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daša drndić

interdiskurzivne fuge

U pregledima i sintezama suvremene hrvatske književ-
nosti opus Daše Drndić nerijetko se proglašava nekom vrstom 
izmještenog ili rubnog pisma. Pišući o njezinim romanima, kri-
tika je isprva inzistirala na njezinoj fizičkoj, a potom i na poetič-
koj izmještenosti iz hrvatskog književnog mainstreamea. Ona 
se tako često proglašavala nastavljačicom osviještenog žen-
skog pisma, smještala u korpus egzilantske proze (zajedno s 
D. Ugrešić, S. Drakulić, P. Matvejevićem i S. Šnajderom) ili se pak 
povezivala s autorima koji su u hrvatski književni kanon ušli iz 
drugih regionalnih književnosti (kao što su M. Jergović, J. Mla-
kić, M. Kovač, B. Ćosić i I. Lovrenović). Romanima Daše Drndić 
uistinu pripada posebno mjesto u hrvatskom kanonu, ali razlog 
tome nije navodna problematičnost njezine biografije1 i jezika 
kojim piše, nego specifičan spektar tema te originalan stilski 
rukopis kojemu je u hrvatskoj književnosti teško pronaći srod-
nika. Prva skupina romana objavljenih u Hrvatskoj, u kojoj se 
oblikuje njezin stil i uvode provodne teme, obuhvaća proznu 
knjigu Marija Częstochowska još uvijek lije suze: umiranje u To-
rontu (1997), nastavlja se romanima Canzone di guerra (1999) i 
Totenwande (2000) te kulminira ponajboljim romanom iz prve 
faze – Leica format iz 2003. g. U tim ranim romanima Daše 
Drndić isprepleću se gotovo sve značajke kojima smo opisali 
1 U biografskim bilješkama o Daši Drndić najčešće se spominje da je rođena 1946. u 

Zagrebu, da se školovala u Beogradu, gdje se i zaposlila u izdavačkoj kući Vuk Kara- 
džić i na Radio-televiziji Beograd te objavila brojne radio-drame i dvije prozne knjige: 
Put do subote (1982) i Kamen s neba (1984), u Hrvatskoj uglavnom neprimijećene. 
Devedesetih dolazi živjeti u Rijeku, ali ubrzo dobiva stipendiju za Kanadu te odlazi u 
svojevrstan egzil opisan u knjizi Marija Częstochowska još uvijek roni suze: umiranje 
u Torontu (1997). Po povratku u Hrvatsku živi u Rijeci, gdje predaje britansku književ-
nost na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Objavila je niz romana: Canzone di guerra 
(1999), Totenwande (2000), Doppelgänger (2002), Leica format (2003), Sonnenschein 
(2007), April u Berlinu (2009), Belladonna (2012) i EEG (2016).

anera ryznar

(Daša Drndić: Leica format)
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književnost devedesetih: dokumentarizam, (auto)biografizam, 
historiografska fikcija i žanrovi svjedočenja, pri čemu se doku-
mentarni, historiografski i drugi diskurzi tretiraju kao gradivni 
materijal fikcionalnog svijeta i pristupa im se kritički, ludički, 
polemički i problemski. O spomenutim romanima najiscrpnije 
je pisala Andrea Zlatar u studiji o suvremenoj ženskoj književ-
nosti Tekst, tijelo, trauma (2004). Kao poetička uporišta te proze 
ona navodi autobiografsku perspektivu iz koje se pripovijeda 
o izmještenosti pojedinca u vrtlogu totalitarnih sistema i nji-
hovih zločina, o stanju egzila, suodnosu privatnih i općih pri-
ča, vlastitih i tuđih jezika i biografija, postmodernom doživljaju 
grada i osobnim sudbinama kao križištima povijesti. Spajajući 
fikcionalno i faktualno, osobno i dokumentarno, piše Zlatar, 
Daša Drndić „usložnjuje mehanizme autobiografske strategije 
pripovijedanja različitim postupcima oblikovanja diskursa” te 
se približava onome što Linda Hutcheon naziva postmodernom 
historiografskom metafikcijom. 

Ovdje ćemo promotriti interdiskurzivna pretapanja u roma-
nima iz njezine prve faze, osobito u romanu Leica format, koji 
ćemo, usprkos tome što je objavljen 2003. g., dakle u jeku FAK- 
-ovskog stvarnosnog vala, čitati na fonu dokumentarno-autobi-
ografske proze devedesetih s kojom ima, vjerujem, više zajed-
ničkih nazivnika. Pokušat ćemo analizom njezina pisma pokazati 
kako Daša Drndić mapira osobnu i kolektivnu povijest usložnja-
vanjem i kolažiranjem različitih tipova tekstova, žanrova i dis-
kurza te kako se pritom stilistički zahvati na grafičkom planu 
romanesknog teksta produžuju u područje njegove semantike.

FUGIRANJE ROMANESKNOG TEKSTA

Roman Leica format podnaslovljen je kao „fuga” ili, toč-
nije, „fuge”, pri čemu se taj pojam u grafičkom dizajnu unutar-
njih korica javlja kao padajući, odnosno ponavlja se devet puta 
u dijagonali, u sve sitnijem fontu, koji se smanjuje gotovo do 
granice čitljivosti.2 Tako stiliziranom podnaslovu posvećena je 
i kratka uvodna bilješka, svojevrsna glosa, kojom se navode 
uvriježena i manje poznata značenja tog pojma. Ona se tako re-
dom definira kao „poremećaj izgubljenog pamćenja ili dugotraj-
na amnezija”, „bijeg, pogotovo bijeg iz domovine, progon, ali i 
izgon”, „polifona muzička kompozicija u kojoj se partije ponav-
ljaju po određenim pravilima” te kao „spoj između kamenova 

2 Fuga evocira još dva kanonska djela hrvatske književnosti koja u paratekstu nose 
sličan pečat – Fabrijev roman Berenikina kosa: Familienfuge i Marinkovićev Never 
more: roman fuga.
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ili pločica [...], namjerno ostavljen razmak ili [...] pukotina” (Drn-
dić 2003: 5–6). Tu uvodnu bilješku moguće je smatrati interpre-
tativnim ključem romana, u kojem se preko metafore fuge na-
značuje princip gradnje samoga teksta, kao i njegove tematske 
preokupacije i kompozicijska načela. Uvrstimo li izlistana zna-
čenja fuge u sažeti opis Leica formata, mogli bismo reći da je to 
roman koji je opsjednut temom osobnog i povijesnog pamće-
nja i zaborava, najvećim dijelom ispripovijedan iz perspektive 
izmještenog egzilantskog subjekta, strukturiran po načelima 
polifone glazbene kompozicije s brojnim provodnim motivima, 
izmjenama glasova i varijacijama osnovne teme, pri čemu šavo-
vi između sekvenca ostaju jasno vidljivi, štoviše, upravo fuge 
i procjepi među pričama postaju prostorom autorske i čitatelj-
ske refleksije.

Pišući o intermedijalnoj vezi između glazbene fuge i Ma-
rinkovićeva romana Never more, Pavao Pavličić navodi da je 
„fuga po definiciji višeglasna kompozicija” koja „ima dva glavna 
dijela: naprije dolazi temeljna glazbena misao, koju onda po-
navlja drugi glas u drukčijem tonalitetu. Potom dolazi drugi dio 
u kojem se neke od muzičkih ideja iz prvoga dijela razvijaju i 
razrađuju u različitim tonalitetima” (Pavličić 2010: 226–227). Ali 
dok se binarna kompozicija fuge može bez problema prispodo-
biti dvodijelnoj strukturi Marinkovićeva romana, u Leica forma-
tu fuga se uvišestručuje, umnožava i raspisuje u nepregledno 
mnoštvo pripovjednih glasova, ponavljanja i varijacija. Zato u 
podnaslovu i ne stoji fuga, nego fuge, brojne priče polegnute 
jedne preko drugih u prostoru i vremenu, polifonijski raster u 
čijem se presjeku oblikuje narativ koji ne pokušava to mnoš-
tvo glasova privesti u simfonijsko suzvučje, nego ih, upravo 
suprotno, potiče na međusobno sučeljavanje. Riječ je, dakle, 
o polifonom romanu bahtinovskog tipa u kojem logika središ-
nje pripovjedačke svijesti nije nadređena ostalim pripovjednim 
glasovima i idejama koje oni zastupaju niti se ti glasovi nasilno 
stavljaju u funkciju idejnog habitusa romana. Ipak, za razliku 
od prototipne polifonije Dostojevskog u kojoj se glas i ideja 
uvijek vežu uz zonu nekog lika, kod Daše Drndić oni nerijetko 
ostaju upravo to – bestjelesni glasovi iz prošlosti u potrazi za 
vlastitim imenom, identitetom, biografijom i pravom na priču. 

Središnja pripovjedačka svijest u romanu, obojena snažnim 
autobiografskim impulsom i rastrzana identitetskim dvojbama, 
pripovijedanje organizira tako što spomenuto višeglasje do-
slovno preslikava na diskurzivnu razinu romana. Svakom se gla-
su ustupa pripadajući prostor za govor, njihovi se iskazi grafički 
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odjeljuju i obilježavaju različitim fontom ili tipom sloga (kurziv 
ili kurent), uglavnom se prenose upravnim govorom, bez pripo-
vjedačke intervencije u sam iskaz. Pripovjedačica tako na sebe 
preuzima ulogu dirigenta, arhivara ili kompilatora koji svojim 
opaskama i komentarima popunjava fuge između tuđih iska-
za, čime ostvaruje koherentnost tog labavog i fragmetarnog 
romana.3 S druge strane, njezina vlastita priča, neravnomjerno 
raspršena u nekoliko dionica, sloj je u koji se uvode provodni 
motivi egzila, izmještenosti, nepripadanja, pamćenja i zaborava, 
nemogućnosti komunikacije te mapiranja prostora i vremena. 
Taj se tematski krug, motren iz perspektive vlastite traume kao 
nešto privatno, intimno i autobiografsko, metonimijski povezu-
je s „velikim” temama – svjetskim ratovima, totalitarnim režimi-
ma i njihovim zločinima, migracijama stanovništva, poviješću 
urbanih sredina (osobito grada Rijeke), antisemitizmom, pita-
njem mučenih, ubijenih i nestalih. Dakle, promišljanja o vlasti-
tom identitetu i autobiografiji u naraciju nezaustavljivo uvlače 
i tuđe priče i živote, nastojeći ih spasiti od povijesnog zabora-
va. Vlastito i intimno prevodi se tuđim i kolektivnim, a povi-
jest se promatra kao šupljikav mozaik, kao „lažni čarobni plašt, 
čas vidljiv, čas nevidljiv, kojim prekrivamo, kojim utopljavamo 
našu stvarnost. Kad se okrene naglavačke, taj plašt pretvara 
se u košaru, u košaricu, u koju slažemo vrijeme, uredno, kao 
tek oprano rublje” (Drndić 2003: 29–30). Premda zaokupljen 
sličnim temama na kojima je (novo)povijesni roman proveo 
svoju (re)konstrukciju prošlosti, Leica format opire se usustav-
ljivanju i narativizaciji povijesti karakterističnoj za realističke, 
historiografske, pa čak i publicističke diskurze. U pozadini tih 
totalitarizirajućih diskurza leži pretpostavka da se problema-
tičnu, traumatičnu i raspršenu zbilju može uredno pospremiti 
u tekstualnu košaru tako što će se njezini fragmenti dovesti 
u kronološku i uzročno-posljedičnu vezu. Odustajući od takve 
zaokružene, linearne naracije vođene samopouzdanim glasom 
sveznajućeg pripovjedača, Leica format opredjeljuje se za pos-
tmodernistički roman-kolaž u kojem se konstruktivnom mon-
tažom (usp. Oraić Tolić 1990: 159) povezuju različiti tipovi iska-
za, tekstova i diskurza. 

3 Strahimir Primorac taj tip montaže naziva „elastičnim šavom – u prvi mah 
nevidljvima, ali čvrstim nitima koje se prepleću u mrežu i drže tekst na 
okupu” (Primorac 2005: 142).
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DISKURZIVNI OTPOR AUTOBIOGRAFSKOG SUBJEKTA

Okosnicu romana čini pripovjedni dio ispisan u autobio-
grafskom prvom licu koje na temelju biografskih podudarnosti 
isprva identificiramo kao autoričino, međutim u posljednjem 
poglavlju susrećemo se s likom izvjesne Lee Moser kao mogu-
će pripovjedačice čitavoga romana. U tom kratkom epilogu sa-
znajemo da je ta identitetska zbrka posljedica bijega (fuge) pri-
povjedačice iz njezina grada i jezika, svojevrstan oblik amnezije 
(fuge) i prisvajanja novog imena i identiteta, čime se zamućuje i 
njezino vlasništvo nad samom pričom. Na razini kompozicije taj 
se epilog uparuje s uvodnim poglavljem u kojem je ispripovije-
dana biografija Antonije Host, žene u bijegu od vlastita života, 
žene koja je sve zaboravila, žene-fuge. Antonia Host (alias Lydia 
Paut) i Lea Moser (alias Tessa Koller) metonimijski su produžeci 
autobiografskog subjekta – izmještenog, lutajućeg, rascijeplje-
nog i rasredištenog. Njihove priče obrubljuju romaneskni tekst 
(fugiraju ga) pa čitatelj na koncu spoznaje da je dijegetičko 
trajanje romana čitavo vrijeme bilo suspendirano u nekakvoj 
vremenskoj petlji, uzglobljeno između dva bijega, dva zaborava 
i dvije narativne fuge. Taj okvir funkcionira kao svojevrstan me-
tatekst kojim se kritički propituju konvencije klasičnog pripo-
vijedanja, od načela linearne progresije radnje preko ideje zao-
kruženih i karakteriziranih likova sve do koncepta pripovjedača 
kao onoga koji proizvodi, kontrolira i odgovara za čin pripovije-
danja. Posljednje rečenice romana, ispisane rukom anonimnog 
pripovjedača kojem je Lea Moser ustupila mjesto, potkopavaju 
i tu posljednju veliku pripovjednu konvenciju:

„A svuda oko nje i dalje nepomičnost, dijelovi njenog 
bića žive odvojeno, svaki za sebe. Dijelovi njenog bića ne govo-
re, nemaju više što reći, kome reći. Te dijelove svog bića ona ra-
zumije, ali ne osjeća ih. Oko nje odvija se predstava pantomima 
u kojoj ne učestvuje. Ona je izvan.

Tko? Lea Moser ili Tessa Koller?

Tko?” (Drndić 2003: 345)

Citirane završne rečenice romana ujedno tematiziraju i 
njegov središnji problem – (ne)mogućnost identifikacije su-
bjekta iskaza i subjekta iskazivanja te potrebu da u tekstu, koji 
prema de Manovoj uputi čitamo kao autobiografski, poistovje-
timo onoga koji govori s onim koji piše. Otkazujući na samom 
kraju autobiografski sporazum i pretvarajući autobiografski su-
bjekt u samo još jedan fikcionalizirani lik, autobiografska pri-
ča koja tvori okosnicu romana razvlašćuje se i izjednačava s 
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tuđim pričama i biografijama. Opreke između vlastitog i tuđeg, 
privatnog i javnog, historiografskog i literarnog, koje su taj ro-
man razapinjale između fikcije i fakcije, urušavaju se u prostor 
književnosti kao idealnog mehanizma kulturnog pamćenja koji 
integrirajući i preobražavajući povijesne činjenice, pojedinač-
ne i kolektivne sudbine, privatne i javne diskurze, sve to čuva 
od povijesnog zaborava. Fikcija kao najčišći oblik literarnosti u 
čitavom je romanu podređena uvjerljivoj snazi dokumentariz-
ma. Ipak, na kraju, svi ti tekstovi prošlosti o čijoj autentičnosti 
svjedoče brojni zapisnici, stenogrami, sudski spisi i izvješta-
ji privedeni su u okrilje fikcije pomoću njezina egzemplarnog 
žanra – bajke. Tako se i jedna od prvih rečenica u romanu, „Ovo 
je kao bajka, sve ovo, naši životi danas”, preobražava u dijege-
tičku zbilju kada pripovjedačica alias Lea Moser, sada već fizič-
ki i dijegetički odsutna iz priče, započne razgovor s Češirskom 
Mačkom i kada joj se, kao Alisi, sve riječi raspu pa u njezin jezik 
prodru agramatične konstrukcije, elementi finskog jezika i sl. 
U tom smislu složit ćemo se s Andreom Zlatar koja tvrdi da 
historiografska fikcija Daše Drndić „unutar vlastite složene tek-
stualnosti razvija zasebne tekstove o prošlosti” kako bi „demar-
ginalizirala književnost putem suočavanja s historijskim i kako 
bi ispitala, analizirala i pokušala razumjeti kako stvaramo našu 
kulturu i njezin smisao” (Zlatar 2004: 139–140, kurziv A. R.).

Autobiografski sloj romana organiziran je kao niz labavo 
povezanih refleksija, esejističkih ulomaka i poetiziranih pasaža 
u kojima se tematizira život autobiografskog subjekta u egzilu, 
u gradu koji nepogrešivo prepoznajemo kao Rijeku premda se 
ona u tekstu rijetko imenuje, a kad se to i čini, upotrebljava 
se talijanski oblik Fiume kojim se evocira burna povijest grada 
te multietnički sastav gradskog stanovništva. Pripovjedačica je 
dolaskom u Rijeku, grad svojih predaka, napustila svoj život 
„tamo”, što je perifrastička zamjena za neprijateljski prostor Sr-
bije koji se u javnom diskurzu izbjegava imenovati. Ona je sto-
ga u novom gradu nepravedno obilježena kao „njihova”, „pra-
voslavka”, nju prokazuju odviše pravilni naglasci i nepoćudan 
vokabular. U svakodnevnim susretima sa stanovnicima grada, 
na tržnicama, kiocima i ulici, ona upada u stalne sukobe jer joj 
nedostaje „pravih riječi”; javni se diskurz devedesetih, čak i u 
gradu koji se diči epitetom multietničke tolerancije, prokazu-
je kao indoktriniran purističkom politikom tuđmanovske ere. I 
premda uglavnom posve nacionalno neutralne (internaciona-
lizmi, arhaizmi), njezine se riječi u prostoru javne komunikacije 
smatraju obilježenima, pogrešnima, jezičnim signalima nepri-
padanja i drukčijosti:
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„Idem tako od dućana do dućana i pitam: Imate li ešarpe?

(od francuskog écharpe)

Prodavačice gledaju me bijelo, a ja za inat neću opisno da 
im kažem što je ešarpa. Neke prodavačice susretljive su, neke 
nisu baš susretljive, iako ovdje ljudi uglavnom su pristojni, na 
distanci su, zato su pristojni, drže odstojanje, jer kad se u me-
đuljudskim odnosima drži odstojanje teško je te međuljudske 
odnose pokvariti, jer tada, kad su na odstojanju, to su uglav-
nom mlohavi odnosi, blijedi i neinventivni. Jedna prodavačica 
stisne usne u ’o’ i tako stisnutih usana veli Sigurno ste pravo-
slavka. Ja kažem ovako: ???!!! s podignutim obrvama, ne vidim 
vezu između ešarpe i pravoslavlja koji je ovdje eufemizam za 
Srpstvo. Prodavačica onda kaže kako kod njih ta moja ešarpa 
zove se padela i kako sam u pogrešnoj trgovini, na što joj ja 
velim da uopće nisam u pogrešnoj trgovini nego u pogrešnom 
gradu, a možda i u pogrešnoj zemlji, i da se ta njena padela 
zove šerpa, a ne ešarpa.” (Drndić 2003: 122)

Oblikovanje diskurza pripovjedačice u velikoj je mjeri odre-
đeno otporom njezina privatnog jezika prema svim lektorskim, 
medijskim i literarnim mehanizmima jezičnog i stilskog pročišća-
vanja. Zato u njezinu naraciju često nemotivirano prokuljaju riječi 
koje traže fusnotu, nepoćudne riječi, dijalektalizmi, srbizmi, turciz-
mi, nasumični simboli otpora: „Ćumur. Bakaluk. Plotna. Došlo mi 
iznenada da to kažem. Plotna. Bakalnica. Piljarnica. Ćumurbadžijaj-
organdžijatabut. Patišpanj. Mileram. Šargarepa, tiganj, rerna. Viršle. 
Saksija. Tegla” (Drndić 2003: 268–269). Ideologija nepatvorenog 
hrvatstva koja zahtijeva isto takav, autentičan i čist hrvatski jezik 
u kojem nema pogrešaka uočava se u reklamnim sloganima (Li-
žimo hrvatsko!), plakatima i panoima (Volite li Hrvatsku?), rječnici-
ma (dokidanje dubleta, čišćenje srbizama, pojava novotvorenica), 
školskim čitankama (Pajo Kanižaj: Zaplakao sam hrvatski!) i u aka-
demskim krugovima (uspostava ksenofobičnih nacionalnih studi-
ja), otkuda prodire u svakodnevni diskurz ulice. Ondje se temeljna 
komunikacijska funkcija jezika podređuje onoj ideološkoj pa jezik 
postaje znakom pripadanja, lojalnosti i poslušnosti, a diskurz se 
snažnim institucionalnim djelovanjem okamenjuje, osiromašuje i 
normativizira. Izvanjsko sužavanje jezika pripovjedačica doživljava 
kao cenzuru, brisanje identiteta i nasilno sužavanje njezina svijeta, 
svjesna da su upravo to učinci ideološkog rada javnoga (politič-
kog, medijskog) diskurza koji proizvodeći samo brbljanje stvara 
iluziju slobodnog jezičnog subjekta:

„Za neke pojmove ovdje postoji manjak riječi, za neke 
druge pojmove postoji apsolutni višak bezvrijednih, šupljih ri-
ječi pa razgovori djeluju neartikulirano. Tako je valjda svugdje, 
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ali ranije takve pojave nisam primjećivala, prethodna ideološka 
situacija takve je pojave valjda u korijenu sasijecala, dok ova 
ideološka situacija ništa ne sasijeca, ljudima je dopušteno sva-
šta bulazniti pa vjeruju kako su strgli okove.” (Drndić 2003: 124)

Tezi o postideološkom društvu Daša Drndić suprotstavlja 
tezu o cikličnosti i neiskorjenjivosti ideologije pa purističkim 
raspravama koje svakodnevno vodi „preko tezge” pridružuje i 
jezične politike poznatijih opresivnih režima kako bi metodom 
usporedbe istaknula njihovu sličnost. Primjer tome su citati iz 
Marinettijeve futurističke kuharice posvećene Mussoliniju u 
koje pripovjedačica s neprikrivenom ironijom umeće lekseme i 
ideologeme hrvatskog novogovora:

„Danas Marinettijeva kuharica zabavno je štivo. U njoj 
piše kako treba prestati s uvozom hrane. U njoj se kliče ’Ku-
pujte domaće!’. U njoj, Marinetti snobizam talijanske aristokra-
cije i visoke buržoazije – raspamećene američkim običajima, 
domjencima, stranim filmovima, njemačkom glazbom i fran-
cuskom kuhinjom – proglašava antitalijanaštvom. Neke riječi, 
veli, obvezatno treba mijenjati:

’bar’ ima biti quisibeve (tu-se-pije),

’sandwich’ – traidue (između-dva)

’cocktail’ – polibibita (muti-piće)

’afrodizijački napitak’ – guerra in letto (rat-u-krevetu), i 
tako dalje, i tamo veoma krugovalno i brzoglasno blizu.” (Drn-
dić 2003: 260–261)

Jezična razlika između nje i drugih proizvodi i druge razli-
ke koje pripovjedačicu odvajaju od grada, njegovih stanovnika 
i njihovih diskurzivnih praksa. Te se prakse podvrgavaju minu-
cioznoj analizi, očuđuju se, semiotički se iščitavaju u postupku 
koji pripovjedačica naziva „čitanjem krpica grada”. Ironija proži-
ma ulomke u kojima se uočavaju, asocijativno povezuju i kritički 
analiziraju gradski običaji poput karnevala, priprema za dolazak 
pape, popodnevnih šetnji i odlazaka u Trst, dok je tema riječkog 
urbanog mentaliteta – nepismenost i neobrazovanost, nedo-
statak humora, otuđenost i distanciranost, robovanje malogra-
đanskim ukusima i običajima – opisana s mnogo više sarkazma. 
Nerijetko se pritom poseže i za prozirnim alegorijskim maskama 
koje se ne trude prikriti oštru orvelovsku kritiku društva:

„Kokoši su nježne životinje s pilećim mozgom. U njiho-
vom životu postoji kruta i stroga organizacija, nalik na crkvenu 
ili partijsku, iz koje profilira se dominantan primjerak kojemu 
dopušteno je ostale kokoši kljucati u glavu. Te ostale kokoši 

d
o
m

e
t
i



15

do smrti ostaju submisivne, dobrovoljno se podčinjavaju svojoj 
predvodnici i u stopu je slijede, slijepo. [...] Ipak, njihova slijepa 
odanost ponekad ih dovodi u blesave situacije. Kad je nastu-
pilo ono posljednje pomračenje sunca, sve kokoši, usred bijela 
dana, u hipu su se bacile na leđa i zaspale. Čim je pomračenje 
prošlo, one su skočile na noge. To s kokošima nije se dogodilo 
u ovom gradu.” (Drndić 2003: 289)

Pritom je diskurz pripovjedačice premrežen brojnim re-
ferencama i citatima koji pripadaju njezinim intelektualnim 
istomišljenicima, književnicima, filozofima, disidentima, egzi-
lantima i apatridima, mahom onima koji su pisali o problemu 
otuđenosti u modernom gradu, o izmještenosti i ograničenosti 
urbane komunikacije. Kroz njezin tekst tako progovaraju Char-
les Baudelaire, Italo Calvino, Joseph Konrád, Thomas Bernhard, 
Georges Duhamel, Thomas Becket, Ödön von Horváth i Bogdan 
Bogdanović, ali osobito se ističe dijalog sa srpskim filozofom 
Radomirom Konstantinovićem čija je Filosofija palanke referen-
tna podloga na koju se oslanja njezina kritika palanačkog duha 
Hrvatske devedesetih:4 

„Ovo je čist grad. U njemu njeguje se kult čistote, pogo-
tovo subotom i nedjeljom. Čisti se svakodnevica, pročišćava se. 
Stilski se ujednačuje. Harmonija stila za male gradove bitna je.

Kult čistote, u ovoj stilskoj svedenosti, doveden je do prave 
manije, i to u svemu, u stvarima materijalnog sveta, ali i u sferi 
ideala moralnih vrednosti.

Kazalište operetnih života, tiranija banalnosti, repetitiv-
nost bez kraja, ubojstvo jezika, karneval. Tamni vilajet.” (Drndić 
2003: 132)

Metoda kojom pripovjedačica oblikuje svoj tekst o gradu 
sastoji se od bilježenja nasumičnih senzacija kojima je šetač gra-
dom u svakom trenutku okružen. Prizori iz svakodnevnog života 
popisuju se i katalogiziraju, a u njihove fuge umeće se komen-
tar kojim pripovjedačica podvlači razlike između sebe i drugih, 
između vlastitog viđenja grada i njegove javne, ulaštene slike. 
Grad se pritom počinje poimati kao čudovišni organizam koji 
svoje stanovnike usisava u mrežu malograđanštine, otuđeno-
sti i odumiranja, on se u nizu personificirajućih slika pretvara 
u neprijateljski element koji poništava svaku individualnost i 
razliku. Čin srastanja s gradom, na koji pripovjedačica nikako 
ne može pristati, značio bi odustajanje od vlastite biografije, 
4 Sličan dijalog s Konstantinovićem vodila je još jedna egzilantska književnica – 

Dubravka Ugrešić u eseju „Duh kakanijske provincije“, objavljenom u knjizi eseja 
Napad na minibar (2010). 
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vlastitog jezika, a na koncu, i obustavu naracije koja se napaja 
tim antagonističkim odnosom:

„Ova priča debela je i dugačka koliko i moj život i ne spa-
da ovdje jer moj život ovdje malen je i kratak, nikakav, nikakav, 
šupalj i štur, tako mi i treba, ovdje znači spadam, u ovu pustaru, 
u ovaj mrtvi mali grad koji, kao i ja, nekad bio je posve, posve 
živ i velik. Sad oboje tavorimo u vlastitoj malenosti, ja ljuta, on 
nijem, svjedoci naše uzajamne bijede, očevici umiranja onog 
drugog, nuditelji rasapa naših nutrina. Tražimo vlastito bilo, 
tražim ja grad, traži on mene, poluslijepi bauljamo, tapkamo po 
ljepljivoj rastočenoj masi naših prošlosti, bolesni i nerazdvojni 
neprijatelji dok nas smrt ne rastavi.” (Drndić 2003: 78–79) 

U opisima grada prevladavaju groteskne slike truljenja i 
raspadanja, animalna simbolika (štakori, šišmiši), semantika bo-
lesti, tijela i tjelesnih izlučevina, nokturalni prizori. Njegovi su 
pak stanovnici prikazani kao šuplje, dezindividualizirane lutke 
sapete u mreži besmislenih rituala i praksi, nesvjesni svoje in-
strumentalizirane pozicije u diskurzivnoj mreži. To su ljudi pra-
znih identiteta, pripitomljeni za stajanje u redovima banaka, kru-
ti i poslušni ljudi, intelektualno i emocionalno anestezirani kako 
bi se što bolje uklopili u malograđanske kalupe koje je za njih 
pripremilo novo hrvatsko društvo. Stvarnost koju opisuje Daša 
Drndić drukčija je od one koju zatječemo u stvarnosnoj prozi 
jer se ne ograničava na rubna mjesta niti nastoji glamurizirati 
pojedine društvene skupine (npr. bivše branitelje ili narkomilje), 
nego zahvaća presjek društva u cjelini kako bi pokazala da tran-
zicijske bolesti zahvaćaju sve razine njegove egzistencije.

TEKUĆI DISKURZ KRUTOGA GRADA

Tema grada i urbanog života u prozi Daše Drndić javlja se 
već u knjizi Marija Częnstochowska još uvijek roni suze: umiranje 
u Torontu (1997). U njoj se u nizu autobiografskih zapisa bilježi 
svakodnevica egzilantskog života u tipičnom zapadnjačkom gra-
du u kojemu je već devedesetih bilo moguće uočiti ono što je 
Zygmunt Bauman (2011) nazvao „tekućom modernosti” – koju ka-
rakterizira raspršenost duha, nomadizam, novi oblici distribucije 
moći, posvemašnja individualizacija i stalna fluktuacija vrijedno-
sti i identiteta. Motren iz perspektive balkanskog imigranta, To-
ronto je grad „fanatičnih čitača [...], spavača, krozprozorgledača te 
reklamoproučavača”, grad kompjutora i kompjutoriziranih ljudi, 
grad bezbrojnih enklava u kojima se etnički grupiraju novi urbani 
nomadi, grad u kojem je javnih prostora sve manje, a ograđenih 
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parkova sve više, grad reciklaže i garažnih rasprodaja, grad u ko-
jem ljudi ne znaju govoriti, nego se samo smješkaju dok njihova 
svijest reciklira „gomilu televizijskog smeća, đuture s idiotskim 
i agresivnim reklamama, sa sijaset privatnih i državnih postaja 
koje se, kad mine dan, preseli u budžake naše podsvijesti da 
bi odatle sutradan upravljalo, to smeće, našom sviješću” (Drndić 
1997: 32). Kolažirajući novinske i televizijske vijesti, reklame, si-
nopsise filmova, plakate, jelovnike, oglase i televizijske vodiče, 
Daša Drndić u zapisima iz Toronta razvija oblik nostalgije „za vre-
menima koja kaplju, a ne kao ovo naše koje teče” (Isto: 174, kurziv 
A. R.). Nostalgiju ponajviše osjećaju oni koji su, poput egzilanata 
ili izbjeglica iz Bosne i Hrvatske, iskusili traumu naglog i prisil-
nog prelaska iz krute u tekuću modernost. Oni stoga pribjegava-
ju fotografiji kao mediju koji stvara iluziju da se prošlost može 
fiksirati i spasiti, proces amnezije obustaviti, a u sadašnjost in-
tervenirati i nekako u njoj sudjelovati. Diskurzu fotografije pod-
liježe i sama pripovjedačica tako što „razvija slikovne modele 
referiranja, uvodi vizualni režim u jezik i uvlači u prikazivanje 
dimenziju predočavanja” (Mijatović 2003: 50).5 Kako tvrdi Mijato-
vić, diskurz fotografije je jedan od oblika tzv. naknadnih diskurza 
kojima egzilanti često pribjegavaju kako bi opisali („prikazali/
predočili”) vlastitu subjektnu poziciju koja je po prirodi disimu-
lacijska – lišena pozitivnog identiteta te se oblikuje kao skup 
manjkova, odsutnosti i gubitaka. Fotografija se zato ne pojavlju-
je kao metafora pamćenja, nego kao „proizvođač pamćenja koji 
nudi simboličke džepove i subjektne pozicije [...] gdje se može 
uglaviti idealno ’ja”’ (Isto: 57). Upletanjem vizualnog u verbalno, 
kolažiranjem „krpica grada” Daša Drndić posreduje neposrednu 
kanadsku stvarnost na način koji joj omogućava da u procjepima 
i fugama između montiranog materijala otvori subjektnu pozici-
ju u koju smješta svoje autobiografsko egzilantsko „ja”. 

U tekućim gradovima poput Toronta povijest ne predstav-
lja opasnost jer je umrtvljena folklorističkim, turističkim i mar-
ketinškim kalupima. Za razliku od europskih gradova ondje se 
osjeća svojevrstan manjak povijesti, osobito kulturne povijesti. 
Kanada se zato u imaginariju Daše Drndić predstavlja kao plagijat, 
kičasta imitacija Staroga svijeta, prostor napučen informacijama 
5 Diskurzom fotografije u romanima Daše Drndić i Dubravke Ugrešić bavio se Aleksan-

dar Mijatović. Njegove analize, koje je on sam okarakterizirao kao diskurznostilistič-
ke, bave se „diskurzima fotografije i drugim vizualnim diskurzima koji otvaraju re-
zervate i zone viđenja u jeziku, ostakljuju jezik stvarajući iluziju njegove prozirnosti, 
formiraju okularne koridore koji omogućuju prohodnost u mreži označitelja. Svijet 
se u diskurzu fotografije čini nadohvat ruke, stoga taj diskurz nije puka jezičko-lin-
gvistička činjenica čime se donedavno bavila stilistika, niti je on pitanje prevođenja 
vizualnih kategorija u verbalne. Diskurz fotografije je pitanje diskurzne stilistike” 
(Mijatović 2003: 49–50).
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i senzacijama, a opet kronično prazan i bezličan. Psihogeografiju 
Toronta (usp. Zlatar 2004: 157) oblikuju masovni mediji i javni 
diskurz, a ne individualna urbana iskustva njegovih stanovnika 
jer je ondje privatni prostor strogo odijeljen od javnoga i dijalek-
tika razmjene privatnog i društvenog svedena je na minimum. 

Toronto koji se u toj knjizi oblikuje upravo kao tekući grad 
proleptička je slika Rijeke koja se u Leica formatu zatječe u sred-
njem stanju, u tranziciji iz krute u tekuću modernost. Geografija 
Rijeke u tom romanu ispisuje se kroz autobiografsku vizuru pri-
povjedačice i njezino vlastito iskustvo toga grada, ali i kroz do-
kumentarni materijal, fiktivne priče i stvarne biografije njegovih 
stanovnika te povijesne mijene koje su zahvaćale grad od kraja 
19. stoljeća do danas. Habitus grada Rijeke blizak je gradskim 
toponimima oblikovanima u „prozi urbanog pejzaža” koju je u 
studiji Treba li pisati kako dobri pisci pišu (2004) opisao Krešimir 
Bagić. On primjećuje da se u prozama osamdesetih i devedesetih 
„grad javlja izravno i posredno, na razini teme i na razini stila; on 
je prostor modernog nomadizma, nenastanjenosti i raspršenosti 
duha”, u kojem je „čovjek – želi li sačuvati osobnost – prisiljen 
na paradoksalnu osamljenost unutar mnoštva, na odustajanje 
[...] i prisvajanje pozicije autsajdera” (2004: 139–140). Stil urbanih 
prozaika, poput Ede Popovića, Mate Bašića, Delimira Rešickog, 
Nevena Ušumovića i Marinele, često obilježavaju „nagle izmjene 
pripovjednih perspektiva, diskurzivnih praksi te namjerna fra-
gmentacija priče i njezina smisla”, što se može tumačiti, smatra 
Bagić, „kao metonimijski izraz pripovjednog subjekta koji grad 
doživljava kao mjesto kaotičnog i nepredvidivog prepletanja naj-
različitijih senzacija” (Isto: 140).

Postoji, dakle, nešto što bismo mogli nazvati diskurzom 
grada, a što priče tih prozaika prožima na fabularnoj razini (kao 
mjesto događanja priče), idejnoj razini (kao njihova nadtema) i 
na stilskoj razini (kao kompleks stilskih postupaka koje Bagić 
smatra tipično postmodernističkima).6 U romanu Daše Drndić 
grad Rijeku izbjegava se imenovati upravo zato što se teži nje-
govoj virtualizaciji, „zgrušavanju različitih prostora i vremena u 
kronotope koje ne možemo nazvati ’irealnima’ ali su mješavina 
fakticiteta i fikcionalnosti” (Zlatar 2004: 142). Stoga nije slučaj-
no, nastavlja Zlatar, što se kao prva literarna referenca u romanu 
Leica format citiraju Nevidljivi gradovi Itala Calvina. Kao i Calvi-
no i Drndić svoju mentalnu kartu grada iscrtava kombinirajući 
6 U te postupke, a slijedeći Davida Lodgea, Bagić ubraja proturječje, permutaciju, pre-

kinuti slijed, prekomjernost i kratke spojeve (2004: 140–141), kao i „sintezu poetskog 
i proznog diskurza, ironiju i melankoliju i totalizaciju književnoga teksta i književne 
komunikacije” (Isto: 144).
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vlastito iskustvo nesrastanja s citatima brojnih promišljatelja 
urbanosti (Kónrad, Kapuściński, Bogdanović, Baudelaire, Bern-
hard), ispisujući biografije njegovih živih, mrtvih i izmišljenih 
stanovnika, opise gradskih lokacija, povijest njegovih ulica i 
trgova te raspisujući njegove predaje i mitove. Upravo proce-
som fikcionalizacije i literarizacije povijesnog materijala „grad 
postaje povlaštenim mjestom pamćenja, počinje funkcionira-
ti kao sustav znakova, kao osobiti tekst kulture” (Zlatar 2004: 
155). Zato u diskurzu grada koji prožima roman Daše Drndić 
dokumentarno i historiografsko može funkcionirati uspored-
no s grotesknim i fantastičnim; premda se njegovo tekstualno 
tkanje sastoji od nalijepljenih fragmenata stvarnosti (oglasa, 
sudskih spisa, statistika), veze koje se među njima uspostav-
ljaju nedvojbeno su literarne – uglavnom asocijativne, kaktad 
začudne, a nerijetko i poetizirane. Drugim riječima, interdiskur-
zivnost u romanu Leica format prvenstveno je izvedena preko 
diskurza grada koji podržava širenje granica književnoga teksta 
(njegovu totalizaciju, rekao bi Bagić) i njegovo ozvučivanje – 
umnožavanje pripovjedačkih glasova i perspektiva, polifoniju 
u bahtinovskom smislu.7

Autobiografska vizija suvremene Rijeke suprotstavlja se 
historiografskoj i dokumentarističkoj rekonstrukciji tog grada 
početkom 20. stoljeća, kada je, kao jedno od važnijih austro-
ugarskih središta, bio premrežen najrazličitijim društvenim 
praksama, migracijama stanovništva, etničkom i kulturnom ra-
znolikošću. Povijest grada sadrži i mnogo fuga – mutnih, prešu-
ćenih, sramnih mjesta. Bio je to grad brojnih lazareta, ubožnica, 
domova za napuštenu djecu, lječilišta i psihijatrijskih ustanova, 
„što samo po sebi govori da se od svakojakih bolesti ovdje bo-
lovalo, javno i tajno” (Drndić 2003: 75). Ta strana povijesti nije 
utkana u sjajne gradske grbove i ulaštene spomenike, njome 
se ne diče gradske vlasti, ali taj neprorađeni talog povijesti, 
smatra Drndić, jedan je od razloga što je to danas grad koji „tru-
ne gluho i nevidljivo, iznutra”, koji je „suh kao isluženi jajnici, 
kao mumificirane male ljudske glave”, „voštani grad kojim se 
kotrljaju voštani kipići, sivobijeli, bez fitilja”. Jedan od načina 
na koje pripovjedačica pokušava spriječiti opću amneziju grada 
jest davanje glasa onima čiji se glas uglavnom ne čuje – obič-
nim ljudima (prolaznicima, poznanicima, trgovcima i sl.), mr-
tvima, zaboravljenima, žrtvama, pa čak i neživim predmetima 
(brodovima). Njihovi iskazi stilizirani su kao sažete ispovijesti 
7 Kovačević i Badurina (2001: 187) koncept interdiskurzivnosti povezuju upravo s ka-

tegorijom glasa.
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ili kao niz replika u fiktivnom intervjuu koji s njima vodi pripo-
vjedačica, pazeći pritom da tuđi glas uvijek bude grafostilistič-
ki obilježen i izdvojen iz tijela teksta (najčešće decentriranjem 
teksta, užim kolonama i kurzivom). Kako primjećuje Zlatar 
(2004: 157), pripovjedačica pritom zadržava poziciju onoga koji 
promatra i bilježi te se služi mogućnošću „panoramske per-
spektive [...] i u prostornom i u vremenskom smislu”, stalno 
iznova pronalazeći mjesta ispunjena značenjima, „u kojima se 
miješaju antropološki, poetski i mitski doživljaj prostora.” 

OTISCI TUĐIH PRIČA

Biografija grada tako se raslojava na niz malih, privatnih i 
obiteljskih priča koje pripadaju stvarnim ili izmišljenim osoba-
ma iz povijesti grada, a koje se međusobno križaju, dopisuju i 
protežu sve do sadašnjosti. Najviše prostora ustupljeno je priči 
o izvjesnom Ludwigu Jakobu Fritzu koji u listopadu 1911. g. stiže 
u kraći posjet Rijeci kako bi se ukrcao na prekooceanski brod 
Saxonia na kojem će sa stotinama drugih emigranata otploviti 
u Ameriku. Dok čeka ukrcaj na brod, Ludwig Jakob Fritz svoje 
dane u Rijeci provodi turistički: luta gradskim ulicama, obilazi 
znamenitosti, posjećuje trgovine, brijačnice i kina, lista turistič-
ke vodiče i promatra komešanje grada. Priča o nekoliko riječkih 
dana Ludwiga Jakoba Fritza dopunjena je iscrpnim dokumenta-
rističkim materijalom8 kojim se rekonstruiraju obrisi tog grada 
s početka 20. stoljeća. 

