016, стр. 13. 

бранко ћурчић

Алексеј Слаповски, Ја нисам ја, превео с руског 
Новица Јањушевић. Београд: Архипелаг, 2016.
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спецификација и, ако изузмемо секундарни, аутобиограф-
ски слој дела, употребљавају се зарад упознавања са топо-
нимским стигмама (Сочи је, на пример, туристичко место, 
град проститутки). 

Главни јунак је Недељин, обичан совјетски чиновник 
чија је пасија посматрање и успутно оцењивање људи. Он 
обожава усамљеничке шетње, а нарочито му је драго када 
завесе на прозорима нису навучене, па може кришом да 
удахне арому туђег живота. Но, реч је о посматрачу, никако 
о изопаченом воајеру, нити критичком реалисти. Недељин је 
редовни, већ виђени, породични човек који, природно, по-
жели да се нађе у туђој кожи, да живи другачији живот, ре-
цимо попут јунака акционог филма (са свим припадајућим 
погодностима, без много непријатности). И одједном (магич-
но одједном с којим се поигравају Чехов и Гогољ), деси се 
баш то. Замена душа. Експресно онеобичавање (дезинтегри-
сање устаљене перцепције у новом телу). Недељинова рути-
на се мења на рачун апсурда као свевишње константе која 
ће господарити над даљим, никад предвидивим догађаји-
ма (не чуди што је Слаповски на почетку цитирао Маркеса: 
„Овај роман сам писао веома нерадо и одустао бих да није 
било жеље да сазнам шта ће бити даље.”).2 За главног јунака 
не представља изненађење то што је из коже просечног чи-
новника и мирног проматрача деловањем неочекиване силе 
ушао у снажно тело виспреног криминалца Запаљцева; чини 
се да је на разне видове апсурда и фантастике, као на под-
текст доброг дела руске класичне литературе, навикао. Нису 
ли вредне руске приче и романи, да парафразирамо Дос-
тојевског, проистекле управо из Гогољевог „Шињела”? 

Попут мајора Коваљова у Гогољевом „Носу”, Недељи-
на не занима каузалитет самог догађаја, због чега се и како 
нешто дешава, не занимају га метафизичка врлудања. „Пусти 
то”,3 каже Куролапову који тврди да је и сам жртва проме-
не тела: некад је био капетан КГБ-a и МДВ-a, а сад је сведен 
на ниво клошара. Недељин је заокупиран жељом да узме и 
искористи што више може као Запаљцев, човек ван система. 
И док је био свој на своме, главни јунак је поседовао психу 
малограђанског грабљивца, но сада има добро оруђе, незна-
ни живот и тело, и не мора да се устручава. Како ће се ситни 
чиновник снаћи као превејани криминалац, на који ће начин 
одиграти додељену му улогу и искористити потенцијалну 

2 Исто, стр. 5.
3 Исто, стр. 51.
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слободу (утемељену на материјалној бази), то интересује и 
Недељина, и Слаповског. 

Недељинова мудрост заснива се на препуштању до-
гађајима, покушајима да се у датим околностима ужива. 
Стиче се утисак да јунак поново успоставља ранију аутома-
тизацију, да се сасвим предаје новом типу алгебризације, 
која по Џералду Принсу, америчком теоретичару књижев-
ности, представља супротност онеобичавању. Писац од За-
паљцева, могућег антијунака ноар трилера, прави комичну 
фигуру трапавог туристе, наравно, Запаљцев није Запаљцев, 
него Недељин који од целог куплета хоће своје слатко парче. 
Све што, међутим, он успева да учини јесте да дâ одушка не-
ким ранијим хировима (као што је, између осталог, мокрење 
насред улице), захваљујући томе што га не препознају, а не 
зато што је то његова природа. Оно у чему ће Недељин бити 
хедониста у складу је са његовим склопом личности. Пијани 
разговори са Куролаповим, теоретичарем завере и скитни-
цом, те потоње безуспешно блудничење, натераће га да још 
једном уради, махинално, оно што је урадио и раније: да по-
жели да буде неко други у исто време када и други пожели 
да буде он (он, који је већ неко други). 

Лик Запаљцева у Недељиновом обличју – те и низ дру-
гих карактеристичних појава које је протагониста напустио 
размењујући с њима егзистенције (кастрирана поп звез-
да ушла је у пијаницу у чијем је телу претходно гостовао 
бивши чиновник) – наставља своје бивствовање и то прос-
перирајући на стари начин, старим добрим, урођеним ма-
фијањем. Недељин (Запаљцев) успешан је пословни и поро-
дични човек. Жена га воли, љубавница га воли, новац га хоће. 
Ничег се не плаши. Све оно што Недељин никад није био, сада 
јесте – али то није он. „Просто, природа прави шале”,4 гласи 
објашњење главног јунака за след несвакидашњих догађаја. 
За актере, иначе, одгонетке и одговори нису просветљујући 
елементи (они као да се међусобно не слушају), читалац је 
тај који остаје опчињен ненаметљивим решењима аутора 
да сложена питања метаноје и поменуте метемпсихозе упо-
треби како би јасно представио слику домовине у добу које 
може бити оно које је наведено, а може бити и неко друго. 

Слаповски нам осветљава све критичне рејоне друштве-
не збиље, од естраде, преко политике, до интелектуалистич-
ких тупих ножева. Тако пратимо пластично окружење Субо-
тајева, музичке звезде лаких нота и стихова, правог ајгира 

4 Исто, стр. 226.



на сцени, али са кључним физичким недостатком. Читамо 
о политичком могулу званом Главни који се, након трампе 
тела са Недељином, затиче у преси државног апарата, па 
његови поступци подсећају на Нушићеве аналфабете што 
се, без својих заслуга, налазе у фокусу важних друштвених 
збивања. Ту је и алтернативни, децентни кантаутор са псеу-
донимом Недељин (у питању је заиста Недељин), који прави 
дубоку музику, опијум за осујећене, за маргиналце, ком се 
највише диви његова верна Лена, трошећи листове дневни-
ка на високоумне имподерабилије у част црвеног Морисона.

Алексеј Слаповски се у роману појављује у епизодној 
улози новинара који интервјуише поп звезду Суботајева (Не-
дељина). И једино у том случају Недељину не успева да се 
одметне у друго тело, у тело Слаповског, да ту нађе азил – 
јер будући писац не жели, ни у ком случају, да буде површ-
ни, комерцијални песник (него свезнајући приповедач). Али 
искусни Слаповски, романописац и сценариста, не штеди 
шамаре за младог Слаповског, који као постмодернистички 
биографски фрагмент има своју функцију у роману. Тако 
су, само у кратким резовима, изнета некадашња писанија и 
тумарања човека који се зове исто као и аутор приповести 
о крстарећим душама; Слаповски је у лику младог Слапов-
ског представио неког ко има свој став, а имати став битно 
је да би се нагласило колико то, да останемо на линији овог 
писца, заправо и није битно. Аутор у фуснотама наводи да 
су подаци изнети у тексту проверљиви, и то би могао бити 
један од путоказа да је писац искусио, на више или мање 
фантастичан начин, све што је написао. Роман је његов печат 
на веродостојност изнетог.

Обрти су бројни. Недељин ће ући у најразличитије 
профиле људи, биће чак и животиња. Најзад, доћи ће до 
спасоносне промисли: како би било да његова праведна 
душа праведнички измени животе у које се уселила, а после 
се добродушно из њих исели. Зато ће он покушати да хума-
низује или просветли, на хришћански начин, туђа бивство-
вања – уз пишчеву накнадну интервенцију: код појединих 
остаје све како је и било, док се друга тела, када се из њих 
Недељин исели, физички мењају. Калкулације су непредви-
диве и нико не добија по заслузи. Бадаваџија Фуфачов је 
и даље ординарна пијаница чији се смисао живота сажима 
у слушању радија у стањима алкохолне обезнањености, но 
Суботајев, естрадни уметник, профитира тиме што је Не-
дељин био сквотер у његовом телу. Дакле, није могуће јасно 
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одредити циљ и сврху сеобе душа. Кроз различите егоизме, 
ма колико ми били пажљиви, ионако никад нећемо видети 
реално стање ствари. То је једна од порука за оне који након 
свега очекују завршни извештај. 

Проток времена компензује се брзим набрајањем про-
шлих догађаја, ефемерно и важно је избалансирано, аутор 
рачуна на читаочеву вигилност (као и у Првом другом дола-
ску и Фениксовом синдрому, романима које смо с пажњом 
читали у издању Архипелага). Исто тако, Слаповски узима 
у обзир да ће Гогољев тип приповедања бити препознат 
као нешто што је свесно и савесно интертекстуално упо-
требљено. А употребљено је. Обилато. Од презимена ликова 
до бројних експлицитних и имплицитних реминисценција 
(ваља, на пример, поменути Евгенија из Сочија који каже Не-
дељину: „Господе, страшно је живети на овом свету”,5 што је 
реченица која призива Гогољеве речи: „Све је глуво, свуда је 
гробље, Боже, празно и страшно постаје на Твом свету.”).6 Ро-
ман Ја нисам ја може да се чита као жанровски сведено шти-
во, као авантуристичка приповест, мада бисмо га тако по-
прилично осакатили. Последње, читаоцу видљиво уточиште 
Недељина није обична и донекле очекивана диспозиција у 
виду духовног преобраћања. Он се никако неће скрасити 
унутар мирног породичног кутка до ког је поново и с муком 
стигао. Ходочашће дуж цикличног пута не доноси спас. Као 
ни читање затвореног романа. Зато, Недељин неће завршити 
своја лутања након последње тачке. 