U gustoj mreži faktografskih podataka opisuje se infra-
struktura grada, citira turistički vodič Guida di Fiume, popisu-
ju i opisuju važnije gradske lokacije (ulice, hoteli, restorani), 
komentira moda tog vremena i običaji društvenog ophođenja, 
prepisuju kinematografski programi, reklame, hotelske brošure 
i jelovnici, bilježi se govor ljudi s ulice. Pripovijest o Fritzovu 
boravku u Rijeci diskontinuirana je stalnim interpolacijama ko-
mentara u kojima pripovjedačica, govoreći iz pripovjednog pre-
zenta, premošćuje stotinjak godina povijesti i povlači paralele 
između Rijeke nekada i sada. Odvojen u zasebne, uže kolone, 
njezin govor spaja obilježja historiografskog, znanstvenog i 
kritičarskog diskurza. Zauzevši jasno definiranu metapoziciju, 
8 Kako primjećuje Primorac, Daša Drndić dokumentarizam često uparuje sa „simulira-

nim dokumentarizmom”, „osobito u dijelovima u kojima govori o povijesti grada [...] 
te o povijesti eksperimentiranja na bolesnicima” (Primorac 2005: 142). Naravno, za 
analizu romana stvarnosna referencija navedenih podataka nije bitna jer se učinci 
uključivanja dokumentarističkog materijala u literarni tekst odčitavaju na razini dis-
kurza. Bez obzira na to je li navedena činjenica istinita i provjerljiva ili je izmišljena 
i stilizirana da se takvom doima, ona je podvedena pod okrilje fikcije koja je prije 
svega tretira kao literarnu činjenicu. 
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ona u maniri sveznajućeg pripovjedača ironično ukazuje na 
zametke propasti grada, njegovu ondašnjem sjaju suprotstav-
lja procese dezintegracije koji će uslijediti te ih potkrepljuje 
povijesnim i znanstvenim činjenicama. Osim toga u tu turističku 
vinjetu o zlatnom dobu ekonomskog i kulturnog procvata Rijeke 
spretno je upletena i priča o rastućoj epidemiji sifilisa (opremlje-
na iscrpnom medicinskom dokumentacijom) kao simboličkog 
pretkazatelja njegova unutarnjeg truljenja i odumiranja koje je 
pripovjedačica već dijagnosticirala u autobiografskom sloju ro-
mana. Tijekom kratkog boravka u Rijeci Ludwig Jakob Fritz dolazi 
u posjed fotografije djevojke Clare, prodavačice cvijeća i zabav-
ljačice gospode, kao i do rukom iscrtane karte grada na kojoj mu 
je Clara označila lokaciju bordela u kojem radi. Oba su predmeta 
otisnuta uz sam tekst, a na njih će pripovjedačica slučajno naići 
u jednom riječkom antikvarijatu gdje će saznati da ih je doni-
jela izvjesna doktorica Kogoj, školska prijateljica njezine majke. 
Sama Clara, prenositeljica kobnog sifilitičnog virusa koji je u njoj 
pritajeno čučao sve do njezine smrti, umire u 101. godini u hotelu 
Hungaria u kojem stanuje i sama pripovjedačica. Lutajući pred-
meti kao simboli povijesti tako će povezati biografiju Ludwiga 
Jakoba Fritza i autobiografiju pripovjedačice, prošlost grada Ri-
jeke i njegovu sadašnjost. Riječ je o koncepciji povijesti i tehni-
ci pripovijedanja koje su karakteristične za opus Daše Drndić i 
koje se javljaju već u romanu Totenwande u kojem se biografske 
činjenice iz života glavnoga lika, Konrada Košea upotrebljavaju 
kao točke daljnjeg račvanja i grananja priče. Roman tako popri-
ma strukturu razgranatog stabla u kojem je moguće usposta-
viti posredne veze čak i između njegovih najudaljenijih grana, 
a europske se migracije uzrokovane turbulentnim događajima 
20. stoljeća opisuju pomoću simultanog prikaza pojedinačnih i 
obiteljskih sudbina na širem europskom prostoru. Povijest se u 
romanima Daše Drndić tematizira preko kategorija pamćenja i za-
borava, trajanja i nestajanja.9 Kao što je primijetio Mijatović (2010: 
31, 34), prošlost se u tim romanima koncipira benjaminovski: ne 
kao nepovratno izgubljeno vrijeme, nego kao ono što tek dolazi, 
pa se tako ljudi i prostori bremeniti poviješću (primjerice, Rijeka 
ili Clara) prikazuju kao „živuće okamine” ili „kreaturni život”:

„Devedesetih godina prošlog stoljeća, šezdeset godina na-
kon rata, tajne ’velikih majstora’ još uvijek izbijaju na površinu. 
Šezdeset godina nakon rata savjest i dalje vrši premetačinu vla-
stitih skrovišta, nikako da se smiri, kopa po arhivima i dosjeima, 

9 O tom odnosu zgusnutom u pojmovima fuge i leica formata pisao je A. Mijatović u 
članku „Vrijeme nestajanja. Sjećanje, film i fotografija u romanu Leica format Daše 
Drndić” (2010). 
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po sjećanjima preživjelih. Medicinski fakulteti i instituti, tvornice 
stakla i automobila, lijekova, tvornice čelika, banke, crkve, muze-
ji, groblja širom Austrije i Njemačke kriju trula trupla povijesnih 
ostataka ukopana u muljevito dno prošlosti, rastočena i naka-
zna. Prošlost nikako da potone, pluta vodama koje oko sebe šire 
smrad ali i dalje teku, ovdje, tamo, diljem svijeta: prošlost napada 
pamćenje, kopa po sjećanju, pokušava očistiti njegovo smetlište, 
veliki svjetski otpad.” (Drndić 2003: 294–295)

Treći veliki segment romana čini raznorodan materijal 
okupljen oko teme nacističkih zločina i medicinskih eksperi-
menata nad djecom. Taj najgušći i najstrašniji povijesni talog 
u naraciju najprodornije izbija u obliku fiktivnih ispovijesti 
ubijene djece i njihovih mučitelja. Iskazi pisani u prvom licu 
stilizirani su kao prozopopeje – figure u kojima se riječ daje 
„odsutnim i iščezlim osobama, nevidljivm i nadnaravnim bi-
ćima, životinjama, predmetima, konceptima” (usp. Bagić 2012: 
268). U ovom slučaju govor žrtava strukturiran je niz sudskih 
svjedočenja, premreženih podacima, statistikama, imenima, da-
tumima i lokacijama, čime se opći narativ o zločinima nacizma 
pomno lokalizira i atribuira. Iskazi žrtava pisani su depatetizi-
ranim stilom, kratkim, odsječnim i informativnim rečenicama 
koje još više ističu zastrašujuće statistike koje se u njima izno-
se. Iskazi nacističkih zločinaca, liječnika, znanstvenika i svjedo-
ka monstruoznog pothvata koji se obavljao u ime medicinskog 
i civilizacijskog napretka upareni su s argumentima i komenta-
rima koje im upućuje pripovjedačica/tužiteljica te čine fiktivni 
transkript suđenja koje se nikad nije dogodilo: 

„Profesor Stieve?

Bio sam vodeći anatomist na Sveučilištu u Berlinu i glavni u 
čuvenoj berlinskoj bolnici Charité. Rodio sam se 1886. a umro 1952. 
Pamćenje me slabo služi. Kao kroz maglu, sjećam se da sam pro-
učavao ženski reproduktivni sistem. Nikoga nisam ubijao. Gesta-
po me je redovno obavještavao koje žene kani pogubiti i kada. Ja 
sam ih onda preuzimao. Rekao bih im kada će točno biti smaknute, 
onda bih pratio kako psihička trauma djeluje na njihov menstrualni 
ciklus. Nakon smaknuća, te žene ionako nikom više nisu bile po-
trebne, nitko se za njih nije raspitivao, nitko nije dolazio po njihova 
trupla. Mi smo im onda vadili jajnike, jajovode, maternicu i urološki 
trakt i vršili daljnja histološka istraživanja. Za dobrobit čovječan-
stva, a u ime zdravlja žena koje dolaze.

Nakon rata bili ste dekan Medicinskog fakulteta Hum-
boldtovog sveučilišta u Istočnom Berlinu. Studentima ste izla-
gali rezultate svojih istraživanja o migraciji spermatozoida kod 
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žena koje su pripadnici Gestapa silovali neposredno prije nji-
hova smaknuća. Priča se da je auditorij bio konsterniran.

Tko ste vi da mene prozivate?! I to sada, kada je sve odavno 
završeno. Nitko mene nije ispitivao. I neće. Ja sam zadužio zna-
nost. U berlinskoj bolnici Charité i dan danas postoji predavao-
nica koja nosi moje ime, a moja bista krasi jedno od predvorja. 
Dosadni ste.”

Optužnica koju u ime žrtava podnosi pripovjedačica nema 
za svrhu konstatirati krivnju nacista i njihovih suradnika koja 
je, uostalom, dobro poznata, nego pokazati da se znanstvena 
postignuća i blistav napredak naše civilizacije temelje na povi-
jesnim ostacima zločina koji nikad nisu procesuirani (štoviše, 
čak su i slavljeni), na zaboravljenim žrtvama čija je imena za-
morno pamtiti i na kronologiji zla koje seže daleko u povijest 
i čiji kontinuitet možemo pratiti do danas. U prilog tome, pri 
kraju romana umeće se „mala nepotpuna kronologija obavlja-
nja medicinskih eksperimenata na ljudima u ime mira, demo-
kracije i napretka čovječanstva” u kojoj su po godinama raz-
vrstani statistički podaci o američkim, japanskim i njemačkim 
eksperimentima, također ispresijecani fiktivnim svjedočenjima 
mučenih i ubijenih. Kronologija završava natpisom: „JESTE LI IM 
UPAMTILI IMENA? NE, BILA JE SUBOTA (razgovor na autobusnoj 
stanici)”, čime se signalizira opća nezainteresiranost javnoga 
diskurza za ta pitanja.

U studiji o intertekstualnosti autobiografskog diskurza 
Otisak priče Mirna Velčić opisuje dvostruki proces koji je prisu-
tan i u Leica formatu, a kojim se autobiografski diskurz povezuje 
i usložnjava s historiografskim. Ona taj proces naziva „autobio-
grafizacijom diskursa povijesti i/ili historizacijom (auto)biograf-
skog iskaza” (1991: 112) u kojem se procjepi i pukotine vlastitog 
diskurza, uzrokovani nužnim zaboravom i diskontinuitetom 
pamćenja, popunjavaju „glasovima govornika koji su svojim 
iskazima i nama omogućili da taj podatak pamtimo. [...] Iskazi 
drugog, dozvani da prekriju ponore vlastitih iskaza natopljeni 
su govornim ostacima, fragmentima tekstova koji mijenjajući 
svoje iskazivače i autore neprekidno zaboravljaju cjeline i vre-
mena iz kojih potječu” (Velčić 1991: 109–110). Proza Daše Drn-
dić poznaje i osvještava tu nužnu hibridnost autobiografskog 
diskurza pa na stilskoj razini razvija metaforičku izotopiju10 i 
10  Pod metaforičkom izotopijom Jenny podrazumijeva uvođenje kakvog tekstualnog 

fragmenta po semantičkoj analogiji s tekstom-domaćinom. Svrha tih izotopija jest 
„objasniti značenje ulomka, obogatiti ga igrom asocijacija, uz pomoć tuđeg glasa 
naznačiti smjer čitanja” (usp. Jenny 1982: 53).
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neizotopičnu montažu11 kojom to višeglasje pretvara u stilsku 
činjenicu. Poigravajući se s inherentnom interdiskurzivnošću 
ljudskoga pamćenja i njegova narativa, ti romani oblikuju spe-
cifičan, hibridan stilski format u kojem to pretapanje postaje 
vidljivim, a koji Visković (2006: 111) opisuje kao za Dašu Drndić 
karakteristično „otežavanje forme”. Oblikovano na presjecištu 
autobiografskog i dokumentarističkog diskurza, njezino je pi-
smo neodvojivo od pitanja pamćenja i zaborava, otisaka vlasti-
tih i tuđih priča, protočnosti diskurza te podbačaja referencije 
– riječju: fuge.

LITERATURA:
• Bagić, Krešimir. Treba li pisati kako dobri pisci pišu. Zagreb: Disput, 

2004.

• Bagić, Krešimir. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga, 
2012.

• Bauman, Zygmunt. Tekuća modernost, Zagreb: Pelago, 2011.

• Drndić, Daša. Marija Częstochowska još uvijek lije suze: umiranje u 
Torontu. Rijeka, Adamić, 1997.

• Drndić, Daša. Leica format. Zagreb: Meandar, 2003.

• Jenny, Laurent. „The Strategy of Form”, u: T. Todorov (ur.). French 
Literary Theory Today, Paris: Cambridge University Press 1982, str. 
34–63.

• Kovačević, Marina i Badurina, Lada. Raslojavanje jezične stvarnosti, 
Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 2001.

• Mijatović, Aleksandar. „Vrijeme nestajanja. Sjećanje, film i fotogra-
fija u romanu Leica format Daše Drndić”. Fluminensia, br. 1, 2010, 
str. 25–44.

• Oraić Tolić, Dubravka. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hr-
vatske, 2010.

• Pavličić, Pavao. „Fuga ili bijeg?”, u: N. Batušić, R. Bogišić, P. Pavličić, 
M. Moguš (ur.). Dani hvarskoga kazališta 36: Putovanje, lutanje i bi-
jeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb: Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti; Split: Književni krug Split, str. 220–243.

• Primorac, Strahimir. Prozor u prozu. Zagreb: Društvo hrvatskih 

11 U neizotopičnoj montaži tekstualni fragment umeće se u kontekst bez neke pret-
hodne semantičke veze s njim (npr. cut-up tehnika). Neizotopičnost montaže ne 
znači nužno neizotopičnost diskurza – zbog linearnosti tekst ipak uspostavlja slu-
čajne sintaktičke kombinacije koje su preduvjet semantičke koherencije. No, čak i 
ako tih kombinacija nema, stvaraju se spontane značenjske veze koje omogućuju 
beskonačno umnožavanje semantičkih mogućnosti teksta (usp. Jenny 1982: 53). 

d
o
m

e
t
i



25

književnika, 2005.

• Velčić, Mirna. Otisak priče: intertekstualno proučavanje autobiogra-
fije. Zagreb: August Cesarec, 1991.

• Visković, Velimir. U sjeni FAK-a. Zagreb: VBZ, 2006.

• Zlatar, Andrea. Tijelo, tekst, trauma. Zagreb: Naklada Ljevak, 2004.

Izvor: Anera Ryznar. „Interdiskurzivne fuge (Daša Drndić: Leica 
format)”. Suvremeni roman u raljama života: studija o interdiskurzivno-
sti. Zagreb: Disput, 2017, str. 107–124.

d
o
m

e
t
i



26

opravdani gnev daše drndić

Septembar 2018. je počeo da izgleda kao važan mesec za 
povratak zločinaca. Luis Si Kej je bio gost iznenađenja u klubu 
Komedi selar. Stiv Benon je najavljen kao glavna zvezda Nju-
jorker festivala, Đijan Gnomeši je objavio esej u cenjenom ča-
sopisu Njujork rivju, a Džon Hokenberi je uradio nešto slično u 
časopisu Harper.1 Tim navodnim povratnicima su se pridružili 
politički kandidati sa prezrivim ličnim prošlostima: oni koji os-
poravaju Holokaust, rasisti i ženomrsci koji su se kandidovali 
za Kongres iz Arizone, Kalifornije, Ilinoisa, Ajove, Nju Džerzija, 
Virdžinije i Viskonsina. Povrh svega, bio je tu i Bret Kavana.

One koji se užasavaju same pomisli na te muškarce koji 
su (ponovo) postavljeni na pozicije moći su očarali Džejn Mejer 
i Ronan Farou, novinari sa neverovatnom sposobnošću da ot-
kriju seksualne predatore od autoriteta i da ih prepuste sudu 
javnog mnjenja. Ali, ako se povučemo korak unazad od ovog 
mahnito brzog tempa ciklusa vesti, gde možemo da pronađe-
mo vanvremenske figure koje liče na Mejer i Faroua? Sporija 
predstraža koju nam daje littérature engagée je prostor koji su 
zauzeli Nemac V. G. Zebald i Austrijanac Tomas Bernhard. Uz 
njih, i Hrvatica Daša Drndić.

Premda manje poznata globalnom anglofonom čitalaštvu 
od Zebalda i Bernhard, Daša Drndić napokon počinje da bude 
prepoznata. U novembru 2018. godine, ona i njena prevoditelj-
ka Silija Hoksvort dobile su Nagradu za žene u prevodu Univer-
ziteta Vorik za prevod romana Belladonna (objavljen u Hrvat-
skoj 2012); taj prevod je takođe bio u užem izboru za nagradu 
„Oksford Vajdenfeld” za prevod i Nagradu Evropske banke za 
obnovu i razvoj za prevod. Istog tog meseca, izdavačka kuća 
Meklos pres objavila je prevod njenog poslednjeg naslova, EEG 
(objavljen u Hrvatskoj 2016). Taj prevod će na proleće 2019. 
za američko tržište publikovati prestižna izdavačka kuća Nju 
1 Takođe, Benon je dobio poziv da govori u debatnom udruženju Oksford junion u 

Novembru.
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dajrekšons, koja štampa i Zebalda, a 2017. je objavila i Bella-
donnu. Meklos je 2012. objavio i roman Trieste (objavljen u Hr-
vatskoj 2007. pod naslovom Sonnenschein), koji je ušao u uži 
izbor za nagradu lista Independent za najbolju stranu knjigu po 
izboru čitalaca. Ovog meseca, roman Doppelgänger je uvršten 
na širi spisak za Nagradu „Republika svesti” za 2019. godinu.

Za razliku od Zebaldove proze, gde su bes i melanholija 
usmereni ka unutra, Daša Drndić svoj bes ispoljava. Njena pro-
za je manje uglađena, a njena dikcija napadnija. U svojoj nepo-
srednosti, ona liči na Bernharda. U jednom intervjuu, ona kaže 
da joj je on pokazao da „ne morate biti uljudni, već možete biti 
bezobrazni, možete kritikovati”. U pasažu koji bi se mogao po-
smatrati kao manifest njenog pisanja, pripovedač romana EEG 
kaže da ne treba koristiti aluzije ili simbole. Umesto toga, treba 
pisati „direkt prstom u govno”. Odbijanje Zebaldovog lirizma 
može se činiti kao oštro, kao da pisanje „stalno čitatelja lupa 
šakom u trbuh”.

Tek što je njeno iznošenje istine počelo da joj donosi veći 
međunarodni uspeh, Daša Drndić je preminula prošlog leta na-
kon dvogodišnje borbe sa rakom. Veći deo svoje karijere pro-
vela je kao prevoditeljka i urednica. Studirala je engleski jezik i 
književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a kao Fulbraj-
tova stipendistkinja magistrirala je dramaturgiju na Univerzite-
tu Južnog Ilinoisa. Sredinom devedesetih, živela je u Torontu 
tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji koji su odneli oko dvesta hi-
ljada žrtava. Po povratku u Beograd, ponovo je pobegla krajem 
devedesetih, ovog puta zbog rata na Kosovu. Skoro dve dece-
nije živela je u Rijeci, hrvatskom lučkom gradu na Jadranskom 
moru, gde se izgradila kao značajna slovenska spisateljica u 
korpusu svetske književnosti.

Roman Doppelgänger govori o parovima i podeljen je na 
dva dela koji evociraju oblik novele: na kraći prvi deo, „Artur i 
Isabella” (na engleski jezik ga je prevela Suzan Kertis), i na duži, 
„Pupi” (prevela Silija Hoksvort). Naracija skače sa sadašnjeg tre-
nutka s kraja devedesetih na rane dve hiljadite, pa ide nazad na 
1975. godine, te na četrdesete i pedesete. Roman se bavi paro-
vima koji se suočavaju sa smrću: dve smrti u prvom delu i dve 
u drugom. Prvobitno objavljen u Srbiji 2002. godine, roman je 
preveden i objavljen na engleskom jeziku u oktobru 2018. kod 
izdavačke kuće Istros buks. Ovo izdanje predstavljalo je poklon 
izdavaču, Suzan Kertis, kao zahvalnica za njenu podršku knji-
ževnosti jugoistočne Evrope. Obe priče romana se odvijaju u 
Hrvatskoj, iako autorka ne otkriva imena gradova.
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„Artur i Isabella” govori o fikcionalnoj i donekle tragičnoj 
ljubavnoj priči koja se odvija pod policijskom prismotrom. Par 
se upoznaje na dočeku Nove 2000. godine. Isabellini roditelji i 
mnogi drugi članovi porodice odvedeni su u logore Terezinštat 
i Aušvic. Ona u svom stanu ima baštenske patuljke, po jednog 
za svakog od trideset i šest ubijenih članova porodice. Prema 
policijskom izveštaju pretresa njenog stana, koji se predstavlja 
kao pronađeni dokument u romanu, patuljcima oko vrata visi 
metalna pločica s imenom ubijenih strina, stričeva, braća, se-
stara i drugih. 

Seksualni čin ostarelih ljubavnika liči na scenu iz filma 
Toni Erdman – bolno neprijatna, ali topla. Ovaj prvi deo romana 
završava se „lažnim” novinskim izveštajem koji svedoči da su 
oni zajedno počinili samoubistvo. Njihova iznenadna smrt de-
zorijentiše čitaoce, te na drugi deo, „Pupi”, prelazimo u jednom 
bizarnom raspoloženju koje je tako jedinstveno „drndićevsko” 
– ono je ishod toga što smo čitali o baštenskim patuljcima, 
pelenama za odrasle, masturbacija naboranim rukama, Aušvic i 
kutija čokoladnih kugli.

Čokolada je ono što Isabella deli sa Arturom. Zajedno sa 
beznačajnim čekom za odštetu, austrijska vlada šalje joj čo-
kolade, a neke od njih upakovane su u foliju sa likom Karla 
Marksa i „nisu baš ukusne”. Drugi deo romana povezan je sa 
prvim i govori o muškarcu koji se suočava sa krivicom toga što 
je odrastao u vili koja je pripadala ubijenoj jevrejskoj porodici 
– Isabellinoj.

Princ, poznatiji kao Pupi, protagonista tog drugog dela, 
rođen je 1946, isto kao i Daša Drndić. Njegova porodica se use-
ljava u vilu 1948, kada jugoslovenska komunistička vlast na-
građuje Printzovog oca, Rikarda Dvorskog, za njegov špijunski 
angažman. Printz kasnije saznaje da je vila nekada pripadala 
Isabellinoj porodici. Iste godine kada se Printz useljava u nju, 
slična situacija se u stvarnom životu desila jevrejskoj porodi-
ci Emila Žerboa, mađarskog proizvođača čokolada, čija je priča 
ispričana kroz Printza prilikom njegovog puta u Budimpeštu.

Žerbo je možda poslužio kao inspiracija za lik Feliksa 
Rozencvajga, proizvođača čokolada koji je bio u braku sa Isa-
bellom u prvom delu romana (ona se takođe pojavljuje i u ro-
manu Sonnenschein). On nosi prezime Franca Rozencvajga, ne-
mačkog filozofa jevrejskog porekla, savremenika Franca Kafke 
koji je sa Martinom Buberom preveo Toru, a nakon toga su obo-
jica delila izdavača u vreme egzila od Nacističkog režima. Na 
Rozencvajgovoj sahrani, Buber je čitao Psalma 73 u kojem se 
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Asaf pita zašto grešnici neprestano napreduju. To pitanje po-
kreće i rad Daše Drndić.

Rozencvajg piše o vratima ka istini koja iskupljuje. Spo-
znaja toga pomaže razumevanju zagonetne scene u kojoj 
Printz, čija majka je upravo umrla, odlazi u šetnju do zoološkog 
vrta. Tamo vidi par nosoroga koji evociraju mističnu, nadrealnu 
predstavu po kiši u noći – ta scena je istovremeno potresna i 
lepa. Životinje se zaleću u vrata svog kaveza, udarajući ih gla-
vama i rogovima, što Printz hipnotisano posmatra sa suprotnog 
kraja arene. „Rogovi su im rascvjetani kao kod mađioničarskog 
trika kad se otvore ruže. [...] Nosorozi plešu. Plešu a oči im za-
tvorene.”

Pet godina kasnije, nakon smrti oca, Printz se vraća do 
kaveza sa nosorozima u zoološkom vrtu. Daša Drndić koristi 
slične izraze da bi približila ove dve scene. Ovog puta, Printz je 
taj koji udara glavom u vrata kaveza. „Novi zalet. Printzova čeo-
na kost puca kao lubenica. Čelo mu se rascvjeta kao kod mađi-
oničarskog trika kad se otvore ruže. [...] Printz pleše zatvorenih 
očiju.” Iscrpljen, leže na bok između dva nosoroga. Izgubivši 
oba roditelja, blizina njihovih velikih tela mu uliva sigurnost. 
Ova scena ima mističan karakter jer Printz možda nije među ži-
vima dok se ona odigrava. On zaspi usred snežne mećave, pijan 
od konjaka. Budi ga tetka Hilda, jedina odrasla osoba koja ga je 
negovala u detinjstvu. Dok ga spasava od smrzavanja i sigurne 
smrti, on se seća uspomene iz detinjstva.

Kada je Printz imao četiri godine, roditelji su ga ostavili 
samog napolju u snegu. Tetka ga je pronašla i uvela ga u kuću. 
Osim što evocira ovo sećanje, Daša Drndić pojačava nadrea-
listički efekat scene Printzovim neusaglašenim opisima sop-
stvenog izgleda. Njegove cipele se raspadaju kada se srušio 
u snegu. Ali, kada se priključi nosorozima, kaže da su njegove 
cipele relativno nove. Takođe kaže da izgleda kao da njegovo 
telo izgleda kao telo manekena koji reklamira „Marlboro”. Ipak, 
mi znamo da je on neuhranjen i da traži hranu u kantama za 
smeće. Ako je te noći preminuo u snegu (aluzija na Roberta 
Valzera), ono što sledi, tj. scene njegove tetke koja ga spasava 
i njegov ples sa nosorozima, bi mogle da predstavljaju njegove 
vizije zagrobnog sveta, ili pak poslednji produkti njegove ma-
šte pre no što izgubi svest.

Pupijeva priča počinje smrću njegove majke i završava se 
smrću njegovog oca. Između te dve smrti, Daša Drndić iskazuje 
poštovanje nekima od njih sopstvenih očinskih književnih figu-
ra. Ona pominje Džejmsa Džojsa aluzijom na Stivena Dedalusa, 
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njegovog književnog alter ega. U nekoj vrsti pohvale, ona se 
poziva na umetnike koji takođe dolaze iz centralne Evrope i po-
znati su po tome što govore istinu, kao što su Hugo Volf i Jožef 
Atila, a mnogi od njih su postali priznati tek nakon smrti. Jožef 
je „pjesnik čije pjesme tada nitko ne čita”, kako kaže Printz, 
a danas se on, međutim, obrađuje na studijama književnosti 
širom sveta.

Kritika često povezuje Dašu Drndić sa njenim protagoni-
stima. Ona je skoro roman Belladonna naslovila Andreas Ban, po 
istoimenom protagonisti, da predupredi poređenja sa njim. Ona 
se više poistovećivala sa svojim junacima sa margine. U roma-
nu Belladonna piše: „Pravi, to jest istinski intelektualac, uvijek 
je outsider [...] u samonametnutom izgnanstvu i na marginama 
društva [...] na strani je obezvlaštenih”.

Daši Drndić je u romanu Doppelgänger najsličniji lik Igna-
ca Zemelvajsa. Ona je pisala za opsesivnog, radoznalog čitaoca 
koji bi mogao da istraži podatak da je ovaj lekar iz XIX veka 
bio prvi koji je uveo praksu da lekari peru ruke pre porođaja. 
Naučnici su u to vreme verovali da su samo ljudi iz niže klase 
prljavi i da jedino oni moraju da peru ruke. Hirurzi iz više klase 
su se našli uvređeni. Odbacili su Zemelvajsa i pokušali da ga 
diskredituju kao ludaka. Poslat je u psihijatrijsku bolnicu gde 
je pretučen do smrti. Danas je njegov predlog prihvaćen kao 
ideja koja je spasila milione života. Daša Dnrdić se takođe na-
dala da će njen književni rad imati sličan uticaj.

Zahvaljujući svojoj umešnoj fragmentaciji, roman Do-
ppelgänger predstavlja vrhunac eksperimentisanja sa formom 
među svim ostalim autorkinim naslovima koji su prevedeni na 
engleski. Slike makaza pokazuju čitaocima gde mogu da iseku 
deo knjige, a Daša Drndić na sličan postupak poziva i čitaoce 
hrvatskog izdanja romana Sonnenschein, u kojem postoje stra-
nice sa perforacijom.2

Osim što eksperimentiše na planu forme, roman Do-
ppelgänger iskazuje smelost i u svom sadržaju. Dok autorkine 
plastične scene mogu da ohrabre čitaoca sa ukusom za crni 
humor, one bi mogle da odbiju one gadljive. Proza Daše Drndić 
je, kako tvrdi njen istraživač Vladislav Beronja, takva da unese 
strah u kosti.3 Njeni opisi holokausta i svakodnevnog uticaja 
koji je on imao na ljude poigravaju se sa stavovima čitalaca pre-
2 Vladislav Beronja. „History and Remembrance in Three Post-Yugoslav Authors: Du-

bravka Ugrešić, Daša Drndić, and Aleksandar Zograf”, doktorska disertacija, Univerzi-
tet Mičigena, str. 149.

3 Isto, str. 121.
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ma profanom. Dok nasilje može delovati provokativno, ukupni 
utisak je taj da negativne reakcije koje ona budi kod čitalaca 
treba da budu usmerene prema nasleđu savremenog zapadnog 
društva da uzdigne nasilnike.

Ona pospešuje želju čitalaca da odmazdom stvarajući 
empatiju za svoje junake, čije tužne priče teku paralelno sa ko-
lektivnom istorijom nepravde i događajima kao što je holoka-
ust. Printz oseća breme krivice proteklih generacija, ali on nije 
potpuno bespomoćan. On poklanja nakit svoje majke, odela 
svog oca, čak i svoju mesečnu penziju.

Printzovi napori da vrati svu srebrninu koju je njegova 
porodica nepravedno stekla dovodi ga do poslednjeg nasled-
nika: Isabelle. Taj trenutak spoznaje ubrzava kraj njegove priče 
i zaokružuje naraciju.

Čitaoci često reaguju na dela Daše Drndić govoreći: „To se 
sigurno nije desilo.” Takva mogućnost izazivanja šoka je retka, 
naročito u današnje vreme kada se hiljade kidnapovane dece 
nalazi u američkim centrima za migrante. Posetioci i dalje obila-
ze grobna mesta nacističkih ratnih zločinaca. Javno izrugivanje 
Harvija Vajnstajna i njegove kohorte protiv koje se bori pokret 
#MeToo je nešto što bi Daša Drndić verovatno podržala.

Ona je rušila granice građanskog diskursa u vreme kada 
su političari iz Kentakija, slični kornjačama koje vire iz svog 
oklopa, pokušavali da cenzurišu svoje koleginice, a Tramp i nje-
govi branioci osuđivali demonstrante da su „necivilizovani”. Zar 
ne možemo da pustimo Trampovu glasnogovornicu – onu koja 
deli odgovornost za kidnapovanje nekoliko hiljada dece – da 
ruča na miru? „Ne, ne možemo”, verovatno bi rekla Daša Drndić. 

Izvornik: Ben Streeter. „The Righteous Anger of Dasa Drndic”.
https://www.publicbooks.org/the-righteous-anger-of-dasa-drndic/

Prevela s engleskog Slađana Šepecanović
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prestanimo biti samo posmatrači!

Sonnenschein je opsežan roman o velikim i bolnim tema-
ma, o totalitarizmu, nacionalnoj, rasnoj i verskoj netrpeljivosti, 
o nacističkim i fašističkim zločinima, koncentracionim logori-
ma, o eksperimentima sprovedenim nad ljudima, o umiranju i 
mučenju, kao i o prećutanoj temi Drugog svetskog rata, o deci 
ukradenoj, kidnapovanoj, otrgnutoj od „nepodobnih” porodica, 
deci odgajanoj da postanu uzor arijevske rase (Lebensborn). Po-
sredstvom istorije jevrejske porodice iz nemačkog/italijanskog/
slovenačkog grada Görz/Gorizia/Gorica i sudbine Haje Tedeski, 
otkrivaju se zablude, lične i kolektivne pogubne odluke i trage-
dije u kojima se, kao u ogledalu, odražava ono najstrašnije što 
čovek može uraditi. Autorka Daša Drndić, priznata hrvatska spi-
sateljica, preplitanjem stvarnih (i fikcionalizovanih) dokumena-
ta, fotografija, spisaka, kataloga, svedočenja... i velike priče o 
traženju izgubljenog deteta, izgubljenog identiteta, izgublje-
nog života, u romanu Sonnenschein, bez okolišanja i spretno, 
osvetljava duboko skrivene lične (i nacionalne) istorije.

Roman je 2007. godine, kada je izašao, ovenčan dvema 
hrvatskim književnim nagradama, nagradom „Fran Galović” 
(„roman Sonnenschein svojom temom, obradom teme, stilskim 
sredstvima i svim drugim romanesknim elementima izdvojio 
se iz ovogodišnje i ne samo ovogodišnje prozne produkcije”, 
piše u jednom od obrazloženja žirija) i nagradom „Kiklop” (koju 
dodeljuje književni sajam Sa(n)jam knjige u Puli za najbolje 
prozno delo godine).

Daša Drndić je uz Slavenku Drakulić, Dubravku Ugrešić i 
Ivanu Sajko jedna od najangažovanijih savremenih hrvatskih au-
torki. Njen opus se tvrdoglavo opire trivijalizaciji, što je očigledno 
kako na sadržinskom i tematskom tako i na oblikovnom, formal-
nom nivou (svakako i na jezičkom). Većinu svojih proznih dela 
ona gradi tehnikom kolažiranja, odnosno, montaže, nadograđu-
jući osnovnu narativnu liniju dokumentarističkim diskursom. 

đurđa strsoglavec

d
o
m

e
t
i



33

To je najočiglednije upravo u romanu Sonnenschein, koji je u 
podnaslovu žanrovski određen kao „dokumentarni roman”.

Reč je o prozi u kojoj odlučujuću ulogu imaju dokument, 
erudicija i konsekventna logika naracije (Danilo Kiš je to na-
zvao majstorstvom trikovanja u korišćenju dokumentarne gra-
đe koja je nadogađena autorskom intervencijom). Dokument je 
jedini način da se objektivizuje dedukcija, jedini način da plo-
dovi dominantne logike pripovedača ne ostanu tek kao puka 
posledica njegove poetike, već da se upravo njima naslikaju 
obrisi stvarnosti u kojima se pojmovi, predmeti i događaji pre-
pliću izvan tradicionalnih predstava o logičkoj uređenosti sveta 
i načinima njene reprezentacije. Sve u priči mora biti motivi-
sano, kako u zakonitosti sveta koji oblikuje stvarnost tako i u 
zakonitostima modeliranja pripovednog sveta.

Narativni postupak u romanu Sonnenschein je faktograf-
ski. Kanonizovana istina, citirana i polucitirana fakcija, navodi 
iz istorijske građe i svedočenja, fotografije, sve te činjenice i svi 
ti dokumenti vremena su prepleteni s fikcionalizovanim cita-
tima, odnosno, s literarizovanom fakcijom. Moglo bi se reći da 
su nadograđeni, odnosno, problematizovani borhesovska ideja 
i dokumentaristički postupak, što je kod H. L. Borhesa najče-
šće sredstvo metafizičke perspektive u kojoj je čovek shvaćen 
kao tragalac u lavirintu metafizičkih značenja i gde su citati-
ma potkrepljena raznovrsna razmišljanja. U dokumentaristič-
kom romanu Daše Drndić, s druge strane, reč je o istoričnosti 
i o dokumentovanju konkretnih slučajeva (neuspešne) borbe 
pojedinca za vlastitu sudbinu: i ako se zbog kapricioznosti (ili 
ironije) sudbine uistinu sve ponavlja, i istorija i sudbina, za po-
jedince u Sonnenscheine-u to nije shematično ponavljanje, već 
individualni događaj sa svom svojom težinom. U roman nas 
uvodi Borhesov citatat: „Jedan jedini trenutak dovoljan je da se 
otključa tajna života, a ključ svih tajni samo i jedino je Povijest, 
to vječno ponavljanje i to lijepo ime užasa”.

Zbog dokumentarističkog postupka, odnosno, montaže 
fragmenata stvarnosti, fragmenata kojima je pripisana stvarnost, 
citata fikcije, polucitata i fragmenata iz fikcionalizovanih izvora, 
kao i zbog odsustva, na primer, dramatizacije i psihologizacije, 
koje su postignute sekundarno, roman – opet navođenjem do-
kumenata – ostavlja utisak fakcije, a ne fikcije. Utisak fakcije in-
tenzivira se odabranom narativnom perspektivom. Pripovedač 
ovih strašnih priča o strašnim sudbinama je u trećem licu, te 
nije uključen u događanje, već naknadno, polazeći od različi-
tih dokumenata, zapisa, iskaza, pisama, pozorišnih repertoara, 
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geografskih karti, notnih zapisa, enciklopedijskih odrednica, 
novinarskih članaka, fotografija, stenograma i literarizovanih 
svedočanstava, rekonstruiše tok događaja, ali fragmente do-
kumentarnog gradiva kombinuje po načelima fikcije. Tehnika 
montaže se širi i na formalnu ravan, to jest, na grafička rešenja 
kakva su, na primer, tekst uže štampan na stranici, stupci, de-
lovi teksta u italiku itd., što sugeriše da je reč o dokumentarnoj 
građi, priči, ispovesti. Nevezano za prelazak pripovedača iz tre-
ćeg u prvo lice (pri kraju romana, kad priču o Lebensborn-deci 
pripoveda Hajin oteti sin Hans/Antonio), način posredovanja 
dokumenata se ne menja, i dalje je to rekonstrukcija stvarnosti 
na osnovu dokumenata.

S obzirom na to da istraživanje dokumenata, tuđih reči, 
kao dokaz potkrepljuje sam proces saznanja, pripovedač je, 
zapravo, interpretator i priređivač ovih tekstova. Problemi le-
gitimnosti pripovedanja u odnosu s neposrednim iskustvom 
prepuštaju se samoj istoriji pripovedanja – budući da je sve već 
ispričano (zapisano) i da je stvarnost u dokumentu, rekonstruk-
cija postaje stvarnost druge narativne refleksije. Ova druga re-
fleksija nije samo kritičko sticanje znanja pripovedača o onom 
o čemu pripoveda, već i jedno od formalnih sredstava.

Iskustvo je prepušteno čitaocu, a pripovedačev zadatak 
je da, služeći se izvorima koji mu stoje na raspolaganju, pred 
čitaočevim očima sastavi priču koja će pokazati koliko je sudbi-
na pojedinaca i naroda nemilosrdna. Iako se sve priče vrte oko 
sudbine običnih individua, njihovi životi postaju društveno 
relevantni. U matricu te proze su upisani i antipodi fikcija/do-
kumentarnost, pojedinačno/univerzalno i ironija/patos, narati-
vizacija sudbinskih tema lirskim, individualizovanim jezikom, 
priznavanje „objektivnosti” navođenjem i formiranjem drugih 
tačaka gledišta, pri čemu se istovremeno događa i označavanje 
pojava vlastitim pogledom.

Pripovedač raspliće tokove događaja pojedinačnih pri-
povesti polazeći od istražnog postupka sprovedenog na do-
kumentima, što isključuje mogućnost da nastupi s nadređene, 
sveznajuće perspektive. Tako čitalac istražuje dokumentarnu 
građu istovremeno s pripovedačem, iznova uspostavljajući re-
lacije s citiranom prozom i poezijom autora kakvi su, na primer, 
Tomas Bernhard, Ezra Paund, T. S. Eliot, Umberto Saba, Đuzepe 
Ungareti, Euđenio Montale, H. L. Borhes, France Bevk i Danilo 
Kiš, čiji se Eduard Sam kod Daše Drndić sreće s raseljenom po-
rodicom Tedeski na železničkoj stanici Keleti u Pešti – to „vječi-
to preplitanje života koji se ne dodiruju da bi se onda dotakli u 
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međusobnom poništavanju, na neshvatljivim udaljenostima u 
istovremenosti”. I Kišova proza je puna dokumenata, jelovnika, 
spiskova stanara, knjiga iz privatnih biblioteka, voznih redova, 
dnevničkih zabeležaka, pisama i zapisnika istražnog postupka, 
transkripata svedočanstava, zapisanih priznanja i svedočansta-
va i novinskih članaka, budući da i Kiša opsedaju velike teme, 
totalitarizam, logori, nestanak hiljada nevinih, koji ni za šta 
nisu krivi, proganjanje Drugih i Drugačijih.

„Priče koje se kriju iza svakog imena” čitaocu ne posredu-
je (pripoveda), zapravo, pripovedač, već ih čitalac dobija posred-
stvom sakupljenih dokumenata, poznatih i nepoznatih, literari-
zovanih i stvarnih, kanonizovanih i reinterpretiranih. Umetanje 
„stranog” teksta utiče na promenu pripovednog toka tako što 
usmerava priču na različite ciljeve, pripovedač time postaje pri-
ređivač dokumentarne građe, što menja status teksta i tehniku 
jezičke reprezentacije pripovednog sveta.

Čitalac ne prosuđuje o nekolicini autoritativnih sudova 
sveznajućeg pripovedača, već u tkanju mreže narativnog sve-
ta od ponuđene dokumentarne građe sudeluje i sam (te mu 
je ostavljena mogućnost da unutrašnje logičke veze između 
samih dokumenata, koje posreduje pripovedač, skroji po sop-
stvenoj unutrašnjoj logici). „Precizno” pripovedanje Daše Drn-
dić, potkrepljeno dokumentima, argumentuje postavljene teze 
pozivanjem na dokument (bilo stvaran bilo simuliran, literari-
zovan). Pripovedni tok je zamišljen kao istražni postupak (spro-
veden nad dokumentima), nad kojim ne može bdeti sveznajući 
pripovedač s panoramskim pogledom na događanje. Pred čita-
ocem su dokumenti iz kojih se rekonstruiše priča. Pripovedač 
romana Sonnenschein za čitaoca istražuje hladan svet dokume-
nata i kao islednik u isledničkom postupku postavlja mučna 
i teška pitanja na koja odgovore pružaju mučna i teška sve-
dočanstva upletenih. Svedočanstva su polifona, svedoče kako 
žrtve tako i počinioci, kako živi tako i mrtvi, kako upleteni tako 
i posmatrači.

Roman Sonnenschein je angažovana proza; priče o ne-
srećnim sudbinama, o gubljenju identiteta, o nepripadnosti, o 
Drugosti, o letargičnosti posmatrača, bystander-a, o njihovim 
širom zatvorenim očima, o njihovom okretanju glave u stranu, 
nisu priče o bezimenima, imena su navedena, puna imena, bu-
dući da priče bez imena ne može biti, kao ni imena bez priče, 
iako se do tih priča ponekad treba dokopati, potrebno je biti 
aktivan, ne pasivan – tako se i čitalac mora dokopati Hajinog 
kataloga biografija „bivših pripadnika Akcije T4 1943. godine 
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premještenih u Trst i okolicu”, i to tako da sastavi kataloške 
kartice s biografijama, tj. da iseče zalepljene strane. Skoro sto 
strana dug spisak imena 9000 Jevreja, deportovanih za dve go-
dine iz Italije ili ubijenih u Italiji i u državama koje je okupirala, 
je u stvari spisak priča koje bi trebalo da nas podsete da iz po-
navljanja istorije treba nešto naučiti, „repetitio est mater studi-
orum, ali usprkos tome što se povijest tvrdoglavo ponavlja, mi 
slabo učimo, pa ta drska i uporna Povijest ne odustaje, samo se 
ponavlja i ponavlja, ponavljat ću se do besvijesti, kaže, vama za 
inat ponavljat ću se dok se ne opametite, kaže, a mi se ne znamo 
opamećivati”, ne znamo kako da redefinišemo prošlost, istoriju, 
kolektivno pamćenje. Tematizovanje definisanja i redefinisanja 
prošlosti i istorije i rekonstrukcija kanonizovanog pogleda na 
istorijske događaje karakteristični su i za prethodne romane 
Daše Drndić, na primer, za Canzone di Guerra (1998), Totenwande 
(2000) i Leica format (2003).

Dokumentujući neprijatne, prećutane, prikrivene (nacio-
nalne, evropske, svetske) istorijske činjenice, Daša Drndić u po-
menutim romanima skreće pažnju na nasilje totalitarnih režima 
(staljinizam, fašizam, nacizam) koje se ponavlja, na nacionalizme, 
na „bezimene kosti” razbacane po Evropi, na zločine za koje su 
krivi ljudi koji imaju ime i prezime i koji bi trebalo da su za to 
kažnjeni. U romanu Leica format ova problematika bila je usred-
sređena na Rijeku i Kvarner, a u Sonnenschein-u se sve uliva u 
(austrijsku/nemačku/italijansku/slovenačku) Goricu, u kojoj Ha-
ja Tedeski čeka šezdeset dve godine, u kojoj se događa „njena 
mala priča, jedna od bezbroj priča o susretima, o sačuvanim tra-
govima ljudskog dodira”, i u kojoj svakog dana iznova postaje 
svesna „da dok se sve priče svijeta ne slože u velebni kozmički 
patchwork koji će obmotati Zemlju da Zemlja može usnuti, povi-
jest, ta utvara stvarnosti, i dalje će parati, sjeći, komadati, krasti 
krpice svemira i ušivati ih u vlastiti mrtvački pokrov”.

Izvornik: Đurđa Strsoglavec. „Nehajmo biti samo opazovalci!”. 
Daša Drndić. Sonnenschein: dokumentarni roman, prevod in spremna 
beseda Đurđa Strsoglavec. Ljubljana: Modrijan, 2009, str. 411–416.

Preveo sa slovenačkog Ivan Antić
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jezik i politike pripadanja 
u romanima daše drndić1

Jezik  je u romanima Daše Drndić jedna od središnjih tački 
njene poetike – kako na nivou stila, tako i na nivou temati-
ke. U brojnim svojim romanima,2 ona svedoči i lamentira nad 
destrukcijom srpsko-hrvatske jezičke zajednice koja je, kako 
Snježana Kordić u svojoj iscrpnoj studiji Jezik i nacionalizam 
tvrdi, bila jedan organizovan proces „odozgo”.3 Preplavljujući 
svoje pisanje srpskim i hrvatskim izrazima, rečima i oblicima 
reči; ismevajući, kritikujući i žaleći jezičke politike posleratne 
Hrvatske, Daša Drndić deluje protiv ovog destruktivnog proce-
sa. Drndić, takođe i potpisnica Deklaracije o zajedničkom jeziku,4 
svojim pisanjem još od devedesetih godina prošlog veka ne-
prestano podseća da su srpski i hrvatski, kao i crnogorski i bo-
sanski, samo varijante jednog istog jezika. Iako ovaj jezik više 
nije srpsko-hrvatski, on ipak nije ni samo srpski (kako bi srpske 
nacionalističke politike jezika tvrdile), niti je „čisti” hrvatski, 
potpuno odvojen i različit od srpskog (kako bi hrvatske nacio-
nalističke politike jezika tvrdile).

Jezik Daše Drndić, ikao tematika njenih romana i kao njihov 
stilski aspekt, blisko je uvezan sa autorkinim primarnim tema-
ma fašiz(a)ma, nacionaliz(a)ma i egzila. Subverzija starih roman-
tičarsko-nacionalističkih i esencijalističkih ideja o, kako kaže 
Snježana Kordić, „svetom trojstvu jezika, nacije i države”,5 jeste 
poetičko-politička srž književnosti Daše Drndić. U romanu Leica 
1 Ovaj rad deo je master teze „The Politics of (Non) Belonging in Three Novels by Daša 

Drndić” koju je autorka odbranila na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti 
2020. godine. 

2 U ovom radu, data tema analiziraće se na osnovu tri romana Daše Drndić, Umiranje u 
Torontu, Canzone di Guerra i Leica format. Ipak, slični jezički i stilski postupci koji se 
mogu pronaći u ovim romanima provlače se i kroz druga dela ove autorke.

3 Snježana Kordić. Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, str. 171, 172.
4 „Deklaracija o zajedničkom jeziku”, Jezici i nacionalizmi, dostupno na: http://jezicina-

cionalizmi.com/deklaracija/
5 Kordić, nav. delo, 2010, str. 169, 179.
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format, ova srž najvidljivija je u poigravanju sa rečima – roman je 
prepun nabrajanja sinonima iz srpske i hrvatske varijante jezika. 
U najvećem broju slučajeva, ove liste date su u tonu prkosa pre-
ma opresivnim novouspostavljenim definicijama hrvatskog lek-
sikona. Na primer, nakon citiranja reči Edena fon Horvata, kojima 
ovaj austro-ugarski pesnik iz prošlog veka izražava prezir pre-
ma „čeprkanju po svojim precima” i prema „znanosti spektral-
ne analize krvi”, naratorka ispisuje listu nasumično odabranih 
reči markiranih kao srbizmi u novom jezičkom poretku Hrvatske 
(„Došlo mi iznenada to da kažem”).6 U nekim drugim slučajevima, 
liste reči iz različitih jezika služe ismevanju teze o suštinskoj ili 
presudnoj razlici hrvatskog dijalekta u odnosu na druge dijalek-
te BHCS jezika. Prenoseći razgovor u kom se jedna studentkinja 
žali drugoj zbog profesorovog prozivanja njenog imena srpskim 
(„Sidonija”), naratorka nabraja dugačku listu oblika ovog imena 
u različitim jezicima. Pokušaji utvrđivanja preciznih i strogih gra-
nica hrvatskog jezika, dakle, neosnovani su ne samo na granici 
sa srpskim jezikom, nego i sa brojnim drugim. Utoliko je poruka 
ovih poigravanja Daše Drndić mnogo šira od hrvatskog slučaja – 
ona se tiče upravo njene glavne tematske preokupacije, fašizma 
i brojnih oblika njegovog pojavljivanja u različitim kontekstima.7 
Jezički purizam je samo jedan i, očekivano, za jednu spisateljicu 
izuzetno značajan oblik manifestovanja fašističkih ili fašisoidnih 
politika/ideologija pripadanja.

Jezičke igre u romanima Daše Drndić često služe eksplicit-
nom tematizovanju poetičkih problema. U Umiranju u Torontu, 
naratorka kritikuje nacionalističke politike jezika zbog njihovog 
destruktivnog dejstva po književnu umetnost, jer ograničavaju 
rečnik i cenzurišu bogatu ekspresivnost koju donosi mnoštvo 
dijalekata.8 „Tako je to ovde. Ne razlikuje se toplota od topline. 
(...) Ne razlikuje se tekuće od tečnog.”9 U retkom trenutku no-
stalgije, Daša Drndić govori o tome kako je u bivšoj Jugoslaviji 
volela sve akcente, jer su delovali „ujedinjujuće, mirotvorno”, 
dok joj sada mnogi od njih deluju „razarajuće, razorno”.10

6 Daša Drndić. Leica format. Beograd: Samizdat B92, 2003, str. 210, 211.
7 Iako Daša Drndić piše o hrvatskom nacionalizmu, iako njene naratorke pripovedaju 

o iskustvu izloženosti hrvatskom nacionalizmu mnogo više nego o srpskom naci-
onalizmu, on se takođe ne treba zaboraviti, pogotovo jer je sam egzil naratorki u 
sva tri romana o kojima se ovde govori zapravo bežanje od srpskog nacionalizma. 
Iako je jezički purizam igrao mnogo manju ulogu u okviru srpske nacionalističke 
ideologije, jezik je ipak trpeo posledice ove ideologije i u srpskom kontekstu – u 
romanu Leica format, na primer, jedan od nacionalističkih napada na naratorku koji 
su je naterali da zauvek napusti zemlju desio se povodom njene upotrebe latinice 
umesto ćirilice. Drndić, isto, 2003, str. 66.

8 Daša Drndić. Umiranje u Torontu. Kikinda: Partizanska knjiga, 2018, str. 120–122.
9 Drndić, nav. delo, 2003, str. 51.

10 Drndić, isto, 2003, str. 94, 95.
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Svi ovi primeri pokazuju koliko je tema (srpsko-hrvat-
skog) jezika u delima Daše Drndić ključna za čitav tematski 
sklop ovih dela, čija je glavna preokupacija, kako su mnogi već 
primetili,11 fašizam. Prepoznavanjem stvaralaštva Daše Drndić 
kao transnacionalne književnosti, međutim, polje jezika se 
otvara ne samo kao suštinski značajno, nego i kao polje origi-
nalnosti i specifičnosti poetike Daše Drndić. 

U svojoj skici ženske postjugoslovenske književnosti kao 
transnacionalne književnosti, Jasmina Lukić uključuje Dašu Drn-
dić, i to kao „manjinsku književnicu” u delezovskom smislu, koja 
stvara i deluje iz pozicije unutrašnje emigrantkinje, i iznutra po-
driva ono većinsko (nacionalno) u književnosti.12 Jasmina Lukić 
prepoznaje podrivalački kvalitet tekstova Daše Drndić upravo u 
njenom jeziku, tj. u njenom istovremenom i uporednom korišće-
nju raznih verzija srpskohrvatskog jezika u cilju podrivanja no-
vouspostavljenih podela.13 Ova teza o poetici Daše Drndić pred-
stavlja odlično polazište u analizi ne samo jezičke problematike 
u njenim romanima, nego i datih romana kao specifičnih i ori-
ginalnih primera transnacionalne književnosti. U ovom tekstu, 
jedinstvenost poetike Daše Drndić biće oslikana na fonu ranih, 
ali i dalje relevantnih teorijskih koncepcija transnacionalne knji-
ževnosti koje su dale Azade Sejhan i Emili D. Hiks.

„PISANJE IZVAN NACIJE”

Azade Sejhan definiše transnacionalnu književnost, u 
njenoj terminologiji „pisanje izvan nacije”, kao „pisanje koje 
funkcioniše van nacionalnog kanona, adresira probleme de-
teritorijalizovanih kultura i govori ispred onih koje nazivam 
’paranacionalnim zajednicama’”.14 Paranacionalne zajednice su, 
u ovoj definiciji, „zajednice koje egzistiraju unutar nacional-
nih granica i pored građana države-gošće, ali ostaju kulturno 
i jezički distancirane od njih, i, u nekim slučajevima, stranci i 
za kulturu domovine i države-gošće”15. Kroz ovo razumevanje 
11 Jasmina Lukić. „The Politics of Memory in the Fictionof Daša Drndić”. Memory. Iden-

tity. Culture, ed. Tatjana Kuharenoka, Irina Novikova and Ivars Orehovs. Latvijas Uni-
versitate: LU Akademiskais apgads, 2015, str. 153–162; Stijn Veravet. „Intersecting 
Memories in Post-Yugoslav Fiction: The Yugoslav Warsofthe 1990s through the Lens 
of the Holocaust”. Post-Yugoslav Constellations, ed. Stijn Vervaet and Vlad Beronja. 
Berlin: De Gruyter, 2016, str. 99–126.

12 Jasmina Lukić. „Rod i migracija u postjugoslovenskoj književnosti kao transnacio-
nalnoj književnosti”, preveo Dejan Ilić. Reč, br. 87/33, god. 2017, str. 288.

13 Lukić, isto, 2017.
14 Azade Seyhan. Writing Outside the Nation. Princeton and Oxford: Princeton Univer-

sity Press, 2001, str, 10.
15 Seyhan, isto, 2001.
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paranacionalne zajednice može se objasniti ne samo pozicija 
post-jugoslovenske dijaspore u Kanadi, kojoj naratorka Umira-
nja u Torontu i Canzone di Guerra pripada, nego i pozicija nara-
torke u Hrvatskoj, naročito u romanu Leica format. Izbeglice iz 
bivše Jugoslavije u Kanadi, kako njihova svedočenja u Canzone 
di Guerra oslikavaju (i kako je to čest slučaj sa mnogim izbe-
glicama u mnogim istorijskim kontekstima) distancirane su 
od građana države-gošće, u krajnjem i diskriminisane. Jednako 
fundamentalna distanca, međutim, postoji i između njih i nji-
hove domovine – najpre, jer njihova domovina, multietnička, 
socijalistička i supra-nacionalna država Jugoslavija, prestaje da 
postoji, a zatim i zbog novih politika pripadanja koje neguju dr-
žave nastale raspadom Jugoslavije. Drugim rečima, za izbeglice 
u Canzone di Guerra nikakva domovina više ne postoji, jer čak i 
kada legitimnost njihovog pripadanja novonastalim državama 
potvrđuju „krvna zrnca”, tu legitimnost negiraju, kao u nara-
torkinom slučaju, njihova inter-etnička prijateljstva, lojalnosti, 
brakovi, ili prosto „nečisti” akcenti.16

Još jedno važno mesto u koncepciji Azade Sejhan jeste i 
kulturno sećanje/pamćenje, koje ona prepoznaje kao jedan od 
najznačajnijih aspekata „pisanja izvan nacije”. Pisci izvan nacije, 
primećuje Sejhan, „pronalaze narativne i kulturne koordinate u 
istoriji i kulturi svojih bivših domovina, kako bi ponudili alterna-
tivne verzije istorije svoje zemlje, verzije oslobođene zvanične 
doktrine i retorike” koje nameće mitologizovano viđenje isto-
rije.17 Samo viđenje istorije ujedno je blisko vezano za politiku 
pripadanja u sadašnjosti, odnosno za shvatanje zajednice – ko 
joj i na koje načine pripada – zbog čega bavljenje kulturnim se-
ćanjem „pisaca izvan nacije” jeste i izvesni poduhvat preosmi-
šljavanja njihovih zajednica.18 Ovi teorijski uvidi omogućavaju 
još jedan zanimljiv ugao čitanja romana Daše Drndić. Na primer, 
Umiranje u Torontu i Canzone di Guerra mogu se videti i kao na-
rativi o dve suprotstavljene slike ili shvatanja zajednice – jedne 
koja je predstavljena u zajednici egzilanata, i one „zvanične”, 
„kod kuće”. Za razliku od one kod kuće, u osnovi zajedništva izbe-
glica u Kanadi etnički, nacionalni ili verski označitelji identiteta 
16 Paradoksalno, iako su nacionalističke ideologije za vreme ratova u Jugoslaviji de-

finisale etnički identitet primarno kroz tzv. „biološke činjenice”, pa tek onda kroz 
kulturni i jezički aspekt, pričati jezik sa srpskim akcentom ili koristeći reči koje 
„zvuče” srpski ili turski, bilo je dovoljno da ugrozi legitimnost pripadanja jedne 
osobe u istom etno-nacionalističkom diskursu. Sve tri naratorke su iskusile ove 
paradoksalne situacije, a mnogi likovi u dva egzilantska romana (samo)izgnani su 
iz sličnih razloga. Daša Drndić uspešno razotkriva ove i mnoge druge kontradiktor-
nosti, paradoksalnosti i nedoslednosti u datim nacionalističkim diskursima. 

17 Seyhan, isto, 2001, str. 16, 20.
18 Seyhan, isto, 2001, str. 16, 17.
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nisu relevantni faktori uključivanja/isključivanja. Za zajedniš-
tvo koje naratorka prepoznaje i neguje među izbeglicama u 
Kanadi, naprotiv, jedan od relevantnijih faktora jeste politički 
identitet. Pišući o novoj Hrvatskoj, naratorka kaže: „Danas za-
jedno sjede potomci ustaša i potomci partizana i razgovaraju. 
[...] I pravdaju se u ime svojih očeva. Netko ovako, netko onako. 
Nezgodno je što su ranije iz Hrvatske odlazili potomci ustaša (i 
ustaše) a danas odlaze potomci partizana.”19 Iz ove perspektive 
proističe i kontra-narativ domovinske istorije – ovo je narativ 
hrvatskog antifašističkog otpora, kao i narativ o istorijskoj i po-
litičkoj vezi između starog i novog fašizma.

Treći, a za ovaj tekst ujedno i najvažniji aspekt u koncepciji 
Azade Sejhan, jeste jezik. Naime, „pisanje izvan nacije” je pisa-
nje koje „nastaje i funkcioniše između dva ili više jezika i kul-
turnih nasleđa”, u kom različiti akcenti (odnosno različiti jezički 
elementi) „sugerišu nacionalne, etničke, geografske i istorijske 
korene”.20 Pisci izvan nacije, drugim rečima, jesu bilingvalni ili 
multilingvalni pisci koji kroz unošenje akcenata svog maternjeg 
jezika u jezik kojim pišu, najčešće jezik države u kojoj žive i rade 
i koji je neretko njihov „drugi” maternji jezik, sugerišu viđenje 
kulture ne kao izdvojene, zatvorene ili jedinstvene celine, već u 
neprestanoj interakciji sa drugim kulturama.21 Primeri kojima se 
Sejhan služi i na osnovu kojih i formuliše svoj teorijski okvir, jesu 
književni tekstovi migranata iz Turske u Nemačkoj na nemačkom 
i migranta iz Latinske Amerike u SAD na engleskom. Pisanje Daše 
Drndić, međutim, funkcioniše drugačije, na izvestan način i su-
protno, iako su poetsko-politički ciljevi tog pisanja unekoliko pa-
ralelni „pisanju izvan nacije” na koje se Sejhan osvrće. Konkret-
nije, iako i Daša Drndić, kao i pisci o kojima Azade Sejhan govori, 
koriste i poigravaju se jezikom kako bi rekli nešto o politikama 
pripadanja i kulturama sećanja bilo njihovih domovina, bilo ze-
malja-gošći, postoje bitne specifičnosti u jezičkim igrama kojima 
se ova post-jugoslovenska spisateljica služi. Najpre, dok autori i 
autorke latinoameričkog i turskog porekla unose razliku u jezike 
kojima pišu (engleski i nemački), obogaćujući engleski i nemački 
jezik novim jezičkim elementima, Daša Drndić stvara na jeziku 
koji je već nosio „dvojnost”/višestrukost, tj. razlike. Poetički po-
duhvat o kom se ovde radi jeste sačuvati već postojeće bogat-
stvo višeznačnosti, koje se oduzima „odozgo”, radom institucija 
19 Daša Drndić. Canzone di Guerra: nove davorije. Zagreb: Društvo za promicanje knji-

ževnosti na novim medijima, 2007, str. 36, dostupno na: https://elektronickeknjige.
com/biblioteke/online/canzone-di-guerra/

20 Seyhan, nav. delo, 2001, str. 9.
21 Seyhan, isto, 2001, str. 14, 15.
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u novonastalim državama. Umesto korišćenja akcenata kako bi 
se „sugerisali nacionalni, etnički, geografski i istorijski koreni”, 
Daša Drndić koristi akcente, reči i izraze kako bi dekonstruisala 
upravo ideju da akcenti sugerišu nacionalne, etničke, geografske 
i istorijske korene. Njeni tekstovi, dakle, uporno podsećaju na 
„nečistost” jezika i na nemogućnost njegovog esencijalizovanja, 
izjednačavanja jezika i etniciteta, čemu fašistički i nacionalistič-
ki projekti oduvek streme. Drndić prikazuje ovu nemogućnost i 
na narativnom nivou, ukazujući na značaj koji je problem jezika 
imao u mnogim izbegličkim pričama. Suprotno većini migrant-
ske književnosti, u kojoj je iskustvo ulaska u potpuno novi jezik 
fundamentalno iskustvo migrantskog/egzilantskog subjekta, u 
romanima Daše Drndić reč je o gubljenju maternjeg jezika nje-
govim raspolućivanjem „odozgo”. Promena akcenta ili vokabula-
ra u cilju izjednačavanja jezika sa svojim etničkim identitetom, 
onako kako nove ideološke strukture zahtevaju, mnogo je teže, 
kako naratorka Canzone di Guerra spominje, nego učenje reči 
engleskog jezika, što čini izbeglištvo u Torontu „manje bolnim” 
iskustvom nego izbeglištvo u Rijeci, „barem što se tiče jezika”.22 
Čitave porodice migrirale su jer „tajnih, večernjih, ubrzanih teča-
jeva za prekrajanje moždanih vijuga sa srpskih na hrvatske valne 
dužine još uvijek nema”, kako svedoči i priča o Vlatku i njegovoj 
odrasloj deci sa hrvatskim prezimenom i srpskim jezikom, i kao 
takvoj sumnjivoj svuda.23

„PISANJE GRANICE”

Emili D. Hiks formuliše „pisanje granice” kao onaj tip svet-
ske književnosti koji transgresira nacionalne okvire i koji, kako 
Nil Larsen kaže u predgovoru knjige ove autorke, pruža način 
da se o kulturi misli bez nacije. Pisanje granice, ukratko, podri-
va distinkciju između originalne i strane kulture, ono omoguća-
va „multidimenzionalnu percepciju”, tj. gledanje sa obe strane 
granice i, najzad, ono uključuje mnogostrukost jezika unutar 
svakog jezika.24

Ova tri elementa funkcionišu neodvojivo u tekstovima 
Daše Drndić – autorka podriva novouspostavljene kulturne 
granice u zemljama bivše Jugoslavije primarno kroz igru sa 
srpskim i hrvatskim jezičkim varijantama. Sa jedne strane te-
matizacija jezičkih politika u regionu, a sa druge poigravanja sa 
22 Drndić, nav. delo, 2007, str. 32.
23 Drndić, nav. delo, 2018, str. 58.
24 Emily D. Hicks. Border Writing: The Multidimensional Text. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1991, str. XXIII.
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jezičkim varijantama, demonstriraju multidimenzionalnu per-
spektivu, tj. praksu simultanog gledanja sa dve strane granice. 
Hrvatska politika jezika je viđena i doživljena iz perspektive 
osobe koja priča srpski (kako naratorku markiraju u Rijeci), i 
obrnuto, srpski etno-nacionalizam doživljen je iz perspektive 
Hrvatice (kako je markiraju u Srbiji). 

Polazeći od razumevanja granica kao ne samo fizičkih, 
nego i kulturnih, Emili D. Hiks kaže da pisanje granice prikazuje 
iskustva onih koji prelaze granice (bordercrossers) i koji žive u 
„bilingvalnoj, bikulturalnoj, bikonceptualnoj stvarnosti”.25 Umi-
ranje u Torontu i Canzone di Guerra, kao romani o egzilu, na-
ravno, preplavljeni su pričama ovakvih likova, brojnih izbeglica 
i egzilanata sa Balkana, uključujući samu naratorku. U roma-
nu Leica format, u kom naratorka dolazi da živi u Rijeci, nakon 
(samo)izgnanstva iz Beograda tokom rata, dat je naročito zani-
mljiv primer bordercrosser-a. Naratorkin život u Rijeci jeste ži-
vot u bilingvalnoj realnosti, jer iako se suštinski radi o jednom 
jeziku, realnost je konstruisana kroz uporedno povlačenje kako 
fizičkih, tako i simboličkih, tj. jezičkih granica. Iako su manje ili 
veće kulturne razlike između Beograda, odakle naratorka dola-
zi, i Rijeke, u koju dolazi, postojale i pre raspada Jugoslavije, to-
kom rata se kulturni prostori oba grada drastično menjaju, čime 
se simboličke granice povlače unutar datih mesta, a ne samo 
između njih. Povlače se granice između multikulturne otvore-
nosti ideala bratstva i jedinstva, sa jedne strane, i ratnih i po-
sleratnih ideala homogenog nacionalnog, jezičkog i kulturnog 
prostora, sa druge. U tom smislu, naratorka, koja ne može da 
se identifikuje sa posleratnim kulturnim koordinatama, zaista 
ima suštinski bikulturno i bijezičko iskustvo, koje joj ista geo-
grafska relokacija u vreme pre raspada Jugoslavije ne bi donela. 

Kada je reč o načinima delovanja jezika u tekstu, romani 
Daše Drndić odudaraju od „pisanja granice” slično kao i od „pi-
sanja izvan nacije”. Iako, dakle, tekstovi post-jugoslovenske au-
torke deluju subverzivno protiv nametnutih jezičkih i kulturnih 
granica i slave „nečistoću”, kao i tekstovi latinoameričke i čikano 
književnosti kojima se Hiks bavi, oni ističu zajedništvo ili istost 
jezika preko nacionalnih granica više nego mnoštvo jezika unu-
tar jednog. Tačnije, u njima se naglašava mnoštvo dijalekata, ak-
cenata i jezičkih formi unutar jednog jezika, dok se istovremeno 
insistira na jedinstvu jezika preko državnih teritorija. U datom 
kontekstu, insistiranje na prepoznavanju datog jezika kao jednog 
i zajedničkog jeste primarni poetički i politički cilj. Bilingvalna 
25 Hicks, 1991, isto, str. xxv.
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realnost naratorkinog života, dakle, nije razlog za slavlje – ona je 
posledica nasilno rascepljene jezičke zajednice.

Cilj ovog teksta bio je isticanje plodnosti jezičkog aspek-
ta romana Daše Drndić, vidljive u njenim jezičkim igrama, kao 
i u veštom uvezivanju problematike srpsko-hrvatskog jezika 
sa jednim širim pitanjem politika pripadanja. Drugi cilj bio je 
isticanje jezičkog aspekta kao jednog plodonosnog ulaza u 
otkrivanje specifičnosti pisanja Daše Drndić kao transnacio-
nalne književnosti. Iako su ovde data samo početna zapažanja 
na datu temu, jasno je da književnost ove post-jugoslovenske 
autorke otvara mnoštvo zanimljivih pitanja ili pravaca za razmi-
šljanje o post-jugoslovenskoj književnosti kao transnacional-
noj književnosti. 
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druga apokalipsa

OVO NIJE TUŽBALICA

Kako da ti se obratim Gospode,
Kada si mi oduzeo jezik
Pa samo usta otvaram
A iz njih ništa ne izlazi
Ni molitva, ni kletva,
Samo nemušto mumljanje 
Kô predsmrtno krkljanje.

Evo, sad ti i ja tovarim muku na leđa
Uz sve grehe i nepočinstva ljudskog  roda.
Vrlinu smo izgleda zaturili,
Po tavnima i podrumima
Međ suvišne, iznošene,
Odbačene stvari –
Baš kao i Tebe.

Zaboravili smo šta nam je dato,
Ono što nam je uzeto vazda prebrojavamo
I uglas lelečemo.
Iako smo već sve rasprodali, proćerdali, 
Te ne znamo šta je naše
A šta tuđe,
I koliko dosta je.

Kanda je neko sa nama promešao karte.

Bogati bi još i još, i da im preliiiva!
A siromašak granu vuče kroz šumu
I milina mu oko srca
Jer će za koji tren oko vatre 
Da se okupe dečica.

radmila lazić
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Sigurno vidiš njihove rumene,
Ozarene obraze.
Učini nek je tako svakom
Ubogom, smetenom i unesrećenom.

Neka sit poveruje gladnome,
A beli crnome, i crni žutome.
Neka nam ljudskost svima bude vera.

Ne mora da pretekne,
Neka je potaman svakome
Kad leže u krevet,
A kad zorom diže glavu
Neka zna kud mu je poći.

Obraćam se Tebi
Jer na znam drugu adresu:

Sve izbegle vrati domu svome,
Bolesnima zaleči rane.
I neka našom rukom posečena stabla
Niknu iznova 
Baš onakva kao na platnima
Carinika Rusoa.

Gospode, poznaješ me,
Tako malo ištem od Tebe, 
Ali neka ovaj maj bude bez pošasti
Da mogu da prošetam prijateljicu
U invalidskim kolicima uzduž i popreko
Tržnog marketa da sama bira narandže
I sve što joj se prohte,
A ne da joj prinosimo po svojoj volji.
I još nešto:
Pomozi onim dvema sestrama u Zagrebu
Što vuku torbe s kraja na kraj grada
Noseći veš na pranje
Svaki put kod drugoga.
Jer ostadoše bez doma 22. ožujka
Kada si im poljuljao tlo pod nogama
I razorio dom.



47

d
o
m

e
t
i

Zakopaj sekiru!
Kao što si juče između
Jednog brata i sestre –
Što sedeli su na istom krevetu
Gde negda im je umirala majka.
I zasmejaše se nekakvoj gluposti 
Kao kada su bili deca,
I smejaše se, smejaše…

Dok je stari otac spavao na drugom krevetu
Mirno kao da je upravo izašao iz zatočeništva
U kome evo već četrdeset i nešto dana
Drhti i plaši se nevidljivog kao Nečastivog,
Pa zagleda i briše alkoholom svukud…
A onda odlazi do prozora
Da osmotri pustu ulicu .

Vidiš li ga, o Gospode  –
Starca do juče čilog,
Sad posivelog, ubledelog,
Od tvojih tajnih namera.

Zato ti se molim Gospode,
Neka nam se vrate tvoje nekadašnje rime,
Sada tako tuđe.

RVANJE SA SOBOM

Mno ge me brige more.
Rvem se s njima kao Odisej s talasima,
Oko onoga što me se tiče
I ne mora da me se tiče.
Sve mi pada teško
Sve  me jedi 
Tuži me takođe.
Sitničarim kažu ukućani
Dok teram kamen uzbrdo.

Uzalud upomoć stoike prizivam.
Sreća i blaženstvo 
Nedostižni su,
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Svet nije više „s one strane praga”
Nahrupio je u sobu s lažnim slikama.
O znamenju i lepoti
O dobru i vrlini ni slova.

Do istine se drži
Kao do lanjskog snega,
A savest je davno na Itaku proterana.
U izbeglištvu je sve što vredi
I što nadanja hrani,
Ako je za utehu.

Niko više nije miran 
Sa mislima svojim,
Dželat i žrtva zamenili su mesta
Pa kako da svoj mir nađem?
Jednog čoveka udarili su
Štanglom po glavi,
Drugog stavili u kućni pritvor
Na pravdi  Boga.

Država ne štiti već potkrada
Vlast laže i podmićuje 
Čini od ljudi šahovske figure
Pajace i dvorske lude.

Ševa više ni u pesmama ne peva
Drozdovi se ne oglašavaju
Samo vrane nad nama kruže li kruže.

Ne treba nam druga Apokalipsa.



49

d
o
m

e
t
i

terasa i još pet pesama

TERASA

Jednoga dana ni zime ni leta,
Dok nas je pandemija koronavirusa
Zatvarala u kuće i stanove,
Da tu ostanemo na sigurnom
Jer će tako i vlasti biti sigurne,
Shvatili smo da smo ostali bez terase.
Ne, nije se ona izmestila negde drugde
U odveć nesigurnom svetu,
Kao što smo se mi izmestili u stan,
Niti se povukla u sebe i tako
Nestala pred našim očima
Kao loša metafora sveta
Koji se osipao pod našim nogama.
Ne, tvrdoglavo je stajala na mestu
Na kome smo je toliko puta ostavili,
Gotovo neopozivo, najčešće hladno,
Priljubljena uz telo zgrade
Kao nevoljeno dete.
Ali je porodica golubova na njoj
Napravila gnezdo, visoko pod strehom
Gornje terase, tako da je naša terasa
U dugim danima zime postala
Carstvo granja, otpadaka hrane
S kojima se ništa nije moglo učiniti
I perja koje se razletelo naokolo,
Valjda u nekoj epopeji koju smo prespavali.
Znao sam šta će biti
I znao sam da će leteti perje.
Moja žena se upustila u ogorčenu borbu
Za teritorije, rekla je da joj
Ništa drugo ne preostaje,

gojko božović
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A možda ni to neće biti dovoljno
U ovim danima ni zime ni leta,
Ni zatvora, ni slobode.
Najpre je strpljivo uklonjeno granje.
Moglo se sa njim preturiti sirotinjska zima.
Nosili smo ga na deponiju,
Svesni da narušavamo privatnost poseda
U svakodnevici jedne naše porodice.
Onda su na red došli ostaci hrane
Za koju se krvavo radilo,
Pa još potom satrulo lišće i nečist.
Terasa se pomaljala iz haosa
Opisanih činjenica, lenjo je
Izlazila pred lice sveta
I pred naša lica koja su
Tokom zime retko izlazila
U susret terasi i provaliji koja se 
Otvarala ispod nje.
Prostor je bio čist, detalji uklonjeni.
Stajali smo na brisanom prostoru,
Ali to nije bilo sve.
To je bio samo odlomak iz priče
O pravu na prvenstvo.
Držao sam se povučeno,
Znajući da odsudna borba tek počinje.
Skućeni pod nadstrešnicom,
Golubovi nisu pomišljali da odu.
Mirno i začuđeno su gledali naš upad
I kako sa terase uklanjamo
Jedan po jedan detalj njihovog života.
Ali nisu išli i bilo je jasno
Da mira među nama neće biti.
Čak ni kada smo gnezdo,
U trenucima njihovog odsustva,
Preneli na drvo, u obližnjem parku,
Oni su nastavili da dolaze.
Čuli smo njihove uporne, jednolične glasove,
U prvo vreme izjutra, onda i danju,
Sve dok s tim glasovima nismo
Počeli da zaspivamo i da se budimo,
Čuli smo ih čak i kad ih nije bilo.
To je bila mala osveta
Za ono što smo učinili.
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Dok smo obnavljali poredak
I pokušavali da na terasi nađemo izvesnost
Nestalu pod našim nogama.
Branili su kućni prag kako su mogli
I govorili, ta porodica golubova,
Samo su to govorili,
Ne znajući za bes, ali tvrdi u veri:
„Vratićemo se. Vratićemo se.”

SLEPI MIŠ

Kroz otvoren prozor kancelarije
Iz jutarnje promaglice
Uleteo je slepi miš.
Crni komadić uglja
Potekao sa nekog dalekog tresetišta.
Dvokrilac sa unutrašnjim sagorevanjem.
Udarao je u sve zidove,
Čas vidljive i meni, čas nevidljive
Svakome ko bi to gledao. Osim njemu,
Glavnom junaku ovog događaja
O čijoj se koži, uostalom, najviše i radilo.
Sudarao se sa preprekama
Koje ja nisam video,
Ali mora da ih je bilo,
Jer ih je on video.
Tresao se u groznici napora
Da nađe izlaz,
Kao da mu je to jedino važno,
Kao da je to jedini izlaz.
Ta crna grudva straha
Vitlala mu je pred licem
Kao da nosi znak izdaleka.
Onda je uzmakao
I nestao u otvorenom prozoru,
Očigledno nepomiren s prostorom,
Moglo bi se reći čak užasnut njime,
U kome je tekao moj svakodnevni život,
Dižući ruke od mene.
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LAZARET

Nedeljama pošto se pandemija povukla,
Kako je glasila najnovija zvanična verzija,
Kada su se već nevidljivi virusi
Pretvorili u vidljive posledice,
Dok su i najobazriviji među ljudima
Skidali jedne maske i stavljali nove,
Lica samouverenih i uspešnih ljudi,
Posao, kuća, porodica, filantropija,
On je uporno ostajao u kući,
Izolujući svet od sebe,
Znao je gde vrebaju opasnosti,
I video ih je svuda osim u sebi,
Zureći kroz usredsređene zenice
I kroz čvrsto zatvoreni prozor.
Svet je, ni volja, ni predstava,
Po navici tekao dole, ispod terase,
Pa u sve širim i širim krugovima,
Nije više znao da se zaustavi
I da dođe sebi, makar koliko
Za treptaj umirenog oka.

U SVETU KOJI NIJE NAŠ 

Probudićemo se jednog jutra
U svetu koji nije naš.
Soba u kojoj smo se probudili
Uvređeno ćuti.
Stvari koje smo svojim rukama
Uneli u tu sobu
I potom im danima i godinama
Istim tim rukama
Obnavljali imunitet
Od prašine i propadanja,
Stvari koje su bile
Karijes na zubu vremena,
Te stvari su se otuđile od nas.
Prepoznajemo lica ljudi,
Ali to više nisu ljudi koje smo znali.
Glasovi koji dolaze sa ulice
Ili sa obližnjeg trga
Nisu glasovi koje smo ikada ranije čuli.
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Niko neće doći po nas.
Mi ćemo sami otići na rečeno mesto.

DVANAESTORICA

Jedan živi u strahu.
Drugi besan što se o strahu govori.
Treći veruje da je strah razuman
Za razliku od ljudi kojima
Samo strah vraća razum.
Četvrti opet živi u strahu.
Peti ne želi da se meša.
Učinio je sve u svoje vreme.
Šesti bi se radije predao zverima.
Sedmi zna šta je trenutak a šta je strah.
Osmi opet živi u strahu.
Deveti ima ženu, decu, malu decu,
Deca su uvek mala, i naša, i prijatelje.
Deseti već dugo nije osetio ništa sem straha.
Jedanaesti zna da je sve, sem straha, uzaludno.
Dvanaesti opet živi u strahu.

SVE, SKORO SVE

Prelazi ulicu, oprezno,
Izdaleka već njušeći
Automobile koji će,
Uz škripu kočnica, za čas
Proleteti pored njega,
Onda se naglo vraća nazad,
U skoku, kao da je sam,
Dok nemoćno besne
Oni koji voze i mi koji posmatramo,
I jedni i drugi zacenjeni od straha,
Ne zna se šta ga pokreće,
Ni šta ga potom vraća
Na tačku s koje je krenuo,
Kao večno vraćanje istog,
Kao dokaz da će sve, skoro sve,
Doći na svoje mesto.
A ono što neće doći
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To baš čekam dok netremice
Gledam šta je bilo
I šta će još biti
Sa zveri koja se pretvara
U slučajnog prolaznika.

d
o
m

e
t
i



55

Д
О
М

Е
Т
И

четири песме

ШАПАТ
 
Наиђе тако пред сан 
неочекивано 
као јучерашње новине 
у лаком ковитлацу 
у пасажу 
и читуљом покојника 
који личи на тебе 

наиђе да те подсети 
на чуђење у свету 
и слике које се збирају 
у теби 
и чекају да их најзад 
признаш 
и нежно пригрлиш: 
попут оног упамћеног 
црног неба у подне 
чије крупне капи 
и даље 
само што нису 
попут ове тмурне светлости 
која ти данима прилази 
којој додир коже 
није довољан 
и хтела би присније 
да јој се препустиш 

ђорђе деспић



56Д
О
М

Е
Т
И

или попут твоје сенке 
одавно увучене 
у тебе 
која те кришом подучава вештини 
смираја 
и обећава преображај 
у нешто тише 
тише и од овог 
ноћног шапата 
што допире 

ко зна одакле 
ко зна из којих 

празнина

СТИД

То је оно што осећам док пролазим поред човека на омањем 
тргу који стоји и гледа нетремице, гледа тик поред мене, носи 
велике наочаре као Лео Мартин, иза којих се назиру непоми-
чне, слепе очи. Али, он не проси, иако ми је то прва помисао. 
Он истрајно говори, он горљиво објављује поезију. Из њега 
извиру стихови, тако снажни, тако свежи, да желим да станем 
наспрам њега и слушам га још дуго. Но, уместо тога, пролазим 
поред њега и ја, као и остали, додуше успоравам корак, хтео 
бих да што дуже уживам у новим и необичним спреговима 
речи што излазе из њега. И убеђен сам да то нису његови 
стихови, немогуће је да је ово његова поезија, прејака је и 
пророчки предубока да буде чедо овог чудака у мантилу. Али, 
чија је онда? Стид ме је што не знам чији су то стихови, а он их 
зна напамет и страсно их је присвојио, и изриче их са таквом 
јасноћом и лакоћом као да су од рођења део његовог бића. 
Нема везе што је то био тек сан, ја сам се и на јави осећао 
посрамљено. И жао ми је што од те навале стида ниједан стих, 
ниједну синтагму нисам успео да упамтим. А каква би то само 
поезија била да сам је извео на овај свет!
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ПЕСМА, САКСИЈА

У поподневном часу
док за рачунаром 
пишеш стихове
и погледаваш по навици 
кроз прозор и терасу 
на небо и крошње
као да ће ти природа 
брже допремити идеје
и спустити их у песму
угледаш врану како слеће 
на ивицу твоје бетонске 
жардињере
задржаваш дах и не мрдаш
ако те примети иза стакла
знаш да ће отпрхнути
у трену
као осмех при буђењу
и гле како те занима
шта ће да уради
док у опрезу осматра

хоп

један кратак скок
и опет опрез
онда опазиш да у кљуну
нешто носи
помислиш инсект за птиће
али кога ће овде нахранити
тим ђаконијама
опет хоп 
и сад јасно видиш
да носи орах
испод чије је љуске
плод у облику 
мозга
са вијугама попут 
лавиринта
у којем би се лако изгубио
да те неко тамо спусти
вероватно би нестао
у некој успомени
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или се запетљао у одељку 
за когнитивне способности
или утонуо у умртвљени сектор 
за креативност
без добрих изгледа
да угледаш exit
али зато врана опет

хоп

а ти си и даље укочен
само се очне јабучице 
комично померају
као по команди
на хоп хоп хоп
и ево је
спушта орах у саксију
тачно испред тебе
и кљуном креће да га
закуцава у земљу
туп туп туп
па наноси неке сасушене травчице
да замаскира
како је само паметна
а теби симпатично
драго ти је
што је баш твоју саксију изабрала
што се ту осећа безбедно
што је близу тебе похранила 
мозгић
за не дај боже

а можда га и заборави
па ти одатле нешто и 
роди
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НЕЛАГОДА

Тај сусрет
са малом совом
коју си пре толико година 
угледао испод старог храста 
испалу из гнезда
редовно ти се јавља
кад зађеш у парк
и ствара нелагоду
која те до данас 
није напустила

Угледао си је тик уз стабло
ниси ни знао шта је то клупко
док ниси пришао ближе
да је пажљивије погледаш
а она шири своја крилца 
и кљун
и фркће и скичи
и смело устаје против тебе
као да препознаје 
архинепријатеља
а ти би да помогнеш
али како
ујешће те изгребати
онако агресивна 
нешто јој причаш тепаш 
хоћеш да је одобровољиш
смири се луткице
ја сам добар
осврћеш се око себе
парк је сабласно празан
иако је дневно доба
никога нема да се посаветујеш
а совица не престаје
и сад већ и претерује
у раздражености
почињеш да се љутиш
где је поверење нестало
побогу
ја сам позитиван
јунак
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Потом си устукнуо
помало увређен
не вреди с тобом 
неразумна си
кренуо даље стазом
ка излазу
а онда крајичком ока 
уочио 
готово задовољно 
како се лево од тебе
један снажан црни мачор
припијен уз траву
убрзано шуња 
према храсту
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u godini bez zagrljaja

Osvanuo je jedan od avgustovskih ponedeljaka 2020. go-
dine, i odjednom tresak! Prolaznici su se osvrtali, u prvi mah ne 
shvatajući odakle je to puklo.

Prasak je mogao da čuje i limar koji je na obližnjoj više-
spratnici krpio krov, i pri tome se trgnuo kao da mu je iznenada 
grom probio uši, te se i umalo nije strmoglavio na pločnik. Zvuk 
je ličio na pucanj. Ko bi pomislio da i tako može da zazvuči 
sudar automobila i bicikla? Bicikl je naleteo na automobil ili 
je automobil naleteo na bicikl, ili se, verovatnije, istovremeno 
odigralo jedno i drugo. Automobil je jači pa je snažno pričepio 
bicikl, na čijem su se prednjem točku onda polomile žbice i sav 
se iskrivio, pa se od lepo zaokružene nule prometnuo u naji-
zobličeniju osmicu. Ipak, nije bilo otvorenih rana. Iako krvi nije 
bilo u tom sudaru, moglo se očekivati da će se vozači zakrviti.

Automobili su postali ne samo moćna vozila nego i moć-
no oklopno oružje. Bicikli su, iako sve brži, okretniji, istovreme-
no nekako miroljubiviji, naročito ako ih vozi pekarski pomoć-
nik. Uz to, pojedini bicikli su dobili na duši. Mogu da ožive. Je-
dan od takvih, Bicikl Zviždalo, mada nesposoban da napreduje 
u pekarskom zanatu, obdaren je do te mere da ne samo da ume 
da čita nego i ono što pročita nadograđuje svojim oplemenje-
nim lančanim duhom, pa nam to i saopštava sve onako lepo 
kako mu se s pedala prenosi na lanac i s lanca na točkove, ne 
mareći da li će mu iko verovati ili neće.

Baš na njega je kod novobeogradske pošte naleteo uglanca-
ni crni Automobil sa zatamnjenim oknima. Zakačio ga je i odbacio 
na pločnik. Tresak je bio toliki da se nadaleko čuo, ali prošlo je bez 
težeg ishoda, osim što je biciklu prednji točak izmetnut u osmicu 
i onda je mogao da se shvati kao znak beskraja i da se takav, sa 
svim ostalim što ide uz točak bicikla, umetne u biciklistu.