5 Исто, стр. 94.
6 Николај Васиљевич Гогољ. Тумачење божанствене литургије, превео с 

руског Александар Радојковић; Константин Мочуљски. Гогољев духов-
ни пут, превео с руског Добрило Аранитовић. Београд: Логос, Ортодос, 
1995, стр. 121; наведено према: Дејан Вукићевић. „Особености Гогољеве 
приповетке (II)”. Поља, год. 53, бр. 450 (март-април 2008), стр. 107.
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случај винча

Винча. Тема, инспирација али и опсесија аргеолога, 
палеографа,  историчара, у последње време и еколога због 
највеће градске депоније која је потенцијална опасност уко-
лико шикну гасови из њеног средишта и настане екоцид. 
Надомак Београда, а тако удаљена од центра збивања. Зах-
ваљујући винчанској култури и писму, за које неки тврде 
да и није писмо, познају је и они са мало школе. Али, њен 
значајни део је и Институт, научна установа високог ранга и 
заслуженог реномеа.

Горан Милашиновић, по струци лекар, по души истра-
живач, по унутрашњем  пориву писац, своје интересовање 
везано за Винчу усмерио је баш на Институт. Неколико годи-
на је проучавао акцидент, реч којом је еуфемистички названа 
једна несрећа која је лако могла да се претвори у катастрофу 
ширих размера, који се догодио у Винчи, да би од прикупље-
ног материјала, готово тачно на истеку шесте деценије од за-
борава отргнуо догађај који је поставио у центар свог осмог 
романа СЛУЧАЈ ВИНЧА. Ред је да се генерације које о овоме 
готово ништа не знају упознају са „српским Чернобиљом”.

На поткорици овога романа не пише да су догађај и лико-
ви измишљени  и да су плод пишчеве маште јер се догађај за-
иста догодио а ликови јесу стварне личности, истина, неке под 
својим правим именима, а неке под измењеним. А све што се 
с њима дешавало после несреће, јесте „плод пишчеве маште”.

Укратко подсећање: 15. октобра 1958. у Институту у 
Винчи настао је квар на једном реактору у току експериме-
ната, чије су последице биле озрачење шесторо, углавном, 
младих људи, који постају жртве радијацијске болести,  за 
коју спас може да пружи само Институт „Кири” у Паризу. И 
држава Југославија их шаље на лечење.

бранислава марковић

Горан Милашиновић: Случај винча; 
Лагуна, Београд, 2017.
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Да ли драма почиње у тренутку кад признати научни-
ци из Француске установе да ниједна од предузетих мера 
не даје резултате, да се пацијенти не опорављају, напротив, 
да њихово стање постаје све теже и неизвесније, или је по-
чела још у Београду  када су људске судбине супротставље-
не тежњи да се „инцидент” заташка. Но, једина могућност 
да озрачени преживе постала је трансплантација коштане 
сржи, до тога часа извођене експериментално само на живо-
тињама, која и сама  доноси неизвесност, непознатост али и 
бројне моралне дилеме.

Расплет се дешава у собама болнице, у ходницима у 
којима као сенке тихо корачају болничарке и часне сестре 
које негују изоловане пацијенте, тројица познатих лекара 
који ће или стећи светску славу првих који су транспланти-
рали људима коштану срж или постати губитници у научном 
свету. 

Епилог: један пацијент није преживео тешке последи-
це озрачења, осталих петоро је спасено и у доброј конди-
цији враћено у Београд, својим кућама.

То би био укратко опис несреће, разболевања, лечења, 
излечења и повратка кућама. Али, Горан Милашиновић није 
само пуки наратор догађаја, он је суптилни саучесник свега 
што се одвија на болничкој сцени, човек пун емпатије и за 
оболеле, и за лекаре, а можда понајвише за анонимне, обич-
не Французе, становнике Париза који су се упустили у вели-
ку непознаницу која се звала трансплантација коштане сржи. 
Сваки од тих ликова је медаљон,  портрет за себе. Осветљен 
са многих страна, стављен у везу с породицом,  пријатељима, 
медицинским особљем. Имена француских лекара и донора 
веродостојна су, док су настрадали у Винчи добили у овом 
роману у писцу Милашиновићу свога кума.

Милашиновић као врстан психолог посматра људе у 
најразличитијим ситуацијама. Прати како се њихов карактер 
и природа мењају ношени бујицом збивања, неочекиваним 
обртима, неизвесношћу, стрепњом, страхом. Људи показују 
своје право лице у нерегуларним стањима, у борби, у љуба-
ви. Аутор прати своје оболеле јунаке у њиховом ходу и по-
сртању кроз болест:  неко не губи веру и наду да ће све бити 
у реду, неко је скептик, неко је бесан  на судбину, неко се 
повлачи у себе из борбе, неко храбри и себе и друге. А сви 
заједно делују баш као заједница људи распоређених у три 
болничке собе, као род рођени, као петорица браће оболеле 
сестре о којој се треба старати. 
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Пандан њима су даваоци крви, који постају даваоци ко-
штане сржи, по позиву из Института „Кири” али се одазивају 
по својој савести. И о њима има одличних медаљона, и они 
су приказани као људи са дилемама, страховима, моралним 
борбама у себи, у сукобима с члановима  породице који се 
противе њиховом хуманом гесту или ношени вером у Бога, 
ћутке дају свој пристанак. Прича о њима је прича о људској 
солидарности али и жељи да се остане анониман, да се не 
лупа о сва звона да су они баш били ти који ће ући у исто-
рију као први људи чија коштана срж тече у другим људима.

У историју су ушли и француски лекари Анри Жаме и 
Жорж Мате, кao и лекар Леон Шварценберг, који је и сам дао 
коштану срж једном од озрачених. Са људском топлином, 
симпатијама и поштовањем Милашиновић их портретише 
као скромне, предане, посвећене научнике, породичне људе,  
на дистанци са пацијентима „у радно време”, а то је цео дан 
и добар део ноћи, а срдачним и пријатељски расположеним 
по окончању задатка.

Но, читајмо овај роман и између редова. Указаће нам 
се онда јасна и сликовита ситуација у Југославији крајем 
шесте деценије 20. века. Продефиловаће као у маршу, под 
пуним именом и презименом, они који су у својим рукама 
држали судбине земље и људи а својим одлукама постајали 
џелати или милосници. То је време у коме се за све питају 
Александар Ранковић и Милован Ђилас, па и о темама о који-
ма заиста не знају баш ништа а постављају се наспрам  њих 
као врховни стручњаци. Њихова улога у том смутном вре-
мену добро је позната, па ни у роману није другачија, али 
можда изненађује приказ улоге академика Павла Савића, 
на фотографијама  вазда намргођеног, који се трудио да се 
у спрези са влашћу трагичан догађај припише небудности 
страдалих атомиста а не пропусту у раду, организацији и ус-
тројству овог великог научног колектива. Чувена Удба, чији 
су доушници обављали нимало популарне задатке, имала 
је своју улогу и у овом  догађају. Милашиновић даје маес-
тралан  портрет удбаша Бабића, који прати оболеле у Париз 
не би ли био спона између њих и земље, односно државе, 
отварајући њихова писма, контролишући и прислушкујући 
њихове разговоре,  неспретан и неук, необразован и прост, 
на моменте на ивици карикатуре. Вешта романсијерова рука 
чини да осећамо гађење према  њему.

Но, има у овој причи и – љубави. Јер је мора у рома-
ну бити. Пробуђена осећања измеђи Цице, пацијенткиње, 
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убледеле, без косе, мршаве и испошћене, и младог лекара 
Леона, ожењеног колегиницом, каријеристом,  охолом, која 
и не примећује емотивно стање свога мужа, служе да убла-
же тешку слику суморних болничких дана, патње, трагедије 
и неизвесности. И као свака забрањена љубав између лека-
ра и пацијента, професора и ђака,  адвоката и брањеника 
(ставити све у одређени род), и ова остаје на нивоу платон-
ске љубави, тек наговештај и чежња. Јасна је функција овог 
сегмента у роману, мада ми делује на моменте натегнуто и 
исконструисано. Али писац Милашиновић остаје лекар, ху-
маниста, човек саткан од емоција и људске емпатије.

И на крају, овај роман, награђен  и Академијином на-
градом „Бранко Ћопић”, лако може из једне реке да пређе 
у другу, да се схвати као документарна проза или публици-
стика. Писац се определио за једноставну, јасну и прециз-
ну реченицу, отворен дијалог, неоптерећен опис. Томе могу 
допринети и имена која су аутентична и датуми који су озна-
чени на календару догађаја. Писац нас не оставља запитане 
и у незнању шта се десило са јунацима  ове приче. Поклања 
нам: шта је било после. Професори Жаме и Мате оставили 
су дубоког трага и у нашој науци, бивали чести гости наших 
болница и предавачи студентима  и професорима; људи 
који су сјединили своје животе једним телесним елементом 
нису изгубили везу једни с другима. Излечени су кренули 
својим стазама. 

А све петоро који су преживели „акцидент” истрајало 
је у завету ћутања шта се заиста догодило тога дана, 15. ок-
тобра 1958. Да ли због тога они нису јунаци ове драме под 
својим правим именима?
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pitanja u nama, daleki horizonti 

Na ovogodišnjoj Slobodnoj zoni, festivalu (pretežno) do-
kumentarnog filma održanog početkom novembra u Beogra-
du, koncipiranje programa je bilo građeno oko filmova sličnog 
tematskog senzibiliteta u okviru kojih bi se daljom analizom 
mogla pronaći uža zajednička tačka koja bi bila povod za kom-
parativno gledanje istih. 