Bicikl je pre izlaska na ulicu, jer trebalo je razneti kifle, 
perece i đevreke, lepinje, somune, popio čašicu pelinkovca 

jovica aćin
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koji ga uvek oraspoloži. Tvrdi da ga pelinkovac nikad ne napija. 
Gorčina ga štiti od pijanstva i doprinosi imunitetu i zdravlju. 
Pelinkovac mu je kao apsint. Zato i planira da jednom napusti 
posao u pekari i otvori Apsinteriju. To mu je san, ali san koji on 
jedini, suočen s bankarima i kreditorima, ne svrstava u puste 
snove. Tokom dana bi mu radnja bila za popravku bicikla, trkač-
kih, brdskih, gradskih, a noću bi je preuređivao u prodavnicu 
svakojakih apsinta i pelinkovaca. Da, za dana je radionica, a od 
trenutka kad počinje da se smrkava i tokom cele noći mali raj. 
Sve bi se za tili čas promenilo, gole sijalice pretvorene u lampi-
one, uneseni stolovi i klupe, s polica nestale alatke i sa zidova 
točkovi i novi i stari delovi bicikla, a na njihovo mesto bile po-
ređane po veličini i nalepnicama raznolike boce. Jednom će se 
to obistiniti, zakleo se sebi.

Bicikl i onaj ko ga vozi, isto su biće. I kao da neprestano 
telepatski razgovaraju.

Kuda ćemo?

Pa u zemlju budala.

Gde je to?

Ti bi to morao da znaš – kaže jedan od njih drugom.

Ipak ne znam.

Eto, prirodno je da ne znaš, jer je to tamo gde stanovnici 
nikad ne spavaju.

Ne spavaju!?

Ne spavaju, jer se ne zamaraju.

Zar je to mogućno?

Ne da je mogućno nego je neumitno. Budalu nikakav 
umor ne uspeva da skoli. Makar bi to moralo da ti bude jasno.

Dobro, da ne cepidlačimo, idemo u tu zemlju.

Posle sudara, počeli su da se okupljaju prolaznici. Stvorila 
se gomila. Mnogi u njoj se maskiraju. Prekrivaju lice maramama 
i maramicama. Natiču papirne ili platnene maske do očiju ili 
ispod nosa. Gledaju da stoje poizdalje, razmiču se, ali mrmljaju, 
govore, poneko i vikne.

„Mora da je pijan. Najmanje dva grama u krvi.”

„Pijan, pijan, treba ga testirati.”

Bicikl ne razume da li govore o njemu ili o Automobilu. 
Automobil je otmen, skup, možda i svih sto hiljada, a takvi da-
nas nisu bez utoke, možda je na zadnjem sedištu i kalašnjikov, 
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ne treba da se hvata u koštac s njim ako taj iziđe, odmah će pri-
znati da je on krivac, kaže sebi Bicikl, koga još boli zadnjica iz-
među čijih guzova mu je bilo zaglavljeno sopstveno sedalo sve 
dok ga Automobil nije šutnuo s kolovoza na pešački pločnik. 

„Šta on to vozi u korpi na zadnjem točku?”

Bicikl najzad shvata da govore o njemu. Da li sam zaista 
pijan, morao je da se zapita Bicikl. Nema šanse, šta je to kapljica 
ili dve, tek da se podmažem, a pelinkovac ga ionako nikad ne 
opija. Dokle to već mora da ponavlja? Okolo se samo šire lažne 
vesti o epidemiji. Zar se ne umire manje nego prošle godine? 
Sve je to strka ni oko čega. Namenjena onima koji su se već od 
svega okoristili.

Jedan od okupljenih brzo priskače i zaviruje u korpu, a 
onda odskače.

„Kifle, burek! Neko sprema gozbu ili žurku. Našao je kad 
će, a bolnice pune, ne može da se diše, mrtvačnice preoptere-
ćene, na grobljima nema više slobodnih parcela, čak ni postolja 
za urne. Umesto urni, kojih ni za lek, ispražnjene konzerve graš-
ka i tegle od kiselih krastavčića.”

Biciklu pada na pamet da urne ionako nisu za lek. One su 
za pepeo onih kojima nije bilo leka. Kao da očekuje saglasnost 
od Automobila, Bicikl je snishodljivo pogledao u njega. Mla-
dić, kršan, u teget odelu, u zebrastoj košulji, izišao je iz kola i, 
pošto je bez reči otresao pantalone, vratio se unutra, zalupivši 
vratima. Čak nije ni pogledao da li je Bicikl ogrebao Automobil. 
To je bio rđav znak, pomislio je Bicikl, zgurivši se dok je pored 
njega mirno stojao pekarski pomoćnik, njegovo drugo lice, i 
o nečemu duboko razmišljao, kašljucajući. Da li se ovaj slučaj 
može smatrati zločinom, iako je žrtva i dalje na točkovima, osim 
što je prednji izobličen, ili je to teroristički akt. Tako bi trebalo 
da započne svoju predstavku. Znao je da će slučaj, ma kako da 
bude kvalifikovan, biti namenjen zastarevanju. Zastara je odu-
vek dobar način da se krivac ili krivci sačuvaju od presude. Ali 
gde je onda pravda za Bicikl? Mogućni su i namerni propusti 
u istrazi tako da utvrđeni podaci, uneti i u zapisnik, nikad ne 
mogu da budu uzeti za dokaze. Osvrnuo se na prisutne i onda 
se domislio. Svedoci nestaju. Imena tajnih svedoka se otkri-
vaju. Prema potrebi, tu je i ubijanje nezgodnih svedoka. Žrtva 
se proglašava za nepodobnu osobu, homoseksualca, uživaoca 
droge, osuđivana desetinu puta, s debelim policijskim dosije-
om, a povremeno i sama bude dokrajčena. Onda je vuk sit, ovce 
na broju, i niko više ne mari ko je ubio Bicikl. Efikasna istraga? 
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Cirkus, ne istraga. Ali Bicikl je zasad živ, samo mu je točak ošte-
ćen, i to pruža nadu.

Automobilu je spušten prozor. Iz njega se čuo promukao 
glas. Preteći ton.

„Ako smo svi živi, i u korpi nema oružja, sve je na mestu. 
Malo smo se trkali. Ko će pre u Pohorsku. Ja sam pobedio, pa je 
pravda na mojoj strani, je l’ tako? A mislio sam da se tu našao 
da bi me razneo.”

Nekolicina iz gomile koja je okružila Automobil i Bicikl 
glasno daju Automobilu za pravo. Žena koja stoji kod saobra-
ćajnog znaka, pa se kao krije iza njega, mada je svilenim šalom 
obavila lice, gunđa nešto o tome da na svetu nema pravde niti 
će je ikad biti. Na nju ipak niko ne obraća pažnju. Automobil 
onda još dodaje:

„Nadmetali smo se, opasno nadmetanje, a Bicikl je odvaž-
no prihvatio izazov. Cenim to. Njegov pristanak na trku jasno 
kaže u kojoj je meri Bicikl spreman da prezre život. To je, brate, 
za pohvalu. Ni ja ne bih živeo da ne umem da prezrem život. E, 
a sad, čekaju me na svadbi. Ženim se.”

Posle trenutak ili dva, Automobil se priseti:

„Hej, bratac”, doviknu Biciklu, „ako je to pecivo koje no-
saš za svadbu, davaj, nemoj da čekamo, praseće pečenje je već 
isporučeno, ohlađeno piće teče u potocima, jer ti sledeći put 
neću oprostiti. Nisi valjda zaboravio da dodaš u isporuku i rol-
nice i princes-krofne.” Automobil se pokrenu, dade gas i ode 
Pohorskom ulicom put Galenike. Ionako nikakvog policajca niti 
saobraćajca nije bilo na vidiku. Mora da ih je virus proredio. „Ma 
šta taj bulazni!” reče Bicikl, ali da ga niko ne čuje. „Ko svadbu 
pravi ponedeljkom!? Ponedeljkom se rade likvidacije, izravna-
vaju se računi.”

Okupljeni prolaznici kao da su ubrzo zaboravili na udes. 
Neki se raziđoše, a ostali počeše da govore o koječemu, valjda 
da bi zaboravili na virusnu muku koja je zaokupila svet, o re-
kordnim brojevima testiranih, zaraženih, hospitalizovanih, onih 
na respiratorima i umrlih, pa koliko maske i sapunica zaista šti-
te, kad će antitela i prokuženost, antikoronski lekovi, najavlje-
ne vakcine. Iako je govoriti o tome upravo najbolji način da se 
tome prilagodimo, nastavljajući da spokojno živimo i umiremo. 
„Radimo i mi vacinu, rekô ministar”, dovikuje neko iz gomile, 
„imamo tajnu vacinu, samo Srbija!” 

Počeli su razgovore o zagađenosti vazduha, pri tome po-
preko pogledujući Bicikl kao da upravo on i njemu slični truju 
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atmosferu, pa onda o klimatskim promenama, da li je zagreva-
nje planete stvarno ili izmišljeno.

Za to vreme je Bicikl u sebi razgovarao s pekarskim po-
moćnikom.

„Da tužimo Automobil?”

„Ne bih. Ja ću uvek biti kriv.”

„Da”, rekoše obojica, „Automobil i Bicikl, dva sveta. Većina 
je, i da je ne pitamo, za prvi svet. Bicikl nije na ceni, i gotovo. 
Više nema ni kradljivaca bicikla kao nekad.”

„Kad sam već onemogućen u svojoj misiji isporuke, val-
jda se slažeš da preostale svedoke nahranimo?”

Svedoci koji su mahom bili protiv Bicikla još su mrmorili 
oko nas, na uglu preko puta Pošte. Iako avgust, nedugo posle 
podneva, sunce nije bilo jarko.

Bicikl uz pomoć pomoćnika otvori korpu i ponudi zalogaj 
ljudima. Gledali su ih u neverici. Prvo je prišao dečak od sedam 
ili osam godina. Za njim mlađa devojčica. Sami su se poslužili 
perecama iz korpe. Gospođa pokraj saobraćajnog znaka, a koja 
ne veruje u pravdu, uzela je đevrek. Zatim su svi ostali nagrnuli. 
Mljackajući, nastavili su svoje zabrinute razgovore.

Bicikl ih je, sa svojim vozačem, slušao samo sa pola uha. 
Tek bi ponekog letimice pogledao. Izbegavao je prepirku. Bila je 
to automobilska partija, pa nije hteo da pogoršava svoj ionako 
neugodan položaj. Znao da je ta partija nepotkupljiva i da ništa 
ne znači što im je velikodušno malko ispunio prazan želudac.

Bio je siguran da se okolo skupio ogranak automobilske 
partije. Jedva ih je slušao, ali je čuo. Trgnuo se kad se odjed-
nom, ni odakle usred gomile, pojavio onizak i debeljuškast lik 
s vojnom gas-maskom na licu. Taj je najpre skinuo masku. Mora 
da je bio penzionisano vojno lice, iako ne baš visokog čina. Naj-
verovatnije zastavnik. Spočetka je samo ćutao i slušao.

„Kad bi se Zemlja istinski i valjano zagrevala, ne bi bilo 
nikakvih virusa”, govori jedan. „Svi virusi bi izgoreli.”

„Uz to”, dodade njegov sagovornik koji je preko maske 
nabacio i vizir, „ne bismo morali da plaćamo grejanje, koje mi 
sad uzima trećinu penzije.”

Drugi starac bi da vikne, ali iz usta mu izlaze samo krklja-
vi glasovi, pa je teško razaznati šta govori, možda, pokušava 
Bicikl da pogodi, nešto kao „Dijeta, ljudi božji, dijeta, isključivo 
namirnice plave, bele i crvene”. Izgleda neka slikarska dijeta, sa 
ofarbanom Mrtvom prirodom, pomišlja Bicikl.
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„Dosta priče o tome”, gnevno se javlja crvenokosa devojka 
dok izlazi iz gomile i prelazi ulicu put autobuske stanice, „ja sam 
se već prilagodila, i prilagođenija ne mogu biti osim da umrem.”

„Znamo mi šta su seobe naroda. Nek prolaze ljudi, ionako 
niko ovde ne ostaje. Setimo se seoba Srbalja.”

„Slepi ste kod očiju”, zastavnik se neočekivano javio 
gromkim uzvikom. „Sve je to namešteno.” 

Ženski glas: „Ipak, Srbi nisu prelazili granice u kontejneri-
ma i gušili se u njima. Niti nasrtali na žilet-žicu.”

„Budimo strpljivi.”

„Misliš, posle jednih dolaze na red drugi.”

„Ništa ja ne mislim.”

„Rekao si.”

„Zar sam na sudu? Samo govorim. Mišljenje je precenjeno.”

„To je veliko resetovanje”, opet je uzviknuo zastavnik. Uto 
je niotkuda, u iskrpljenoj mantiji, iskrsnuo neki bradonja, reklo 
bi se raspop, koji je na zastavnikov povik dreknuo: „Tamjan, 
tamjan, deco, ovčice moje! Tamjan čuva od muva, komaraca i 
virusa. Tamjan je Bog izmislio.” Posle tih reči raspop je nestao 
iz gomile, kao da ga nije ni bilo. Drugi glasovi, ne mareći ni za 
tamjan ni za veliko resetovanje, nastavili su nagađanja o Auto-
mobilu i da li bi moglo biti nekog ćara od njega.

„Kud je otišao Automobil? Mogli bismo i mi na njegovu 
svadbu. Valjda nije daleko.”

„Mogli bismo. Pozvao nas čovek. Vidi se odmah da je dru-
željubiv.”

„Ali on, osim što je oduvao prašinu koje nije bilo, nije baš 
ništa rekao u tom smislu.”

„Nije, tačno, ali to se podrazumevalo. Videlo mu se u očima.”

„Videlo mu se i na crnoj maski koju drži ispod brade.”

„Ma to mu je leptir-mašna. Ti nosiš masku oko vrata, ne on.”

„Ni kod mene nije maska. Omča, ćoravko.”

„Pobego si s konopca, a?”

„Ti bi, deda, da omastiš brk za džabaka.”

„Veliko resetovanje, nego šta!”, zastavnikov povik je ovaj 
put sve nadjačao. „Ovoliko ljudstvo se ne može nahraniti. Mora 
da bude desetkovano.”

„Trebalo bi da umuknemo. Eksperti koje je unajmila vlast 
tvrde da tako uvećavamo broj zaraženih. Ko govori, ubija one 
koji ga slušaju otvorenih usta.”
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„Da ćutimo i dišemo dok možemo.”

„Ni da dišemo.”

„Jedino se može disati u vladinim zgradama. Vazduh tamo 
nije zagađen.”

„Tako je, zato i savetuju da se pije terpentin.”

„Moj ujak umesto vode pije rakiju. Kaže da ga to štiti. Sve 
ostalo su gluposti, prazne maškare. Samo dobra domaća mu-
čenica čuva.”

„Nipošto alkohol u sebe, isključivo na sebe. Ako nešto 
treba piti, onda surutku i mleko, kozje i kravlje. I to nekuvano!”

„Nemoj reći, prijane, ko Boga te molim.”

„Predsednik preporučuje votku.”

„Koji predsednik? Nije valjda naš?”

„Budibogsnama, naš predsednik je antialkoholičar. I ve-
getarijanac. Meso ni da primiriše. Pogledajte ga, kost i koža. ”

„Baš je kost i koža. Takvi su najizdržljiviji.”

„Taki je pošten. Vrijedi ga opet glasat.”

„Veliko resetovanje!”

Dobacivanja su se zahuktavala.

„Zar ne pije?”

„Veliko resetovanje!” Posle tog povika, zastavnik je na 
glavu natukao svoju gas-masku i lagano odšetao. Nije imao 
više šta tu da traži. Niko ga nije podržao.

„Ne pije? Ni kapljicu?”

„To je šteta za njega i nas”, oglasio se mršavko koji je do-
tle ćutao, podrignuo je, izvadio pljosku i s njom u ispruženoj 
ruci se obrnuo u mestu nudeći najbliže. Niko nije prihvatio 
ponuđeni spas, pa on otpi dug gutljaj i lagano ode iz gomi-
le. „Znam ja kad treba napustiti društvo”, mrmljao je. Tad se i 
ostali, kao da su se prisetili da ih čeka neki važan posao, žurno 
ili oklevajući, kako ko, raziđoše. Možda se neko od odvažnijih i 
proždrljivijih zaputio u potragu za svadbom koji priređuje Au-
tomobil mladoženja.

Poslednji koji je ostao, muškarac u košulji s kratkim ruka-
vima, reče pretposlednjem:

„Eto, prošao nas je i ovaj Bicikl. Dok je trajao, imali smo 
događaj. Uskoro će i jesen i novi događaji.”

„Pušimo, onda plućni virusi neće imati za šta da se uhva-
te”, ispuštajući dim kroz nos ispotiha reče sredovečni svedok, 
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koga niko inače nije primećivao, jer se sve vreme trudio da ne 
izgleda kao deo gomile. „Duvan je kao stvoren da ih oduva.” 

„Pošto više ne možemo dalje”, rekao je Bicikl vozaču, 
„moraćemo zasad da odustanemo.Uostalom, stigli smo.”

„Do cilja? Zar je ovo bio cilj?”

„Da, stigli smo. Oslušni. Pogledaj. Sve bilo i više ga nema 
dok trepneš okom.”

„U zemlji smo nesrećnika?”

„Nazovimo zemlju budala kako god želiš. I mi ovamo pri-
padamo.”

„I šta ćemo da radimo?”

„Ništa. Kao uvek, čekaćemo.”

„Pa svi su otišli!?”

„Zato ćemo i da čekamo.”

„Hajde da se zagrlimo.”

„Nipošto. Jedino ako su ti ruke duže od dva metra.”

–––––––––

[Napomena: Ovo je priča iz romana u nastajanju, a za koji pisac 
kaže da je mozaični roman s Kafkom.]
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vesti iz kulture

Bob Dilan dobitnik Nobelove nagrade za književnost
Legendarni američki muzičar Bob Dilan (75) dobitnik je 

Nobelove nagrade za književnost za 2016. godinu, odlučila je 
Švedska akademija.

IZVOR: BETA, ČETVRTAK, 13. 10. 2016. | 13:06

komentari (8)

Soni| 13. 10. 2016. 
Ovo je najbolja vest koju sam čuo u poslednjih godinu 

dana. Bobi is knockin’ on Heaven’sdoor!!!

Olja| 13. 10. 2016. 
Ovo je samo dokaz da je Nobelov žiri korumpiran kao i 

svi ostali.

onako usput| 13. 10. 2016. 
milion evarasine!

Soni| 13.10. 2016. 
@Olja 
Šta ste podrazumevali pod tim korumpiran? Da je Dilan 

lično potkupio Nobelov komitet? Njemu to ne treba.

Nasmešeni pas| 13. 10. 2016. 
Džoni, vrati se sve ti je oprošteno.

Olja| 13. 10. 2016. 
@Soni
Niko nikome nije morao da daje novac, sve je to deo šireg 

paklenog plana da se svetska književnost svede na tri akorda i 
četiri petparačke rime. I ja se nadam da Dilanu to ne treba, da će 
poći stopama jednog Sartra. Iako je filozof koliko i pesnik. BTW, 
kad ste mu već čestitali, znate li uopšte šta peva u Knockin’ on 
Heaven’sdoor? Sahraniste ga na pravdi Boga.

mirjana đurđević
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onako usput| 13. 10. 2016. 
a ni koen se neoseca najbolje

Soni| 13. 10. 2016. 
@Olja 
Predajem se☺

Završen pozorišni festival u Kragujevcu:
Mirjani Karanović Joakimova nagrada za glumu

IZVOR: BETA, SUBOTA, 15. 10. 2016. | 11:59

komentari (8)

onako usput| 15. 10. 2016. 
I ta mira.u stare dane se isprovaljivala za nista.baszalosno.a 

dobar glumac.

Olja| 15.10. 2016. 
@onako usput
Glumica, a ne glumac. Velika glumica, najveća živa koju 

imamo. A odskora i sjajna rediteljka. Nagrada je ovaj put otišla 
u prave ruke.

onako usput| 15. 10. 2016. 
daj bre tetka nemoj sad ti da se provaljujes

Olja| 15. 10. 2016. 
@onako usput
Nisam ničija tetka, a posebno ne osobama koje nemaju 

elementarno znanje pravopisa. 

Soni| 18. 10. 2016. 
@Olja 
Sa malim zakašnjenjem ovaj put se pridružujem vašim 

čestitkama velikoj Mirjani Karanović, ipak se oko nečega slaže-
mo☺ Nagrađenu predstavu nisam gledao, ali sam siguran da 
je zasluženo. 

Olja| 18. 10. 2016. 
@Soni
Nisam ni ja, nažalost. Nadam se da će uskoro gostovati u 

Beogradu. Ali je zato Dobra žena izvrstan film, a Karanovićeva u 
vrhunskoj formi. 

d
o
m

e
t
i



71

Nasmešeni pas| 18. 10. 2016. 
@Olja @Soni
A da razmenite brojeve mobilnih?☺

onako usput| 18. 10. 2016. 
neku bosansku mrezu

Zbog protesta otkazana predstava Isus Hrist superstar
Pozorište u jednom od najvećih ruskih gradova otkazalo 

je izvođenje mjuzikla Isus Hrist superstar posle protesta orga-
nizacije pravoslavnih hrišćana.

IZVOR: TANJUG, SREDA, 19. 10. 2016. | 08:40

komentari (11)

Olja| 19. 10. 2016. 
Beogradska premijera rok opere Isus Hrist superstarodr-

žana je samo dve godine posle brodvejske, u direktnom televi-
zijskom prenosu. Ono što je bilo moguće 1972. danas je neza-
mislivo. Na televiziji je moguće gledati samo gole stražnjice u 
rialiti programima i kako patrijarh blagosilja fudbalske klubo-
ve. Pitanje je dana kada će „pravoslavni hrišćani” i ovde kao u 
Rusiji početi da vode repertoarsku politiku ISPRED pozorišta, 
pošto unutra ne zalaze. 

Nasmešeni pas| 19. 10. 2016. 
Hladan znoj mi curkom nagriza vrat
Paranoja
Bježimo u mrak

onako usput| 19. 10. 2016. 
sve je to proizvod iz zapadne kuhinje.istocni narodi su 

verujuci.sakacast Rusiji koja postuje verska osecanja svojih 
gradjana.

Olja| 19. 10. 2016. 
Neko je, onako usput, naučio da se Rusija piše velikim 

slovom? Dobar početak, samo nastavite. 

Soni| 19. 10. 2016. 
@Olja 
Pustite botove da zarađuju svoje sendviče, nego, sećate li 

se Branka Milićevića u ulozi Pilata? Jedna od njegovih najboljih 
uloga, najbolji u predstavi svakako. 
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Olja| 19. 10. 2016. 
@Soni
Iskreno, ne. Bila sam dete. 

Soni| 19. 10. 2016. 
@Olja 
I ja. Ali su moji roditelji gledali Isusa pet puta. I pričali. 

Gledao sam reprizu na televiziji, godinama kasnije ☺

Olja| 19. 10. 2016. 
@Soni
Volite pozorište?

Soni| 19. 10. 2016. 
@Olja 
I Boba Dilana, oprostite. I još štošta ☺

Nasmešeni pas| 19. 10. 2016. 
Ili je nemir
Ili je strast
Ima tog ovdje isuviše

onako usput| 19. 10. 2016. 
je*la vas sve amerika i amsterdam

Koliko knjiga pročitate godišnje?
U toku je Sajam knjiga u Beogradu, koji bi trebalo da 

predstavlja afirmaciju i popularizaciju čitanja i književnosti.

IZVOR: TANJUG, SREDA, 28. 10. 2016. | 10:14

Koliko knjiga pročitate godišnje?

Više od deset 61%

Do deset? 31%

Ne čitam uopšte 8%

BROJ GLASOVA: 632

komentari (12)

Citac| 28. 10. 2016. 
Prošle godine 250. Divna godina. Ove nazalostnesto manje.

Olja| 28. 10. 2016. 
Da li pravi ljubitelj književnosti uopšte broji pročitane 
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knjige? Ukoliko rezultati ove ankete nisu izmišljotina urednika, 
pitanje je koji se to naslovi broje u „više od deset”? Prema top 
listama naših izdavača to uopšte nisu knjige već obično smeće. 

Soni| 28. 10. 2016. 
Kao Bob Dilan, na primer? ☺

Olja| 28. 10. 2016. 
@Soni
O, nije vas odavno bilo, gospodine Soni? Sve vreme ste 

bili na Sajmu ili ste slušali Dilanove knjige?

Soni| 28. 10. 2016. 
@Olja 
Ništa od toga, nažalost. Običan službeni put sa traljavim 

internetom.

Olja| 28. 10. 2016. 
@Soni
I, šta spakujete u kofer kad krenete na službeni put? Ma-

nje ili više od deset knjiga? Godišnje ☺

Soni| 28. 10. 2016. 
@Olja
Samo tablet. Pre nego što me napadnete pričom o mirisu 

knjiga, i kako leže u ruci, u svoju odbranu imam da kažem da je 
u pitanju profesionalna deformacija. Običan inženjer koji proči-
ta više od deset e-knjiga godišnje, čak i poneku papirnu. 

Olja| 28. 10. 2016. 
@Soni
Ja bih rekla da ste onda vrlo neobičan inženjer, oni ništa 

ne čitaju ☺ Pri tom Soni. Radite u Soniju, upravo ste stigli iz 
Japana? :D

Soni| 28. 10. 2016. 
@Olja
Soni je od SonnyRollins, kad smo već kod književnosti ;) 

A sad zaista moram da se vratim poslu.

Olja| 28. 10. 2016. 
@Soni
Bilo je zadovoljstvo ćaskati sa vama, posebno jer niste 

Sonny Bono :D 
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Soni| 28. 10. 2016. 
@Olja
Ha-ha, nisam. I meni je bilo zadovoljstvo, posebno jer 

onaj bot Ministarstva kulture danas negde zalutao u prolazu 
kroz rubrike.

Nasmešeni pas| 28. 10. 2016. 
Hajde uzmi me sa sobom
Uradi mi sve sto znas...

Olja| 28. 10. 2016. 
Čovek nigde nema mira od dokonih budala.

Bivši muž Marine Abramović: Nije bilo kako je rekla
Izložba nemačkog umetnika Ulaja koja je otvorena u Mes-

tnoj galeriji u Ljubljani nazvana je „I Other”.

IZVOR: BETA, SREDA, 03. 11. 2016. | 10:14

komentari (14)

onako usput| 03. 11. 2016. 
koji su sad ovi?

Nasmešeni pas| 03. 11. 2016. 
Ja se zovem Pola Horvat
Ljubila sam mrtvog čovjeka...

onako usput| 03. 11. 2016. 
ne se*i

unezverena sinkopa| 03. 11. 2016.
Ne se*e ehehe. Ovo je drugi clanak koji vecerascitah u 

kojem se Marina A. pominje. U prvom su ona i LadyGaga na 
nekoj zurci na kojoj se jede hrana u obliku ljudskih leseva. Na 
fotografijama je prikazano i nekoliko malih devojcica sa te iste 
zurke, a tema clanka je pedofilija u dzet setu.

Soni| 03. 11. 2016. 
Krleža bi najbolje opisao ovog čoveka i Marinu Abramo-

vić. Period u kom su stekli slavu je upravo onaj period deka-
dencije kojoj su se divili oni koji su tada bili skorojevići a danas 
su postali globalistička elita.



75

d
o
m

e
t
i

Olja| 03. 11. 2016. 
@Soni
Krleža? E-Krleža? ☺ Vidite, mene Marina fascinira svojom 

ludošću, harizmom, neustrašivošću... idejama koje pretače u 
performans koji mnogi učeni/stručni ljudi nazivaju umetnošću. 
Uvek jedva čekam da pročitam šta je radila, odnosno smislila 
da šokira. I zaista ume da šokira. Njen bivši suprug verovatno 
poseduje umetničke kvalitete, jer se verovatno ne bi ni spojili, 
ali sve što o njemu znam je da je njen suprug, da su hodali Ki-
neskim zidom i da su se gledali na njenom performansu.

Nasmešeni pas| 03. 11. 2016. 
Izvinite što se mešam kao privatno lice, pardon pas, ali 

vi zaista ne znate kako je bilo. Nje ne bi bilo da nije bilo njega, 
dok bi njega sigurno bilo da nije bilo nje. Samo toliko.

onako usput| 03. 11. 2016. 
opet se*eš

Nasmešeni pas| 03. 11. 2016. 
Drugom stranom jablane kreni
jablane kreni!

Soni| 03. 11. 2016. 
@Olja
Vidite da je i taj susret očima, jedino iskreno što sam ika-

da doživeo od Marine Abramović, bio laž. 

Olja| 03. 11. 2016. 
@Soni
Grešite, u pogledu je uvek istina.

Nasmešeni pas| 03. 11. 2016. 
Na neku čudnu foru
Marina misli da zna
Što sve treba da čini
U društvu frajera

Olja| 03. 11. 2016. 
@Nasmešeni pas
Ne mešajte se, pobogu!

onako usput| 03. 11. 2016. 
a da se vas dvoje kresnete u komentarima?možda vas 

krene prformans
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Čuvena Konča Buika pred nastup u Beogradu: 
U OVOM J...... SVETU VIŠE NIKO NIKOGA NE SLUŠA

IZVOR: TANJUG, SREDA, 25. 11. 2016. | 10:14

komentari (30)

Olja| 25. 11. 2016. 
Možda niko nikog ne sluša, ali će nju Beograd čuti! Praznik!

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Slušate Buiku? ☺

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Obožavam! A vi opet na službenom putu, nije vas bilo 

čak ni ispod teksta o Dilanovom govoru na dodeli Nobelove 
nagrade.

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Ipak ide na dodelu? Promaklo mi je, stvarno previše posla 

proteklih nedelja.

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Ne ide, govor će biti pročitan, ali će da peva Peti Smit, ”A 

Hard Rain’s A-GonnaFall”☺

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Izgleda da nas je Dilan pomirio, polusartrovski.

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Ne baš, ali bih Peti volela da čujem.

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Buika kao utešna nagrada?

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Ne može Buika nikako da bude utešna nagrada, ona je 

jedinstvena. Kao i Pati.
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Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Slažem se. U Stokholm ipak ne možemo.

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Sava centar je bliže. ☺ Idete?

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Naravno. Vas ne treba ni da pitam?

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Brojim dane.

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Nego, izgleda da smo danas ovde sami? 

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Eno ih svađaju se oko toga da li je Glogovac trebalo da 

prihvati ulogu transvestita u hrvatskom filmu. Onaj u prolazu 
tvrdi da je to izdaja zemlje a Nasmešeni mu peva filigranske 
pločnike. 

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Samo nek se svađaju. A mi da iskoristimo gužvu...

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
? 

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Mejl, kontakt na nekoj društvenoj mreži...

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Nikako, ko zna ko nas posmatra. Ali zato... idete na koncert?

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Idem, rekao sam vam.
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Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Sami?

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Sam. 

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
A da pođemo zajedno? Ja sam doduše već kupila kartu.

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
I ja. Ali možemo da se nađemo posle, na izlazu, sigurno će 

biti puno materijala za razgovor☺

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
☺ Može. Da vidimo... Pored biletarnice, biće zatvorena pa 

neće biti gužve. Imaću zelenujaknu. 

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Visina, boja kose?

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni 
Zar je to važno? ☺

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Nije ☺ Ja nosim teget jaknu i recimo obućiću crveni 

džemper. 

Olja| 25. 11. 2016. 
@Soni
Dogovoreno! Prekidamo dok se nam se ne pridruži neko 

sa kariranim kačketom. Koji laje ili guta velika slova ☺

Soni| 25. 11. 2016. 
@Olja
Jedva čekam da vas upoznam.
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***
Tihomir zvižduće uz radio dok pakuje pivske flaše u tor-

bu, konačno jedno veselo veče pred njim. Domaća aždaja je bla-
goizvolela otići na nekakav ženski rođendan, u nekakav „Red 
shoes”, gde sviraju nekakve „Frajle”, nekakvu muziku... Poku-
šala je da mu pušta, horor, „Plavi orkestar” im nije ravan. Nema 
veze, nek je živa i zdrava. Samo kad je odsutna, za promenu. 
Spremila je pitu s mesom, kao da se iskupi što izlazi, kao grize 
je savest što ih ostavlja. Njega i na svu sreću večito odsutnu 
decu, kojima on kao treba da ostavi po dva parčeta pite za do-
ručak, „jer će ona da zagine”, ponela je u najlon kesi i svoje 
„plesne cipelice”, zelene, zeleno, jebem te zeleno. A i tebe je-
bem, Tihomire, daltonisto kad si se ženio, ma slepče i gluvaću, 
u šta si gledao i šta si slušao...

Mora da požuri po pivo, Sima i Drakče samo što nisu stigli. 
U prolazu upali Sonijafull HD, 3840 x 2160 (4K), 55”, svog najbo-
ljeg prijatelja, ma kakvog prijatelja, brata rođenog, Premijer ligo 
spremni smo! Arsenal – Liverpul, ta-ta-ta-tam!

Okrene se s vrata, na televiziji najava večerašnjeg kon-
certa Konča Buike, eno je dere se iz njegovog Sonija. Slegne 
ramenima i siđe u samoposlugu.

***
Olivera se takođe sprema da siđe. Samo do trafike, osta-

la je bez cigareta. Nervozno kopa po tašni, da napabirči sitniš. 
Stojan ove nedelje radi drugu smenu, što će se završiti u kladi-
onici, može da se kladi, pokupio joj je noćas sav novac iz nov-
čanika i rezervnu paklicu duvana. Tako joj i treba kad se udala 
za dripca, a mogla je... mogla je da se uda za nekog inženjera, 
s tabletom, umesto što je pravila dete s lezilebovićem koji... 
bezveze, prekasno je.

„Utišaj!”, viče put spavaće sobe odakle pijuče kompjuter-
ska igrica. Negde je videla dvadeset dinara u metalu, osvrće se 
po kuhinji. „I momentalno da si spakovao laptop i vratio mi ga. 
Knjigu i u krevet! Sutra imaš kontrolni, hoćeš da ko tvoj otac...”

Ma šta će joj inženjer, mogla je ona da završi filološki, da 
stane za katedru, a ne da ispira mozak na šalteru, aha, evo ih 
dvadeset dinara, mogla je da sluša Konču Buiku, iz prvog reda, 
za tri hiljade i osamsto dinara, tri hiljade i osamsto mu majki 
dripačkih, što je pola od sedam i šesto, koliko košta zelena ja-
kna koju želi, na rasprodaji u C&A, može samo da je želi, doži-
votno. Mogla je, prekasno je. E, da, mora da promeni nick čim se 
vrati. Nema više Olje, sad je Vera.



pucnji u rasvitak

Noć je mirisala svakojako.

Mirisala je na bilje skriveno u senkama i prošarano me-
sečinom; mirisala je na smokve i jod iz lahora koji je dopirao 
s mora. Mirisala je na varljivi mir i bezbrižnost juga, obećanje 
trpkog gutljaja prožetog ukusom anisa i mastike sa Hiosa, hr-
skavog zalogaja sveže ulovljene ribe. Noć je mirisala na sve 
ono što život čini prijatnijim, lakšim, poželjnijim.

Mirisala je na smrt.

U gluvo doba, pod zvezdanim junskim nebom, kroz kapi-
ju groblja u Mikri kraj Soluna prošlo je pet automobila. Bila su 
to velika, visoka vozila sa zatvorenom kabinom i širokim belim 
točkovima koji su krckali po šljunčanom putu, obasjavajući ra-
stinje, žbunje, stabla maslina i nadgrobne spomenike svetlom 
iz krupnih, isturenih farova nalik na radoznale mehaničke oči.

„Pukovniče, imamo li još daleko da idemo?”, reče muš-
karac oblog lica i gustih, zašiljenih brkova na zadnjem sedištu 
drugog automobila u koloni. „Gde je to mesto? I zašto ovako, 
po mraku? Trebalo je sačekati da se razdani.”

Krupni ćelavi muškarac bikovskog vrata, brkova još ta-
mnijih i težih, okrenu se od otvorenog prozora kroz koji je ne-
zainteresovano posmatrao tamne obrise spomenika i niskih 
krošnji spram vedrog zvezdanog svoda, povuče novi dim iz pri-
paljene cigarete i pogleda saputnika ispod oka.

„A što pitaš, Malobabiću? Misliš da vojnici neće videti do-
bro da nanišane?”

Sagovornik se zagleda u njega, stisnutih usana, i oćuta.

„Ne brini, Rade”, reče ćelavi brka u razdrljenoj košulji i blu-
zi sa koje su bili strgnuti širiti, tako da je za njima ostao samo 
bledi trag čoje i malo iskidanog konca. „Imaju oni fenjere.”

Prvi automobil u koloni se zaustavi izbivši na malu uzvi-
sinu. Bio je tamo proplanak okružen stablima maslina, malo 

goran skrobonja
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udaljen od središta groblja, i ostala vozila stadoše tamo gde su 
šoferi uspeli da pronađu mesto, naređavši se ne baš vojnički 
niti pod konac. Vrata se pootvaraše, i ljudi u uniformama iza-
đoše iz automobila. Jedan od njih, čovek sa činom poručnika, 
priđe drugom vozilu, lako držeći ruku na futroli pištolja koja 
mu je visila sa opasača.

„Pukovniče Dimitrijeviću. Potporučniče Malobabiću. Kraj puta.”

Ćelavi brka – Dimitrijević – izbaci palcem i srednjim pr-
stom zadimljeni opušak kroz prozor, pogleda odozdo u poruč-
nika i osmehnu se. „Evo, Protiću, odmah ćemo”, reče.

Iz prvog automobila je izašao oficir sa činom kapetana, 
kraj koga je stajao vitki sredovečni muškarac pravog držanja i 
fino štucovane brade, samo u čizmama, čakširama i košulji.

„Kapetane Stojkoviću”, obrati se Dimitrijević oficiru. „Na-
dam se da nam je major Vulović ostao čista obraza i neokaljane 
časti, kad je već ovako mnogo vremena proveo nasamo sa vama 
u kolima. Hodi, Ljubomire, deder ovamo. Među svoje. Pusti te 
belosvetske kao što je Stojković, nek se bave sami sobom.”

Obasjan farovima vozila, kapetan pocrveni od besa na ne-
hajno izgovorenu Dimitrijevićevu uvredu: to su jasno čula pet-
naestorica sada postrojenih vojnika, a on je jako dobro znao ka-
kve priče o njemu u komandi kolaju još i pre dolaska u Solun. 
Ali njegov bes je bio jalov: Dragutinović je već bio van svakog 
njegovog upliva i odmazde.

Vulović dohrama do dvojice drugova, oslanjajući se o 
štap. „Stigosmo, Dragutine?”, reče on.

„Stigosmo, Ljubo.”

Kapetan Stojković proguta gnev i okrenu se od trojice 
muškaraca bez činova, pokazavši rukom.

„Gospodo oficiri, izvolite.”

Svetla automobila obasjavala su proplanak sa tri plitke 
rake i u svaku od njih bio je poboden kolac, a sa strane su bile 
hrpe sveže iskopane zemlje. Trojica osuđenika polako priđoše i 
spustiše se, svaki u svoju.

„Poznajete dobro sudskog potpukovnika Dabića”, reče 
Stojković hladno. Dežmekasti oficir priđe do njega sa velikom 
kožnom mapom za spise u rukama i havelokom na glavi. Odred 
vojnika stajao je desetak koraka dalje, sa puškama uz nogu. „On 
će vam sada pročitati presudu.”

Osuđenici se zgledaše dok je potpukovnik otvarao mapu 
i nameštao monokl, i dok je poručnik Protić prinosio fenjer. 
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Malobabiću nervozno zaigra donja usna, ali pukovnik Dimitrije-
vić mu se smireno osmehnu i potporučnik udahnu duboko, pa 
se zagleda sa kivnjom u vojnog sudskog činovnika.

„U ime Njegovog Kraljevskog Visočanstva, a na osnovu 
presude Nižeg vojnog suda koju je u postupku apelacije po-
tvrdio Viši vojni sud, okrivljeni major Ljubomir Vulović, dobro-
voljac Rade Malobabić – pripadnik organizacije ’Mlada Bosna’ 
i Dragutin Dimitrijević zvani Apis, zamenik načelnika Treće ar-
mije i vođa oficirskog društva ’Crna ruka’ proglašeni su krivi-
ma za pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića 
11. septembra godine 1916. kod sela Ostrova i osuđeni na smrt 
streljanjem.”

Major Vulović se okrenu prema ostaloj dvojici i reče tiho, 
dok je potpukovnik i dalje čitao: „Braćo, vidi se da je u našoj 
slavnoj vojsci velika nestašica kuršuma: izgleda da su Dabiću 
naredili da nas udavi – čitanjem.”

Apis je zamišljeno pušio dok je potpukovnikov glas mo-
notono deklamovao u noćnoj tišini: Istragom je nepobitno utvr-
đeno da je pukovnik Apis smerao da počini vojni puč, zbaci regen-
ta sa vlasti i s Austrougarskom sklopi separatni mir...

„Nego, Dragutine, sve hoću da te pitam pa ne stižem”, 
reče ponovo major, „a sad biće da imamo dovoljno vremena za 
to, jer Dabić doista neće skoro svršiti s ovim... Bi li, da ikako mo-
žeš, promenio nešto u prošlosti, uradio nešto drugačije, može 
biti nešto što nas ne bi dovelo do ovog rasvitka i ovih rupa u 
kojima stojimo?”

Apis se začkilji u Vulovića, pa osmotri Malobabića koji je 
ukočeno slušao reči presude kao da su to poslednji rukohvati 
kojima se drži za život, očekujući da kad i njih konačno pone-
stane, padne u crni ponor bez povratka.

„Da znaš, Ljubo”, reče pošto je otpuhnuo dim, „često se to 
i sam pitam.”

Najednom pukovnik Dimitrijević više nije bio tu, u grčkom 
zaseoku kraj Soluna, ni tad, pred kraj juna 1917, već u Beogradu, 
mnogo godina ranije, daleko mlađi i stasitiji, u poručničkoj uni-
formi, tek pošto je izašao s Akademije.

Prilazio je vratima udžerice blizu Savamale za koju mu je 
sestra Jelena rekla. „Otidi tamo, Dragutine, mili brate, tamo ti 
je jedna ciganka koja sudbinu proriče – u dlan gleda, i u karte. 
Nemiran si, rastrzan, vidi se da ti se misli ne mogu svrteti oko 
jedne stvari. Neka ti ona kaže šta te čeka, pa poverovao u to ili 
ne, ipak ćeš imati nekakvu zamisao o tome šta želiš od sebe.”
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Otvorio je rasklimatana daščana vrata i ušao u prostoriju 
punu senki, ali vrata nije zatvorio za sobom već je stao u pola 
koraka, zureći zaprepašćeno. Očekivao je staricu u šarenoj ma-
rami, smežuranih ruku i kukastog nosa, sa teškim narukvicama 
i niskama perli na poprsju, ali ono što je ugledao nagnalo ga 
je da shvati da je njegova sestra nešto sasvim drugo imala na 
umu kada ga je tu poslala.

Vračara nije mogla biti starija od dvadeset, i nije sedela 
za stolom gde su bile rasute masne karte među mističnim sve-
ćama i katancima za ljubavne vradžbine. Ležala je na širokom 
divanu koji je zauzimao gotovo čitavu prostoriju, gotovo bez 
ičega na sebi. Jedna gola noga sa grivnom oko gležnja bila joj 
je opružena, druga podignuta i savijena u kolenu, a bujne gru-
di prelivale iz raskopčane tesne, bele platnene košulje. Vrana 
kosa bila joj je uredno začešljana i podignuta pozadi u punđu, 
ukrašenu velikom plavom šnalom u obliku cveta, lice čisto i 
umiveno, krupne crne oči zejtinjave i pohotne, baš kao i po-
lurazmaknute crvene usne između kojih su se belasali rubovi 
zdravih, snažnih zuba. Kada ga je ugledala, osmehnula mu se i 
klimnula glavom kao da kaže: Tako je, momak, ja sam ta koja te 
čeka, ja sam ta koja će ti promeniti život.