Dva filma koja su ove godine prikazana bave se ratom 
u Hrvatskoj, snažna su u izboru teme, smela u njenoj realiza-
ciji, i dovoljno vešta da im emocije koje se oko njih nalaze ne 
iskliznu u moralno gromadisanje, sa jedne strane, ili nevešto 
prepatetisanje i traženje solidarnosti i krivaca po svaku cenu, 
sa druge, lošije strane. 

*

Kris Švajcarac Anje Kofmel (Chris the Swiss, Švajcarska, 
2018) i Srbenka (Hrvatska, 2018) Nebojše Slijepčevića se proži-
maju, spajaju, ali tako da svaki film gradi sopstvenu pojedinačnu 
priču koja se tiče istoga – zašto rat, zašto stradanje, zašto mržnja, 
i kakve sve to posledice ostavlja na one koji su preživeli. 

Film Anje Kofmel govori o njenom rođaku, švajcarcu 
Kristijanu Vurtenbergu koji se u svojim kasnim dvadesetim 
odlučuje da proveri svoj novinarski poziv na ratištu u bivšoj 
Jugoslaviji odlaskom, jednim banalnim, odveć lakim, ničim iza-
zvanim, gotovo svakodnevnim nam se taj odlazak može učiniti, 
odlaskom vozom kao da je to najobičnije putovanje do obli-
žnjeg mesta, odlaskom u geografski blisku, ali zapravo odveć 
daleku i udaljenu zemlju, odlaskom, svesnim odlaskom u rat 
jer vas on fascinira, sve te mehanizovane trupe, svi ti mitralje-
zi, puške, pištolji, oklopne jedinice, pešadija, transporteri, vojni 

milan zaviša

Slobodna zona 2018.
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avioni, odlaskom u tminu, u mrklost nemoći, u područja bez si-
gnala života kakav se znao, odlaskom u ratnu zonu da bi se, oh, 
o njoj izveštavalo, odlaskom koji je bio veći od vas, odlaskom 
koji se nije mogao odložiti jer se nijedan ne može odagnati iz 
uma, te mu se mora povinovati, odlaskom sa osmehom, cinič-
nim, ponosnim, uplašenim, odlaskom bez povratne karte koja 
se možda ni ne želi, odlaskom zanaveknim, a da se to ne želi 
sebi priznati. 

Kroz formu istraživačkog dokumentarnog filma sa ani-
miranim pasažima koji razbijaju moguću okoštalost klasične 
priče, Anja Kofmel uspela je da duboko ličnu priču prebaci na 
opšteljudski nivo koristeći filmičnost onoga što je život Krisa 
nudio, ali i originalnost ideje da se taj život drugima približi. 
Ispovedni ton je dobra podloga za razvitak osnovne radnje, a 
crno-bela animacija je ispala osebujan način da se izrazi ne-
izrecivo – tuga i osuđenost na večnu zapitanost oko misli u 
Krisovoj glavi. Upravo ta animacija, vrlo precizna, sa dubokim, 
teškim, konstantno izraženim i naglašenim crnim, tuširanim li-
nijama, ta tardijevska crta u njoj – ona koja je kod njega najviše 
izražena u ilustracijama knjiga Luja-Ferdinanda Selina – mrač-
na, dubokostrepeća, animalna, gde strah dobija noge, ali nema 
lice, gde se ništa uraditi ne može, i gde je Kris kroz nju, sve 
više sam, sve luđe sam – upravo ta animacija kontrastira, ali sa 
druge strane i vrši svojevrsno naglašavanje čitave priče oko od-
laska i pogibije Krisa na hrvatskom ratištu. Rediteljka, ona koja 
nam predočava Krisov život, trudi se da njegovo bivstvovanje 
i rat u koji je otišao kontekstualizuje (gde znade da se saplete, 
ali ne toliko da to promeni snagu filma), i da faktima do kojih 
je došla nađe pravo mesto. Isto tako, svedeni lični intervjui sa 
članovima porodice na neki su način možda samo načeli njego-
vu porodičnu priču, i Anja Kofmel pravi dobar izbor dajući nam 
uvid u samu njihovu srž, bez nepotrebnog rasplinjavanja koje 
bi zahtevalo i više vremena, i drugu koncepciju realizacije priče.

Kris kao novinar, Kris kao avanturista, Kris kao ličnost oko 
koje bi sporove vodili timovi psihologa i psihoanalitičara, Kris 
kao udaljeni sin, distancirani brat, bliski, a opet toliko daleki 
kolega. Kris kao svoj, kao ovaploćenje jedne sudbine koja nije 
znala kada je dosta. Ili, možda je uprkos tome išla njoj u susret. 
Nemogućno je naprosto drugačije ne protumačiti njegovo pri-
ključenje ljudskom bašibozuku, razularenoj rulji prividno kon-
trolisanoj od strane pomahnitalog Bolivijca kvaziliderskih spo-
sobnosti, toj profašističkoj, klasičnoj bandi drznika koja za no-
vac ide i ubija gde joj se kaže, a ovoga puta se našla u Hrvatskoj. 
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Dobija se podatak da je živeo za svoju knjigu, da je bio na tragu 
povezanosti i opštoj umešanosti katoličke organizacije Opus 
Dei u finansiranje određenih snaga u hrvatskoj vojsci kao i tr-
govini oružjem kao takvim, i da ga je to koštalo glave. Sve to ne 
umanjuje bolnost njegovog olakog stradanja. 

Birajući cikličnu viziju izlaganja priče, Anja Kofmel uspe-
va da kroz detinje, a zapravo sopstvene, duboko lične oči doča-
rane kroz crno-bele niti umetničkim sredstvima izrazi sve ono 
što je bilo u njoj, neiskazivo, ono što je ostalo nedorečeno, i 
nad čim su bdeli znakovi pitanja. Simbol šala koji Kris nosi kroz 
film, i način na koji je stradao – i on, i šal – ta poslednja scena 
koja je neminovno nosila više od izuzetne vizuelne kulmina-
cije jednog ispričanog života pokazuje da se filmskim jezikom 
može više nego običnim, i da se u konačnoj priči sve računa.

Sa druge strane, film Srbenka prati Olivera Frljića – uz An-
draša Urbana verovatno najznačajnijeg pozorišnog stvaraoca sa 
naših širih prostora – za vreme proba predstave Aleksandra Zec 
u pozorištu u Rijeci. 

Aleksandra Zec je devojčica, Srpkinja, ubijena u Zagrebu, 
na pragu rata. I odatle sve kreće. I od Frljića, koji se bavi tema-
ma kojima najradije ne bismo voleli da vidimo lice, a kamoli da 
ih susretnemo. 

Nebojša Slijepčević radi baš to – koristi kameru kako bi 
se suočio kako sa samim procesom rada, tako i sa tematikom 
kojom se predstava bavi, a koja kroz prošlost zadire u same 
neskladne pore već ionako dovoljno krhke sadašnjosti. Neke 
stvari se prećutati ne mogu, do nekih stvari se mora doći, sa 
nekim stvarima se mora suočiti. Slijepčević nastoji da kame-
ru postavi na način nemog posmatrača, tačnog stvarnosnog 
objektiva uz manje korekcije, da ne remeti koncept stvaranja 
predstave, ali i da bude tu, prisutan, negde iza bližeg ugla. 

No, tu se javlja Srbenka, Nina Batinić, jedna od devojčica 
koje se pojavljuju u predstavi. Izjavu po izjavu, stvarnost je na-
hrupila, preuzela i prošlost, i sve drugo, i ne pušta. Identiteti se 
gube, a da se nisu ni stekli. Nina se pita ko je, tumači okolinu 
i ljude u njoj, otkriva da je drugačija, a u isto vreme nemoćna. 
Na njena iskustva se nadovezuju priče i drugih glumaca kroz 
čiji se glas tragedija Aleksandre Zec transformiše u užase mira. 
Posledice sa kojima se društvo nosi su preteške, i niko ih ne 
želi na svojim plećima. Neki su ipak rođeni da ih nose. 

Glumci ulaze i izlaze iz uloga, pokušavaju da razumeju 
sebe, sebe u predstavi, sebe u društvu. Vežbaju tehničke stvari, 
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ali ipak ne mogu baš sve. Ipak, Frljićeve predstave nisu obične, 
ova ponajmanje. 

Film je ovo o ratu i posledicama rata, ali je film i o miru, o 
suočavanju sa životom koji se nastavlja. O potpuno iracional-
nim okolnostima koje utiču na nekoga ko je rođen celih deset 
godina nakon ubistva Aleksandre Zec. I stigmama koje je pri-
nuđen da nosi.

Interesantan je način veštog kombinovanja dve umetno-
sti, pozorišta i filma, prožimanja koje se kroz dokumentaristički 
pristup temi ovde primenjuje tako da se istovremeno dobija 
uvid u nastanak jednog umetničkog dela dok praćenjem istog 
nastaje drugo dok se u isto, treće vreme kroz konstantno priča-
nje o prošlosti ona gotovo i ne dokumentuje – osim kroz stvari 
koje se koriste u samoj predstavi – već se o njoj priča kao o 
tekućoj sadašnjosti te se vremena nekolizivno prepleću, a gde 
i centralno mesto glavnog lika lagano klizi sa jedne devojčice o 
kojoj je predstava na drugu koja u toj predstavi glumi, te stoga 
dobijamo jedno retko iskustvo simbioze nekolikih faktora koji 
su svi upućeni na jedno centralno tematsko žarište koje, opet, 
ne želeći da primi fokus priče odbija od sebe istu tu priču šireći 
je na celokupno društvo zadajući mu vruć šamar istine koju 
konstantno, svih godina, pokušava da izbegne. 

Vraški je, katarzičan posao ovim filmom urađen, a da re-
ditelj to u svojoj osnovi i u toj meri nije bio do kraja ni svestan. 
No, dobio je film vredan apsolutno svake pažnje.

*

Svu apsurdnost nemoći pojedinca očituje i film Okupacija 
1968. (Occupation 1968, Slovačka, Češka, Poljska, Bugarska, Ma-
đarska, 2018). U pitanju je dokumentarni omnibus sastavljen 
od pet priča reditelja iz zemalja koje su bile uključene u inter-
venciju Varšavskog pakta na Čehoslovačku. U njima su junaci iz 
zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza, bivše Istočne Nemačke, Ma-
đarske, Poljske i Bugarske, generali i generalčići, oficiri i obični 
vojnici, dobrano nesnađeni u vremenu i prostoru koji pokuša-
vaju da evociraju neke davne slike, i da prošlosti daju smisle-
nost koje nema. Zapravo, u sličnim pristupima temi, režiseri u 
prve četiri priče biraju ljude koji su na uglavnom sličan, stati-
čan način učestvovali u morajućoj operaciji, a da do kraja nisu 
bili sigurni zbog čega su i kojim dobrom poslati u Čehoslovač-
ku, jer se o tome ama baš ništa nisu pitali. Tužne su to sudbine 
koje gledamo, njihove pokušaje razabiranja istorijskih patrljaka 
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od stvarnih događanja, i sopstvene uloge koja se svodi od gra-
nice apsurdnosti gde se sa ponosom ističe minorna uloga u de-
šavanjima do začuđenosti zašto se i kako sve to desilo, i gde se 
uglavnom gledalo da se glava na ramenima sačuva kada pame-
ti već kod drugih nije bilo. No, prosečni dokumentarni radovi u 
prva četiri dela kao da su neminovno vodili ka vrhunskom kra-
ju, petoj priči koja se u potpunosti izdvaja, priči koju je režirao 
Stefan Komandarev (o čijem bi se prethodnom filmu Pravci dalo 
naširoko pričati i pisati), a koja čitavom filmu kao celini daje 
jednu ljudsku, duboko tragičnu notu. Naime, Nikolaj Cekov, 
mladi bugarski vojnik poslat u Čehoslovačku sticajem nesreć-
nih okolnosti gine u njoj, i služi kao moneta za potkusurivanje 
između dve vizije istog događaja, te, u zavisnosti od zemlje, do-
bija status agresora ili heroja. Komandarev prati njegovog brata, 
ali i prijatelje koji pričaju o njemu, o jednom sasvim običnom 
mladiću koji se našao u vrtlogu zamešetaljstava mnogo većih 
od njega, i iz kojeg je pokušao da izađe načinom za koji je mi-
slio da je u tom trenutku najbolji – begom na zapadnu stranu. I 
dalje pod ne u potpunosti razjašnjenim okolnostima, nakon što 
je zaustavio vozilo lokalne komunalne službe, mladić nakon 
sukoba sa dvojicom Čeha gine, ni sam ne dobivši odgovor zbog 
čega, a taj odgovor mu ni brat nikada neće dočekati. Zapravo, 
cela apsurdnost situacije se svodi na jednu izuzetnu sliku, na 
pogled njegovog brata dok se njegova bista, prethodno ukra-
dena, ponovo postavlja, pogled koji govori da njega nema, da 
je jedan život uzalud – a to je uvek tako – izgubljen, da ni posle 
toliko godina racionalni odgovori ne stižu, da se može samo 
odživeti to što je preostalo, a da se voljena osoba, zaslugom 
drugih, ne može vratiti. A u toj slici, slici čitavog filma, njegov 
brat nakon što svi odu ostaje ispred biste, zagledan u ništavilo 
životne tegobe, kamera ga stoički prati, koji sekund kasnije se 
okreće, i polako odlazi, kamera je i dalje tu, beleži, i tek onda 
Komandarev pravi rez. U tom kadru se krije i sva nemoć koju je-
dan pojedinac može da oseti, ali i sva snaga koju jedan znalački 
režiser može da upotrebi kako bi uz pomoć malo detalja uspeo 
da dočara željenu sliku. 

*

I na kraju – Bergman. 

Ako se u prethodnim filmovima govorilo o ljudskim sud-
binama, identitetima, pronalaženjima istih, strahovima, sum-
njama, preispitivanjima na svim nivoima, pokušajima sagleda-
vanja ponora ljudskih duša, onda sam Bergman, ali i njegovi 
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filmovi, dođu izuzetna nadopuna takvim razmišljanjima. Jer 
film Bergman – jedna godina u životu (Bergman – ett år, ett liv, 
Švedska, 2018) govori o umetniku u čoveku, i čoveku koji kroz 
umetnost pokušava da se ratosilja ili barem da ublaži – jer 
dobro zna da rešavanja dubokih egzistencijalnih problema u 
konačnici nema – sve muke koje mu stoje ne bi li došao do 
sledećeg jutra. 

Pedeset i sedma je, pratimo je od početaka do kraja kroz 
film koji nelinearno ide kroz Bergmanov život, vivisecirajući 
jednu karijeru, ali i jedan vanserijski život. Ta je pedeset i sed-
ma, Bergman radi i Sedmi pečat i Divlje jagode, režira veličan-
stvenu, do tada najskuplju scensku inscenaciju Per Ginta, nešto 
kasnije i Mizantropa, a tu su negde i još dve predstave, po prvi 
put radi i za televiziju koja je u švedske domove ušla samo go-
dinu ranije, a prisutan je i na radiju kao režiser nekoliko drama, 
između ostalog i Gogoljevih Kockara. U jednoj godini. Kojoj on, 
nekoliko decenija kasnije, u svom sopstvenom, tada već goto-
vo pomalo i smešnom cinizmu, ne pridaje neki poseban značaj. 

Opsednutost, fanatična opsednutost detinjstvom, svetom 
prolaznosti i poniznosti, očeva figura koja visi kao breme kojeg 
se nikada neće otarasiti, majka koja se gleda sa strahopoštova-
njem, bratov intervju za švedsku televiziju koji tek sada izlazi 
na videlo jer Ingmar Bergman nije dao da se objavi onda kada 
je i rađen i gde se, naknadnom pameću pomalo, otkriva čitav 
svet nekih čudnih, nesvesnih mehanizama manipulacije koje 
Bergman plasira ne bi li dobio ono željeno i traženo od filma ili 
knjige, pa makar i u cilju klasičnog obmanjivanja publike činje-
nicama i maštom iz sopstvenog života... Radoholičarsko ludilo 
koje ga opseda, gotovo isto kao i tajanstveni svet žena čiji se 
broj rapidno penje u toj magičnoj godini, ne bi li se kasnije, 
dobrano kasnije, bivalo svesnim šta su sva neverstva koje je či-
nio morala činiti svim onim ženama koje je povređivao... Nikada 
vremena za porodicu, prijatelje, komplikovani odnosi sa najbli-
žim saradnicima, bežanje, vešto i planirano bežanje od svega u 
rad, u film, u pozorište, u glumce. Zato je i onda kada je konač-
no dobio odrešene ruke da pravi filmove kakve želi odlučio da 
to budu filmovi gde će ubaciti neko novo svetlo preko pejzaža 
ljudskih duša, gde će osvetliti osećaje duše i snimiti ih jer film je 
veliki jer može da zaobiđe intelektualno i da se obraća direktno 
vašoj svesti i podsvesti. U krajnjim konsekvencama, sadašnjost 
je sve što postoji, ono što je bilo je prošlo, ka napred se ide.

Jane Magnuson kroz razgovore sa manje ili više bliskim 
ljudima uspeva da, koliko je to uopšte i moguće, baci nove 
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zrake svetlosti na Bergmanov opus, istovremeno ga predstav-
ljajući nekim novim znatiželjnicima, ali i dajući materijala vrlim 
poštovaocima ka nekim nepoznatim detaljima, anegdotama, 
fotografijama. 

Jer Bergmana nikad dosta. Kao uostalom ni života.
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dragan rakić: o umetniku
s one strane dosade, užasa i slave1 

PREDGOVOR

Dragan Rakić je rođen 1957. godine u Sonti. Završio je 
Stomatološki fakultet i Višu pedagošku školu u Beogradu na 
odseku za restauraciju i konzervaciju 1987. Diplomirao je 1989. 
i magistrirao 1997. godine na slikarskom odseku Akademije 
umetnosti u Novom Sadu. Od 1983. godine je aktivno izlagao na 
izložbama u zemlji i inostranstvu. Bio je član umetničkih asoci-
jacija Apsolutno i VacuumPack kao i dugogodišnji predavač na 
Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Umro je 2009. godine u 
Novom Sadu. Sahranjen je u Somboru u kojem je živeo i radio.  