Bio je zgrožen. Bio je uplašen, kao nikada pre, on koji se 
isticao hrabrošću i čvrstinom u celoj klasi. Progutao je knedlu, a 
onda bez reči izašao, zalupio vrata za sobom i otišao – pobegao 
– žurnim korakom iz Savamale, sav crven u licu. Tog dana se 
nešto prelomilo u njemu. Tog dana je doneo odluku da čitavo 
svoje biće posveti Otadžbini, Srbiji, da ona bude njegova vere-
nica, i badava su ga na vojnim balovima i dvorskim prijemima 
saletale devojke iz visokog društva: Dragutin Dimitrijević Apis 
ostao je nepokolebljiv u tome da nikada ne dodirne niti jednu 
ženu, da ne podlegne poroku bilo koje vrste.

I ta, jedina za njega dostojna zaručnica, naložila mu je da 
ukloni Aleksandra i Dragu i dovede Karađorđeviće na vlast; za-
nosna i varljiva, rekla mu je da poveže Mladobosance sa Crnom 
rukom i da Ferdinand mora umreti, jer samo je iz velikog, kr-
vavog i masovnog stradanja ona mogla da nikne preporođena, 
zdrava, nepobediva. I tolika je ljubav te njegove verenice prema 
njemu bila, da je evo dospeo tu, sa dvojicom drugova, zbog 
„atentata” za koji nije bio ni najmanje kriv.

A možda, da je tog davnog dana u Savamali postupio dru-
gačije...

On zamisli kako u udžerici zatvara vrata za sobom i prilazi 
vračari spremnoj da ga uvede u tajnu puti, raskopčava uniformu, 
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prepušta se njenim prstima, usnama, jeziku. Pomisli kako po-
tom bira sebi drugu zaručnicu, skromniju, milosrdniju i ne tako 
hirovitu kao što je bila Otadžbina. Kako živi kao i svaki drug 
časni vojnik.

Kako je običan.

Apis se prenu i gotovo začuđeno zagleda u kolut dima 
koji je izbacio iz usta. Dabić je i dalje drobio, a unaokolo, na 
obzorju, videle su se prve naznake svetla. On se ponovo okrenu 
prema Maloviću i osmehnu se.

„Ne, brate Ljubo. Bez obzira na sve, ništa u prošlosti ne bih 
promenio, sve i da mogu.” Načas zaćuta, pa nadoda: „Surova je ve-
renica, Otadžbina, ali kad joj se jednom zavetuješ, do smrti si njen.”

Potpukovnik Dabić konačno zaćuta i zatvori mapu.

„Gospodo, presuda je pročitana. Kapetane...”

Stojković isuka sablju iz kanije.

„Vojnici, mir-NO!”

Trojica priđoše osuđenicima da im vežu marame oko glave.

„Mora li ovo, Stojkoviću?”, upita Apis.

Kapetan ga pogleda odozgo, sa spuštenom sabljom u 
ruci. Hladan izraz u očima malo mu je smekšao.

„Mora, pukovniče, takav je propis. Želite li još nešto da 
kažete pre nego što presuda ne bude izvršena?”

Malobabić, koji je sve dotad stajao ukočeno i ćutke, naj-
ednom siknu: „More, da se nosite svi u pizdu materinu koliko 
vas ima!”

Major Vulović se uspravi, podignuta čela, sa povezom pre-
ko očiju.

„Živela Crna ruka!”, uskliknu on. „Živela Velika Srbija! Ži-
vela Jugoslavija!”

Apis okrenu lice naviše, prema kapetanu Stojkoviću. Po-
vez mu se malo smaknuo tako da je zurio sjajnim crnim okom 
ispod gustih obrva, sa podrugljivim smeškom na licu.

„Neka vam je prosto, braćo Srbi. I tako ću večito ostati da 
živim u svakome od vas.”

Na kapetanovu komandu, postrojeni vojnici osloniše 
kundake u zglob ramena. On podiže sablju.

„Ni-ŠANI!”

Vojnici stegoše puške čvrsto, priljubiše obraze uz kun-
dake, uperiše cevi u tri čoveka u plitkim rakama. Na tren, kao 
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da vaskolika priroda zadrža dah. Obzorje se rumenilo svetlom 
novog jutra.

Stojkovićeva ruka sa sabljom odsečno se spusti.

Jato ptica preplašenih gromkim plotunom vinu se u nebo, 
poput tamnih pratilaca duša pogubljenih.

Potpukovnik Dabić ostade nekoliko časaka nepomično 
da posmatra klonule leševe streljanih, a onda pogleda na ručni 
sat. Iza njega je stajao Protić sa fenjerom i premetao se nervo-
zno s noge na nogu.

„Poručniče”, reče potpukovnik, „zabeležite da je presuda 
izvršena 26. juna 1917. godine u rasvitak, u četiri sata i četrdeset 
sedam minuta.”

Protić salutira slobodnom rukom dok se Dabić okretao 
da krene.

„Razumem, gospodine potpukovniče.”

Stojković vrati sablju u korice i zagleda se u streljane. Da-
bić mu se obrati dok je prolazio: „Gospodine kapetane, neka 
jedna kola ostanu da dovezu vojnike koji će zatrpati rake. Mi se 
vraćamo u Solun.”

Trojica vojnika, pod nadzorom poručnika Protića, uzeše 
lopate u šake i počeše da nabacuju zemlju na pogubljene. Sva 
vozila osim jednog ubrzo zaviše natrag na šljunčanu stazu i za-
vijugaše između rastinja i nadgrobnih spomenika natrag prema 
kapiji groblja.

„Eto”, reče onaj koji je posipao zemljom nepomične Api-
sove noge u čizmama. „Nekad najveći moćnik u zemlji, a tako 
da završi. Ni grob da mu se ne zna.”

„Pusti, Milutine”, odgovori njegov drug. „Politika ti je to. 
Što manje misliš, to bolje.”

Sva trojica nastaviše da rade u tišini. Kad su završili i po-
ložili lopate kraj tri neobeležene humke, jedan pripali šibicom 
cigarete ostalima, a potom i sebi.

„Nego”, reče on, „čini li se i vama kao meni da nas već 
dugo neko posmatra.”

Vojnik čije je ime bilo Milutin pogleda u druga iskosa, dok 
se treći osvrtao nelagodno.

„I ja stalno osećam nečiji pogled na sebi”, reče on. „A ovo 
baš i nije najbolje mesto i vreme za takve slutnje.”

Poručnik je stajao kraj otvorenih prednjih vrata automobi-
la. Čuo je o čemu vojnici govore, pa je i sam okružio po tamnim 
krošnjama maslina.
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„Hajde, brže više, ako ste završili”, reče nestrpljivo.

Vojnici pogasiše nedopušene cigarete, pokupiše lopate i 
vratiše se do automobila. Posedaše unutra, i vozilo polako kre-
nu sa proplanka niz stazu. Još koji tren, i zvuk motora izgubi se 
u daljini, ostavivši sveže humke u potpunoj tišini.

Nekoliko minuta pošto su prvi zraci sunca obasjali travu 
i kamen, dve ljudske figure počeše da se pomaljaju, naizgled 
ni iz čega. Vazduh se najpre zamreška, pa poče da se zgušnja-
va. Konačno, kraj neobeleženih grobova streljanih osuđenika 
stajali su muškarac i žena, zagledani u hrpe sveže nabacane 
zemlje i busenja.

Bio je to neobičan par. Žena je bila u svojim srednjim ili 
kasnim dvadesetim godinama, u elegantnoj beloj haljini, sa še-
širom širokog oboda ukrašenim perjem i malim kišobranom u 
ruci. Plećati muškarac je bio za glavu viši od nje, odeven sasvim 
u crno: crni mantil, košulju, pantalone. Imao je širok, snažan 
vrat, krupnu glavu, dugu svetlu kosu prošaranu srebrnim vla-
sima nalik na lavlju grivu i gustu bradu, ali godine mu je bilo 
teško odrediti. U nestalnoj igri ranog dnevnog svetla izgledao 
je kao da mu je između četrdeset pet i pedeset godina, ali po-
vremeno bi mu licem prošla senka i učinilo bi se tada da je 
upola mlađi od toga. Šaka mu je bila spuštena na rame mlade 
žene, naizgled pokroviteljski.

„Zbog čega si me doveo ovamo i sada”, reče mlada žena 
tihim glasom, „da prisustvujem... ovome?”

„Želeo sam da vidiš kako je u svetu najsličnijem onom iz 
kojeg dolazim skončao jedini muškarac od kog si ti strepela u 
svom.”

Ona okrenu glavu prema njemu i pogleda ga sa gnevom 
u očima.

„I šta sad? Ubićeš me?”

Muškarac se iznenađeno trže, pa okrenu obema rukama 
ženu prema sebi i uhvati je prstima za prkosnu bradu, čvrsto i 
autoritativno, ali ne i grubo.

„Radije ne bih”, reče. „Već sam to jednom uradio, i nije mi 
bilo naročito prijatno.”

Ona ga pogleda zbunjeno u oči.

„Već si to jednom uradio? Ne razumem.”

On oćuta načas, pa joj pusti bradu i pognu glavu.

„Pa... ionako bih morao da ti objasnim, pre ili kasnije. Po-
kušaj da prihvatiš ono što ću ti sada reći zdravo za gotovo, bez 
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zapitkivanja.” Gledao ju je netremice trenutak ili dva, a onda 
nastavio:

„Ovaj svet – kao i onaj iz kojeg sam te doveo – samo su 
dve kapi u okeanu svetova koji nosi naziv Multiverzum. Mnogi 
od njih su slični kao jaje jajetu, ali ima i onih koji se veoma 
razlikuju, zbog drugačijeg istorijskog toka. Zahvaljujući ek-
sperimentu koji sam obavio u svom svetu, i sličnom Teslinom 
eksperimentu u tvom, moj univerzum je nestao, a ja sam se 
stopio sa ličnošću mladića po imenu Jevrem Radivojević, koji 
je u Teslinom eksperimentu učestvovao kao njegov asistent. 
Apis je želeo da ukloni svaki trag o tom Teslinom pregnuću, pa 
je poslao tebe i Matu Hari da Jevrema likvidirate. Ali gospodin 
pukovnik nije računao na mene i moje sposobnosti.”

„Ne razumem...”

„Malo strpljenja. Znam da nije lako, ali na kraju ćeš shvati-
ti. Vidiš, moj univerzum je nestao... uništen je zahvaljujući tom 
prokletom eksperimentu, a ja sam shvatio da mogu slobodno 
da prelazim iz sveta u svet.”

„Ludost”, promrmlja ona jedva čujno, ali muškarac pred 
njom nije se na to obazirao.

„A onda”, nastavi on neumoljivo, „onda sam shvatio još 
nešto: Multiverzum se kruni. Svet za svetom iščezava, promiče 
poput zrnaca peska između prstiju, i ako to neko ne bude spre-
čio, neminovno je da ubrzo ne bude više ničega.”

Mlada žena je ćutala i tražila pogledom u njegovim očima 
tragove bezumlja i ludila. Konačno, pošto ih nije tamo našla, 
ona reče: „Zašto ja?”

On se namršti. „Zašto ti? Zašto sam došao baš po tebe? 
Izvukao te iz tvog sveta pre nego što te je Apis poslao da ubi-
ješ Jevrema?” Počeša se rastrojeno po bradi. „Iskreno, ni sam 
nisam sasvim siguran u to, ali naučio sam da slušam sopstveni 
instinkt. A instinkt mi govori da će mi, ukoliko želim da spre-
čim uništenje svega što postoji, tvoja pomoć biti od presudnog 
značaja.”

„Ali, čemu sav ovaj... igrokaz sa Apisom?”, upita ona. Izgo-
vorila je pukovnikov nadimak kao nešto skaredno, kao psovku.

„Čovek koji je od tebe stvorio savršenu špijunku i ubicu, 
u tvom je svetu bio bekrija i kurvar, dok je u mom – a ovaj tu 
i sada tome je veoma sličan – bio asketa i kontroverzni rodo-
ljub. Veliki rat, koji je u tvom svetu kasnio nekih osam godina, 
ovde je već odneo milione i milione života. Videla si Apisov 
kraj. Mislim da je to bilo neophodno kako bi mogla mirno da se 
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okreneš spasavanju onoga što je od Multiverzuma preostalo.”

Mlada žena gledala je u hrpu zemlje pod kojom je ležalo 
Apisovo telo. Moglo je u tome proći nekoliko sekundi, kao i či-
tava večnost. Onda joj se na licu pojavi naznaka osmeha.

Muškarac u crnom to primeti, lice mu se razvedri i on joj 
ponudi ruku. Oklevala je, a onda je prihvatila i obavila prste oko 
njegove mišice.

Novi dan je mirisao svakojako.

Mirisao je na so nošenu vetrom iz lake pene talasa; miri-
sao je na zemlju i poljsko cveće. Mirisao je na magareću bale-
gu, varljivi mir i bezbrižnost juga, obećanje vrućeg jagnjećeg 
pečenja, čašu hladne recine, prašinu koja se jednako diže za 
točkovima lafeta savezničke vojske kao i pod stopalima zagr-
ljenih plesača sirtakija pred lokalnom tavernom tamo negde 
dole, na obali.

Čak i ovde, na ovom mestu smrti, mirisao je na – život.

Sunce koje se dizalo nad Mikrom načas zađe za tanani 
letnji oblak i proplanak prekri senka. Kada je senka nestala, 
svetlost se ponovo rasu preko uzvisine na groblju, ali pokraj tri 
sveže humke više nije bilo nikoga.
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ефекат лептира

ХЕФЕСТОВ СВЕТ

Поноћни меридијан
Касни другачијим
Мерењем времена
Тамо негде је мрклина
Док украдена 
Срма спава
У твојој белој соби
Претећем свемиру
Налик Хефестовом
Скованом свету

Срп Месеца је у Рибама
Колико касним за судбином?
„Има један Верленов стих
кога се нећу сетити”
Преко твог рамена гледаћу
Маслине и лозу
Венце као окове на јунацима
Белодане твоје руке
Као олтаре
Побожних обреда
Спуштајући усне
На смртну рану
Ахилеја

Зидови по мери самоће
Поприште постеље
Нема места за плес
На рубовима света
Хромог бога

даница м. савић

89

Д
О
М

Е
Т
И



Circulusvitiosus
Брисеидине косе
Мирис ноћног босиљка
Нико не верује сузама
Док ствара се свет
Ухваћен у мисли жене
Која је и мисао и тело

Ипак нас иста ноћ покрива

Докажи да не постојим
Као и чајник који плута свемиром

Ружопрста зора краде
Срџбу и страст
Ослобођену робињу
Јутром растаче дан
Обојен звуком корака
Непознатих пролазника

ХИПАТИЈИНЕ ОСТРИГЕ

Субота мирише
На заједничку
Непопијену кафу
Мирне су улице
Скоро без људи
Нечујност мојих корака
Добија звук сувог лишћа
Увек ти долазим
Непозвана
И
Призвана
Као наговештај
Додира
Непоуздано
Као сећање на сан
Даљина је само изговор
Страх нараста
У Аријаднином клупку
Цео непостојећи живот
Твојих прстију
Наизменично се наставља
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Између погрешних љубави
Места где се завршавају митови
Незнања где сам остајала
Као застава бродоломника
Док си кретао на пут
(мрзела сам твоје
одласке – те мале смрти
у којима ми је само
куцало срце
и коса расла)
Нисам веровала у
Путоказе
Церемонијалне повратке
Ожиљке препознавања
(пуста сам кућа
коју остављаш
увек чезнући
да јој се вратиш)
Долазим ти
Призвана
Као теургија
Са мапом
Исписаном на кожи
На којој дописаћеш
Сваки повратак
На своме крају света
Чекаш ме
Доносим оно што је недостајало
Као пророковани дар
Топлу плиму
Која те обузима
Најављен циклон
Који ће срушити склоништа
Хлади се јутарња
Суботња кафа
Која мирише
На златне фолије 
Климтовог мозаика

На своме крају света
Док газим јесење лишће
Празних улица
Нага сам истина
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Која излази из бунара
Чекам те
Као Хипатија остриге

НОСТАЛГИЈА ИЛИ ЈАНУС

Тачно у овом тренутку
Додајеш мускатни орашчић у кафу
Док раздвајам сањане фикције
Од јаве која ми отвара очи
Покушавам да ти дошапнем:
Уради оно чега се бојиш
Хегел је рекао:
„Ништа велико на свету није
Постигнуто без страсти”
Осећаш ли моју близину
Док размичеш завесе
Излазећи на терасу
На којој дрема закржљало цвеће

Тачно у овом тренутку
Обавијам те својом косом
„Нек трговци времена плове
Са воском у ушима”
Ти ћеш заштићен слушати музику
Која односи нечије домове
(Ми смо своје напустили давно
Насељавајући туђе станове
Усамљене светионике
Шибане гласовима
Ветрова и досадних птица)

И јарбол сам и конопац
И она за којом чезнеш
И она коју напушташ
Шапатом
Као мантром ти понављам:
Одолели смо почецима

Тачно у овом тренутку
Мој дан касни за твојим
Остављајући тугу као
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Након вођења љубави
Ни ти
Ни ја
Нисмо на Исланду

НИМБУС

После кише
Нагињем се кроз прозор
Као да се земља изнова родила
Док црна мачка лењо прелази улицу
Удишем мирис трулог лишћа
Можда је био овакав дан
Када се запитао
„Да ли да се убијем или
да попијем кафу”
Протежем се као сва наша сујеверја
Која су прешла на другу страну улице
Пристављам џезву
У непоновљивој субјективности
Рекао си да није време за поезију
Која је само продукт учења
Насмејао си се и додао
Свет је мирнији док ти спаваш
Колико ми овог пута треба да заборавим?
Помирена сам са судбином
Када нас убију из љубави
Равна сам Песоином богу
Све што сам икада рекла
Стављам под лупу многоструке истине
Расклапам мердевине и
несигурно стојим на прстима
Да сама заменим сијалицу
(Како би био поносан на савладани
страх од висине)
Нимбус
Посвећење патника
Или
Олујни облак
Као лења црна мачка силазим
У свет метафоре
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Seo sam na klupu pored slavnog pesnika. Zamrznut, u neu-
dobnom položaju, ukazivao je na otvorenu knjigu gde se mogao 
pročitati naslov njegovog remek-dela i videti stilizovani portret 
one kojoj su bili posvećeni i delo i pozna pesnikova ljubav. 

Sve je ćutalo u izveštačenoj, lažnoj večnosti bronze i pesni-
kovom tužnom, praznom, zauvečnom pogledu. Pozadi, svečano 
obasjana kasnim popodnevnim suncem, spavala je bledozelena 
kuća na sprat u kojoj je pesnik proveo svoje poslednje godine. 

Sipkala je septembarska mlaka kiša, kao da nije mislila 
ozbiljno. Sunce nad gradom obećavalo je lepu dugu na istoku. 
Ulično drveće gubilo je svoju tamnu svežinu i ponekim bledim 
tonom najavljivalo skori smiraj godine. 

Vraćao sam se s konačnog rastanka. Moja družbenica i ja 
smo u našim pedesetim napokon shvatili da nismo jedno za 

čedomir janičić

Foto/Jelena Janičić: L. Kostić, A. Stamenković i Č. Janičić
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drugo. Ono najbolje u našoj dugoj i obećavajućoj vezi ostalo je 
samo u mašti, neispunjenim planovima i ponavljanim anegdo-
tama u koje ni mi više nismo verovali.

„Gde smo to dospeli, dragi moj prijatelju?”, upitala me je 
s tugom koja ništa nije mogla sastaviti, posebno ne ohladnela 
i slomljena srca. Tuga je bila samo naša, ali više ništa osim nje 
nije ostalo samo naše. Umesto da tinjamo sami u paru, odlučili 
smo da nastavimo sami, ali svako za sebe. Tako ćemo, mislili 
smo, izbeći jetkost i svađe, a kasnije možda teške reči i uvrede, 
što ne bismo mogli podneti ni ona ni ja.

Južni vetar pun vlage i mirisa na dim zamenio je kišicu. 
Nosio je umrljane plastične kese pustom glavnom ulicom. Dva 
psa lutalice trčkala su podužnim rondelama s belim i ljubiča-
stim kadifenim cvećem.

S neopisivom tugom setio sam se našeg početka. Šta sam 
uradio toj nekada dragoj i vedroj devojci! Kasnila je na naš prvi 
sastanak, taman sam hteo da odem, padala je kiša, kada sam je 
izdaleka video kako trči iz sve snage, u raskopčanom matilu i 
čizmama, kako stiže do mene bez daha, sva mokra, sva od izvi-
njenja, taksi je zapeo u nekoj gužvi, nadala se da se ne ljutim.  
Kiša je sve jače padala, bili smo potpuno mokri, ona se smešila, 
kiša je taj smešak dražesno pretvarala u suze radosnice, njeno 
mokro lice i duga kosa, sva u bičevima s kojih kaplje, ostavili 
su me bez reči, i tada shvatih da mi osim nje više ništa nije ni 
važno ni potrebno u životu.

Lakoća kojom smo oboje bili opijeni nikako nije mogla 
slobodnije da prostruji našim zajedničkim životom. Sve se de-
šavalo kao u nekom raskoraku: planovi i velika dela koje smo 
sebi i drugima obećavali kopneli su sami od sebe, blistali smo 
bez nade i to samo onda kada nije bilo nikoga, pokušali smo 
sve hiljadu puta, nismo nadilazili prosek, uvek isto, stalni po-
čeci su nas iscrpljivali, bili smo sve umorniji od razočarenja, 
počeli smo da tonemo... 

Prve svađe, zapravo tek sporečkavanja, iznenadile su nas 
oboje. Otkrili smo neprijatne, čak odbojne izraze na licu i po-
krete za koje nismo znali da ih ono drugo ima i da ih može 
imati. Postali smo oprezni jedno prema drugom. Sve više smo 
nastupali odvojeno u društvu. Kada bismo bili zajedno, samo 
bismo ćutali i ta ćutnja više nije bila naša. Na kraju, postalo je 
svejedno jesmo li ili nismo zajedno. Počeo sam da se viđam s 
drugom ženom. Nije potrajalo, ali pomoglo je našem konačnom 
rastanku.
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… Trideset godina u četiri-pet bledih, tužnih sličica. 

Bronzani pesnik i dalje mi je ukazivao na svoju pesmu. 
Ćutao je i gledao u prazno. Pravio se da me sluša dok su njego-
ve misli lutale daljinama koje je opisao u poslednjoj strofi svog 
remek-dela. Ljutim se. Kakve veze to ima s nama?

Trgnuh se kada pored sebe ugledah nekog nepoznatog 
čoveka. Nisam primetio da je prišao i seo između mene i pe-
snika. Bio je gojazan, mlitav, s tankim udovima, obučen u streč. 
Lice mu je bilo spečeno, ćosavo i okrutno. Video sam samo nje-
gov profil. Prekrstio je noge u najki patikama. Na glavi je nosio 
bejzbol kapu s amblemom i inicijalima neke korporacije. 

Prvo me je pozdravio neodređenim glasom i dalje gledaju-
ći samo ispred sebe. Bili smo veoma blizu jedan drugom. Osetio 
sam neku pritajenu pretnju i smesta odlučio da ustanem i odem. 

„Molim vas”, reče tiho, „ostanite malo sa mnom. Nisam 
odavde”.

Počeh da se izvlačim:

„O pesniku, da budem sasvim iskren, znam samo ono naj-
osnovnije. Vikipedija je mnogo obaveštenija od mene”...

Neznanac se nasmeja bez glasa polako okrenuvši lice 
prema meni. Naizgled glatko, pri pažljivijem pogledu ono je ot-
krivalo mnoštvo sitnih bora i ožiljaka, kao da je samo od njih 
bilo sazdato. Izazivalo je u meni neobjašnjivu, beznadnu mela-
nholiju. Oči su mu bile sasvim tamne, bez beonjača, otkrivale 
su nepojamnu, nezalečivu dubinu zlih sećanja, bola i tuge. Bilo 
je dovoljno nešto više od trenutka da vas te oči sasvim progu-
taju i da se iz njihovog bezdana više nikada ne vratite. 

Počeo je prigušenim glasom koji kao da je dolazio iz za-
boravljenih, davnih vekova:

„Pesnik o kom govorite bio je simpatični, razbarušeni 
bard s kojim sam imao najlepše namere.” 

Pomislih s olakšanjem: eto, još jedan ludak! Zašto mi se 
učinilo da je taj očevidni ludak nešto mnogo, mnogo gore?

„Posle obostrano nevoljne veridbe sa starijom usedeli-
com”, nastavi on opuštenijim glasom koji me prikova za klupu 
nekom neobjašnjivom znatiželjom, „kada je shvatio da je zbir 
njegovih i njenih godina veći od sto i, još više, kada je uvideo 
svoju kolosalnu beznačajnost koju su namerno gajili njegovi 
tromi i nedaroviti sunarodnici: palančani, gramzivi i sujetni 
skorojevići, on, napokon, odluči: oteće lepoticu iz porodičnog 
gnezda i pobeći će s njom u svet!” 
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Stvarno zanimljivo, rekoh sebi. Njegovo ludilo ukazalo se 
kao metodično. Možda je pisac naučne fantastike, horora, ili ne-
što slično?

„Da, najviše su boravili u Beču i kretali se u čudnom ali 
vrlo podsticajnom svetu teozofa, prizivača duhova, mazohista, 
uživalaca u opijumu i pornografa. To su bile najlepše godine 
njihovih života! Viđali su ih po otmenim restoranima, pozori-
štima gde je bard bio obasipan ovacijama zbog svojih smelih 
drama, letovalištima, mondenskim banjama, ali i sumnjivim 
periferijskim svratištima gde su se pripadnici viših krugova za-
bavljali uz privlačne ali moralno nečiste sadržaje, koje bi posle 
ponavljali i ispunjavali višim kulturnim smislom u sigurnosti 
svojih budoara ili kabineta.

Rado su ih viđali kod doktora Frojda. Ona je čak pozirala 
naga vrlo darovitom slikaru Klimtu, a otkrili su i njene zavidne 
medijumske sposobnosti u spiritističkim seansama. Ona, zna-
te, nije umrla mlada jer su struje koje su je ubile sada slobodno 
izašle i nesputano tekle pretvarajući se u niz konkretnih zbi-
vanja umesto što su iz njene nervozne ali zatočene mašte na 
kraju provalile i otrovale njeno mlado i zdravo telo.

Par čita Madam Blavacku, Lotreamona i Vajlda. Bardova 
družbenica upoznaje Fani Pistor koja joj poklanja svoj čuveni 
krzneni ogrtač.” 

Tajanstveni pripovedač zakratko pogleda u mene. Izgleda 
da je bio zadovoljan. Ja sam, s druge strane, bez daha slušao 
njegovu priču koju je izlagao s tako ležernom mirnoćom, kao 
da se sve to zbilja desilo i kao da je on svemu tome najnepo-
srednije svedočio. Još zanimljivije, imao sam utisak da sam i 
sâm bio tamo sa svima njima!

On nastavi svojim odavnelim glasom:

„Uživajući s lepom, mladom muzom u svim vrstama sek-
sualnih nastranosti, stimulišući se brojnim evropskim prime-
rima društvenih aberacija, dodajući sve novije svojim nesum-
njivim talentom, kao i dejstvom sve efikasnijih opijata kojih je 
tada kao i sada bilo u izobilju, bard oslobađa strahovitu oluju 
libida i preplavljuje, kao golemim rušilačkim talasom, uske, 
sumračne perspektive nacionalne poezije koja od metiljavog 
stihoklepstva postaje moćno moderno, individualno, necen-
zurisano pevanje. Njegova više nego pristojna učenost i kre-
ativnost koju pokazuje u jezičkim inovacijama pomaže mu u 
izboru i artikulaciji do tada neviđenih tema; on vešto – jezgro-
vito i onirično u isti mah! – spaja u nove, neodoljive poetske 
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i filozofske celine: mit i ulicu, olimpijske boginje i prostitutke 
iz mračnih predgrađa, povesne, mačonosne heroje i studente 
megalomane-onaniste, nepojamni intenzitet ličnog užitka s vr-
hovnim dobrom.”

O da, pomislih. Kako su nam samo nedostajali hrabriji i 
uočljiviji primeri individualnih skretanja s utabanih, širokih staza 
duhovnog činovništva i književnog kaputaštva! Ali, šta ja o tome 
znam?! Zašto dajem za pravo ovoj fantaziji kao da je sušta zbilja? 

Neznanac nastavi još ubedljivije, kao da je čuo moje misli:

„Crkva ga anatemiše, ali on na svojoj strani ima već dobar 
deo nove svetske kulturne elite koju predvodi jedan grof-mu-
žik, i sam odnedavno anatemisan. On mu piše i hrabri ga da 
ispije svoj pehar do dna.”

Ovo neznanac izgovori s takvom radošću da me nemalo 
uplaši. Neznančeva pojava bila je sve samo ne od neke rado-
sti. Ona se na njegovom licu ukazala kao dodatna strahota, tim 
veća što je tamo niko ne bi očekivao.

On poletno nastavi:

„Skandal koji su upriličili svojim provincijskim prijate-
ljima i rodbini zauvek je oduvao otrovnu paučinu i mračne 
kutke osrednjosti iz njihovog naroda. Palanačka groblja zatrta 
su kolumbarijumima novog divljeg, slobodnog sveta. Liberal-
na mlađarija je umesto nacije otkrila seksus i povezala ga s 
istinskim oslobođenjem. Novi glasovi su rasli geometrijskom 
progresijom i bivali sve hrabriji. Opijenost brzim i intenzivnim 
senzacijama umesto oteščalog čizmaškog pijanstva prožimala 
je sve slojeve mladog i neobuzdanog društva. Oduševljeno se 
slavila ružnoća kao nova lepota, razvrat kao askeza za viša bića, 
individualnost kao novi patriotizam. Orgazam je postao nova 
domovina za koju je vredelo i živeti i umreti.”

Setih se secesije kao slabačke, stidljive, povesno projav-
ljene sestre ovog olujnog, ali nažalost potpuno izmišljenog, 
brata blizanca! 

„Krunisane glave njihovog naroda: kralj i njegova starija 
žena, već strasno odani onome što je doktor Rihard fon Kraft-
Ebing u svom delu Psychopathia Sexualis nazvao mazohizam, 
izdašno pomažu novi pokret, i zajedno s kćerima crnogorskog 
kralja, starog poznanika našeg barda, koje su na istom tragu 
već oformile mrežu ’novog hedonizma’ u Evropi, privlače kapi-
tal za otvaranje institutâ za proučavanje psihičkih i seksualnih 
smetnji. Projektima upravlja lično prestolonaslednik Rudolf 
(koji je srećno preživeo Majerling!) i njegov stručni poverenik, 
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seksolog Fridrih Kraus, poznatiji u ovim krajevima kao Suljo 
Serhatlija. Naš par skreće pažnju bečkog dvora i naučnikâ na 
krajeve evropske Turske. Godišnjak Anthropophyteia postaje 
trajna platforma za uključivanje Balkana u nove svetske tokove 
kao evropsko nesvesno, evropsko kreativno gnezdo!

Bard neumorno piše i putuje sa svojom lepom muzom. 
Postavlja temelje avangardne poezije i zaumnog pevanja, zvuč-
nih slika i redukcije do apsurda. Postaju najveći seksualni re-
volucionari. Slikaju se nagi i potpisuju se kao ’Dve device’. Kra-
ljevima i vladama pred Prvi svetski rat šalju žireve da ih zasade 
svako u svojoj zemlji u ime mira. Žireve prate njihove fotografi-
je s neobičnim pozama snošaja.”

Neznanac se seti nečega i prekide svoje pripovedanje. 
Kao da mu je bilo žao što je jedan deo priče ipak bio koliko-
toliko povesno izvestan i što je imao tako neslavnu sudbinu. 
On reče:

„Neka od bardovih najvažnijih dela ostaće u mucavom iz-
danju samo u beleškama, i njih će, kada sve bude kasno, spaliti 
jedan njegov posmrtni ’prijatelj’. Taj bedni,  bolesno ambiciozni 
hećim počinio je ovakav, nečuveni zločin kako bi sačuvao uspo-
menu na pesnika kao šašavog, ali pripitomljenog-bezopasnog, 
lokalnog stihoklepca.” 

Obuzela me je tuga zbog pesnikove sudbine. Evo ga u 
bronzi, ugašenog pogleda kao Samson, nudi svoj siloviti život 
kao „šašavu” priču punu besmislenih anegdota za šegrte i pralje 
u obličju novih „ljudi bez zanimanja”. Kakav trijumf periferije!

Nepoznati naš pripovedač progovori s obnovljenim opti-
mizmom:

„Bardova dela su nemilosrdna! Ona se hrane i bujaju ne-
podnošljivim elektricitetom i nesputanim duhovima epohe! 
Nikakva strahota iz povesnog pamćenja im više ne može ništa! 
Zulumi se pretvaraju u nove mogućnosti: Užasi Balkana Gotfri-
da Zibena postaju Čari zemlje čula. Svet se probudio iz mraka, 
neznanja, straha, nemoćne mržnje. Najveći neprijatelj je posta-
lo ’ne’! Povest više nije bila teret, već srdačni saradnik sjajnoj 
sadašnjosti i još sjajnijoj budućnosti!

Anarhistički pokreti dobijaju šansu koju ne propuštaju. 
Nema bombi, ni atentata. Nema prevrata, ni zatiranja. Sve je u 
uzbuni libida! Novi izumi poput naizmenične struje, te bežičnog 
i besplatnog rasprostiranja energije koje je patentirao bardov 
dobar prijatelj i nesuđeni verenik mlade muze, oslobađaju lju-
de od ropske dimenzije rada. Orgonomija je radosno otkrivena 
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pola veka pre Vilhelma Rajha! Zadovoljstvo postaje glavna 
svetska moneta! 

Prvi svetski rat, u kome će biti spepeljeni poslednji tra-
govi robovlasništva, njihovo moderno pleme je u miru prespa-
valo. Ono je, napokon, dalo utočište i inspiraciju dadaistima i 
avangardnim umetnicima koji se ovog puta nisu bavili dihoto-
mijom konstrukcija-destrukcija, već su afirmisali pravo na život 
kao večni orgazam! Umesto proleterske izbi seksualna revolu-
cija i žene već od 1918. zadobiše pravo glasa. Od 1921. imali su i 
prvu premijerku” ...

Neznanac se naglo zaustavi. Njegov svet i povest toga sve-
ta bili su osuđeni na postojanje kao mučenje. Njegovo večno 
mučenje. Dodao je u jetkoj zlobi, ali već veoma umorno i bolno:

„Ostali su bez Salute. Kakva nesreća”...

Bio sam satrven ovom kratkom ali snažnom olujom koju 
kao da sam sâm iskusio na svojoj koži. Bio sam sav izranjavljen 
povešću koja se nije dogodila. Kakav li je tek učinak one koja 
jeste! Šta bi bilo da me je neko s takvom moći kao što je bila 
neznančeva preplavio neumoljivom, povesnom faktografijom! 
Da li bi uopšte bilo neke razlike? Šta sam ja o tome znao? Ništa.

„Ako vas ove bronzane igračke ne podsećaju”, zaključio 
je moj sagovornik ustajući s klupe, protežući svoje mlitavo, 
utrnulo telo, „da je povest okean sa čudovišnom, strašnom le-
potom u sebi koju svedoče samo oni koji imaju smelost da se 
otisnu u njegove dubine, onda ništa drugo niste ni zaslužili 
nego da se nesvesno brčkate na površini i čekate svoj red da 
potonete u mrak kao sve teške i mrtve stvari.”

Pobunih se protiv ovakvog naravoučenija:

„Čekajte! Zašto se sve ovo nije desilo? Rekoste da ste 
imali lepe planove!”

Zastao je i pogledao me je beznađem u svojim očima. 
Shvatio sam da sam mu postavio veoma neprijatno pitanje. 
Uplašio sam se od nagle pretnje iz cele njegove naoko mirne 
pojave. Bio sam siguran: moglo je nešto brzo i lako da me ubije, 
kao kad se nogom spršti insekt.

Pokušao sam brzim, uplašenim pogledom da mu se izvi-
nim i on, na moju sreću,

shvati da je to pitanje postavilo moje iskreno neznanje, a 
ne lukava pakost. On je bar o tome znao sve...

„Da. Znate li šta se desilo?”, upita me kao da još uvek ni 
sam nije poverovao u ono šta se tada dogodilo. „One zamalo 
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kobne noći kada je došao po nju, kada su ih konji čekali a me-
sečina uslužno iščezla s neba, kada je sve potonulo u san i 
mrak, oni su se sreli drhteći od straha i čežnje, i na stepeništu 
vile njenog oca njihova srca zaista su rekla jedno drugom: Vo-
lim te! I to u isti mah!”

Neznanac sav zgađen tada iščeznu, kao da su ga vlastite 
reči izbrisale iz postojanja.

Odahnuh pošto opet ostadoh sam s bronzanim pesni-
kom. Sve je opet zaćutalo u kasnom septembarskom popod-
nevu. Pogledom pređoh po širokom trgu oivičenom kućama na 
sprat, izlozi u prizemlju behu mrtvi kao prazne očne duplje. 
Obuzeo me je čudan, savršeni mir. 

Shvatio sam. Reči iz srca zaljubljenog para namah su od-
nele oblake s neba i smakle veo nervoznih, strasnih slutnji iz 
njihovih zanesenih glava. Probudili su se na stepeništu njenog 
doma držeći se za ruke i smejući se kroz suze. Zlatna meseče-
va svetlost obasjala je te noći samo dva prosta, dobra ljudska 
stvora puna ljubavi i dobrote jedno prema drugom, umesto 
epohalnih junaka nekog drukčijeg sveta za kog oni više nisu 
marili. Do tog, niti do bilo kog drugog sveta – ako je ovaj sada 
i ovde jedino moguć – njima uopšte više nije bilo stalo. Bili su 
srećni. Znali su da večnost te noći za njih tek počinje.

Na mesečini, uz poslednji poljubac, oni su se zauvek rastali.

...

Ophrvala me je duboka tuga. Ovakve ću pouke ubuduće 
dobijati sam. Vlažni, topli vetar nastavio je da duva sve tamni-
jom ulicom. Počela je kiša. Škrta ulična rasveta postepeno se 
palila: prvo samo kao slab odsjaj šibice, a onda nešto jasnije, da 
bi stala na intenzitetu običnog, sobnog svetla. 

Još sam se nadao da ću kroz nadolazeću tminu ugledati 
svoju družbenicu kako užurbano hoda prkoseći vetru i kiši – ona 
više nije mogla da trči – u pokušaju da me sustigne i da mi kaže 
kako nije tako mislila, kako su njene reči bile nepotrebno grube i 
konačne, kako bi trebalo možda još jednom da pokušamo... 

Nebo je bilo još uvek svetlo. Lampioni su bacali male 
žućkaste krugove oko stubova, pusta ulica je sasvim nestala u 
tami. Šapat kiše i laganog vetra mešali su se u toplom, gustom 
vazduhu. 

Bronzani pesnik je ćuteći tonuo u san pod noćnim senka-
ma uličnog drveća.
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da sam se barem rodio na selu

E da sam se barem rodio na selu, u zaseoku nekom od 
par stotina duša, tamo gdje svatko svakoga poznaje, poštiva 
i prezire i zaziva i proklinje, gdje ima dovoljno plodnog tla za 
ljubav i za zavist, za prijateljstvo i ljubomoru i sve ono što nas 
čini onakvima kakvima nam je dužnost biti.

Da su mi i majka i otac i bake i djedovi, da su mi svi tamo 
do pedesetog pokoljenja jednog naroda, da smo svi svoji, svoji 
na svome, i da u meni nema ni klice sumnje o tome tko sam i 
što sam i koja mi je zadaća na ovom svijetu.

Da svojim rukama stvaram svoja djela, opipljiva i korisna, 
vidljiva i stamena, da ne razmišljam uludo i griješno zašto i 
čemu sve to, već da mi se odgovor u presvijetloj jasnoći 
pokazuje u samom bitku, onom o kojem ne znam baš ništa.

Da se subotom u seoskoj birtiji napijem i potučem, 
zaspim snom bez snova i da ujutro, skrušen i ponosan, odem 
na misu, da tamo klečim sklopljenih ruku i pognute glave, 
onako kako su moji, kako su naši tisućljetno činili, bez tajni i 
dvojbi, u savršenom uređenju, svatko na mjestu na kojemu ima 
biti, svoj među svojima.

Da se razbacujem u izdašnim i gladujem u oskudnim 
godinama, da se momčim kad se momčiti treba, ženim kad 
dođe red, da na sinovljevoj svadbi otvorim bačvu dvadeset 
godina stare šljive.

I da onda, kad dođe red, uz užas i kliktaj odem, uz grč i 
radost, jer znam kamo idem.

E da sam barem rođen na selu, pod otvorenim nebom, 
čak bi i to nebo onda bilo moje i naše i ja bih, starac, pušio pod 
murvom, ako sam tamo, ili na klupici pred kućom, ako sam tamo, 
a oči bi mi vidjele na što su svikle i što je čestito i Bogom dano.

E da jest što nije, da je kako nije, kako bi život tada bio 
gorak i sladak i kako bi mi samo laka bila zemlja...

ninoslav marinković
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четири приче

ТРАМВАЈ ЗВАНИ ТЕНЕСИ ВИЛИЈАМС

Трамвајем званим Тенеси Вилијамс ја и моја дјевојка 
Мима, први пут смо се повезли једне ноћи у августу, на 
повратку са пикника на селу. Тачније, трамвај је те ноћи 
први пут возио под тим именом.

„Ово је осмица”, рекох по навици, „она товари студен-
тарију до пансионата.”

„Не”, каза моја дјевојка, „ово је трамвај Тенеси Вилијамс.”

Проблем наше везе почивао је у томе што је она била 
утувила себи у главу да је велика глумица, иако је редовно 
добијала споредне улоге. Тај проблем њу је заправо тиштао 
најјаче кад попије коју више, а мене, кад сам толико слаб да 
га не могу игнорисати.

„Ко је то?”

„Велики амерички драматичар”, каза она, „нека почива 
у миру.”

„Мора да је био црнац.”

„Мулат”, рече она тријумфално. Ловила је сваку прили-
ку да ми напакости. Припадала је оном соју рђавих глумаца 
који сценске раднике називају рмпалијама.

„Ти си расиста”, рекох.

„Не, само мрзим Тенеси Вилијамса”, каза она.

Био сам уморан пошто смо путовали читаво поподне. 
Ни она није била баш свјежа као репица, иако се око поноћи 
по обичају градила да има елана за још један кермес, какав 
смо тог поподнева оставили за нама у провинцијској крчми.

„Пређимо у други трамвај”, предложила је на сљедећој 
станици.

„Стварно си расиста”, рекох. „Али ево, ако си већ навали-
ла ускоро ће налетјети четворка... Бертолт Брехт.” Изговорио 

гојко челебић
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сам једино име које сам знао, пошто сам у задње двије годи-
не барем педесет пута товарио на своја леђа тону кулиса за 
најмање четири његова комада у нашем позоришту.

„А ти си нациста”, погледа ме она застакљеним очима 
чудећи се откуд мени то име.

„Ни случајно”, рекао сам, „само волим... Брехта.”

„Не постоји трамвај звани Бертолт Брехт!”, сикну она.

„Зашто”, упитах наивно, „ако постоји трамвај Тенеси 
Вилијамс, зашто не би постојао... Бертолт Брехт.”

Празна поноћна трамвајчина љуљала нас је фурајући 
као воз. Кроз отворене прозоре шиштала је промаја.

„Имам предлог за помирење”, рекох, „твој трамвај се 
зове ТВ... а мој ББ.”

Потрајало је неколико тренутака док је схватила. У 
том тренутку, трамвајчина нас истовари пред студентски 
пансионат. 