Ovaj tekst je nastao za vreme/posle jednog zamašnog 
autorskog projekta1 koji je uključio tri grada, mnoštvo sarad-
nika i poštovalaca i pokrenuo niz pitanja u različitim pravcima: 
od umetnosti i njene valorizacije poslednjih decenija XX i prve 
decenije XXI veka, smisla angažmana i etičkih izazova u umet-
ničkoj praksi i, naravno, osvetlila mnoge od bogatih izvorišta 
Rakićevog stvaralaštva u mnogim oblastima kojima se ovaj 
umetnik temeljno i na svestran način bavio. 

1 Autorski projekat mr Suzane Vuksanović, muzejske savetnice Muzeja sa-
vremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Čedomira Janičića, muzej-
skog savetnika Gradskog muzeja Sombor: Dragan Rakić: Jedan, One, Uno, 
Ein – umetnost, istraživanja, aktivizam 1989–2009, retrospektivna izložba. 
Izložba je predstavljena u Novom Sadu i Somboru 2016, i u Beogradu 2018. 
godine. Štampan je i veoma sadržajan katalog s tekstovima autora projekta 
i Kristiana Lukića.

čedomir janičić
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UVOD

Savremenik ubrzanja istorije i ogromnih očekivanja od 
smena epoha, učesnik kraja jednog i početka drugog vremena, 
razvijajući se poslednjih godina jugoslovenskog Belle Époque, 
u klimi poletnih razgovora o umetnosti kao sasvim smislenom 
izboru životnog stila i opredeljenja, pripadnosti jednoj neopte-
rećenoj, pomalo i mističnoj eliti, Dragan Rakić se pojavljuje prvi 
put kao umetnik sa gotovo neiscrpnom radoznalošću koja će 
u svoj prebogati registar uključiti filozofiju, alhemiju, teozofiju, 
prirodne nauke, geometriju, istoriju, a u formalnom smislu jed-
nu tako kompleksnu ideju izložiti u sadejstvu različitih medija: 
crteža, skice, slike, objekta, umetničke akcije, predmeta, ambi-
jenata i materijala iz prirode. U ključu predsokratovske filozo-
fije, obuzet proučavanjem prirode i kosmosa, odnosa jednog i 
mnoštva, smislom bivstovanja, utvrđivanjem prvobitnih princi-
pa svih stvari, uparivanjem kontrasnih filozofema, Rakić razvija 
svoja četiri glavna ciklusa: Urbus Quadratus, U potrazi sa svetim 
Gralom, Kružno-kvadratno i Brojevi. Tokom devedesetih Rakić, 
postepeno ali sigurno, ulaže sve svoje snage u nadlični proje-
kat: Asocijaciju Apsolutno, gde će se više baviti tada novim, di-
gitalnim medijima i globalnom prisutnošću interneta, a tematski 
razvijati prema konkretnim društvenim i političkim temama ne 
gubeći interesovanje za narušeni antropološki i humani aspekat 
novog vremena. Pažnja koju je Apsolutno privlačilo u inostran-
stvu, otvorenost za nova strujanja u dot-com eri i prve pretnje 
takvog sveta, ostaju kao trag spremnosti na savremenost u jed-
nom društvu koje je tonulo u mrak prvobitnog haosa. Napokon, 
u jednoj začudnoj simbiozi mentorskog, umetničkog i društve-
no angažovanog pristupa, Rakić sa poslednjim svojim radovima 
unutar grupe VacuumPack, objedinjuje sve svoje preokupacije u 
jedan opšti, kompleksni vid društvenog ponašanja i ličnog etosa 
koje bi trebalo da prihvati i pretvori u delatni životni put svako 
budno, kreativno i odgovorno ljudsko biće. 

KOLEKTIVIZAM POSLE (POST)MODERNE

Skrivanje/brisanje/svesno zataškavanje umetničkog su-
bjekta, odnosno ulaganje svoje individualne kreativnosti u 
nadlični kreativni projekat postoji koliko i sama umetnost. Bilo 
da je u pitanju svesni pristanak umetnika na to da nije ništa 
drugo do produžena ruka nekog spoljnog uzroka –duha/inspi-
racije/kolektivnog pregnuća, ideala i sl. ili pak življenje u kultu-
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ri koja anonimnost pojedinca zarad koristi kolektiva ističe kao 
vid poželjnog društvenog ponašanja ili da je reč o  planskom 
uvođenju „kolektivnog subjekta” kao kvantitativno ali i kvali-
tativno superiornijeg pristupa složenim problemima stvarno-
sti, lično se predstavlja kao nebitno i upućuje se na kolektivno 
iskustvo kao vid posebnog kreativnog kvaliteta. Ovo iskustvo 
važno je kao stalni saradnički proces od početka (istraživanja, 
analize, brainstorming, uporedne skice, diskusije, obični prija-
teljski razgovori, itd.), preko rada na „glačanju” ideje, do rezul-
tata u odabranoj formi koja na najpribližniji način odslikava ceo 
ovaj pređeni put.

Izazov aktivnog praćenja umetničke scene ne samo kao 
niza individualizovanih prizora, ličnosti, teorija i zbivanja, već 
upravo kao procesa o kom ćemo govoriti u ovom tekstu, ostaje 
kao trajno pitanje verodostojne interpretacije i predstavljač-
ke prakse u muzejima i zbirkama savremene umetnosti. Kao i 
sama produkcija, ovaj pristup podrazumeva složen, kompara-
tivno usmeren, neretko i kontradiktoran odnos u kom se (za-
uvek?) brišu granice između statičnog subjekta (sveznajućeg 
evaluatora dovršenog oeuvrea) i, takođe, nepomičnog objekta, 
koji sada, u procesu novog sagledavanja, uvek i iznova postaje 
nešto novo, neočekivano i drugačije. Drugim rečima, postpro-
dukcija postaje glavni alat pri svakoj postistorijskoj proceni. 
Takođe, verujemo da fluidnost savremene prakse praćenja 
umetnosti ne bi smela da ugrozi činjenični fundus i uvede re-
lativizam tamo gde se podrazumeva apstrahovanje od nepo-
uzdanih memorija u korist aktivnog, sabranog i dobro ispita-
nog svedočanstva. Takav zahtev ne bi sasvim umanjio značaj i 
jedne emotivne note bez kog nam je pristup predloženoj temi 
gotovo nemoguć. 

U ovom eseju pokušaćemo ukratko da ukažemo na tri 
pretpostavke koje pomažu shvatanje Rakićevog ulaganja u 
umetnički kolektiv: institucionalni/vaninstitucionalni izazov u 
vremenu velikih iskušenja za dotadašnje organizacione oblike 
na prostorima bivše Jugoslavije, formalnojezički, čisto umet-
nički doprinos: poziv na realnost novih medija i njihov sveopšti 
uticaj na promene u svetu krajem XX veka, te politički i etički 
izbor i/ili nemogućnost tog izbora u situaciji devedesetih i prve 
decenije XXI veka. 
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INSTITUTIONS/OUSTITUTIONS

Dragan Rakić stvara u okviru institucionalizovanih umet-
ničkih kolektiva, onih koji će sam život i ponašanje u grupi izra-
ziti kao posebnu vrednost. Saradnički proces sam po sebi po-
staje legitimni cilj, u njega grupa ulaže svoje vreme i energiju, 
on postaje modus vivendi članova, neretko se ističe kao glavna 
karika u celom produkcionom lancu. Izazov kolektivizma po-
najviše se primećuje u uslovima teško stečene legitimacije 
nezavisnog subjekta. Odricanje od izuzetnosti suverenog po-
jedinca (teško postignuće moderne, naročito na ovim prostori-
ma) –  dok je ovaj bio napadan sa svih strana ali i označen kao 
poslednja odbrana od totalnog društvenog kolapsa – u korist 
kolektiva, ma koliko kreativnog i međunarodno verifikovanog, 
moglo je da stvori podozrenje i antipatiju posebno kod onih 
koji su stvarnost, s pravom ili ne, shvatali kao ličnu borbu na 
život ili smrt. Kolektivna praksa u koju se Rakić bezrezevno ula-
gao imala je svoj povesni šematizam u novijoj avangardi, s tim 
da je u slučaju Apsolutno i VacuumPack procesualnost nepre-
kidno bila pod striktnom, rekli bismo možda parainstitucional-
nom kontrolom, vođenom unutrašnjom disciplinom grupe kao 
celine i svakog člana posebno. Alterantivni oblik organizacije 
suprotan smislu institucija (ustanova), Outstitutions, čine flek-
sibilne, demokratične, nehijerarhijske grupe uglavnom posve-
ćene rastakanju tradicionalnih odnosa, standardnih procedu-
ra i protokola, provokaciji zvanične kulture i njenih vrednosti, 
neformalnom vođenju i upravljanju nestabilnim, visokoadap-
tivnim, kratkoročnim sistemima i projektima sa promenljivim 
fokusom, ali i sa gotovim rešenjima koja se u zavisnosti od 
mesta i uslova takođe mogu menjati i prilagođavati trenutnim 
zahtevima/očekivanjima. Uglavnom, nezainteresovane su za 
teret vođstva i rado komuniciraju, edukuju i zabavljaju isklju-
čivo hibridnim formama. Procena njihovog rada je sastavni deo 
njihove prakse. Za njih ne važi nezavisna evaluacija jer joj nije 
ni jezički ni iskustveno dorasla. Ono što nije od početka uče-
stvovalo u procesu ne može o njemu ništa smisleno ni reći. 
Ukidaju eksplicitne prakse diferencijacije. Bave se brisanjem 
granica najpre među sobom, a zatim između sebe i onoga u šta 
se ulažu. One nisu anonimne po svaku cenu. Neretko, u okviru 
samog rada, a pogotovu izvan procesa svako je mogao, ako je 
to želeo, da zadrži pravo na svoje ime, mišljenje i nastup prema 
javnosti uz punu saglasnost i poverenje grupe da će ono što 
član bude rekao ili uradio mirne duše moći da potpiše svaki 
član grupe. Ukidaju i rivalske prakse. Njeni rivali su nemogući 
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jer su besmisleni. Odgovornost kod njih ne postoji jer su njiho-
vi odgovori jednovremeni s njihovom pojavom, jasni i apsolut-
no tačni – jer su tautološki.

Ulaganje ličnog doprinosa u ovakav organizacioni eksperi-
ment već po sebi bila je avantura dostojna poštovanja. Iskustva 
avangardnih grupa iz Subotice i Novog Sada s početka sedamde-
setih godina XX veka, svakako, bila su korisna, delom formativna 
i za vreme kada je Rakić izabrao kolektivni umetnički identitet. 
Brojna naknadna podsećanja i stručne valorizacije pomalo zabo-
ravljene avangardne kolektivne umetnosti u Vojvodini sigurno 
da su dale izoštreniju sliku kako o vlastitoj poziciji, tako i o mo-
gućnostima daljeg unapređenja u čisto organizacionom smislu. 
Rad u navedenim grupama otkriva nam novu prednost koji or-
ganizacioni talenat upućen na ishodišta kolektivne umetničke 
prakse počinje da preuzima od strogo formalnog, „neskrivlje-
nog”, automatskog dara na koji su se oslanjale individualističke 
koncepcije umetnosti. Upravo ovaj planski momenat brisanja 
ličnog i definitivnog, na koje su se mogle pozvati dotadašnje teh-
nike tumačenja, jeste odista nešto novo.

NOVI MEDIJI=NOVO DRUŠTVO

(Pseudo)naučna egzaktnost i realistički smisao za stvar-
nost plene u Rakićevom pristupu umetnosti. Počevši sa prirod-
nim elementima/stihijama i brojevima početkom devedesetih 
(u ciklusima Kružno- kvadratno i Brojevi), Rakić je prošao kroz 
svoju „predsokratovsku” fazu izašavši iz prirodne sredine u 
društvenu, ali nikada ne napuštajući intimno poverenje u nu-
meričke pokazatelje i svedeni rečnik prirodnonaučnih definicija 
kao jedinu istinsku, uozbiljenu komunikaciju, čak i onda kada 
je  ironijskim otklonom u tako preciznoj sintaksi želelo ukaza-
ti na nešto sasvim banalno i očigledno. Poverenje u računar-
sku tehnologiju i njenu primenu u umetnosti redak je primer 
na ovim prostorima i u tako ranoj fazi (jednovremena sa dot-
kom erom u svetu). Koristeći montažu na digitalnom snimku, 
intervenciju u prostoru, kraći film, table sa upozorenjima itd, 
svodeći lično/emocionalno ulaganje na minimum, pretvarajući 
viceve iz turobne svakodnevnice u visokokulturni proizvod za 
koji je neophodna uskostručna sprema, temeljnija priprema i 
detaljni izveštaji, on ovaj pristup razlikuje od ostalih, pogoto-
vu tamo gde se nered u društvu koristio kao izgovor da se na 
njega odgovori neredom u sopstvenoj glavi. Izvan Apsolutnog 
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Rakić manje vodi računa o samom produktu, izostaje i agre-
sivnije brendiranje, realizacije se sve više svode na izlaganje 
same ideje, glavno sredstvo postaje digitalna fotografija na ko-
joj obično interveniše kako bi produbio ono što je početnim 
impulsom i diskusijom u grupi razvio kao temu. U izvesnom 
smislu sama prezentacija ideje postaje delo (ovo pravilo bilo 
je naročito vidljivo u konkretnoj galerijskoj situaciji prilikom 
prezentacije rada). 

Teme i ideje izobilno su izvirale iz svakodnevnice: od no-
vina, televizijskih i radio vesti i emisija, urbanog okruženja koje 
se dramatično menjalo i na materijalnom i na psihološkom pla-
nu, do kontakata s ljudima i njihovim (i)racionalnim reakcijama 
na okruženje i vlastita psihička naprezanja. Izjednačavanje izbo-
ra novih medija u umetnosti i političkih zahteva za radikalnom 
transformacijom jugoslovenskog društva po sebi bila je praksa 
koju niko ozbiljnije nije doveo u pitanje. Predmoderni politički 
diskurs devedesetih još uvek se služio zastarelim sredstvima, 
podsećajući na doba socrealizma i tadašnjeg izbora pompijer-
skog izraza, ne možda zato što za dalje korake nije bio sposoban 
(što se moglo videti naročito u drugoj deceniji XXI veka i pra-
vovremenom reakcijom partijskih botova putem direktnog pri-
sustva na društvenim mrežama i masovnim korišćenjem upload 
operacija), već zato što je većina korisnika uhodana sredstva 
distribucije (dez)informacija smatrala još jednim od ideoloških 
znamenja tvrdoglavo istrajnog status quo stanja u zemlji. 

Izvan svoje komercijalne upotrebe, upotreba novih me-
dija na prostorima bivše Jugoslavije retko kad je prelazila pro-
dužene aspiracije postmoderne: dekonstruktivna uvezivanja 
umetnosti, kulture, politike i ideologije. U nekoj budućoj evo-
kaciji nemoguće je, čini se, izbeći hronološku liniju odnosa teh-
nološkog razvoja u digitalnom svetu i umetničkih tendencija 
povezanih s tim razvojem. Amnezija koju ubrzava tehnološki 
napredak kao i osećaj nadmoći koju novije generacije ne skri-
vaju pri pogledu na mogućnosti iz 90-ih, možda bi bile ubla-
žene količinom i kvalitetom efikasnih arhivalija i drugih doku-
mentovanih svedočanstava o kulturološkim aluzijama na koje 
je tehnološki inspirisana scena poslednje decenije dvadesetog 
veka ukazivala podjednako u teoriji i produkciji ne gubeći, 
pritom, snažno interesovanje za dešavanja na polju usavrša-
vanja softvera.2 Saradnički modeli sa naučnom i poslovnom 

2 Citiramo tekst koji je „Apsolutno” ponudilo publici 1998. godine uz pro-
jekat „Na Balkanu”: „Materijal za ovaj video snimljen je na Crnom moru 
u Bugarskoj, korišćen je sistem SECAM. Potom je montiran u SAD, kojom 
prilikom je korišćen sistem AVID zasnovan na NTSC, a da snimljeni ma-
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zajednicom, iz poznatih razloga, bili su osujećeni kao što je ceo 
ovaj pokret zapravo bio jedan osujećeni mejnstrim dot-kom ere 
u Jugoslaviji.

UMETNIČKO–POLITIČKO–ETIČKO – ≠

Rakić pripada generaciji umetnika kojoj je političnost 
nametnuta, štaviše koja je u bogatstvu formalnih rešenja ob-
nove slike i nove skulpture osamdesetih gradila kreativan ot-
klon upravo od političke, dosadne i sive svakodnevnice jugo-
slovenskog socijalističkog društva na umoru. Najzad, sve do 
polovine devedesetih, dobrim delom umetničke scene u Jugo-
slaviji dominiraju razne vrste eskapizma, kao i sasvim otvoreno 
i namerno ignorisanje veoma traumatičnih zbivanja u zemlji i 
neposrednom okruženju.3 Ponegde ovi stavovi poprimaju otvo-
reno fetišistički, narcistički, elitistički, pa i snobovski karakter. 
Opcije se vremenom, međutim, dramatično sužavaju, pa se ne-
kada prostrana širina levka na kraju završila u jednom istom, 
pokazaće se, prilično suženom otvoru – jugoslovenskoj situa-
ciji devedesetih. Gde god bi neko bacio lopticu pred kraj deve-
desetih, ona bi uvek padala na isti broj. Svaki drugi ishod, da 
stvar bude tužnija, i umetnici i kritika odjednom su počeli da 
smatraju nemoralnim, uprkos mnogim povesnim upozorenjima 
da etičko i estetičko nisu isto, a primera da jedno može na cve-
ta dok drugo trpi, već i bez naprezanja sećanja, bilo je tako 
mnogo. Politički angažman imao je svoju hranljivu platformu u 
ratu i sankcijama, te, kako smo već rekli, nije bilo potrebe tra-
žiti nadahnuće izvan neposrednih iskustava kao što su čitanje 
novina ili slušanje vesti. 

Rakićev politički habitus direktno je proizašao iz njego-
vog etičkog nasleđa i dugo se oslanjao više na nagon nego 
na pragmatičnost koju donosi usmereniji politički angažman. 
Radovi u koje se ulagao bili su pak nešto drugo. Eksplicitne 
akcije političke umetnosti u nekim radovima („Bože mili, čuda 

terijal nije bio prebačen na NTSC. Master kopija u sistemu NTSC potom je 
prebačena na PAL sistem i vraćena na Balkan.”