„Уништио си ми живот”, врисну она, „стидим те се!” 

„Трамвај ТВ и трамвај ББ”, инсистирао сам покушавајући 
да је помирљиво загрлим док се отимала, „супер вожња”. 

„Стидим те се, стидим те се, стидим те се!”

ЦРКВИЦА У ДОЛИНИ УРУГВАЈА

Твоја црквица. Споља – свијетли зидови. Иако нису 
од камена. Унутра – прозрачна: капа умочена у сунце. Твоја 
капа. Читав живот си прогоњен и тлачен због тих седам сло-
ва, заправо пет (ц р к в а). Сада, на другом крају свијета, све је 
прошлост: капа, алкохоли, сумњиве жене, коцка, реторика.

Мртав си – већ много година; твоја част надала се чести-
том двобоју; сигурност противника лежала је – у егзекуцији.

Да, прозрачно је – милује те сунце пужа. Коњ ти сипа 
пламену воду из ноздрва, бик на роговима пешкир носи, ре-
волвер ти руку тјеши – гладиш браду на свјетлости лампе. 
Имаш своју црквицу, у којој се неко моли за твоју блиједу крв.

Увече се тај неко враћа у Монтевидео и пита витку цр-
нку на тргу Реконкиста:

– Колико?

Она одговара да стоји на свом мјесту не зато да би 
нешто радила, него зато што упућује клијенте на адресе дру-
гих дјевојака које то раде.
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– Мене интересујеш само ти.

– Добро – каже она након паузе.

Пењу се на други спрат малог хотела. И чине то што тре-
ба. Црквица у долини ти је довољно пространа. Неко се стално 
моли за тебе. Пали свијећу за мртве. За твоју блиједу, јаку крв. 

Сунце пужа грије обојицу. Неко има необориве доказе: 
живјети тридесет минута на сунцу, крај олтарчића, то је већ 
читав живот. Коњ, бик, црквица у облику капе, једна дуга ус-
помена – ко има то, има и све остало.

– Нијеси сам – неко помиње твоје име, крв, звање.

Тај неко ручава у крчми на тргу у пограничном селу 
са Бразилом. Сеоска крчмарица није ту и јело, у њеном од-
суству, служи мулаткиња из кухиње. У коријену дојке – кру-
пан бијели младеж.

– Гдје сам ја?

– На граници Бразила. Шта жели млади господин?

– Тебе.

Објед је свршен и час је за сијесту. Собица на тријему 
бегонија – премрежена гвозденом мрежом за моските. Дуге 
бутине мулаткиње – ни капи зноја. Бијели младеж – упио зној.

– Све што није Бразил, то је пустиња – каже она – јер 
прво што је Бог створио била је ова земља.

– Онда је Бог стар тек петсто година?

– Тачно тако – каже она између пољубаца – а зар је 
то мало?

Створити нешто и оградити га пустињом са свих стра-
на? Женска је била у праву, то је сасвим довољно за петсто 
година.

Неко ти се враћа, клекне пред олтарчић твој, призива 
успомену твоју. Овај који клечи је твој син. Нигдје на свијету 
нијеси сам. Ти то заслужујеш.

Коњ је твој. Пуж је твој, пуж који ти чешља браду на 
чистом и гордом старачком лицу. Бик, пешкир, револвер, све 
је твоје.

Вода ријеке Уругвај, која низводно плави земљу црве-
ну попут крви, хвата полукруг око црквице да је поштеди 
свога хука и отвара своју утробу далеко доље, на дну глоба. 
Птица Уругвај, жутих крила и црвеног репа, кад рашири кри-
ла – летећу ноћ ти прави.
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Мала је твоја црква. На длану се може носити. Скри-
вену под жутим крилима – вјетар је унесе у тврђаву ноћи. 
Крилата брада почива у књизи части.

Али, попут свих свештеника старог кова, ти никада и 
нигдје не проводиш ноћ. Викнеш увече свом џелату:

„Комесаре Жига Томановићу, нађи свога секунданта!”

И ноћ се моментално састави са даном – пукне зора у 
пустој долини Уругваја…

ЧОЕК ЧОЕК, ЖЕНА ЧОЕК И ЧОЕК ЖЕНА

Чоек Чоек и Жена Чоек су се посвађали први пут на-
кон четрдесет девет година брака; након четрдесет девет 
година брака њихова педесетогодишња кћерка закорачила 
је баш тог часа у родну кућу након четрдесет девет година 
одсуства, након четрдесет девет година избивања, Зашто се 
џампате сада, ако сте већ издржали четрдесет девет година 
без свађе, упита кћерка, А што је с тобом сви ових четрдесет 
девет година, курво једна, јекну Мићун Мићун према својој 
кћери, тако се звао Чоек Чоек, Ја сам изгубила свак наду да 
ћеш ми се вратити, кћери, бризну у плач Жена Жена, алијас 
Мићунка Мићунка, њена мајка, Свих ових четрдесет девет 
година звали су ме Жена Жена, толико сам била понижена 
да сам и сама себе звала са презрењем Жена Жена, умјес-
то да се казујем с поносом Мићунка Мићунка, али је овога 
јутра мечка заиграла и пред мојим вратима, Зашто је мечка 
заиграла пред твојим вратима, мама, Зато што сам на сабајле 
ошамарила свога мужа, твог оца, кћери моја, први пут после 
четрдесет девет година брака, и одсад ће ме свијет звати 
Чоек Жена, Зар се тако лако постаје Чоек Жена, мама, Не кће-
ри, него је твој отац јефтино и лако постао Жена Чоек, кад 
сам му јутрос завалила ћушку по носу ево овако, пљас!

БУДВА

Испричаћу вам причу једног обичног живота чији сам 
узлет и пад видио у Будви. Ријеч је о стругању а не о човјеку. 
Саструган живот. Ужас један, какав све хаос стругање стакла, 
дрвета, метала унесе у људску емоцију. Јутарње бријање, ру-
чавање, купање у кади увече, ма какво купање, туширање 
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стојећке, шта све не излуди човјека осјетљивог на стругање. 
То вам је у ствари читав град, стругање. Будва има неизре-
чену мисао. Неизречена мисао је најтежи терет. Можда ту 
неисказану мисао нема Будва него ти, друже. Отуд оно стру-
гање посву ноћ. Неизречена мисао струже по твом срцу. 
Кад је не можеш повјерити мору, знај, онда је нећеш изрећи 
никоме и никада. Нема ти спаса. Оно што ђаво саструже са 
твог срца ноћу то обрасте дању, тако у недоглед. Надјенуће 
ти једног дана име господин Будва због неизречене мисли и 
ти ћеш тонути и тонути у дубину мора коју континентални 
људи не могу ни замислити.
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vinjete
(varijante, varijacije)

PROMENE

Godinama je naš otac apstinirao od promena; zajedljivo 
je i grčevito govorio kako on više nema ni najmanju nameru 
da se menja. Naravno, tada je već bio krhkog zdravlja i sve na 
njemu, svaki njegov pokret, bio je sadržan u njegovom otporu 
i protestu protiv bilo kakvih promena, ali promene, međutim, 
nisu apstinirale od njega, našeg oca, kojeg smo u to vreme zvali 
mesija sa pivskom bocom u ruci, a da se pritom nismo šalili.

NA KALEMEGDANU

Na klupi na Kalemegdanu, gde smo seli da odmorimo na-
kon iscrpljujuće šetnje iz Zemuna, u kojem smo čak nakratko 
porazgovarali sa nadaleko poznatim piscem Davidom Albaha-
rijem, jedan nam se čovek ispovedio kako već sedam dana go-
tovo da ništa ne pije i nište ne jede, a većinu svog vremena, 
unazad sedam ili možda deset dana (jer ni on sam nije siguran) 
provodi baš na ovoj klupi na Kalemegdanu gde smo ga i zate-
kli. Čovek koji je za sebe rekao da je čovek u godinama i koji je 
zaista bio, što se kaže, „čovek u godinama”, uistinu je delovao 
uznemireno i istovremeno jezivo melanholično. Rekao nam je 
kako je pročitao jednu od onih knjiga koju kada je čitamo i 
pročitamo u mladosti, mislimo da nas je zauvek promenila, ali 
sada, kada ju je nakon trideset i kusur godina ponovo pročitao, 
taj čovek više nije sigurna da li se promenio on ili knjiga. Mi se 
nismo ni trudili da doznamo o kojoj je knjizi reč.

voki erceg
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SAMICA

Jedna je nesrećnica iz Delmara, umesto da počini samo-
ubistvo, nehotice usmrtila delaverskog policajca čija je namera 
bila da nesrećnicu spreči u njenom samoubilačkom pokušaju. 
Porodici ubijenog policajca, koja traži zadovoljštinu u vidu smrt-
ne kazne, priključuje se i sama samica, piše merilendska Gazeta, 
prenosi Dejli Delmar. Umesto smrtne kazne, nesrećnica ima da 
svoj život provede u zatvorskoj ćeliji, jer je tokom istrage pro-
nađeno ne samo takozvano oproštajno pismo, već i nekoliko 
dnevnika napisanih s akribijom jedne usamljenice, koji uporno 
i dosledno ponavljaju do u detalje zamišljen pokušaj samoubi-
stva. Kako zakon nije na strani samice, i konsekventno, na strani 
porodice ubijenog, samica će ostatak života, a radi se o jednoj 
pedesetogodišnjakinji i kako doznaje Dejli Delmar neostvarenoj 
spisateljici, da provede u zatvorskim ćelijama, u kojima je čak 
i pokušaj samoubistva sveden na nemoguće, bez mogućnosti 
ranog ili, kako napominju novine, uslovnog oslobađanja.

ADELE

Satiričarka i karikarituristkinja, koja se potpisivala samo 
kao Adele, i koja je u Francuskoj sve do smrti bila nadaleko 
poznata po svojim karikaturama, a pre svega svojim satiričnim 
izjavama u onim, za karikature karakterističnim oblačićima, pre 
nekoliko godina, objavila je knjigu pod naslovom koji se na 
naše jezike može prevesti kao Sve himbe, sve himne, u kojima je 
sabrala i objedinila crteže samo onih ličnosti na koje je zaista 
bilo mogućno primeniti kako reč himba, tako i reč himna. Previ-
dela je, ili je izdavač bio taj koji je napravio previd, da na strani-
cama knjige stavi onu, za knjige satiričnog sadržaja uobičajenu 
zagradu, da svrha dela nije omalovažavanje, niti vređanje što je 
prvi, i uostalom jedini, iskoristio onaj glasoviti protestantski 
sveštenik iz Australije kojega je satiričarka navodno beskru-
pulozno uvredila. Pastor o kojemu je reč diljem je sveta poznat 
zbog takozvanog tetra-amelia sindroma, a na svojim predsta-
vama, na kojima nastupa kao takozvani motivacioni govornik i 
svoju publiku, u svoje predstave, uvodi tako što ih zasmejava 
isključivo zbijajući šale na račun odsustva sopstvenih ruku i, 
prema tome, sopstvenih nogu, u šta sam se i sam uverio kada 
je jedne prilike boravio u Beogradu, nije dao da ga se ismeva, 
te je, prirodno tužio satiričarku zbog, kako se dalo naslutiti, 
nanošenja takozvane duševne boli. Satiričarka, čiji su crteži, u 
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uobičajenoj shemi naglašavanja i karikaturalnog pojačavanja 
naglašenih osobina, ipak bili u senci njenih komentara – samo 
je – docrtala obe ruke, i posledično, obe noge glasovitom pa-
storu. U nekrologu satiričarki, koji donosi L’Mond stoji da je sa-
tiričarka Adele do poslednjeg daha branila svoje umeće. L’Mond 
piše da je tokom godina povlačenja i potucanja po sudovima 
satiričarka Adele, uvek bila spremna da uvređenom pastoru, 
pruži ruku pomirenja.

ŠMIT

Sumnjam da je ikome od nas bilo teško kada je gospodin 
Šmit, predsednik kućnog saveta, preminuo, ali bilo je proleće i 
vreme alergija, pa je dosta ljudi, tokom sprovoda na Novom gro-
blju, šmrcalo. Nekima su čak išle suze na oči, pa su i fotografije, 
na kojima se vide naša izmučena lica, sa crvenkastom i iziritira-
nom kožom ispod nosa, delovale kao da plačemo i, potreseni, 
duboko patimo. 
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ananas i mikseta

pre toga raspored predavanja za letnji semestar, tekst jedne 
pesme grupe Garbage, spisak filmova sa Festa, od toga dva štikli-
rana, recept za kolač sa višnjama, nekoliko ukoso ispisanih bro-
jeva telefona, crtež nečeg što liči na pticu, a onda žurno, nečitko:

Jednog dana, nikad se neću udavati. Jednog dana, nika-
da neću imati dece. Jednog dana, nikada ni za čim neću žaliti. 
Jednog dana, nikada neću tražiti zaštitnika. Jednog dana. Nika-
da me nije volela, rospija! Svako jutro živo jaje, katastrofa ako 
promukne, maske za lice, osip otkako je došla nova šminkerka, 
po ceo dan pred ogledalom. I ceo svet je za nju jedna velika 
greška, Bog je bio amater i opasno se precenio, da je bar bio 
pijan pa da mu oprostiš, a grešio je još od samog početka – „Jel 
to opet neki tekst, jel to Strindberg?” – kada je pocepao prvu 
amebu. Samo je ona, rospija, nepogrešiva. Omaklo joj se samo 
da me rodi! Ne znam šta bih bez ove olovke i bez ove sveske, 
a kada uspem u onom što sam naumila, spaliću je. Dnevnik? 
Nije ovo dnevnik. Ovo je svojevoljno samočerečenje, samoras-
pinjanje, samo... Samo ne znam odakle joj petlja da me pita da 
li tugujem, da li ga bar malo žalim. Njega da žalim? Monstruma 
matorog da žalim? Čoveka koji je imao drskosti da me proglasi 
za raskalašno kopile? „Ne njega, Laura, oca!” Evo je, znala sam. 
Ne žalim ga, bio je slabić, tražio je izgovore, nisam ga ja ubila. 
Uostalom, svako ponekad nekog ubije.

nekoliko prežvrljanih redova čiji je sadržaj nemoguće rekon-
struisati, zatim iscepana stranica, pa opet nečitko:

Tiha me jeza spopadne kad samo čujem reč „majka”. Ja sam 
njen neuspeli abortus, ceo njen odbačeni svet i večito podseća-
nje na sve što je odbila da postane, ne „pobačaj” nego „odbačaj”, 
stalna smetnja. I ceo njen zahvat, ceo poduhvat, bio je u tome da 
me vaspitava tako da poverujem da sam smetnja samoj sebi, da 
sam smetnja po sebi, otelotvorena, smetnja koja ustaje i hoda, 

marko stojkić
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govori „sve same besmislice”, gleda, krsti se levom i desnom, „fi-
lozofski začuđena nad životom i svetom”, sklanja se samoj sebi 
s puta i usput se jebava po haustorima, „jer mi se može, rospijo!” 
Smiri se, Laura, vrati duha u bocu, apstrahuj, seciraj, budi kon-
kretna. Teleskop uzmi, pusti mikroskop.

iscepana stranica, a onda nešto čitkije:

Bilo je to vreme slučajnosti. Tamaru sam jedva poznavala. 
Bila je sitna, okretna, sisata, sa ravnom crnom kosom do malo 
iznad uvek golih ramena, sa onim neumornim i pomalo zlob-
nim, metalik-zelenim očima kojima je večito zverajući tražila 
kome, kada i kako da zabode nož u leđa. Volela sam te njene 
oči. Bila je ona žurka kod Petra u Vlajkovićevoj kada mi je, kao 
slučajno, prosula punu čašu crnog vina preko haljine.

„Jao, izvini,” rekla je uz prizvuk ironije koja mi nije proma-
kla. Bio je tog trenutka tu i taj neki plavušan koji me je muvao. 
Od celih njegovih sto devedeset sećam se samo velikog ravnog 
nosa, one četvrtaste isturene vilice koja je stalno išla gore-dole 
i njegove loše operisane zečje usne dok je palacao jezikom. 
Nije zatvarao usta.

Haljina mi je bila potpuno upropašćena, brushalter nato-
pljen, neki makedonski vranac, suv, voćan, lepljiv, smrdela sam 
samoj sebi kao u dragstoru, pa me je Petar odveo do spavaće sobe 
svojih roditelja koja je, naravno, bila zaključana, onda je dugo tra-
žio ključ, pronašao ga i pokazao mi ormar svoje majke, koji je bio 
pravi muzej, sa sve moljcima, paučinom i zrikavcima. A majka mu 
je očigledno bila krupna žena, pošto sam u tom mrtvačkom kovče-
gu od predratnog ormara jedva iskopala nešto iz čega nisu iskakali 
skakavci, nešto što je ličilo na džak krompira, sa sve mašnicom.

Posle toga sam dugo čekala u redu ispred kupatila, pa 
sam popravljala šminku i tražila neki parfem koji nije mirisao 
na mango, mošus ili na zlatiborske livade i na kraju sam stavila 
neki muški. Plašila sam se da pogledam u ogledalo, još kao mala 
imala sam strah od ogledala, a sada sam ličila na crtani film, ona-
ko u onom džaku krompira sa crvenom mašnicom oko struka, 
ali je haljina srećom bila sjajna, u tamno plavoj nijansi, što nije 
išlo loše sa onim pepeljasto plavim pramenovima koje sam u to 
vreme izvlačila, pa sam skupila kosu u punđu i opet izašla među 
ljude. Brushalter mi je i dalje mirisao na dragstor, mokar i lepljiv 
kao malter, ali nisam htela da ga skidam, osušiće se.

I taman sam htela da onoj maloj sisatoj poželim sve naj-
bolje u životu, imala sam spreman ceo tekst, kada sam se vratila 
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u dnevnu sobu i shvatila da Tamara više nije tu. Već se uveliko 
jebala s onim viličavim plavušanom na terasi. Rispekt, sećam 
se da sam pomislila onako besna, u onom džaku krompira od 
haljine, ova mala je pravi Makijaveli.

Prema terasi mi je očima pokazala ona debela nosata što 
je ličila na kaluđericu, kasnije sam čula da je to Petrova sestra, 
posle čega sam se, glumeći nezainteresovanost, probila do pro-
zora kroz grupu momaka koji su gledali pornić. Jedan mali ćo-
ravi me je u prolazu diskretno pomazio po dupetu, pa sam mu 
zavalila takvu šamarčinu da se triput okrenuo oko svoje ose. Ne 
znam da li sam mu pritom polomila naočare i ne znam zašto mi 
ga je odjednom bilo žao dok su mu se drugari smejali, svi do 
jednog veći paćenici od njega. 

A napolju se, kad sam malo navikla oči na mrak, odvijala 
jeftina produkcija. Brazda na ćosavom dupetu viličavog plavu-
šana iznad njegovih spuštenih farmerica u sporom, presporom 
ritmu, gore-dole i napred-nazad, morao je da raširi noge i po-
malo čučne onako krakat, u najneprirodnijem od svih mogućih 
položaja u kojem možeš da ga zamisliš, a levo i desno od njega 
se nazirala Tamarina zadignuta suknja i tamo iza ona koja se, 
onako mala na onim štiklama, nalakćena na ogradu propinje 
što više u vis da ga primi, na metar od ulične svetiljke koja se 
tu negde završavala. Ako ništa, sećam se da mi je prošlo kroz 
glavu, mora da je uživala u pogledu – treći sprat, bašta KGB-a 
mora da je bila puna dole ispod, krošnje tek olistale, a vazduh 
čist, kao savest, posle majske kiše. Odjednom mi je bilo žao, što 
je naravno bila greška u osećanjima, jer svaki put kad mi nekog 
bude žao, kasnije najebem.

Pre nego što sam se okrenula da odem, videla sam tu po-
red onog jednog hipstera sa feniranom bradicom kako krišom 
snima ono napolju. Samo sam mu najnežnije uzela telefon, po-
gledala ga nasmejano, jednom rukom malo zadigla haljinu, a 
drugom počela da snimam samu sebe dole ispod. Gledala sam 
ga ravno u oči, caklile su se, pa sam mu okrenula leđa. Usput 
sam mu, dok me je pratio prema predsoblju, izbrisala ceo sni-
mak, taj i još jedan prethodni, kliknula sam na fajl sa izbrisa-
nim dokumentima, i tamo sam sve izbrisala. I onih nekoliko 
fotografija sam izbrisala, a onda sam, ispred ulaznih vrata, uz 
jedno „ups” ispustila njegov skupi telefon, malo se kao saplela 
i polomila mu ekran levom štiklom. Kupiće mu tata novi.

Izašla sam napolje i otišla nekud, ne sećam se gde, još je 
bilo rano da idem kući, jer sigurno još nije zaspala. Verovatno 
sam samo izula cipele, kao i toliko puta, i onda dugo bosa bazala 
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uskim ulicama po centru, gacala po baricama kao devojčica 
neka, tabana već ogrubelih od česte prakse, i na kraju sišla 
dole do reke, sedela na klupi i satima se kucala s ovim i onim. 
Dešavalo mi se čak da mi se ovaj i onaj na kraju i pridruže, pa 
smo tu tako zajedno sedeli na klupi, zvali ljude telefonom i 
budili ih usred noći porukama tipa: „Dođi, dosadno nam je.” Ili 
bismo, ako je bilo hladno, ulazili u neki noćni i ubijali sat ili dva 
zamajavajući vozača do okretnice i nazad.

Kada sam je posle tri dana videla u nekom većem društvu 
u menzi, dole u podrumu filološkog, nisam se libila da odmah 
sednem pored nje. Tamara je prvo dugo pospano ćutala, ful 
našminkana iako je bilo jutro, jedva devet sati u pauzi između 
predavanja, a onda je progovorila nekoliko rečenica o Kastane-
di, Alisteru Krouliju i Hariju Poteru, nešto debilno jer takve su 
bile teme. Vojvođanski je imala neki, kurcobolni akcenat. Kada 
su njeni ustali da krenu, rekla je nekom da je potpiše, nije joj 
se išlo na predavanje, pa smo ostale nasamo. Izgledalo je na 
trenutak kao da hoće da mi se izvini, malo je jače otvorila oči, 
što sam valjda očekivala, ne znam, makar formalno zbog onog 
vina i haljine koju sam morala da bacim pošto su je upropastili 
na hemijskom. Ali ne, rekla je:

„Nisam trudna, dobila sam.”

Prvo nisam razumela, posle jesam. Saopštila mi je, uz neki 
smireni cinizam, da onaj plavušan sa žurke definitivno otpada 
kao opcija za kukavičje jaje i da mogu, reče, slobodno da se po-
služim njegovim mikropenisom. Ne znam kako joj je uspevalo. 
Nastavljala je mrtva hladna da me vređa, a da nisam imala ni 
najmanju želju da joj otkinem glavu.

„Onakva disproporcija,” rekla je zamišljeno, a zamišljala 
je valjda plavušana, „između onako hipertrofiranog ega i onako 
malog reproduktivnog organa, pa to je paradoks.”

Ćutala sam. Nikada je, za sve ovo vreme od tada, nisam 
čula da je opsovala. Dugo sam, dakle, ćutala, a onda sam pogle-
dala pravo u one njene metalik-oči i mrtva ozbiljna je upitala:

„A koliko dugo si ti već zaljubljena u mene?”

Posle dve nedelje smo završile u Amsterdamu, Tamara i 
ja, a kako, ne znam ni sama da objasnim. U stvari znam. Tih dana 
je Toma Ananas dao otkaz u Citadeli i počeo da pušta muziku u 
onoj pećini ispod Taša, pa se jedne subote toliko bio uradio da 
je zaboravio miksetu, a samo ja znam koliko mu je ta mikseta 
bila važna, a znala sam i koliko se kradu, pa sam je tu noć posle 
njegovog nastupa samo spakovala u ranac i ponela kući. Htela 
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sam odmah sutradan da ga okrenem i da mu je vratim, što ne bi 
bilo prvi put, da mu vraćam stvari koje seje za sobom tražeći iz-
govor da me opet vidi. Prvo prošle jeseni ono sa jaknom, posle 
kačket, pre dva meseca čak i pasoš, a sada mikseta, bilo je to 
toliko jadno očigledno. A možda bi moglo da bude čak i simpa-
tično, da mi nije bio dužan. Pretprošle zime mi je, bez prebijene 
pare, obećao da će mi dati ceo novogodišnji honorar ako mu 
pronađem stalni posao, pa sam mu namestila Citadelu, preko 
gazde, onog debelog koji mi se pre toga mesecima udvarao, 
onako kako medved, taze sišao s planine, udvaranje zamišlja. 

Miksetu mu, jer odjednom mi je došlo da naplatim taj sta-
ri dug, nikad nisam vratila. Prodala sam je sutradan u Novom 
Sadu, na rođendanu kod Milice, drugarice iz gimnazije koja je 
tamo studirala medicinu pošto ovde nije uspela da je upiše. 
To veče ništa nisam pila zbog antibiotika, pa sam sačekala da 
svi budu na drugom-trećem pivu i na prvoj-drugoj tabletici pre 
nego što sam otišla u garderobernik po ranac, izvadila miksetu 
i odnela je pravo kod onog lepotančića što je puštao muziku.

„Hoćeš da kupiš miksetu?”

Imao je dugu smeđu kosu, bio je tek malo viši od mene, 
sportski građen, pravilnih crta lica, ali pomalo priglup, zbog 
čega mi se učinio sladak.

„Hej, pa ovo je mikseta Tome Ananasa,” rekao je iznena-
đeno, a ja sam mu strpljivo objasnila da mi dotični Tomislav 
Atanacković, inače stari prijatelj, već neko vreme duguje toliko 
toga, u smislu materijalnom, te da je ovaj predmet samo deo 
stvari u naturi – malo sam preterala zbog efekta – koje namera-
vam da mu konfiskujem. Shvatio je, srećom, klimnuo glavom, a 
onda krenuo da dohvati telefon, u čemu sam ga sprečila nežno 
ga pomilovavši po ruci i rekavši mu: „Lepi, nemoj ni da si pomi-
slio da ga zoveš!”

„Trista,” rekao je posle kraćeg premišljanja. „Petsto,” re-
koh. „Nema šansi, nemam toliko,” reče. „Onda ništa,” rekoh 
stavljajući miksetu nazad u ranac i spremajući se da krenem. 
„Hej, stani,” reče, i baš je tad bio sladak, pa je pustio muziku na 
autopilota i cela dva sata trčao levo-desno dok nije skupio tih 
dvesta evra. Sto je podigao na bankomatu, a po još dvesta smo 
morali da odemo kod njega posle žurke. Živeo je sa roditeljima 
na Detelinari.

Opet je bio sladak kada mi je kažiprstom preko usana po-
kazao da budem tiha i kuda da prođem u njegovu sobu. Izbro-
jao mi je novac, sve same novčanice od po pet i deset evra, tek 
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poneka dvadesetica, bilo mi ga je žao. Dala sam mu miksetu. Bilo 
je tek četiri sata. Opet sam ga pogledala. Glup i sladak. Trebalo je 
da se vratim da prespavam kod Milice. Ipak on. Makrokondom i 
mikropenis. Jahala sam ga. Svršio je brzo kao veverica neka. Više 
nije bio sladak. Muškarci, kad im padne, budu jadni. Volim seks, 
jer to je sigurna pobeda. A oni vole da gube. Posle je brzo bilo 
sedam, pa sam krenula na stanicu. Prvi voz za Beograd je polazio 
u pola osam. Nisam mu dala da me isprati, nisam mu ostavila 
broj telefona, nisam mu rekla ni kako se zovem.

Boginja slučajnosti pogledala me je još jednom, posle 
dva ili tri dana. Opet sam srela Tamaru, na Platou u senci Nje-
goševog spomenika. Nosila je neke šarene šalvare, gore crnu 
majicu sa čamac-izrazom i velike naočare za sunce. Opasno mi 
se dopadala. Setila sam se rospije i njenih godina sa Ninom.

„Jel imaš neke pare?” – pitala je kao iz topa.

„Da ti pozajmim?”

„Ne, nego sam htela da te pitam jel hoćeš sa mnom u 
Hamburg?”

Karte su već bile kupljene, rekla je, išle bismo vozom pre-
ko Budimpešte do Praga, a odatle nekim loukostom. Novac bi 
mi trebao samo za trošak, karte su na njen račun.

„Ko ti je otkazao? Onaj dečko sa kojim si mislila da si 
trudna?”

„Nadala sam se da sam trudna,” ispravila me je, a onda mi 
je kratko i šturo objasnila da je na put trebalo da krene sa tim 
svojim princom iz Novog Sada, da su već mesecima planirali i 
sve rezervisali, a onda joj je prekjuče otkazao, zbog nekih izne-
nadnih problema na poslu.

„A taj tvoj Romeo, taj On-Off, čime se bavi?”

„Di-džej,” rekla je, „morao je da kupi novu miksetu.”

(odlomak iz neobjavljenog romana Veštice)



pet pesama

MOLBA/MOLITVA

Ljubav

kao kašalj
kao talenat
kao kijavicu
kao bogatstvo

želim.

MAGIJA

Spokoj I sklad, svuda, na tren.
Beskrajna tišina.
Zavodljivo poigravanje elemenata.
Omamljenost, opijenost, vreme u šaci.

Dovođenje ljubavi do ludila.

TAKMIČARI

Volim te srcem tako razumno
I razumom toliko srčano
da dugogodišnja borba
ove dve sile, jake I jače
neće dati pobednika
bar ne tako
I neće ukazati na smisao
bar ne toliko.

mila drakulić
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SEZONSKI POSAO

Nebo je blizu.
Ispružim ruke u vis.
Poskočim.
Uberem dva oblaka.
Po jedan u svakoj šaci.
Stavim ih u džepove
I ponesem tebi.
Kada stamen pred tebe,
Na tvom licu vidim sunce.

OSTACI

Nema u tebi živog srca.
Velikog, toplog, rumenog,
Razjapljenih usta,
Raširenih ruku,
treperavog, snažnog,
borbenog, hrabrog, ludog.

Olupina broad na dnu
okeana.
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marfi, samjuela beketa: 
versička rezolucija

1. MARFI 

(Moto u odlasku)

Zatvorenik u stolici za ljuljanje
puštanje zmaja odozgo
Reč provalija
iz nje kikot umesto odjeka

lekovitost opstanka
nakon neodgovorenih pitanja
čulni značaj rečite nerazgovetnosti
semantičko nepreterivanje
i sistemsko zaboravljanje razglednica

mahovina sa šahovske ploče
izronile iz Temze

svuda je logoreja samo je
potvrda nezaustavljiva

ljuljaj se, ljuljaj
i neka te zmaj tlu privlači
reč provalija
prostrana izmišljotina

to kažu svi
analitički silazeći
s aluzija

radivoj šajtinac
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2. ZAVRŠNI OSTATAK IZMAGLICE

(Kad zahladi dah na granju pobeli)

Čitao, Beketa
sledio Marfija
disao sopstven stih
nisam se dao
iako, nije bilo mnogo toga za davanje
svaka je nemoć neočekivana
a zaključci čekači preostalog
osmeh bez lica pratio je
onaj unapred podsmeh 
podnebesni tunel koji spaja
stih i priču
šifrom beskonačne neiskazivosti

Roman je to,
to boli
kori, leči, frustrira
podmićuje nesigurnošću
traži stav o malenoj sreći
tamo gde ga nema 
traži misao tamo
gde je ona čitajuća
gde je ona tek
plutajuća u plodovoj vodi
i nejasno prisebna

stranica po stranica
ne znaš šta nosi i po čemu
je ono prelistano i sledeće 
po čemu su knjige takvo pakovanje
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u njima neko nekom nešto i zbori
na napisan način
i to je označeno navodnicima
to traje li traje ali 
glavna priča, glavonožac
liči na kuhinjsku mačku
koja sapliće stanare
i njene se dlake rasipaju
kao podsetnici
asocijacije i iverje
o čitaču

na jednom mestu
pouzdano nepomična parabola
rečenično nezaražena
uvek upitna

prva

o mesecu za koji se nikad neće 
utvrditi „da li je zemlji okrenut
licem ili temenom”

i druga

u prilikama života i razgovora
tamo između onih navodnika
rojeva
nepripitomljenih osa

uvek su oni
čija je glava
 ,,na stubu srama njihovih ramena”
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i kad zlo genitivskih metafora
počne da se preliva u prozi
a to nije to 
niti je to to
uvek se seti onih mesta
kroz koja se čitanjem zaviruje
a stih se zbiva otimajućim trenutkom
orfičko usvaja još blage tvrdnje
beskrilan, ali nepodmitljiv
i nesit
neprejeden 
razumevanjem

sve u zadržanoj interpunkciji
gde nikog pevajućeg nema 
da skita
i čita

Poezijom se ne markira analiza
njom se pevušeće iverje
sleže u tuđi podsticaj
čitanja do kraja

3. MARFIJEV ZAKLON

(Po romanesknom Beketu)

Postoji neki metež 
i ugodna darežljiva nejasnoća
koja sve ovo skuplja 
u kuhinjskoj sobi s ponorom
 
i glasove stanodavke i 
pismene dijagnoze gurua 
da treba biti oprezan 
s izdavačima, tropskim močvarama
i četvoronožcima1

i strašnog proročanstva
o žuto omiljenoj boji2

1 S, Beket: Marfi str, 31
2 Isto delo, ista strana
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Agencija za nepokretnosti
u suštini turistička
dozvoljava vaučer asocijaciju
na prvu šetnju Menhetnom
na četrdeset drugu ulicu i orgazmički usklik

Ah, 42 to je moj broj3

Značajniji od boje

lako je kad se između zidova 
i nameštaja ne tiskaju
brojevi i glasovi

kad su likovi vazdušasti 
čuju se i isprepadaju
odjednom onaj koji je pomenut
učestvuje u dijalogu
a udovi škripe u sličicama
pomoćnim pukotinama u rečenici

adrese se tope u mlečnoj masi
ciče i jurcaju glodari 
siti podatka
onda dođe kombi
univerzitetske deratizacije 
i pokupi, 
otkupi

lukavo se odobrovolji citat
samo dok se čita
čak raznežen i iskren kao vaška, 
i uopšten kao freska iz ogledala
ona o masturbaciji bezrukog
koji ne savija kičmu 
ne klone glavom u sopstveno krilo

3 Ovo delo, kao rukopis odbijeno je od 42 izdavača
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a šta je s rečima
koje traju samo dokle znače
jesu li ovde ili nigde
ili ovo zbijeno drhtanje
traje sve dok se čeka siže
ili namerno grebe malter
A ovde antika usni
ono što se neopredmeti i
čuva strah od saznanja
i saznanje od straha

Rečenica, gazdarica
ključevi, računi, kiseonik i pošiljke
iscedi se kao krpa od nabrajanja
i kad zablista
kap 
odjavna, pozna, završna
koja u odsjaju liči na Uliksa
Klasika se probudi i
vikne 
naokolo
prisutnima i odsutnima

Tuđi ste, svoji i ničiji
crpite nečiji metež,
Dno koje leprša
glas što čuva zube
i slovo neotporno na reči

Tužni se vraćaju s hronologije
a osmeh od poruke
pahulja na dlanu
onog pomenutog pred ogledalom
u zanosu
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4. O UDALJENIM BLIZINAMA

Ne beše ni dokumentacije
ni okolišanja
kao da sam sveo
uz poklonjenu knjigu 
na knjigu o poklonu

tu tekst ne beše toliko bitan

dok se nisam izgubio začitan
samoobmana je jedina pojava bez distance
lične te jasnoćom otuđuju 
kapljom žive utvrđeni poluprovodnici 
ili celo trunje začetih značenja
tek u utopiji kao u banjskom zatvoru
moguće je preletati zaključke
da se čitanjem može postići simultano asociranje
diskursa i epifanije
čitko treperiti
kao signalna ogrebotina na koži,
pa i ljudskoj
i čitati se može bez
racionalne obaveze
jer nema čitanja
bez neočekivanog samopronalaženja
tu se pesnik koji čita
zeleni u odeći i ulozi preplašenog lovca
svi mikrobi konteksta
razmile se, skoro besciljno
kao stih koji se odnekud vraća

na polovinama rečenica nalazi se
tajni prozor
kroz koji prolazi Ono što tera Drugo Ono
što treba da osvetli
konačno Ono
koje je sve vreme nišanilo
a zveri kamuflirane metaforama.
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Taj odnos nije distanca
nije samoobmana
sve su asocijacije magle iskustva
a tekst i epifanija
vreli kristal koji se otapa
niz strmi predestinirani krov logike

Tu se, postčitajući stihovi zbiju
kao psi pratioci
srećni što opet nešto čuvaju
ne sećajući se ni lova
ni čitanja

Tekst liči na preskakanje simbola
likovi trpe fusnote
plazmu i privremenu arhitekturu
kao što je skelet prašnjav
i bolnički kreveti ponoćne aveti 
a jutra nisu za priču
koja je baš tada tu
Marfi pamti imena
a pisac se bled
belom približava

5. GOSPOĐA KONIHEN 

(Sanatorijum Mentalna milost Magdalene)

Zašto ovo činim
versički sledim čitanje
I krepim tajne slabosti
I s ponosom
Izgovaram u sebi
Izmičem svakom objašnjenju
I neravnim
Likovima intimiziram
neskromnost svoje pažnje
I štrčim iz koncentracije
skraćen
skačem
tih pa tih
stih po stih
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dok su preda mnom
neprilične, neoprostive
preskočene rečenice

I mentor 
u belom kliničkom mantilu
I pod njim duša koja skapava
jer nema šta da doda
Ni ideju kako da me spreči

Ona
Bolesnica
Svetica
Beli se 
Do one granice kad sve
Nakon disanja počinje da se modri
Baš kad je trebala
Da se promoli i pojavi
U porcelanu svog akta
Razneli je muvlji dijalozi
I deo njenih misli

Šta bi bilo
od ovog dela 
da značenja ne sačuvahu nevidljivost
a da se genije logičke nenamernosti
nije vinuo kao magija lečilišta
glas nevinih tekstova
iznad vodoravnih okova teksta

ako se ne čuješ dok čitaš
znaš li gde si 
?
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6. MARFIJEVA SMRT, SUICIDNI ŠLAGVORT 

(Citati su kurzivni) 

Smrt 
svoju konačnost
potvrđuje opisivošću

I kad su pronašli 
ostatke 
Marfijevog tela u potkrovlju,
a gde drugde, kad je u pitanju 
sanatorijum u Irskoj

Nisu znali za vremenski razmak od 
njegovog službenog obilaska
bolesnika i stanara Endoma 
i nemog razgovora s njegovim okom
koje možda gleda u čuvenog mrava
na nebu bezvazdušnog sveta

Samo je mrtvozornik
kao horovođa vodio
različito intonirane šapate
Marfijevih prijatelja
neveštih čitača smrtnih ostataka
i samo je on, u maglovito vezanoj
podsvesti igrao golf 
družio se s tvrdom lopticom
i udarcima između rupa

ali nije on taj
koji ima pravo na trening 
objašnjavanja smrtnih razloga

za to su potrebni
prepadnuti prijatelji,
ljubavnice, dužnici i pesnici 



oni koji su iz doba
pisma i zla
lične davnine
gde se i tada, prvo i rasčitao znak i logo
proizvođača šibica i 
i tek potom
gest i iskaz 
hitrog samoubice

Osetio je plin oko
sebe
osmehom potvrdio prijatan miris haosa
u svom potkrovlju
tada
bez zvezda u 
krovnom prozoru
i hvaleći miris kresnuo šibicu
i nestao iz teksta
Bolničkog i Gospodnjeg 
uviđaja

Pokušaj epigrama – reče mrtvozornik

Ode 
Marfi
kao potomak 
lične davnine
promovisane
pismom i zlom
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7. KOMENTARI, REČI NEPOKRETNIH VODIČA 

(Iz istorije vokativa)

Kako izaći iz svega,
Gospode Samjuele
udahnuti ili izdahnuti
na samom dnu izlaska
bez pomoći pomirenja i bez pomoći Dantea
jer ovde umesto pesnika
Vergilija iz Pakla
vodi Te Belakva iz Čistilišta
koji svakom slikom replikom i korakom
glača strminu čitanja

kako prašinu 
svetu nevinu čistoću, 
očistiti od čitkih prepreka
i spoticanja

Raspeće
beše i osta
tetovaža
a iskušenja i napasti tako lične
i znanja tako oštra da
svaka fusnota na prokletom 
sečivu racia
ostavi svoj ikonički trag
a hram iznutra sve belji
i belji i nepotrebniji
do iščeznuća
 
jer ako je
Sokratova majka bila
i ostala babica
ko se onda posle i pre rodio
i čija je mudrost bila 
zapisana prihvatiteljka

Belakva Ti laktom zalazi u leđa
telo, kuk i delo
Belakva će biti nerazdvojan kao naslov
i čitanje će biti čistilište
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prestup onih koji 
čitaju zapisujući
krivica onih koji
čitaju stihujući

dovde smo stigli
bez snage da oglasimo
okončanje
kako na 
samopriviđajućem kraju 
sesti 
skupljenih kolena 
rukama obuhvaćenih 
nogu
opet
kao u neotpaloj, nezamrzloj kapi plodove vode
Kako izaći iz svega
udahnuti ili izdahnuti
pisati po hartiji ili prašini
na samom dnu izlaska
?
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беседа борислава пекића за 
слободу књижевног изражавања

У Легату књижевника Бранислава Вељковића у Музеју 
српске књижевности Удружења Адлигат може се прочитати 
изванредно писмо Борислава Пекића којим овај значајан пи-
сац у веома тешком времену, у егзилу, стаје у одбрану књи-
жевника Ивана Ивановића који је неправоснажно осуђен на 
две године затвора због вербалног деликта који је наводно 
извршио у својој књизи Црвени краљ. 

Иако је у питању писмо послато управи Удружења 
књижевника Србије, адресирано на Петра Џаџића, по начи-
ну излагања и градирању аргумената, писмо је заправо из-
ванредан пример беседе која би учинила јак утисак када би 
била изговорена пред публиком било ког времена.

Писмо садржи читав низ значајних елемената, као што 
је спремност Борислава Пекића да стане у одбрану човека 
којег „уопште не познаје” ради принципа одбране слободе 
уметничког израза. Пекић дозвољава изричито јавну упо-
требу писма, и тиме свесно себе додатно излаже напади-
ма или, у најблажем случају, нелагодности, пошто стаје на 
страну већ у медијима прокаженог човека. Само због та два 
елемента, која се не виде из главног писма, већ из кратке 
пропратне белешке упућене лично Петру Џаџићу, могу се 
извући похвални закључци о Пекићевом карактеру.

На самом почетку Пекић нам саопштава да он посред-
но, преко листа Политика сазнаје о овом правном случају. 
Већ у првој реченици Пекић на културан начин извргава 
руглу цео случај, јер Иван Ивановић одговара због кривич-
них преступа „које је починио његов литерарни јунак”, и 
Пекић, изненађен неправдом, одлучује да стане на страну 
неправедно осуђеног човека.

Пекић јасно, у некој врсти спонтане градације, објашња-
ва свој став који је непоколебљив, али и немилосрдан према 

виктор лазић
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онима који би да контролишу слободу књижевног изража-
вања. Истиче да то није ни први, нити једини такав случај у 
Европи, али да је он увек „био искупљен десолидарисањем 
савременика здраве памети”, и тиме, заправо, позива све ко-
леге писце да стану у одбрану, не само једног човека, већ 
целе књижевности „од критеријума који прете да је сасвим 
онемогуће”.

„Иван Ивановић ће издржати ову неправедну казну, и 
једном бити рехабилитован, у то сумње нема. Али, ко ће нас 
рехабилитовати?” – можда је и најјача порука свима који 
се снебивају да стану на страну правде и истине, на страну 
слободе. Дакле, не само што није могуће „равнодушно прећи 
преко судбине једног нашег колеге”, што такав однос према 
литератури „чини н е м о г у ћ и м свако уметничко дело” (па 
реч немогућим још истакнута размацима), што се сад писци 
осећају „као лопови који обијају једну од многих друштве-
них каса”, већ постоји и лична одговорност да ће мрља оста-
ти на свакоме, ко такву неправду мирно посматра, ма колико 
га се, наизглед не дотицала.