3 Simptomatičan primer je nategnuta, jalova i nikome jasna „polemika” o 
modernizmu, postmodernizmu i modernizmu posle postmodernizma 
kao svojevrsni oblik svojevrsne umetničke sholastike, tj. nepotrebnog 
teoretskog cepidlačenja u uslovima radikalne revizije svih dotadašnjih 
društvenih pojava, uključujući tu, naravno, i vizuelnu umetnost. Razgovor 
sa trinaestoro umetnika i kritičara Rakićeve i bliskih generacija u knjizi 
Zorana L. Božovića (pogledati na kraju ovog teksta u literaturi), na najbolji 
način islustruje ove eskapističke tendencije.
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velikoga!” i „Crno–crveno–crno”) imaju prvorazredni značaj kao 
duhovite, efektne i direktno upozoravajuće provokacije. Nji-
hova višeslojnost, međutim, ako se uzmu u obzir vizuelne i 
značenjske digresije u gustom međusobnom spletu, obraća se 
strpljivijem i uvežbanijem oku od onog površnog, zatečenog, 
nasumičnog i nezainteresovanog na koje se cilja kao na ko-
lokvijalnu poentu komunikacione moći. Proliferacija političkih 
tema i ideja dolazila je uglavnom iz domaće, neretko nepre-
vodive, situacije bez neophodnog distanciranja i provetravanja 
koje donose perspektive sa strane. Njih je, svakako, bilo, ali nije 
se moglo odoleti utisku da je jugoslovensko društvo ozbiljan 
bolesnik u karantinu kome se prilazi uz snažne mere opreza i 
sa nervozom tipičnom za boravak u kontaminiranim područji-
ma. Ostala je, tako, domaća kako-se-zna-i-može angažovanost 
dodatno zbunjena nedoraslošću političke opozicije, sa stalnom 
obavezom sofisticiranog artističkog sloja kako bi se izbegle za-
mke parolaških i pamfletističkih rešenja. 

Rakićeva politička pozicija, za razliku od mnogih sa sce-
ne koju je delio, nije bila ni anarhistička, ni levičarska. Najviše 
je nalikovao sabranom, pomalo konzervativnom libertarijancu 
sa snažnim unutarnjim imperativom solidnosti, posvećeno-
sti i pravičnosti. Istorija njegovog umetničkog angažmana sa 
političkim porukama obično je upućivala na oprez od previše 
društvene manipulacije pogotovu one koja je dolazila od dr-
žavnog aparata (ne samo domaćeg). Upozoravao je na opasnost 
od perfidnih strategija crveno-crnog destruktivnog amalgama 
i ratobornih kolektivističkih matrica, onog kolektiva koji bi da 
ruši, pljačka i uništava, za razliku od dobrog kolektiva, u koji 
je posvećeno verovao, a koji gradi, obogaćuje i stvara. Zastao 
u „predfluidnom” dobu još uvek definisanih, iako značajno na-
četih determinoloških političkih i uopšte društvenih pozicija, 
Rakićev politički habitus ne pokreće se u novom pravcu ni sa 
poslednjim delom VacuumPacka, Ustopia. Lažnu, usrećiteljsku 
utopiju Rakić nije otkrio ni posle dve i po godine boraveći u 
SAD kao privremeni rezident zahvaljujući „zelenoj karti” dobi-
jenoj nasumičnim izborom preko interneta. 

Ako Eliotovu čuvenu rečenicu iz fusnote naslova ovog 
teksta prihvatimo kao jedno uputstvo kuda bi se ubuduće 
imao kretati diskurs o umetnosti, shvatamo da se u društvu još 
uvek dobrim delom u predmodernom stanju pojavilo nešto što 
se začudno otrglo tom novom determinizmu izazivajući ga na 
poljima gde mu ni danas ne prilaze sa više srca ni dostojnije 
umetničke i ljudske spreme.
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Skica postavke rada Celebrating Diversities, VacuumPack, 2007.



Detalj sа izložbe u Galeriji savremene umetnosti 

Gradskog muzeja Sombor, septembar 2016.

VacuumPack: Crveno na crno na crveno na crno, 

virtuelna instalacija, 2007.



VacuumPack: UStopia, 7 Suits a Week, 2007–2008.
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оd slike do signala: implikacije 
apstraktne aktivističke umetnosti 

dragana rakića

lidija prišing
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Dragan Rakić je od 1998. u Somboru, u okviru Udruženja 
Ravangrad, vodio edukativni program koji je osmislila umet-
nička asocijacija Apsolutno, a koji se, kako je Rakić napisao 
u predlogu projekta 1997, „zasniva na izgradnji savremenog 
shvatanja likovnog jezika”. Ovaj program rađen je u vidu umet-
ničke radionice, koja se najpre zvala Kaleidoskop, a zatim je 
promenila ime u Vakuumpak. Kaleidoskop je, po Rakićevim re-
čima, „bio usmeren na teorijski aspekt vizuelne kulture”, dok 
je Vakuumpak bio „radionica koja produkuje radove u oblasti 
novih medija, a teme crpi iz neposrednog okruženja koristeći 
se sociološkim, političkim, kulturološkim stimulusima”. Među 
prvim projektima Vakuumpaka bili su „Reciklaža”, „Prolaznici” 
i kratkometražni film „Da li...?”, dok su nekoliko godina kasni-
je, između ostalog, rađeni projekti „Hello World” i „Alternativna 
mapa”. Rad koji je svima njima prethodio bio je kreiranje samog 
imena i slikovnog znaka radionice Vakuumpak, kojim su uče-
snici definisali sopstveni rad, kako Rakić piše u izveštaju o radu 
radionice 1999, kao „pakovanje ideja bez dodatnih elemenata”. 
O kakvom se odnosu slike i ideje ovde radi, te koja je vrsta 
umetničkog rada u projektima Vakuumpaka u pitanju? Šta je 
ideja, i u kakvom je ona odnosu prema slici? 

Kod Platona, ideja, eidos, oslobođena je slike. Kod Aristo-
tela, ideje su večne forme – sve što jeste, mora da bude u odre-
đenoj formi. Ideja, tako, po definiciji mora da bude oslobođena 
slike, tako da se umesto slike vidi forma, ono matematički for-
malno – kao što geometrija nije slika, već je sam prostor koji 
je uslov za pojavljivanje slike. Šta je, onda, vakuumpak? Šta je 
„hermetički upakovana ideja”? To je slika koja poništava samu 
sliku, slika kroz koju se prozire to da je slika. I to je osnovni 
zadatak apstraktne umetnosti: ona prozire slike. Apstraktna 
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umetnost se ispražnjava u gestovima negiranja slike, na kraju, 
u negiranju same umetnosti. Dišanov Akt koji silazi niz stepe-
nice, slika na kojoj je prikazan niz silueta koje su toliko brojne 
da se jedva vidi da su u pitanju obrisi ljudskog, je destruiranje 
slike. Fantastični prizori kod Magrita fantastično suprotstavlja-
ju stvarnosti i upućuju na to da nema takvog nečega kao što 
je apsolutna slika. Apsolutno može da bude samo ono što je 
iza slike – forma, ideja. Apstraktno slikarstvo je, tako, umet-
nost koja se čisti od umetnosti i dolazi do filozofije, do teorije 
formi.   Ali, ona to ne radi tako da se pritom zapušta sam medij 
slikarstva ili, šire, umetnosti. U svom gestu negiranja umetno-
sti ona se koristi umetničkim sredstvima. Time pokazuje da je 
umetnost nužna, odnosno, da je slika nužna. Platonova teorija 
formi upotpunjena je mitom o pećini – ono što se jedino vidi u 
pećini jesu slike, senke, prividi. Privid je nužan. Tek preko privi-
da možemo da dođemo do onoga što se nalazi iza privida, tek 
preko slike možemo da dođemo do ideje. Svako veliko delo ap-
straktne umetnosti konkretno a ne apstraktno prevazilazi sliku. 
Konkretno se služi apstrakcijom – konkretno stiže do sasvim 
specifične apstrakcije. Sredstvo je bitno koliko i cilj, odnosno, 
cilja ne bi bilo da nema sredstava. Ne bi bilo platonističke isti-
ne bez pećine i bez senki.

Ali, šta je onda aktivistička apstraktna umetnost? Ona isto 
kao i svaka druga apstraktna umetnost negira sliku, destrui-
ra sliku, tako što jednu sliku suprotstavlja drugoj, ili tako što 
pokazuje čitav niz slika da bi izostalo poverenje u pravu sliku. 
Međutim, dok se apstraktna umetnost ispražnjava u negiranju, 
te u svođenju na ideje, naglašavajući pritom momenat slike, 
momenat laži, koji je bitan koliko i istina do koje se dolazi 
putem negiranja laži, aktivistička apstraktna umetnost sadrži 
jedan pozitivan momenat. – Govorim o formalno određenom 
pozitivnom; ne primenjujem ovde moralističke kategorije. Jer, 
negacija je, na primer, dobra u moralnom smislu kada negi-
ra laž. Pozitivno je zlo ukoliko pozitivno podržava nešto što 
je zlo. – Dakle, ovako formalno gledano, pozitivan momenat u 
aktivističkoj apstraktnoj umetnosti očitava se preko toga što 
se tu, zapravo, radi o formalizovanju slike, pri kom se ne sti-
že do filozofske negacije, već se, namesto toga, stiže do srži 
slike-kao-slike. A to je da je slika uvek slika-za-nekoga. Slika 
je slika koju po definiciji neko prepoznaje, koju neko vidi kao 
sliku. Dakle, ne stiže se do ideje iza slike, već se, umesto toga, 
stiže do slikovnog slike. Slikovno same slike nije ništa drugo 
do signal. Aktivistička apstraktna umetnost jeste odašiljanje 
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signala. Bazični gest koji je zajednički svim radovima radioni-
ce Vakuumpak jeste upravo odašiljanje signala. Crtanje obrisa 
leševa na glavnoj ulici u Somboru, u radu „Prolaznici” – oda-
šiljanje je signala. Žuti znak za opasnost, sa kukastim krstom, 
postavljen na trg u „Reciklaži” – opet je signal. „Hello world” je 
niz signala, niz slika koje su formalizovane i svedene na signa-
le koji se upućuju u komunikaciji. „Alternativna mapa” opet je 
niz signala koji oglašavaju to da postoji još nešto, a ne samo 
ono zvanično – u pitanju je gest oglašavanja, isticanja toga da 
se neko obraća nekome sa mesta koje nije zvanično utvrđeno.