Ту се не суди Ивану Ивановићу, већ кроз њега, „Српској 
књижевности”. Али, ниједна власт нема моћ да такву пресуду 
сама донесе. Зато Пекић истиче да би она постала стварно 
извршна „тек онда када је као нормалну критичку процеду-
ру прихвате уметници које је Иван Ивановић у судском доку 
представљао”.

Да је оваква беседа изговорена током неког судског по-
ступка, било у старој Атини или у модерно доба, свакако би 
ушла у анале судског беседништва. 

Аргументована и стилски изузетно уобличена одбрана 
која погађа у суштину, која не прави лажне компромисе, у 
којој се све ствари јасно стављају на своје место, не оставља 
простора било каквим аргументима оптужбе. Она је толико 
снажна колико је и тачна, и зато је необорива. Свака реч, 
свака тачка и зарез ту су на правом месту, а нарочити ефекат 
дају речи које су истакнуте, тј. написане са размацима (пре-
суда чини н е м о г у ћ и м свако уметничко дело; удружење 
треба да се з а у з м е, према  о в о м  процесу; ко ће н а с 
рехабилитовати?). 

Ова беседа је допринела буђењу свести да је неопход-
но да се Иван Ивановић ослободи и да се овакве ствари више 
не догађају. Била је изгубљена, неправедно скрајнута значај-
на епизода у историји борбе за слободу речи и права да 
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се, барем у сфери књижев-
ности, слободно и без стра-
ха искаже своје мишљења у 
једној земљи где су власти 
одувек на ту слободу гледале 
са највише подозрења.

Ово писмо је, заправо 
прворазредно написан го-
вор, у складу са најбољим 
примерима и правилима бе-
седништва, који би се морао 
наћи у свим уџбеницима бе-
седништва.

Сваки пут када читам 
ово писмо, пред очима ви-
дим Пекића за говорницом, како све нас, целу српску књи-
жевност, брани од имагинарне немани која прети да нас све 
прогута. И, својим благим стасом али непоколебљивим речи-
ма, јаче него било којим мачем, он у томе успева.

Виктор Лазић

*

13. нов. 1974. 

Драги Перо, 

Нисам могао издржати а да ово писмо Управном од-
бору не напишем. Надам се да је оно непотребно као нека 
иницијатива јер не верујем да има човека од савести који 
не би могао да види последице равнодушног прелажења 
преко судбине једног нашег колеге, којег узгред буди речено 
уопште и не познајем. Надам се да ћеш писмо узети bona 
fide као што је и писано. А ако се укаже потреба можеш с 
њим учинити било коју јавну употребу. 

Срдачно твој 
Борислав Пекић
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*

Лондон 1. нов. 1974. 

УПРАВИ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Преко листа „Политика” обавештен сам да је књижев-
ник Иван Ивановић осуђен на две године затвора због кри-
вичних преступа, које је, према мишљењу Окружног суда у 
Прокупљу, починио његов литерарни јунак. 

Ова пресуда, без преседана у нашој земљи, а са оном 
врстом преседана у европској културној историји, који је, 
срећом, увек био искупљен десолидарисањем савремени-
ка здраве памети, чини н е м о г у ћ и м свако уметничко 
дело, које било у чему одудара од једног дела јавног мњења. 
Сам чин стварања изложен је тако судском гоњењу, а писци 
од савести стављени у положај да се за властитим писаћим 
столом осећају као лопови који обијају једну од многих 
друштвених каса. 

Убеђен сам да је наше Удружење већ и по духу прин-
ципа на којима почива дужно да се свесрдно заузме не само 
за личну судбину књижевника Ивана Ивановића и његово 
дело, већ, и у првом реду, за начело уметничке слободе, 
без којег није вредно постојања, а које је у аутору „Црвеног 
краља” и његовој књизи брутално повређено. 

Кад кажем за у з м е ја мислим, и то искључиво, на јаван 
и јасан став нашег Удружења према о в о м процесу, и свим 
процесима који би евентуално могли да уследе на основу те 
несрећне и непромишљене прокупачке иницијативе. 

Ја сам, такође, убеђен да све ове идеје Удружење, од-
носно његов Управни одбор има на уму. Ја само желим да 
упозорим своје представнике, да, ако то не буде учињено 
како то доликује грађанима једне социјалистичке земље, 
пресуда Ивану Ивановићу, а кроз њега и Српској књижев-
ности, постаће трајна и неопозива. Ако невоља буде хтела 
Иван Ивановић ће издржати ову неправдену казну, и једном 
бити рехабилитован, у то сумње нема. Али ко ће н а с ре-
хабилитовати? Каквим се разлозима може објаснити наше 
ћутање, шта рећи, каква прича испричати о етици соција-
листичког интелектуалца наших дана, где је и хоће ли бити 
разумевања и за нас – саучеснике у доношењу те пресуде. Ја 
сам чврсто уверен да ће прокупачка пресуда, с којом се, бар 
колико ја знам завршава допринос тог града нашој култури, 
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бити усамљена заблуда, уколико не буде санкционисана 
пристанком друштва у чије име је донета. А стварно изврш-
ном постаће тек онда када је као нормалну критичку проце-
дуру прихвате уметници које је Иван Ивановић у судском 
доку представљао. 

Ја апелујем на Управни одбор Удружења књижевника 
Србије да предузме све што је у његовој моћи, у првом реду 
као једна друштвена и јавна институција, како би се спре-
чило да један талентован колега искуси оно што сматрамо 
нечовечним и када су у питању стварни преступи, а изнад 
свега да на овом тако одлучујућем случају, одбрани књижев-
ност од критеријума који прете да је сасвим онемогуће. 

Са поштовањем
Борислав Пекић
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данило киш – еруптивни есејиста

Данило Киш, у свом кратком животном и бујном ства-
ралачком веку исписао је тридесетак књижевно-уметничких 
есеја изразито шаренолике и разноврсне тематике: почевши 
од класичних књижевних тема, социјал–психолошких при-
каза и тумачења историјских и друштвених збиља, анали-
тичких осврта на сопствена дела, и дела других писаца, пре-
ко текстова о животописима писаца, као и критика њихових 
опуса, до врло упечатљивих и особених проседеа у есејима 
на политичке и друштвене теме који обилују еруптивном, 
интелигентном и сугестивном књижевном анализом, као и 
свестраном упућеношћу аутора у политичка, друштвена, 
културна и историјска збивања.

У нашој књижевности Кишова доиста богата есејистика 
у погледу студијских разматрања и књижевних тумачења у 
одређеној мери је занемарена, свакако неправедно, али уз 
објашњење да њено место заузимају Кишове новеле, погла-
вито романи, одаје донекле разумевање, имајући у виду да 
проза Данила Киша спада у сам врх светске књижевности, и 
то је место она заузела, те га постојано држи – захваљујући 
генијалним Кишовим стилом – борхесовском техником и 
вечном уметничком темом: моралност и идеја у човеку. Ки-
шова књижевна техника у есејима би се могла свести на 
ових неколико речи: краћење и скраћивање, скидање и ски-
дање наслага текста, све док не остане: златно језгро. Киш је, 
поред свог оригиналног књижевног поступка (ма колико тај 
поступак личио на Борхесов, у Кишу он је добио сасвим нову 
димензију) – документарности, који га је поставио на трон 
српске и европске литературе, учинивши га великим писцем, 
„европским Борхесом”, био и творац оштрог стилизовања, 
што је природан продукт Кишовог перфектног, такорећи 

алекса ђукановић
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научног познавања српског језика1 Истичући колико је бит-
нија писана реч (есеј, прича, роман) у односу на усмену 
реч (интервју, говор), Данило Киш је своје есеје, уз дубоку, 
и доиста, крлежијанску ерудицију, обогатио и сјајним сти-
лизовањем, као и своју прозу – и овај поступак најближе 
повезује Киша и Борхеса, јер је и Борхес своје есеје вешто 
стилизовао пишући их као приче.

Први есеји које је Данило Киш објавио били су краћи 
аналитички текстови које је писао и објављивао током сту-
дентских дана и који су у својој структури носили ону по-
четну нит свих каснијих есеја: аргументовани критицизам 
– који је често прерастао у полемички начин испољавања; 
то су есеји: „У потрази за фантомом”, „Мит о Прометеју”, 
„Тријумф смеха”, „Једна шетња господина Мака”, „Господин 
Мак се забавља”, и „Нојев ковчег”. Били су то текстови које је 
Киш крајем педесетих и почетком шездесетих година углав-
ном објављивао у студентском књижевном часопису Види-
ци, а мањи део есеја угледао је светло дана у књижевним 
часописима Сусрети, Израз, Књижевност и Подриње.

Кишови есеји обухватају, после прозе, највећи део њего-
вог опуса и налазе се у пет књига, које је делом објавио за жи-
вота, а неке су публиковане после смрти 1989, а то су књиге: 
Хомо поетикус, Живот, литература, Складиште, Вариа, те Час 
анатомије која по свом изврсном полемичком жанру нимало 
не мањка за другим Кишовим есејистичким делима.

Оно што је испрва веома уочљиво, поредећи ране Ки-
шове есеје са оним које је писао као већ формиран, при-
знат и угледан уметник, јесте перманентно продубљивање 
интелектуалне глади која се манифестовала у аналитици и 
критици свега, и најмањих детаља који неком другом писцу, 
мање страственом, вероватно не би ни упали у око.

„Нојев ковчег” и „Мит о Прометеју”, који су објављени 
1957. и 1959. године у часопису Сусрет, односно Видици, као 
Кишови „почетнички” текстови, ако би се тако могли назва-
ти, нису ни у којој форми опскурнији у лепоти стила и етици 
идеје, као ни у Кишовом хтењу да искаже свој став, у односу 
на Кишове доцније текстове: „Ешеров уврнути ваљак” или 
„Пустолине”. Напротив, Кишови ранији есејистички тексто-
ви немају тако високу дозу полемичности као они потоњи 
политички есеји о национализму, текстови који су настали 
после 1976. и афере око збирке новела Гробница за Бориса 
1 Киш је дипломирао на Филозофском факултету у Београду у септембру 1958. 

године као најуспешнији студент на Катедри за општу књижевност.
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Давидовича, као и они текстови који су настали током осам-
десетих, у време Кишове болести. 

Ови догађаји су у самом Кишовом бићу изазвали ево-
луциону буру његових до тада умерених и у многоме ком-
промисних ставова, и претворили их у тврде, аргументова-
не, непоколебљиве и самоуверене мисли и ставове, за које 
је био спреман да се бори до краја, а који су управо настали 
од ових животних недаћа – те су тако од Киша створили и 
највећег српског полемичара.

Кишова есејистика би се могла поделити у три ства-
ралачка периода, или у три уметничке фазе, за разлику од 
прозе, која се по речима писца Миливоја Павловића може 
изделити у два периода: први, који обухвата романе Мансар-
да, Псалам 44, и Башта, пепео, у којима доминира сугестивна, 
меланхолична и сентиментална лирика, и фашизам као пре-
овладавајућа књижевна тематика, те на други период, у коме 
је његово стваралаштво прожето борхесовским документари-
стичким стилом и солжењициновском, логорском тематиком, 
и бољшевизмом као централном тематском линијом.

Дакле, прва фаза Кишове есејистике почиње 1962. го-
дине, али се може наговестити и раније, од објаве романа 
Мансарда и Псалам 44. Кишови есеји у овом периоду про-
жети су снажном мишљу сваког уметничког ствараоца на 
почетку свога стваралачког живота – о нераскидивој пове-
заности етике и естетике. Најбољи пример овог уверења је 
есеј о Марселу Прусту – „У потрази за фантомом” – који јесте 
(уз такође неизоставни критицизам према Прустовом делу) 
једна особена врста оде овом великом француском уметни-
ку, кога је Киш веома ценио. Као и сваки врсни познавалац 
светске литературе, Киш је сјајан портретиста; мајсторство 
дочаравања обојено јаком дескрипцијом естетичких детаља 
и чињеница, Киш је показао и у есеју о митском јунаку Про-
метеју, у истоименом есеју, који је уз есеј о Прусту, Џојсу 
(„Господин Мак се забавља”) и Бодлеру („Шарл Бодлер”), је-
дан од есеја у којима Киш поред приказивања и сликања 
(причања – приповедања) и показивања (проповедања), до-
носи и прегршт различитих и контрадикторних, то јест, про-
тивуречних ставова самог аутора, што је највернији показа-
тељ свеколике дубокоумности, ширине и ерудиције његове 
личности. Киш у овим есејима проговара са собом и врши 
монолошку полемику са својим другим „ја”, износећи све 
своје идејне карте на сто и одлучујући се коју ће коначно 
посвојити. Овакав вид стилског тоналитета и технике има за 
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циљ да у читаоцу пробуди жељу за трагањем, промишљањем 
и апстрактним размишљањем, али и да наведе самог аутора 
да потврди своје идеје, погледе на свет, и ставове тако што 
ће се непрестано преиспитивати. Есеј о Џојсу еклатантан је 
пример овог Кишовог поступка. У њему писац на почетку и 
на крају износи два потпуно супротна стајалишта. Тако на 
почетку овога есеја, пише:

„Шта има у Уликсу сувише?
Сувише форме. [...] Сувише језика. [...]
Исувише подтекста. Исувише текста.
Исувише секса. Исувише свега.”

Киш о Џојсовом роману говори у ових неколико речи ве-
ома критички интонирано. Стиче се испрва утисак да Киш од-
бацује сваку вредност овом роману; међутим касније објашња-
ва због чега је то што испрва „одбацује” добро и вредно: 

„Зашто толико секса? [...]
Пародија на све. [...]
Пародија на све или ништа.
Пародија на пародију.
На томе се држи цела ствар.”

Киш потом постиже замисао своје беспоштедне крити-
ке с почетка, те на концу употпуњује своју замисао, конач-
ним и јасним закључком: 

„Није ли Уликс – божанствена комедија Новога доба?
Вишеслојно универзалан. Енциклопедија XIX–XX века?”

Следећа фаза Кишове есејистике почиње средином 
шездесетих и траје до 1976. године, тачније до појаве Гроб-
нице за Бориса Давидовича и хајке на Киша. Уз ову фазу 
писања есеја, иза Киша већ стоје велика дела српске лите-
ратуре: Башта, пепео, Рани јади, Пешчаник и дакако, НИН-
ова награда. У овој фази стварања, Киш пише ангажовану 
есејистику пробуђен и коначно одређен у својим друштве-
ним и књижевним хтењима: уметност ради уметности – и 
што више слобода и промена у друштву. Киш 1972. године 
објављује збирку есеја По–етика у којој се поред есеја из пе-
десетих и шездесетих година појављују и нови, непублико-
вани: „Отпор и догма”, „О симболизму” и други. Шест година 
касније, из штампе излази Друга књига По–етике, допуњена 
с нових дванаест есеја, међу којима су и: „За плурализам”, 
„Горки талог искуства”, „Писање као терапија”, „Књиге ипак 
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нечему служе”, „Доба сумње”, и други. Најособенија карак-
теристика ове фазе Кишовог есејистичког рада јесте да тих 
година пише мање самополемички; у том периоду изостаје 
компромисност, а појачава се полемички тон ка другима. 
Есеј „За плурализам” можда је и највреднији есеј у српској 
књижевности по својој структури, стилској смирености, и 
тематици упркос хтењима аутора да снажно, попут неза-
држивог цунамија, проговори о својим погледима; овакав 
начин писања есејистичких текстова упоредив је са онима 
Томаса Мана, поготово са есејима које је писао у исељенич-
кој фази када је избегао од немачког фашизма у Швајцарску 
и САД, и са текстовима након Првог светског рата („Гете и 
Толстој”, „Преко мора с Дон Кихотом” и „Фројд и будућност”) 
. Киш у погледу своје полемичности заварава и саме твор-
це српске и југословенске полемике – Милоша Црњанског и 
Мирослава Крлежу – чије ерудиције и оштрине никада нису 
биле ублажаване некаквим „плишаним јастуцима” и повре-
меним уздржавајућим паузама у полемичким и нападајућим 
текстовима, били то есеји, новеле или песме, као што је то 
извео Киш у есејима „Доба сумње” и „Отпор и догма”. У овој 
фази појављује се и Час анатомије 1978. године, настала за 
непун месец дана на наговор Оскара Давича, као одговор и 
властита одбрана Киша од напада који су га задесили када 
је на њега поведена хајка због лажне оптужбе да је плагирао 
одређене делове збирке прича Гробница за Бориса Давидо-
вича. Час анатомије је полемичко-есејистичка књига, једина 
такве врсте у српској књижевности, ако се изузме Скерлиће-
ва критичко-полемичка књига Писци и књиге из 1921. године.

Трећа и последња фаза есејистичке поетике Данила 
Киша је најеруптивнија и најбујнија, и почела је оног тре-
нутка када је група књижевника око књижевног критичара 
Драгана М. Јеремића оптужила Данила Киша да је плагијатор 
те да је неколико пасуса из своје збирке новела Гробница за 
Бориса Давидовича преписао из књига 7000 дана у Сибиру и 
Руска уметност Карла Штајнера, односно Луја Реноа. Ова по-
лемика, тачније афера, била је на концу решена тако што је 
Киш судски ослобођен кривње да је плагијатор, и почетком 
осамдесетих одлази из Београда у Француску и у Паризу 
живи све до своје смрти октобра 1989. године.

Разочаран и емотивно узрујан, Киш је, отишавши у Па-
риз, одлучио да заувек заборави Југославију. У Француској 
наставља да пише, и даље на српском. Али, траума и ужасан 
терет напада које је доживео крајем седамдесетих, заувек 
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су гатрансформисали у најљућег противника тоталитаризма, 
који доводи своје ставове на руб апсолутне оштрине и бе-
скомпромисности – а што се у првој нити одразило, нарав-
но, на његове есеје. Али, ова фаза Кишовог живота се може 
поделити у две мање фазе: прва, игнорисање и наизглед 
маргинализовање књижевне и културне збиље у Србији и 
Југославији која траје од 1976. до 1986. године, и друга, задња 
фаза, која почиње болешћу 1986. и завршава се његовом 
смрћу 1989, када се враћа у домовину, примљен је у редо-
ве САНУ, и поново је присутан у културном животу. Мада би 
се почетак ове последње фазе могао одредити и догађајем 
из 1984. године када му је додељена знаменита Андрићева 
награда за збирку новела Енциклопедија мртвих, и том при-
ликом је Киш прочитао свој усмени есеј о Андрићевој пер-
цепцији историје; јер би се ова, 1984. година, могла гледати 
и као година у којој су држава и друштво, поново и коначно 
одали признање Кишу за његово дело, унаточ његовој потај-
ној аверзији спрам режима, али и нападима на њега током 
1976–1978, које су покренули одређени књижевни кругови, 
потакнути од догматских и ригидних власти.

Током поменутих десет година, Киш у својим есејима 
непрестано провлачи једну нит, и наговештава исправност 
своје дубоко убеђене поетике и идеје да су фашизам и ко-
мунизам „два највећа зла двадесетог века”. Последњих четр-
наест година Кишовог живота прожети су његовим највред-
нијим и најбољим есејима.

У париском Ле Монду, Киш 15. октобра 1985. објављује 
есеј о филму Емира Кустурице Отац на службеном путу у 
коме овај филм, данас знаменитог српског редитеља, јасним 
и недвосмисленим тоном хвали и описује као „не само умет-
нички, већ и морални подухват”, називајући овај Кустуричин 
филмски свет светом „без побуне”. Киш 1984. године, потакнут 
побунама синдиката „Солидарношћ” у Пољској, пише есеј 
„Цензура/аутоцензура”, где сва зла овога света, доиста оштро 
и непоколебљиво, приписује „комунистичкој идеологији”, а 
комунизам види као „привремено зло система у вечном рат-
ном стању”. Киш тих година пише веома ангажовано и о Скен-
деру Куленовићу, о Толстоју, коме замера што у Рату и миру 
није „објективно” писао о Наполеоновом походу на Русију и 
Бородинској бици 1812, јер је „Наполеона приказао као пајаца 
и крпену лутку, а не као војног стратега и војсковођу”. Киш 
пише о Набокову који је, као руски емигрант у САД, одувек 
био његова опсесија, у есеју „Набоков или носталгија”.



144Д
О
М

Е
Т
И

У двадесет и трећем фрагменту „Варијација на средњо-
европске теме”, Данило Киш се осврће на аустријског писца 
и потоњег нобеловца Петера Хандкеа: 

„Литература Аустријанца Петера Хандкеа, на пример 
(и без обзира на његово словенско порекло) ближа је Фо-
кнеру и париским експериментима у области прозног изра-
за него било ком писцу из средњоевропског културног хори-
зонта прошлог или садашњег...”2

Кишов гениј у овој, последњој фази стваралаштва ап-
солутно је оштар и бритак, нарочито у погледу есејистичке 
критике. У есеју „Ми певамо у пустињи”, он самоуверено и 
скерлићевски за српску прозу пише:

„Послератни развитак српске прозе видим као споро 
мицање, болну конвулзију, као редак и спорадичан бљесак 
неког талента.”3

Киш снажно и гордо критикује „једноважеће теорије”, 
заостале конзерватизме, управо Јована Скерлића, Светозара 
Марковића и Добросављевића. Данило Киш је у овим ми-
слима и замислима, попут Кафке, незадовољан својом домо-
вином, и снажно је критикује, као што овај писац критикује 
свог оца у Писму оцу. Повремено Кишова критика прелази 
у праве нападе, сличне онима које је Крлежа бацао против 
хрватске књижевности у часопису Пламен након Првог свет-
ског рата, називајући хрватску књижевност „највећом лажи 
међу свим нашим лажима”. Али, Киш критикује и показује 
негативности, напада и говори против „чаршијског национа-
лизма”, све с намером да српску књижевност „осавремени” 
и учини је онаквом како је он сматрао да је најбоље за њу.

Киш је у овој фази оптимиста; жељан је да се његов 
вољени језик и друштво измене оним идејама које је сма-
трао великим и јединим, и стога се није устручавао да каже 
много тешких речи о нашој културној средини која према 
њему такође није остала равнодушна.

Киш пише о „Величковићевим тркачима” и појашњава 
зашто они „немају главу” и донекле, макар и несвесно, мета-
форично објашњава своју одисеју и „емиграцију” на Запад:

„Глава је тим тркачима била потребна само дотле док 
су стајали на старту, док је поглед одмеравао висину апстрак-

2 Данило Киш. „Варијације на средњоевропскетеме”. Најлепши есеји Данила Киша, 
изабрала Ивана Миливојевић. Београд: Просвета, 2003, стр. 171.

3 Данило Киш. „Ми певамо у пустињи”, исто, стр. 123.
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ције, док је глава правила калкулације попут каквог компјуте-
ра, но у часу када је одјекнуо пуцањ стратешког пиштоља, гла-
ва, тај непотребни баласт, отпала је, као да је била од глине.”4

А пред своју смрт Данило Киш изрекао је усмено заси-
гурно и најбољи есеј о својој егзилској турнеји у Паризу и 
завршио свој есејистички књижевни рад речима: 

„Кад год се прича о нашим стварима, не само о други-
ма, него и о мени, код нас се увек пише на известан начин 
и логично – претерује. Ствари стоје много горе него што ми 
одавде видимо. Не само у вези са другим писцима из наше 
земље, мртвима и живима, него наравно и у вези са мном. 
То је мој такозвани успех и успех наших писаца; то је кап у 
мору игноранције који се односи на целокупну нашу кул-
туру, а посебно литературу.”5

У последњој години свога живота, 1989, Данило Киш 
није објавио ниједан есеј. Последњи есејистички текст – „О 
Маркизу де Саду” – Киш објављује у Књижевним новинама 
1988, дивећи се Садовој „џиновској култури”, а опет нази-
вајући његово дело противуречним епитетом – „монструоз-
ном кореографијом”.

Први део живота, негде до четрдесете године, Киш је 
исписивао аутобиографску поетику у романима, песмама, 
есејима, пишући своја и искуства несталог јеврејског све-
та у страдању немачких логора смрти, а у другој половини 
живота пише о другој логорској тематици – о бољшевизму 
и увелико актуелним и постојаним логорима у источном, со-
цијалистичком лагеру.

На концу, Данило Киш је један од највећих српских 
књижевника чији су есеји у огромном броју превођени и 
објављивани у страним говорним подручјима– претежно у 
Француској, САД, Западној Немачкој, Канади и Великој Бри-
танији. Такође, Киш се и данас налази на самом врху српске 
књижевности по квалитету и броју написаних есеја ску-
па са Милошем Црњанским, Ивом Андрићем и Бориславом 
Пекићем. Но, у нашој савременој књижевности, Киш је један 
од највећих српских есејиста.

4 Данило Киш. „Зашто Величковићеви тркачи немају главу”, исто, стр. 258.
5 Данило Киш: Укрштања, интервју, документарни филм, Радио Телевизија Црне Горе.



опште место у начелу неизвесности 
(о приповеци ,,опште место” воје чолановића)1

Било  да је реч о приповеткама или о романима, по-
стоји поетичка константа у приповедању Воје Чолановића 
која на формалном и идејно-семантичком плану испреда нит 
повезивања тих дела на сасвим специфичан и не тако очиг-
ледан начин. Наиме, та везивна нит може се уочити једино 
уколико се у континуитету и по редоследу објављивања Чо-
лановићеве прозе одвија и само њено читање. Једино се на 
тај начин може уочити како се, на пример, тематско-мотив-
ски рукавци из једног дела развијају у наредном, или како 
одређена синтагма или реченица из романа постаје наслов-
на метафора следеће објављене приповетке, или обрнуто. 
Разуме се, то представља засебну тему у оквиру аналитичког 
тумачења поетике прозе овог аутора.

Остаје, дабоме, и (старински схваћено) опште место 
(95) – каже главни јунак романа Лавовски део ничега,2 гим-
назијски професор књижевности, док већ четврти пут за-
редом краде у самопослузи не би ли проникао у „својства и 
суштаство безразложног чина” – и како би могао да зна шта 
треба да чини јунак његовог романа:

„Ништа није вредело што је те узастопне неподопшти-
не красила и покоја подударност – у погледу драматургије, 
кинетике и кореутике, нарочито. Тако да мој Александар (ре-
као сам већ, други по важности лик у Краљевству Глупих 

1 Збирка Начело неизвесности садржи четрнаест приповедака, од којих се једа-
наест налази у претходне три књиге, од укупно – не рачунајући ратне приче 
изашле у часописима (пре прве збирке, Оседлати мећаву) – двадесет пет припо-
ведака које је Воја Чолановић у свом стваралачком веку објавио (укључујући и 
приповетку „Non testatum”). Објављена je 2003. године као 632. књига у XCV колу 
Српске књижевне задруге, на 259 страна, у избору и са предговором Васе Павко-
вића. Главни уредник и рецензент био је Марко Недић. На полеђини унутрашње 
насловне стране стоји лого који показује да је спонзор тог издања књиге Кон-
церн „Бамби” из Пожаревца.

2 Лавовски део ничега: једна унатражна прича. Београд: Народна књига, 2002. 

јелена журић
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Питања) и даље грицка нокте, не знајући, заправо, како да се 
упусти у шкакљиву пустоловину која, према пишчевој зами-
сли, треба да буде acte gratuit.” (95) 

Опште место је, према томе, у роману апострофира-
но као крајње списатељско решење: оно преостаје уколи-
ко аутор не нађе ништа боље. Коментар старински схваће-
но, притом, упућивао би, највероватније, на традиционално 
дефинисање тог појма: то је типизирани мотив, топос. Ко-
ментаром у загради фикционални писац жели да се огради 
од значења тог термина у колоквијалном смислу, у ком се, у 
најкраћем, тумачи као баналност („опште” – исувише препо-
знатљиво, изанђало, очекивано, неоригинално).

Опште место3 као наслов приповетке објављене годину 
дана после романа, међутим, спаја оба та значења: рат јесте 
један од најважнијих топоса у књижевности од када она по-
стоји, а приповетка управо рат и тематизује; истовремено, 
иронијски, рат је, по својој учесталости (у Србији, у свету), већ 
готово до баналности (очекиваности, поновљивости) постао 
опште место људске историје. Осим тога, у односу на специ-
фичност тог рата – бомбардовање у којем највише страдају 
цивили, па и, у оквиру тога, бомбардовање престонице (по ко 
зна који пут у току њене историје), које се тематизује – сâм 
наслов Опште место може се схватити као горки иронијски, 
црнохуморни коментар. Као такав, дакако, тесно кореспонди-
ра са основним значењем приповетке коју именује.

На тридесетак страна „Опште место” приказује седам-
десет и први на седамдесет други дан НАТО бомбардовања 
СРЈ4 тако што то време представља из визуре аутодијегетич-
ког наратора, који хроничарски исповеда све што му током 
дана и ноћи пролази кроз свест. Приповетку одликује изра-
зити драмски набој, тако да се може рећи како поседује сас-
вим одређени драматуршки и филмски потенцијал, попут 
синопсиса за филмску екранизацију. Иако у целости облико-
вана монолошки, њен једини наратор, централна свест припо-
ведног текста, обраћа се самом себи, али и подразумеваним 
3 У последњу приповедачку књигу Воје Чолановића, Начело неизвесности, уврште-

не су приповетке: „Чудо се дешава у мраку” (1958), „Врата без посетнице” (1958), 
„Бријање” (1958), „Биљка ружна и неугледна” (1958) и „Ванчулни опажај” (1958)  – из 
збирке Оседлати мећаву (1958); „Злодуси свачијег кутка” (1958), „Начело неизвес-
ности” (1981), „Another Brick in the Wall” (1981) – из збирке Мирис промашаја (1983);  
„Природан одговор” (1993), „Увек ваш, тројански коњ” (1993) и „Моира” (1993) – из 
збирке Осмех из црне кутије (1993). Притом, први пут се у избору појављују и при-
поветке „Последња прилика”(1958) и „Мирис промашаја” (1964), раније изашле у 
часописима, док се приповетка „Опште место” (2003) објављује први пут.

4 Бомбардовање је трајало седамдесет осам дана: од 24. марта до 10. јуна 1999. 
године.
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наратерима – присутној али невидљивој публици. Зах-
ваљујући управо том обраћању, читалац лако урања у текст, 
заправо као да бива у њега увучен. Као и у многим ранијим 
приповеткама (али и у романима), у приповеци „Опште место” 
постоје само два лика, мушки и женски, а њихова породична, 
брачна, љубавна (дуо)драма одиграва се као на позорници – 
с тим што се цео предметни свет који се у њој актуелизује 
прелама кроз свест мушког протагонисте, док је женски лик 
окарактерисан његовим виђењем и доживљајем. Позадину те 
позорнице, од почетка до краја смештене у један београдски 
стан, чине драматични догађаји новије српске (југословенске) 
историје, што је препознатљиви топос Чолановићеве прозе. 

Драмски набој постигнут је истовремено у три равни: у 
равни спољашњих, реалних историјских догађаја; у равни де-
лања женског и мушког протагонисте приповетке и њиховог 
међусобног односа и, паралелно са њима, у равни стања свести 
наратора. Бомбардовање и сам ратни сукоб – који су, од 1999. 
године до данас, у Србији приказани у пет-шест играних и у 
нешто више документарних филмова, док су у књижевности, 
тематско-мотивски, заступљени врло скромно – у Чолановиће-
вој приповеци забележени су документаристички и хрони-
чарски прецизно. Иако се тематизују реални догађаји који су 
обележили 71. на 72. дан бомбардовања – звук сирена, дејства 
НАТО авијације и ПВО, гађање пројектилима, Авала непрепо-
знатљива без телевизијског торња, нестанак струје, обраћање 
Аврама Израела,5 вести на радију – из прецизног нараторовог 
саопштавања не изостају ни остале чињенице: од навођења да-
тума самог отпочињања бомбардовања (на почетку приповет-
ке), до помињања најсуровијег страдања његових жртава:

„Хоћу да кажем да из анатомских замршаја висећих 
челичних и бетонских дроњака (чији би изумитељ могао 
бити какав аватар Антонија Гаудија на смирају XX века) сад 
извирују: трогодишња Батајничанка усмрћена гелером на 
ноши у купатилу; женско ухо са минђушом као једини део 
тела преостао за идентификовање београдске жртве ракет-
ног грома; па, онај косовски Србин што је, изишавши ујутро 
пред кућу, скончао од снајперског метка а да није стигао ни 
да извади руке из џепова; уз све то, још је и...” (231)

5 У „енциклопедији стварног света”, као и у сећањима људи који су преживели бом-
бардовање 1999. године име Аврама Израела, тадашњег начелника Центра за оба-
вештавање, остало је трајно забележено. Као и све друго што у приповеци предста-
вља хронику стварних догађаја тога времена. За неке будуће читаоце, може бити, 
име Аврама Израела звучaће сасвим чолановићевски, фикционално и симболички. 
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У другој равни приповетке, породична драма двоје 
супружника контекстуализована је догађајима из прве равни. 
И као и у првој, прецизно и хроничарски, наратор наводи све 
што се у кући догађа за то време: минуциозно бележи сваки 
женин покрет и гест (шта ради у кући док нема струје, а шта кад 
она дође), као што подастире и слику њиховог живота у земљи 
под бомбама – док им је један син, млади војник, на Косову, а 
други у иностранству, незнано где, за кога нису сигурни ни да 
је жив. Страх и дрхтање којима је атмосфера приповетке про-
жета од почетка до краја и потичу од неизвесности судбине 
њиховог сина војника, док је брига за личну безбедност пот-
пуно потиснута у други план (не силазе у склониште, настоје 
да обављају све редовне послове који су могући у тој ситуа-
цији). Драмска напетост је управо изграђена на том мотиву и 
експлицира се нервозним очекивањем синовљевог позива, до 
тада редовног, који сада изостаје. Све то у нежан брачни однос 
људи чија се љубав потврђује приврженошћу и блискошћу и у 
најкритичнијим тренуцима – ипак уноси преокрет, јер их мења, 
сваког понаособ, изнутра. Жена, која неуморно и наоко неуздр-
мана обавља сијасет радњи (које је уверљиво социо-психолош-
ки карактеришу: одлази на посао у Институт и враћа се; чисти 
боранију; припрема сардину са црним луком; усисава стан; 
пере веш; пере, фарба и суши косу; нокте маже румунским ла-
ком итд.), трза се на звоњаву телефона и ноћу јеца у сну. Иако 
се свом мужу нежно обраћа са „љубави”, у једном ће тренутку 
ипак признати: „На крају сам снага, пријатељу и човече мој. Ако 
ми верујеш” (230). Та њена исцрпљеност, очигледно на првом 
месту узрокована страховањем за сина, у складан брачни од-
нос не уноси ни нервозу нити свађу, већ их обоје доводи у неко 
стање повлачења у себе, у муклу обамрлост, у којој ни речи, 
будући испражњене од смисла, више немају никаквог утицаја: 

„Преостаје једино да вртимо палчеве и ћутимо, скри-
вени свако испод свог језика, или да напротив причамо – из 
(искривљујући) опрез, јер у том случају ваља пазити да наше 
несаопштљиве (премда мање-више подударне) мисли ни за 
живу главу не доспевају на језик. Преко теме, речника, чак и 
самог тона.” (229)

Трећа раван је свеобухватна, њоме се сабира све, по-
средством фиксиране фокализације наратора, његовим гла-
сом: свесно и подсвесно, са минуциозном усредсређеношћу 
и на спољашње реакције и на унутарње дамаре наратора. По-
чев од имена, лик Лавослава изграђен је до танчина, убедљи-
во и аутентично, иако и он поседује особине препознатљиве 
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у ликовима раније Чолановићеве прозе: то је сензитивни 
интелектуалац, Београђанин, склон интроспекцији, нима-
ло према себи сентименталан, дакле са способношћу да, 
уз аутоиронијски отклон, нескривено приказује сопствене 
слабости. И да посеже за хумором, не клонећи се ни њего-
ве црне варијанте. Ако је једно од обележја неких ранијих 
Чолановићевих јунака/наратора било то да изговарају „Хм”, 
као ономатопејску илустрацију сопствене недоумице или 
сумње, и као својеврсни коментар, протагониста приповетке 
„Опште место” Лавослав у току свог солилоквија гута кнедле, 
што се ономатопејски бележи као: „Угт”. Осим тога, као трај-
но обележје својствено већини Чолановићевих јунака, и он, 
у тренуцима угрожености, има сензацију струјног удара у 
устима, о чему се сазнаје већ на самом почетку приповетке:

„Што се мене тиче, нема никаквог разлога да било шта 
мистификујем.

Као и сваки пут од 24. марта наовамо, она подмукла 
патуљаста муња којој једино ја сведочим, прострелила ми је 
подгрлац, и мада сам над тим осећањем истог часа успоста-
вио власт, могао сам бити сигуран да ћу се (бар, у нутрини) 
ушепртљати.

Занимаће вас, међутим, како је тај механички за-
вијајући тон (-----------) доживела Неда.” (227)

Према томе, уводне реченице наговештавају сва три 
правца у којима ће се кретати (исповедно) казивање наратора: 
говориће о себи (без било какве мистификације), о догађаји-
ма који му, од 24. марта, редовно изазивају појаву подмукле 
патуљасте муње у подгрлцу, очигледно заправо узроковану 
завијањем сирена којима се најављује ваздушни напад – и о 
сопственој жени, односно о томе како она доживљава све оно 
о чему ће у његовом казивању бити речи. Међутим, после тог 
првог скретања пажње на жену – преко апострофирања по-
тенцијалне знатижеље наратера о томе како је она доживела 
„тај механички завијајући тон”, уследиће и његово, неочеки-
вано, признање: „Нити знам нити имам петљу да истражујем. 
Лице јој је, додуше, на тренутак-два, попримило неонски 
зеленкасту боју (као у ванземаљца, допустио бих себи чак 
и такво поређење... да су другачије прилике); [...]” (227). У на-
веденом одломку очигледан је још један топос Чолановићеве 
прозе – несазнатљивост онога што је у души другог, односно 
ограниченост и немогућност мушкарца да продре у унутарњи 
свет женског бића. Дакле, истовремено са наоко складним 
и сасвим могућим „функционисањем” средовечног брачног 
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пара у немогућим околностима, посредством бележења сва-
ког њиховог покрета у кратком одсечку времена – постепено 
се сугерише а на крају и подастире празнина налик пустињи, 
која их преплављује. Приповетка се тиме и завршава:

„Обоје смо, одраније још, одевени, али то не мења ствар: 
сигуран сам да ћемо упркос праскозорном крешенду у оно-
ме што на београдском небу предузима НАТО, остати где јес-
мо, да и даље лежимо, ћутке и без додира, као два позната 
странца. Сасвим је могуће да и она, у оном часу, премеће по 
глави поруку око које сам се толико спетљао. Не заборави-
те, господо, понављање смањује уверљивост. Али, шта вреди. 
Наше обале се све више размичу.

Против рутине постојања, свако се бори како зна и 
уме.” (255) 

„Откако знам за себе, моје дисање је плитко. Сем кад 
се узбудим (добро јутро!), али то је већ опште место”, каже 
јунак приповетке „Опште место”. Али, у његовој хроници, у 
којој утврђује како су већ дуго сами њих тројe: „моја жена, ја 
и злослутња” (231), то његово дисање читалац готово да може 
чути, у садејству са муњом у подгрлцу и гутањем кнедле. Нај- 
снажнији узрок његове узбуђености садржан је у синовљевом 
нејављању, али више од тога – у снажном осећању кривице 
због два догађаја за која се сматра одговорним: „Обрни-окре- 
ни, две ствари себи никада нећу опростити. Што се Момир, 
наш најмлађи син, лане није придружио гимназијалцима на 
матурској екскурзији, и што је јесенас, место на студије, уз 
мој благослов отишао на одслужење војног рока” (231).  У сну 
и на јави прогони га слика двојице рвача, њега и сина, који 
су се договорили да на тај начин одлуче да ли ће син ићи на 
матурску екскурзију; притиснут беспарицом, отац се досетио 
тог соломонског решења, а син је допустио да га отац надвла-
да. У тој грижи савести, он ће чак и уснити сан у коме ће се 
post festum појавити неколико сасвим једноставних решења 
која би детету омогућила одлазак на „последње ђачко путо-
вање”. Сама природа сна таква је да, једним делом, наликује 
структури снова познатих из раније Чолановићеве прозе, а 
делом ће се прелити у драматургију сна у последњем роману, 
Оди мањем злу. У том сну, наиме, он кроз нека барокна врата 
улази у просторију пуну званица, које од оних на коктел-пар-
тијима разликује само то што су без чаша у руци, и који га не 
примећују. Присетивши се, даље, у сну, како је све могао сину 
да омогући одлазак на екскурзију, он примећује: „место најго-
ре српске клетве (Хлеб ми се, дабогда, огадио!) на властити 
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рачун, из грла ми се отима кајда Viva Sevilla, viva Triana; vivan 
los sevillanos y sevillanas. Па, пред зјапом заборава, уживам 
као никад до сада не само у свом прекрасном гласу и чудесно 
стеченом умећу него, можда још и више, у лепоти заумног до-
гађаја. При чему не престајем да змијуљам око званица затро-
ваних ћаскањем” (234). То да у сну „змијуља”, у непосредној је 
вези са основним осећањем главног јунака на јави: „Осећам да 
сам наг као змија.”

Шпанска родољубива, национална песма (чију је ва-
ријанту спевао и Лорка) интермедијално је повезана са рас-
положењем протагонисте приповетке према виновницима 
бомбардовања – те и њена „будничка” мелодија остаје у уху 
читаоца, поред самог текста, чије се значење може пренети на 
Београд и Београђане, односно на целу државу и њен народ. 

Аутоиронијски пасажи обојени црним хумором по-
везани су са осећањем немоћи да се ишта учини у датим 
околностима. Бригом изнурени јунак, Лавослав (чије ће и 
име читалац доживети као иронијско), који умирујућим 
„шшшшшшшш” прекида јецаје своје уснуле жене, не може да 
спава, те је у стању да још издалека начује брујање авио-мо-
тора. Јунак, који у неколико наврата наводи српске послови-
це како би њима илустровао и поткрепио нека од сазнања 
до којих долази у интроспективном понирању, наједном ће, 
свестан да поново почиње бомбардовање, у себи изговори-
ти једну од најфреквентнијих српских псовки, али и: „А сада 
– нешто сасвим другачије (за неупућене, цитат из циркуса 
Монти Пајтон)” – чиме се поново интермедијално реферише. 

С тим у вези је и једна сцена телефонског разговора 
у приповеци, која има примеса монтипајтоновског хумо-
ра заснованог на нонсенсу. Наиме, на телефонској линији 
није њихов син, чији позив очекују, већ пријатељ Мишко из 
Француске, са којим се годинама нису чули:

„Осећам се доиста кривим, уверава ме (уз замуцкивање) 
Мишко с другог краја кабла дугог 2000 километара. Кривим – 
што сам овде тако богохулно безбедан, док су вама свима, већ 
два месеца, главе у торби. Што имам довољно средстава за 
сразмерно удобан живот, док је вама, како чујем, сан чак и да 
платите рачун за утрошену струју. Што могу да путујем кад 
год зажелим, и куда год хоћу, док сте ви тамо дословце гетои-
зирани. Што... Чекај, Мишко, прекидам га. А ваљда би га и свако 
нормалан прекинуо. Ти знаш да смо, сви без изузетка, крсто-
носна створења. Рођена на палуби. Да је свако од нас [свет] у 
свету, хаос у хаосу. Засужњени властитом судбином. [...]
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Баш у том тренутку почињу потмуле детонације, оба-
вештавам Мишка о каштиги која наново сналази Београд. (Не 
помињем, међутим, да ми, изненађено пумпа крв као да ради 
за десеторо људи.) А малопре, мељем и даље, изнад кровова 
је профијукала крстарећа ракета. Па сад земним трагом њене 
путање стереофонски лудују алармни уређаји паркираних 
кола. Можда их и чујеш. Него, ако се не варам, tomahawk стаје 
између 1, 3 и 1, 5 милиона долара. Да је грунуо у кућу из које 
телефонирам, поверовао бих, одапињући папке, да вредим 
више него што вредим. Чим се бацају у толики трошак. Мишко 
је, рекао бих, импресиониран, јер одонуд, са атлантске обале, 
допире истргани смех. Неразорљив си, Лавославе, каже човек 
кога су околности свеле на глас. Окренуо сам твој број у нади 
да ће те пријатељска подршка из туђине учинити малчице 
спокојнијим. А испада да си ти мене смирио.” (237)

Обликована на тај начин, поменута сцена истовремено 
производи и хуморни ефекат и, судећи према многим ре-
алним животним искуствима у време бомбардовања, у дла-
ку опонаша уобичајено понашање и реакције наших људи у 
иностранству на оно што је снашло наше људе у земљи – од-
носно да представља опште место (уз то да је опште место и 
аутоиронијски коментар, са примесама црног хумора).