Sad, kad to ovako kažemo, da je aktivistička apstraktna 
umetnost odašiljanje signala, da se, ipak, vratimo na umetnič-
ku dimenziju aktivističke umetnosti. Apstraktna umetnost, kao 
što sam rekla, naglašava to da je slika nužan momenat, da je 
laž bitna koliko i istina. Da sama istina, kako Lakan kaže, ima 
strukturu fikcije. Što znači da istina ne može drukčije da bude 
saopštena nego kroz fikciju. Jer, ako je svakodnevni svet, ako 
se držimo Platona, lažan svet, te ako u pozadini rade ideologija, 
politika, i sve drugo – a ovo je sada platonistički marksizam, 
platonistički gest u samom marksizmu koji Marks usvaja kako 
bi uopšte mogao da govori o ideologiji, jer ideologija nije ja-
sno vidljiva kao ideologija – onda samo fikcija, kao ono što ne 
spada u svakodnevni svet, i što je svakodnevnom svetu su-
protstavljeno, može da kaže nešto istinito. Isti ovaj momenat 
vidljiv je i u aktivističkoj umetnosti, u kojoj je sam signal dosti-
gnut putem formalizacije, ali se onda ipak ne zapušta ono što 
je signalu prethodilo. Pre nego što se pojavilo kao signal, bilo 
je slika, i zadržava nešto od slikovnog. Dakle, u aktivističkoj 
umetnosti radi se o tome da se veruje da signal, poruka, može 
da bude odaslat samo uz odgovarajuću oblandu, da ukoliko od-
govarajuća oblanda izostane, signal neće moći da bude odaslat, 
neće moći da posluži u svrhe ostvarivanja komunikacije.

Po ovome se, dakle, aktivistička umetnost razlikuje od 
običnog aktivizma, jer obični aktivizam gaji poverenje u to da 
poruka naprosto može da bude saopštena. Aktivistička umet-
nost zadržava mrvicu sumnje u to da poruka može da bude sa-
opštena, ali onda, uprkos toj sumnji, pokušava da nekako poša-
lje poruku. Aktivistička umetnost veruje da može da prevaziđe 
probleme koje čin komunikacije obavezno sadrži. To je, s jedne 
strane, idealistički momenat, ili, u pravom smislu, u pitanju je 
umetnički momenat u aktivističkoj umetnosti.

S druge strane, ali istovremeno, aktivistička umetnost s drži 
i ovome suprotan momenat, jer očigledno negira postojeće vidove 
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komunikacije. Prosto: ako se neko trudi da izmisli novi način ko-
munikacije, onda to zapravo u isto vreme jeste kritika postojećih 
vidova komunikacije. Ovo je, onda, osa oko koje se kreće aktivistič-
ka umetnost: između idealne pretpostavljene komunikacije, koja 
je samo u nagoveštajima, u perspektivi, u verovanju, te, s druge 
strane, između kritike komunikacije kakvu zatiče. 

„Alternativna mapa” je kritika zvanične mape. „Hello 
world” je kritika komunikacije, recimo, pre interneta. No, s dru-
ge strane, ne bi ova dela bila izlagana, kao što je, recimo, znak 
za reciklažu fašizma bio izlagan na trgu, da istovremeno u nji-
ma ne postoji i poverenja u to da aktivistička umetnost može 
nekome da se obrati.

Da li je ovo poverenje opravdano? A kad se pitamo ovako 
nešto, istovremeno se pitamo i to, da li umetnik mora da bude 
u pravu? Tako, na primer, akcije na kojima je Dragan Rakić radio 
u Somboru ne možemo, ipak, a da na jednom nivou, ne vidimo 
kao akcije koje su omanule. Kićenje jelke na trgu, za koje je 
Rakić kreirao ukrase, u okviru Otvorenog trga imalo je za cilj to 
da se pokaže kako somborski trg, krajem devedesetih, za Novu 
godinu može da izgleda onako kako izgledaju trgovi evropskih 
metropola – ali, ta slika Evrope kojoj se tada težilo, danas se 
jasno vidi kao slika Evrope kakva se želela a ne kakva ona za-
ista i jeste: kao fasada, baš kao što su i spektakularni trgovi 
evropskih metropola lepe fasade koje sakrivaju prisustvo du-
bokih problema. Zatim, šta je usledilo nakon akcije „Buđenje”, 
organizovane na dan početka proleća 1999. kojim se upućivalo 
na iščekivanje „buđenja iz mračnih devedesetih” na tada ak-
tuelnim izborima? Svega nekoliko dana nakon toga počelo je 
bombardovanje, a onda je zaista usledilo i „buđenje”, ali bu-
đenje kao ulazak u šta? Toliko željenim izlaskom iz devedese-
tih nismo ušli u raj dvadeset prvog veka – daleko od toga. U 
„Reciklaži” upozoravalo se na postojanje fašističkih struja tada 
– ali fašizam, čak i specifično, na primer, antisemitizam, cveta-
ju i danas, i u Srbiji i u svetu. A to da se ništa nije promenilo, 
evidentno je, na kraju krajeva, čak i u samim projektima na koji-
ma je Rakić radio u Somboru nakon devedesetih: „Reciklaža” je 
bila izvedena 1998, a 2004. u „Alternativnoj mapi” zabeležena 
je kao aktuelna upravo ona vrsta istorijskog revizionizma koja 
služi kao hrana za antisemitizam danas – specifično u Vojvodi-
ni, svi znaju i svi naširoko govore o stradanjima Nemaca, Ma-
đara, i drugih, neposredno nakon oslobođenja (dakle, svi sve 
znaju danas o žrtvama komunizma), o čemu na „Mapi” ima više 
iscrpnijih zabeleški, dok se, s druge strane, u istoj ovoj Alterna-
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tivnoj mapi o Holokaustu na istim ovim prostorima ćuti. Aso-
cijacije onih koji su sudelovali u kreiranju „Alternativne mape” 
na jevrejsko groblje u Somboru su: „zombi”, „džamija” i slično.

Da li je, onda, ovo poverenje u to da aktivistička umetnost 
može nekome da se obrati opravdano? Čak i ako jeste, ako mo-
žemo da prevaziđemo probleme u komunikaciji, šta se dešava 
sa samom umetnošću, ili sa kritikom? Jer, ako se komunikaci-
ja, ona koja je pretpostavljena kao idealna, svede do kraja na 
komunikaciju – a svodi se na komunikaciju ukoliko je komu-
nikacija ostvarena – onda ono kritičko sasvim otpada. Fanta-
stično, umetničko, otpada jer je postalo svakodnevno. Na kraju, 
svedoci smo ostvarene komunikacije. Živimo u drukčije vreme 
danas u odnosu na devedesete. Srbija danas ima komunikaciju 
sa svetom, nije više ni pod kakvim sankcijama. Ali, radi se o ko-
munikaciji stvari, a ne o komunikaciji ljudi. Komuniciraju samo 
stvari – razmenjuje se roba, kruži stvar: kapital. Ostvarena ko-
munikacija, komunikacija koja se odvija bez problema, ovakva 
komunikacija, upućuje nas na to da je ipak nužno da se sačuva 
doza kritike. Svet u kom je sve komunikabilno, u kom je sve 
razmenljivo, jeste svet tržišta, svet robe i kapitala. Bitno je, zato, 
da se sačuva i ono što nije komunikabilno, što nije razmenljivo.

Kao što je apstraktno slikarstvo zapravo negacija slike, 
perspektiva za aktivističku umetnost danas jeste upravo traže-
nje nečega što je singularno i što nije komunikabilno, što dakle

nije razmenljivo. Aktivistička umetnost danas trebalo 
bi da se bavi kritikom obraćanja nekome, kako bi se obnovila 
sumnja u to da bez ostatka neko može da razume poruku – tek 
ta sumnja stvara kritički pristup. A umetničko se vraća u pra-
vom smislu samo ako je singularno, nerazmenljivo.

Odati poštu nekom umetniku možda se najbolje čini kroz 
to ako se ukaže na to da i te kako ima šta da se radi, da nije 
umetnik kome se odaje pošta sve uradio umesto nas, pa je 
nama ostalo samo to da hvalimo umetnika. Umetnik kome se 
odaje pošta jeste umetnik čiji rad i dalje živi. A rad živi ako žive 
pitanja koja se u tom radu pokreću. U opusu Dragana Rakića 
vidimo sva ova pitanja, pitanja o odnosu između aktivizma i 
umetnosti, pitanja o kritici postojećih vidova komunikacije, pi-
tanja o tome da li umetnost ima kome da se obraća? Mislim da 
je bavljenje istim tim pitanjima danas jedan od najboljih vidova 
odavanja pošte.