Као и Чолановићева проза у целини, тако је литерарним 
алузијама и интертекстуалним повезивањима премрежена 
и приповетка „Опште место”, у чијем је средишту образова-
ни протагониста. Он ће цитирати и пословицу Вука Караџића 
(„Згреши глава, а реп плаћа.”) и Шекспира („од новог јада стари 
бол ће проћи”), а у једном тренутку ће своје стање упоредити 
са позицијом протагонисте у Кафкиној „Јазбини” („оног испре-
паданог наратора”). Пад Цариграда престао је да чита „седам-
десет један дан раније”, дакле на почетку бомбардовања. Без 
навођења имена аутора, и наслов Ужас метафизике Лешека Ко-
лаковског биће поменут тек узгред: „Зидови управо подрхта-
вају (ваљда тектонке&Стражевица), и из дуге кутијасте поли-
це причвршћене за један од њих, руши се на паркет неколико 
књига, међу којима и ’Ужас метафизикеʼ” (238). И као и обично 
у Чолановићевој прози, ти наслови самом својом семантиком 
уклапају се, илустративно и демонстративно, у идејно-семан-
тички план приповетке. Иако се не прецизира на чији се Пад 
Цариграда мисли, може бити и да је реч о књизи Пад Царигра-
да 1453. Чедомиља Мијатовића (1842–1932), из 1877, али је веро-
ватније да је реч о делу (The Fall of Constantinople 1453, Кембриџ, 
1965) Стивена Рансимана (1903–2000), историчара и родоначел-
ника византологије у Енглеској.
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Читалац, према томе, и без сазнања о садржају помену-
тих дела може само на нивоу наслова да ипак успостави (ус-
ловне, претпостављене, потенцијалне) значењске везе – па да 
их и продуби уколико су му познати њихови садржаји (или 
да то учини накнадним читањем). Међутим, постоји још један 
наслов који се – за разлику од претходних, поменутих само по 
једанпут – актуелизује у неколико наврата. Реч је, заправо, о 
називу слике Паула Клеа: Добошар, из 1940. године. Пукотина 
изнад врата у стану протагонисту неодољиво, и све очиглед-
није, подсећа на то чувено Клеово дело, па ће тако пожелети 
да га покаже и својој жени, како би се и она уверила:

„Погледај пажљиво ову слику, саветујем јој неки ми-
нут касније, а Громанова купусара већ ми лежи отворена у 
крилу. Неда се, стојећи уза ме, и држећи у руци теглицу у 
којој једва да је остало још нешто мало зачина – сад извија 
и нагиње не би ли боље осмотрила репродукцију Добошара. 
Да, па шта, пита. А сад погледај ону пукотину изнад врата, 
сугеришем јој, ње није било пре него што ће пасти те мамут-
ске бомбе. Скотови, мрси она кроз зубе, не видим, међутим, 
какве би везе имало... Стани, прекидам је (помно пазећи на 
драматургију), зар ти се не чини да је новонастала пукотина, 
у ствари, црно-бела верзија ове Клеове слике? Јер ја, бар, 
сасвим лепо разазнајем на зиду и целину и појединости. Уз-
мимо, палице. Ено их, обе су тамо. Добошарево око, такође. 
Тс-тс-тс, цокће моја жена главе искривљене према месту се-
измичког оштећења, и, не скидајући са њега очију. Па како 
онда посумњати у то да се замислила над још једном ставком 
на дугом списку онога што у кући изискује неодложну по-
правку, а не над некаквим сродством по обличју двају визу-
елних достигнућа која су нам даровали славни швајцарски 
уметник и анонимни пилот НАТО-пакта!? Извини, љубави, 
каже полуосмехнута Неда (а њен је поглед и даље прикован 
за напрслину), твој хумор ми се не допада.” (240) 

У наведеном одломку најјасније се предочава разлика 
у карактеру и вокацији двоје протагониста: жена је практич-
на (на шта може упућивати и податак да ради у Институту) 
и предузимљива је, и очигледно је њена професија везана 
за егзактне науке – док је муж, највероватније из оног дру-
гог „табора”, из уметности, што је, могло би се закључити, још 
једно ауторово пропитивање односа „двеју култура”.6 Међу-
тим, тиме се ни издалека не исцрпљује фигурирање Клеовог 
6 Реч је о алузији на тему којом се Воја Чолановић на одређене начине бавио у 

својим фикционалним и нефикционалним текстовима, инспирисан делом и 
књигом Две културе Чарлса Сноуа, код нас објављеном 1971. години у Просветиној 
Библиотеци XX век, у преводу и са предговором Александра И. Спасића.
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Добошара у приповеци. Свакако ће се и читалац коме није 
позната та слика, најпре, запитати о томе какве везе имају до-
бошар и пукотина. У очекиваном асоцијативном низу може 
повезати добошара – гласоношу који ударањем у бубањ из-
викује, обично, наредбе и прогласе окупљеном народу, али и 
војног (ратног) добошара, те ће његову, у том смислу, злослут-
ну појаву, повезати са пукотином у зиду – која физички опо-
миње на штету и угроженост узроковану ратним дејствима, 
а симболички упућује на расцепе који настају и шире се у 
породичним/брачним односима. Али, читалац коме је позната 
та Клеова слика, као и година њеног настанка (1940), брже ће, 
и непосредније уочити њену семантичку функцију у свеукуп-
ном значењском пољу приповетке: заиста је наратор поменуо 
само оне појединости које чине фигуративни свет Клеовог 
платна, али је то учинио једино ради њиховог упоређивања 
са основним линијама које су пукотине исцртале на зиду. 
Већ на први поглед, Клеова слика – на којој доминира око 
заробљено у правоугаоник, а десна се рука као преокренути 
ускличник дигла високо увис, чиме подсећа на Хитлеров по- 
здрав (или уопште поздрав нациста) – делује заиста злокобно 
и застрашујуће. Осим тога, слику одређује и сведени коло-
рит: доминира природна боја картона, линије које предста-
вљају главу и две руке извучене су црним потезима, а црвени 
акценти налазе се на два места, у дну и на врху, што такође 
може подстаћи на тумачење симболичког значења. Шири цр-
вени потез простире се на врху, у пределу уоквиреног раз-
рогаченог ока и подигнуте руке, и несумњиво у асоцијативно 
поље призива симбол заставе, док се мањи црвени потези, 
попут локве крви, налазе при дну слике, тамо где би се могле 
претпоставити добошареве ноге. Чак и да у свести неког дру-
гог посматрача Добошар произведе неке друге асоцијације – 
црна и црвена боја (на картону који нас може подсетити на 
војни позив и војну књижицу) и добошарева поза засигурно 
производе злослутно, апокалиптичко значење. А „Громанова 
купусара”, коју је протагониста држао на крилу како би жени 
показао на шта га тачно подсећа пукотина у њиховом стану 
– осим што може упућивати и на то да је он највероватније 
историчар уметности, или сликар (књига јечесто коришћена) 
– скреће пажњу на Вила Громана (Will Grohmann, 1887–1968), 
немачког историчара уметности и критичара експресионизма 
и апстрактне уметности, те на његову чувену монографију о 
Паулу Клеу.7 
7 Занимљиво је, овде, у вези са тематизовањем једног Клеовог дела, поменути и да 

је Паул Кле, односно његово дело повезано са још једном књигом у српској књи-
жевности: назив сликаревог цртежа постаје наслов књиге Плеши, чудовиште, на 

155

Д
О
М

Е
Т
И



Лавослав, протагониста приповетке „Опште место”, ако 
баш и није неверник попут неких других Чолановићевих ју-
нака, онда је скептик који се непрестано пита, па и о основ-
ним постулатима вере и бога: „Да ли Бог грицка нокте, питам 
се изнебуха киван. Јер, чак и најмања наша неприлика тре-
бало би да је и његова неприлика” (232). Он, дакле, не сумња 
да Бог постоји (нити тврди да је Бог мртав, да је напустио 
човека) – већ као да сматра да је Бог равнодушан, незаинте-
ресован, и неосетљив на човекову патњу. И можда би баш 
ту ваљало потражити разлоге због којих се између осталих 
дела апострофира, додуше као узгред, Ужас метафизике Ле-
шека Колаковског. Из свега онога о чему Колаковски изла-
же у свом делу можда најприсније кореспондира са Чола-
новићевом приповетком – чији јунак, сведен на немоћно и 
крајње неизвесно чекање, није увек сигуран шта је реалност 
– управо овај одломак из поглавља „О томе шта је реално”: 

„Ако је заиста метафизика – то јест, потрага за извјесно-
шћу и за посљедњим темељем – израз искуства ο људској крх- 
кости, ако баш из овог искуства долази енергија која конач-
но одржава филозофију у животу, то уопште не повлачи за 
собом да је метафизичко размишљање само замишљени ели-
ксир, створен да би смирио стварну нелагодност. Сасвим је 
замисливо да нас она специфично људска немоћ, која се са-
стоји у свијести ο томе да је човјек немоћан, обдарује нарочи-
том осјетљивошћу која отвара наш ум према новим путевима 
истраживања и омогућава нам да изразимо разлику између 
случајног и неопходног, између онога што је прихватљиво и 
онога што је сигурно, између релативног и апсолутног, између 
коначног и бесконачног.” (Колаковски 1992: 15–16)

Приповетка „Опште место”, разуме се, не доноси нијед-
но разрешење нити нуди иједан дефинисани одговор на многа 
питања која имплицитно разастире пред читаоца. Начело не-
извесности функционише као идејни, формално-садржински 
принцип и у овој Чолановићевој приповеци, те није необично 
што се нашла уз приповетку „Начело неизвесности”, у књизи 
са управо тим насловом. Кључна карика која у целину повезује 
све приповетке у збирци јесте испитивање феномена времена: 
физичког и психолошког времена, времена које се испуњава 

моју нежну музику (Стубови културе, 1996) сликара и писца Милете Продановића. 
А посредно је веза са Клеовим делом успостављена и у књизи постхумно објавље-
них критика и есеја Анђео историје и дневни послови Миодрага Перишића („Филип 
Вишњић”, Београд, 2004). На насловној страни Перишићеве књиге налази се ре-
продукција Клеове слике Angelus Novus (1920), о којој је Валтер Бенјамин у Исто-
ријско-филозофским тезама (1940) написао да би могла представљати „анђела ис-
торије”: превасходно због тога што он Клеовог анђела види као анђела ужаснутог 
над историјом, која је заправо гомила рушевина (Бенјамин 1974: 79–90).
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чекањем, као и однос између прошлости, садашњости и бу-
дућности. Насловна синтагма „начело неизвесности” свакако је 
једна од најважнијих Чолановићевих полисемантичких и поли-
функционалних синтагми: она својом семантиком не одређује 
само битно, појединачно, ни саму приповетку, нити књигу при-
поведака – већ и целокупни прозни Чолановићев опус. И то на 
два плана: на фабулативном плану, као егзистенцијално стање 
јунака, и на плану елемента уграђеног у ауторов поетички сис-
тем, у оном смислу у ком о принципу или начелу неизвеснос-
ти, односно неодређености говори Хајзенберг (у најкраћем: да 
посматрач увек изобличава посматрано), а потом и Ихаб Хасан 
у тексту у ком излаже једанаест одредница постмодернистичке 
књижевности, у ком је на првом месту indeterminacy, or rather, 
indeterminacies (неодређеност, или боље, неодређености: „Не-
одређености превладавају наше акције, идеје, тумачења; оне 
чине наш свет”).8 Уметнички транспоновани (пре: пропитива-
ни) поетички рефлекси Хасанових теоријских увида видљиви 
су у Чолановићевој прози (што је предмет опширније анализе). 
Мало је, међутим познато, да су се Чолановић и Хасан познава-
ли и да су једно време били у блиском контакту и преписци.9

Тек понеким акцентом се, и у приповеци „Опште ме-
сто”, антиципира оно што ће се, разрађеније, наћи у сле-
дећем делу, роману Ода мањем злу. Осим чињенице да се 
радња романа одиграва у Београду неколико година после 
бомбардовања, те је посредством тога само бомбардовање 
поново мотивски укључено – постоје, и на микроплану, де-
таљи који ће се ту транспоновати и проширити: као што је 
то случај са успутним податком да рођаци протагонисткиње 
„Општег места” живе у Финској, да би у роману јунакиња 
Мина Ахо била Финкиња – што је, заправо, важно због тога 
што она дели иницијале са Мартином Ахтисаријем, и тако 
даље, „усложњено и утанчано”.10

8 Ihab Hassan, Pluralism in Postmodern Perspective, Critical Inquiry, Vol. 12, No. 3 
(Spring, 1986), pp. 504–505, The University of Chicago Press

9 „С једним од првих књижевних критичара, проучавалаца и теоретичара који 
су артикулисали појам постмодерног, био сам годинама у контакту и преписци. 
Мислим на Ихаба Хасана, чија сам предавања о америчкој авангардној литера-
тури слушао, као стипендист, средином 1965. на Семинару америчких студија у 
Салцбургу.” У: Воја Чолановић: Воја Чолановић, Службени гласник, Београд, 2012, 
стр. 211–212.

10 Љиљана Шоп „Усложњавање утанчавањем”. – Приказ: Лавовски део ничега. У: Ко-
раци. – Год. 35, књ. 32, св. 11–12 (2002), стр. 183–186.
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с обема ногама на „печеној земљи”, 
уместо у кљуну „глиненог” голуба

Трагајући за благотворном снагом животодарног гвожђа 
које, уједињено са читаочевим кисеоником, даје препознатљи-
ву, несмирену, црвену боју „глиненом” телу Лапчевићеве нове 
књиге Рукопис у теракоти, неминовно долазимо до постоја-
ног закључка, да нас аутор увек изнова, виртуозно изненађује 
својим полиморфним и поливалентним витализмом. Тај вита-
лизам окрепљује и катарктички ослобађа, попут слепе улице 
која охрабрујуће побеђује коначност и ограниченост просто-
ра и времена својом бескрајношћу, гусара што ставља повез 
преко нерањеног ока да би, изашавши из потпалубља, нави-
као беоњачу на изненадну заслепљујућу светлост која је чека 
горе, на крми, налик семипермеабилној ћелијској мембрани 
биљке која, полупропустљива за утицаје из спољне средине, 
селективно прима у своју нутрину материје од којих многе 
само претендују да буду „хранљиве”.

Наиме, штедро нудећи читаоцу свој осебујан, раскошан 
и врцав унутрашњи свет, писац га самопрегорно и самодис-
циплиновано подвргава неумољивом решету свог критичког 
мишљења. На тај начин, он му омогућава да плива на отворе-
ном мору оркански нестишљивог, разобрученог штива, по-
стављањем магнетне игле компаса која непогрешиво показује 
стране света, не плашећи се склизнућа одступајућих очита-
вања што их доноси близина бродског жељеза. Глина која крије 
запис, каткад печена на врелом Сунцу, а понекад претворена у 
пепео отвореног пожара, трпи скоковите промене температу-
ре и ауторовог тела и околине, али са искљученом могућношћу 
пуцања, у чему леже њен неоспоран квалитет и снага.

Крстарећи по ранама, незараслим преломима, батр-
гавим крвним жилама које прокрвљују ткиво ове особене 

маријана јовелић

Небојша Лапчевић: Рукопис у теракоти, 
Књижевна општина Вршац, Вршац, 2020.
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збирке прича, уочавамо неколико основних тенденција које 
уједињују органске системе њеног стаменог тела: 1. Принцип 
разотуђења (дезалијенације) садашњег тренутка, његовим 
логичким повезивањем и уткивањем у прошли и будући 
моменат, особитом корелативно-инверзивном спрегом; 2. 
Принцип дионизијско-оргијастичког доживаљаја света који 
непротивстављено кореспондира са аполонским постула-
том свесног мира и мере; 3. Принцип персонификације, без 
девијације у нездраву центрацију; 4. Принцип емоционал-
не консеквентности која екскомуницира самодовољни и 
бесплодни интелектуализам.

Када је реч о првом принципу, треба нагласити, да ау-
тор чврсто и темељито поставља своју зиданицу на основе 
каузалне перцепције реалитета. Он није поборник теорије 
детерминизма у схватању света, иако језичци његове пое-
тичке ватре каткад стидљиво тињајући, а каткад разгорело 
буктећи лижу његово тело непосуто траговима хаотичног 
фатализма, бензином 21. века,  интимно саткано од идеје да 
сувисла сврховитост влада стварношћу  око нас, и регулише 
људске узајамне односе и поступке. Ово је тзв. телеолошко 
становиште, својствено аристотеловском поимању света, по 
коме свако збивање и супстанца поседују своју властиту, 
дубоко утемељену сврху (теlos). Она је извор и узрок, без 
кога, и изван кога, биће не постоји. У Платоновој теорији 
анамнезе, прошлост има примат над будућим. Лапчевић, на-
супрот томе, нуди наду – оптимистичко очекивање будућег, 
супротстављено сећању усмереном искључиво и бесповрат-
но-декадентно, ка баласту прошлог, минулог тренутка, али 
не занемарујући окрепљујућу лековитост садашњег тре-
нутка. Сав у филозофији еликсирског активизма кога буди 
чувена есенција carpediem, писац не живи за тренутак, него 
у тренутку, наликујући на чувеног немачког филозофа 20. 
века, Ернста Блоха, који време дели на хронолошко и исто-
ријско. Ово последње је „густо”, „пуно”, „тесно” и „богато”, 
супротстављено „тромом” времену као природној, физикал-
ној категорији. Писац је неретко готов да одлучно нишани 
и пуца у вис, не да би отпочео трку са временом, која је у 
старту осуђена на пропаст, него да би гласно разговарао са 
боговима. У причи „Доноситељ олуја”, аутор каже: „Пењући 
се ка врхунцу, осетила сам да је даљина мој циљ, бесповрат-
но испуњавање стално настајеће стварности у бесконачно-
сти.” У причи „На каменолому”, пак, писац вели: „Космичком 
току смо притоке само, ред ствари се променити не може, 
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ни прошлост, као ни будућност.” Надаље, у причи под насло-
вом „Три приче о три слике”, аутор шапатом казује: „Предам-
ном рука која показује узан пут, танку длачицу киста вре-
мена око саме границе вечности. До самог извора, не тако 
обилног, али неисцрпног.”

Други принцип на коме писац заснива свој особен 
индивидуалитет, представља синергизам у корелацији ди-
онизијско-аполонског елемента у схватању живота и проце-
са стварања. Слично поставкама Карла Јасперса, гласовитог 
представника егзистенцијалистичке филозофске школе 20. 
века, он сматра да су питања важнија од одговора, и да се 
сваки одговор помно претвара у ново питање. Критички на-
стројен он, ипак, нужно не сумња, превазилазећи и надила-
зећи рационалистичка гледишта о томе, да све што је у људ-
ском животу највредније, треба да произилази из сумње. 
Тиме ауторове тенденције у сликању објективне стварности 
и људских карактеристика унеколико бива заоденуто об-
личјем ничеанских принципа оргијастичке фантазмагорије 
и пијаног заноса. Он није у антагонизму са принципом свес-
не и трезне мере и мира, а одликује нарочито пресократовс-
ку епоху грчке културе, при чему се врхунац хармоније ових 
двеју комплементарних сила очитује нарочито у старо-гр-
чкој трагедији. Лапчевићев високо рафиниран и суптилно 
испрофилисан интелектуализам, уистину не изазива раз-
дор ових поменутих начела, обликујући и персонализујући 
његове високософистициране лирске гласове у субјекте од 
„крви и меса”, са личним судбинама и аутентичним драма-
тизмима који их чине опипљивим и конкретним индиви-
дуалитетима лишеним патоса и пренапрегнуте и интактне 
стерилности. У причи „Рукопис у теракоти”, аутор каже: „Ми-
саоне поруке нису мртва писма, која ћу послати пре него 
што ћу бити сав испуњен водом.” Такође, у „Причи о сејачу”, 
исти кличе: „Наше земље се немој одрицати сине. Природа 
припада онима, који знају шта је природа.”

Када анализирамо принцип персонификације који 
обујмљује пишчеве визуре света, он никако не клизи у пер-
вертирани и егоцентрични центризам. Писац небојажљиво и 
неутаживо упија у своје тело исцељујуће сокове живота, тра-
гајући за чистотом у човеку, без жеље да лажно морализира, 
доноси судове и пресуде, пурификује и мистификује реалне 
односе и карактере. На тај начин, ако и ставља на полиграф 
поједине људске исказе и поступке, он нипошто не мери лаж, 
него прати и ослушкује дисање, куцање срца, титраје знојне 
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коже. Каткад, Лапчевић заличи на бегунца, стешњеног у слепој 
улици, наоружаног само једним метком, а прогоњен духовима 
са пуним шаржерима, готов да крикне усред салве контузо-
ваних, обезличених и вештачки намонтираних „Ја”. У причи 
„Крила хлорофила над Венецијом”, писац гласно шапуће: „Ја 
сам ипак песник друге врсте, бактерио-хлорофили своју фо-
тосинтезу могу да врше у мраку.” Све одиста почиње и рађа 
се из Лапчевићевог искуства и доживљаја света, али он није 
зачаурен у љуштури своје остриге, спреман да прими у вла-
стито тело и добродошло, ново зрнце песка, кога ће његова 
шкољка претворити у бисер невиђене лепоте, нежно је оба-
вивши седефном опном. У причи „Астрални крст од теракоте”, 
он каже: „Пред зору, пре него што у његовом унутрашњем оку 
не мине тама, ритуално се спремајући да слика, пише, или 
ваја, ставља завој на своје очи, и пре свитања изговара речи, 
лицем окренут према небу.”

Заграбимо ли још даље, и дубље у бит Лапчевићевог 
стваралаштва, не можемо да се отмемо утиску, да је једна 
од значајних његових карактеристика управо брижљиво 
однегован принцип емоционалне консеквентности (дослед-
ности). Аутор страствено, горљиво и перзистентно следи 
сопствени унутарњи свет гласова и дубинских пулсација и 
дамара, који импулсе и мотиве успешно претварају у ис-
пуњене и остварене циљеве. Емоције јесу корифеј и основ-
ни покретач његовог доживљавања објективне и унутрашње 
стварности, али он је тај који држи дизгине у својим рука-
ма, не дозвољавајћи да га пориви савладају и преплаве у 
мери у којој би он изгубио централну контролу над нагон-
ским, каткад силовито-бескомпромисним делом свог бића 
које ригидно, неодложно и неумољиво, поставља захтев да 
буде услишено. Тиме, писац представља оног крајњег arbitra 
elegantiae i pontifexmaximus-a своје горопадно изливене лич-
носне магме. Интелект, у смислу најфиније духовне слоје-
витости казивања и саопштавања проникнутих и досегну-
тих истина о животу и свету, у служби је сензора и тананих 
чулних рецептора осећања, која одлучно предводе посве 
необичне и аутохтоне, креативне подухвате пишчевог ум-
ног хабитуса. У причи „У хотелу жировни венац”, он вели. 
„Суштинско људско долази до изражаја, само онда када ва-
пимо за изгубљеним.” У причи „Један пољубац за тетоважу”, 
писац проговара: „Кажем, то никад нећу учинити. Ја то нећу 
учинити... А када бих то учинио, ризиковао бих душу своју. 
За то треба бити спреман. У основи, човек је одлучан у својој 
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намери, у ономе што жели да постигне. А тако се на први 
поглед чини. Откуцаји срца ти дошаптавају.”

Лапчевић, можемо закључити, не посустаје од на-
чела ватре у свом поетском и прозном казивању. Он по-
беђује закон гравитације: Не хлади главу од крви, неретко 
подсећајући на гутача ватре, који тронуто занеми пред еруп-
цијом лаве из вулкана. Његова нова књига потврђује, да није 
неопходно ударати главом о зид да би се заголицала машта 
немирном оку с друге стране бедема. Он свету и уметности 
спремно даје све, готов да пољуби земљу по којој Њено Ви-
сочанство Уметност хода, јер то је најделотоворнији начин 
да је, кад једног дана упорни и неумољиви трагачи крену у 
потрагу за њом, пронађу како блажено опијена, безбрижно 
спава на његовим уснама. Уметност је беспоговорно ушла у 
Лапчевићеву крв, и он зна да ће га немирни зрак сунца кад 
тад тихо и зачикавајуће-дрско убости у прст: то је знак, да 
ће он уметност безусловно и готово инстинктивно примити 
поново у себе, најнежније је прислонивши на своје усне, у 
покрету који само личи на пољубац.
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džojština ili muški mi(t)

U knjizi Tkač snova, holandski psiholog Dauve Draisma 
olako razoružava pisce koji imaju nameru da se u svojim deli-
ma bave snovima junaka. Kao da ta složena operacija nije posao 
za književnike, ma u koji izam ih u načelu svrstali. Draisma veli: 
„U opisima snova se, gledano sa aspekta pripovedačke tehnike, 
javljaju fatalne manjkavosti. Počinju tek tako i završavaju se 
tamo gde očekujemo rasplet, tok priče je nestalan, događaji su 
bizarni. Pre ili kasnije javlja se zec koji govori, a nakon toga sve 
je teže zadržati pažnju.”1 Čitanje ovog romana moglo bi da opo-
vrgne tu tezu, s obzirom na to da su snovi glavnog lika u Lju-
bavnoj pesmi ključni element, iz njih klija i sve ostalo, stvarnost 
i drugi likovi, čitav svet zahvaćen pipcima sna izvesne persone 
po imenu Kastor. Asocijacija je jasna. Gde je Kastor, tu mora da 
je i Poluks. A gde su Dioskuri, tu je i mit. Brata blizanca, Pola, 
Pavla, Poluksa, upoznajemo na početku romana, u Kastorovom 
snu, tad mu prvi put i naziremo konture. Pol iz Poslednjeg tanga 
u Parizu javlja se kao duh, dvojnik, ili u ovom slučaju, još bolje, 
blizanac Kastora, čiji je lik korespodentan sa filmskim likom (a 
čije su dimenzije u okvirima filmske umetnosti sad već „mit-
ske”). Odakle dolazi ovaj Kastor i odakle mu sav taj novac, pa i 
to ko mu je izabranica koju vodi na zimovanje u Egipat, noseći 
je u sebi i za sebe, kao drugu, bolju, polovinu, kao san, manje 
je važno. Imena, toposi, svako banalizovanje, to su Kastorove 
fobije, od njih beži, njima se ruga. 

On sleće na aerodrom izvesnog egipatskog odmarališta, 
sam samcijat, tegleći svoj teški, duhovni bagaž. Tako pao s 
neba, kako bismo rekli, Kastor će svojim stavom i ponašanjem 
1 Dauve Draisma. Tkač snova, s holandskog prevela Bojana Budimir. Beograd: Clio, 

2016, str. 10.

branko ćurčić

Srđan Srdić: Ljubavna pesma, 
Partizanska knjiga, Kikinda, 2020.
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delovati začuđujuće, čak i čudovišno, svakom onom ko se s 
njim upusti u konverzaciju. Strane jezike poznaje, ali se s njima 
sprda, obogaćuje ih, skrnavi i siromaši, pravi lingvističke uzlete 
i padove, no nije mu do jezikâ, nego do pustinje i sna. A okoli-
na je kao naručena za njega (nije se zalud uputio u zapušteni 
pustinjski hotel, čiji je vlasnik izvesni Al Šarkavi), spremnog za 
kompletnu destrukciju, pa zatim i restauraciju zarad svog ven-
čanja sa osobom koju, kako kaže, čeka. Čekanje je, naravno, ko-
rektna reč, jedna od onih koje osoblje hotela shvata i prihvata. 
Ali, u očima ovog nesvakidašnjeg i ne baš ljubaznog turiste, de-
stinacija na koju je pristigao u potpunosti je ogoljena: „Kastor 
vidi pacovčine kako se glože u temeljima, podmukle očnjake 
u smradnim krznima, ispaljivanje plotuna otpadnih voda u in-
ficirano grlo mora, napuštenost, dugotrajnu ostavljenost, tone 
nepojedene hrane u crvljivim, podzemnim reaktorima.” (27)

Glavni junak stoji iznad ne toliko brojnih individua u 
hotelu, minimalistički portetisanih, i to uz svesrdnu pomoć 
svojstvene mu ironije, ali i vrlo opipljive količine novca, što se 
nadasve ceni, te se onda i ironija dâ oprostiti, ako se shvati 
kao podsmeh. Mada je Kastorov osobiti višeznačni geg usme-
ren prema svemu, pa i prema samom sebi. Bez obzira na to što 
gađajući druge dosetkama, aluzijama, te i otvorenim uvredama, 
gađa i sebe, i tako pokušava da izmakne sopstvenim mòrama, 
ostali gosti i osoblje hotela deluju poput marionetâ u njego-
vom svetu, unutar kog se prostire i pustinja, i hotel, i ljudi. Kao 
da je sve što se dešava sâm proizveo,za sopstvenu upotrebu. 
Dok suvereno stoji na poziciji centra, u svakoj prilici, osim u 
snu, kao glavni junak ili antijunak ili ego-junak, čini se da dru-
gi, svi ti Mohamedi, kako ih naziva, nemaju prava na postmo-
dernistički tretman, na svoj stav, na to da i oni budu junaci ili 
makar sporedni učesnici u (ne)dešavanju. Kastor, lažni Englez, 
beli turista i suveren, ne dozvoljava im to, patio je, platio je, i 
ovo je njegov mit. Govoriće na račun Mohamedâ ono što mu se 
prohte, govoriće – jer takav je poredak. I može mu se.

Jetke opaske koje Kastor upućuje hotelskom momku i 
svom prvom pomoćniku Ajmanu u pojedinim momentima su 
vrlo uvredljive, ali su i toliko neefikasne (nemaju dejstva na Aj-
mana, on mora da trpi i zna to) da postaju komične. Glavni lik je 
izašao iz utvrđenih i uglađenih odnosa, ali niko zbog toga nije 
oštećen, niko se ne vređa. Njemu što na umu, to na drumu, s tim 
da se realizacija te izreke, nije malo važno, u realnosti plaća nov-
cem. Kastorove intelektualističke akrobacije u odnosu na pri-
zemne reakcije hotelskog osoblja čine humor još delikatnijim. 
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Jer on se, izuzumajući segmente sna, zavitlava. Pritom lomi 
tuđ jezik ne da bi dokazao svoja lingvistička umeća, nego da bi 
ukazao na ništavnost suvišnih prologa i objašnjenja u jednom 
podrazumevajućem poretku (kakvo je all-inclusive egipatsko 
odmaralište). Tako narator, onaj koji dobro poznaje i Kastora 
i njegovu okolinu, ne pripoveda događaje, nego traži reči, ne 
teške, tegobne i nikom razumljive, nego podesne. Smisao i je-
ste u pravoj reči, svako obrazlaganje prošlosti, svaka naracija, u 
pustinji, shvaćenoj simbolički, nije ništa drugo nego monotono 
ponavljanje, kliše. 

Opet u domenu mita, bliznakinja Bertolučijeve heroine iz 
Poslednjeg tanga u Parizu, to jest Morfija iz Kastorovih snova, 
izvor je kreativnosti, a ne sukuba, moriteljka. Kastorova izabra-
nica ne postoji u zasebnim opisima, ona je materijal sna, traje 
i deluje samo u vremenu sna, i uvek je prisutna, uvek je uzrok 
simboličkih predstava – zbog nje svi oni papagaji (u jednom 
košmaru), nosioci tuđih priča i blebletanja, onih od kojih bledi 
svaka ideja ljubavi. Kastor se budi kao što se budi poezija; on 
je sirov, ali i originalan. Njegov san se preslikava na trenutnu 
okolinu i dolazi do preklapanja: Kastor, slike sna, svet, pa i na-
rator, sve je Morfija; san kao kosmos koji se širi, zahvata druge 
umetnosti i druge ljubavi (Kolin Vernkom Blek i Kamila Grisel, 
Erik Sati i SuzanaValadon), čudesne veze stvaraju čudesna dela 
(kad se zvezde poklope, kao što veli horoskopski jezik). 

Bilo bi previše prosto i površno reći da je Al Šarkavijev 
hotel tipični kapitalistički organizam, jedan od mnogih; to je 
u romanu samo konstatacija, reč-dve u žrvnju ironije na račun  
turista i onih koje turiste opslužuju. Taj zamrznuti svet, svet 
nepromenjivih odnosa ustoličen u našoj svesti, u ovom se ro-
manu uz pomoć ludog jezika minira i devastira. Kastor postaje 
pustinjski Don Kihot, jurišnik na nepravdu uz pomoć neprav-
de, protivnik svega svakodnevnog i trivijalnog, neprijatelj čak 
i tela, tela kao prese, nečeg što guši, što je banalno i ispra-
zno. Kastor je nešto drugo, tačka odmicanja od stege: „Imao 
je telo na leru. Telo nikome. Ako je to tako, ritnuo se Kastor, 
onda nisi ni meni. Ignorisanje je preraslo u mržnju na telo, ono 
ga je dovodilo do paroksizma grožnje i komponovanja asistira-
nog telocida. Tako je krenulo izgladnjivanje. Indolencija prema 
karnalnosti. I opet, nikako nije postizao da zdere telo sa sebe.” 
(251) Kad nije uspeo da telo trajno usaglasi sa poezijom, da ono 
bude stalno snažno kao stih sa smislom, stao je da ga posmatra 
kao nepotrebnost. Mada je telo nekad bilo poezija, sada nije i 
zato ga valja ignorisati.
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Začeci nekakvih dijaloga se u Ljubavnoj pesmi premeću 
u Kastorove monologe, u male eseje, u kojima je književna i 
svaka druga teorija u službi, ponovo, ironije, a ironija ima sna-
gu da poremeti konvencije na kojima Al Šarkavijev hotel, kao i 
bilo koja slična ustanova, počiva. Ajman, naročito on, mora da 
sluša svog pričljivog gosta, svog gospodara (a ovaj odnos Ka-
stor namerno naglašava, podsmeva se ne Ajmanu, nego upra-
vo vezi sluge i gospodara, tačnije glumcima koji glume sluge i 
gospodare). Ako pokušamo sve to da posmatramo iz Ajmano-
ve pozicije, onda scena jeste apsurdna – gost izmiče pravilima 
jedan plus jedan logike, turista plus osoblje jednako je obo-
strano zadovoljstvo, ma ko da je taj gost. Kastorovo koplje je 
kritika, svesno visokoparna, koja kontrira svetu oguglalom na 
opservacije i odustalom od odgovora na invektive, pa ono što 
glavni junak ovde radi jeste da druge stavlja u situacije koje se 
kose sa smislom. Izuzimajući snove, akter ovog romana stoji 
nasuprot Kafkinim K. junacima, jer je on tvorac apsurda, a ne 
neko ili nešto sa strane koje njemu radi o glavi. Samim tim, pa 
i svojom rečitošću, veoma podseća i na Dejvida Tjulisa u filmu 
Naked  Majka Lija; on je govorljiva protuva među sebičnim i 
otuđenim, stvarno surovim, hodajućim „svetovima”. Iz Kastora 
izvire obilje reči, poezija, a savremeni čovek, uslužan po profe-
siji, ne zna kako da se snađe s njim, šta da uradi da ga zauzda, 
načini zadovoljnim. Zbog čega bi tom, kao i svakom drugom, 
čoveku poezija bila potrebna, i to baš ona koja je javna, živa, 
koja udara, vređa, i to svesno – da bi se uvređeni trgnuo i po-
gledao strancu u oči?

Na kraju romana sledi ženska oda svakodnevici: „Želim 
da se odmaram, kad prođe dva. Da stavim kafu oko četiri. I ne 
mislim.” (274) I to više nije san, to je rutina, jedan sasvim ne-
mitološki proces u kom se Kastor ne snalazi. Ako bismo pratili 
Junga, onda bi to „rutina” mogli da zamenimo s jednim drugim 
terminom.  Jung kaže: „Ljubav žene, dakle, nije sentiment – on 
se javlja samo kod muškarca – već volja za životom, koja je 
ponekad zastrašujuće nesentimentalna.”2 Volja za životom, na 
jednoj strani, ženskoj, a rutina, ubistvena rutina, moguće, na 
muškoj. I zato, eto Kastora u pustinji, daleko od kolotečine – 
kako je sâm posmatra, sklapa brak sa samim sobom, sa svojim 
unikatnim svetom, a ne sa nekom realnom osobom, kakva pri-
liči realnom čoveku, onom što se rađa, radi, odmara u Egiptu i 
umire u svojoj zemlji. 
2 Antologija Jung, priredila Jolanda Jakobi, prevele sa nemačkog Bosiljka Milakara i Ana 

Milakara. Novi Sad: Prometej, 2008, str. 171.
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Ne znamo, stoga, odakle je Kastor, odakle dolazi, gde mu 
je dom. Možemo da pretpostavimo da je to, kako osoblje hotela 
čita, Siberija, to jest Srbija, možemo i da pretpostavimo da je tu 
negde i kupio knjigu Srebrna magla pada, jedinu koju je poneo 
na put. Ali ono što je najbitnije, povratak u domovinu je iluzo-
ran, dom je spaljen poezijom, ljubavna pesma ga je progutala, 
zajedno sa svim tim običnim stvarima i postupcima koji domu 
pripadaju, a neprijatelji su poezije. Kastor je prouzrokovao po-
žar, on nije dopustio da iz njega ode, iscuri, ona – Morfija. Zadr-
žao ju je i sjedinio se sa njom u pustinji, u vatri. 

U Ljubavnoj pesmi nijedna reč ne miruje. Svaka Kastorova 
rečenica je lucidna i možemo da je čitamo kroz razne sociološke 
i psihološke diskurse. A možemo i samo da se zabavimo. Deluje, 
svakako, da tekst nije daleko od prvog, sirovog nadahnuća, mada 
je sasvim sređen i pročišćen, ready to use. To i jeste pokušaj da 
se prvobitna snaga, početni impuls ne zauzda, nego zaustavi, 
uhvati u neokrnjenom vidu, što je delimično moguće samo uz 
adekvatan jezik. I to je ono što je ovde, u Ljubavnoj pesmi, van 
svih formula i pravila, uspelo, na radost svakolikih čitalaca. 



kad bi grad progovorio

Na samom kraju 2020, godine bogate kvalitetnim pesnič-
kim prvencima, iz štampe je izašla debitantska pesnička zbirka 
mlade autorke Ane Miloš, koja je obaveštenoj čitalačkoj publici 
već poznata kao dobitnica nagrade „Miodrag Borisavljević”, za 
najbolju kratku priču 2016. godine, i kao laureatkinja nagrade 
„Đura Đukanov” za najbolju zbirku kratkih priča za 2019. godi-
nu – autorki je u sklopu ove nagrade štampana zbirka Kraj ras-
pusta. Iako su prva zbirka priča i pesnički prvenac talentovane 
mlade autorke tematski i formalno sasvim odeljene celine, po 
osnovnom raspoloženju i idejnim implikacijama moguće ih je 
dovesti u vezu. Kao ilustraciju ove tvrdnje navodimo rečenice 
iz uvertire priče „Zabran”: „Ako je čestar tako negostoljubiv i 
ako šume s obronaka reka i bare oko nje žele naše živote, pa 
neka im ih. Pre ću se njima dati, nego svim užasima koje nam 
grad nameće”.1 U ovoj priči pripoveda se o težnji za dostizanjem 
unutrašnjeg mira, o bekstvu u prirodu, o uživanju u samoći i 
tišini i potrebi za spokojem, koja biva nezadovoljena prinud-
nim povratkom junakinje u uskomešanost grada. I u drugim 
pričama iz zbirke uočljivi su tematsko-idejni elementi i stilski 
postupci i efekti koji koreliraju s pojedinim idejama, sredstvi-
ma i motivima iz zbirke Govori grad. U priči „Pet kćeri Miloša 
Adamovića” tematizovan je prekinut ljudski kontakt i na apsur-
dan i groteskan način predočena je paralelna stvarnost u kojoj 
pretrajavaju metuzalem i njegovih pet kćeri, dok je postupak 
hiperbolizacije široko primenjen i u pesmama iz zbirke Govo-
ri grad. Za priču „Zvezda dom” karakteristično je petrificiranje 
glavne junakinje i naratorke, dok je u pričama „Mir” i „Srećna 
banana” predstavljeno društveno licemerje manifestovano 
1 Ana Miloš. Kraj raspusta. Kikinda: Narodna biblioteka „Jovan Popović”, 2019, str. 7–8.

jelena marinkov

Ana Miloš: Govori grad,
Književna radionica Rašić, Beograd, 2020.
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kroz zastupanje lažnog morala. Iako u zbirci Govori grad nije di-
rektno ukazano na društvene teme, u podtekstu se one mogu 
nazreti i to možda ponajbolje kroz podrazumevanu povezanost 
grada i njegovih stanovnika. Grad je zapravo odraz onih koji 
žive u njemu. 

Zbirka se otvara iskazom poljsko-jevrejske pesnikinje 
Debore Fogel – Grad je duša kruga, čime se već u paratekstu 
upućuje ka pojmu koncentričnosti, na grad koji je sam po sebi 
središte, ali i zarobljen u tom centru. Sve pesme su ispevane u 
slobodnom stihu, a osnovna formalna celina zbirke je dvostih. 
Pesme nisu podeljene na cikluse, makar ne u klasičnom smi-
slu. Tri celine neobično su razdvojene trima razdelnim pesma-
ma. Svaka od pesama koje stoje na početku novog segmen-
ta („ciklusa”) sastoji se od samo jednog dvostiha i po tome je 
prepoznatljiva. Ovakvim grupisanjem pesama ostvarena je čvr-
sta povezanost i stabilan formalni koncept; takođe, svaki od 
segmenata obeležen je različitim elementom, a to su voda (1), 
dimenzija (2) i beton (3). Pesme su kratke i uglavnom je sva-
ka strofa celina za sebe, s tim što pesničke slike često bivaju 
pretvorene u male scene. Ana Miloš iskaz neretko zasniva na 
usmenim ritmičkim modelima, u svojoj poeziji ih utemeljujući 
kao svojevrsne formule, te mnoge pesme formulacijom pod-
sećaju na narodne zagonetke. Regulativno segmentiran iskaz 
ostvaruje se ponavljanjem ritmičkih sekvenci, često presecanih 
semantičkim deobama unutar pesme, npr. u pesmi „ponedeljak 
/ sreda / petak” vremenske odrednice iz naslova odnose se na 
sve strofe izuzev poslednje. 

U pesmama Ane Miloš izražen je akustički kvalitet, kon-
denzovana je glasovna supstanca u minimalističkom izrazu 
stroge zvučne organizacije. Ritmičko-melodijskim oblikova-
njem i modulacijama ostvarena je sugestivnost, dok se ritmič-
kim impulsima tvori utisak grčevitosti u kratkim, parataksič-
nim rečenicama. Ekspresivnost ritmičkog kretanja ostvarena 
je upotrebom intonaciono-sintaksičkih figura: asindetona, po-
lisindetona, paralelizma, elipse, parenteze. Svaki stih je zase-
ban fragment, pesme su isparcelisane na pesničke slike koje 
sačinjavaju gradske skice i portrete (džeparoš, dvoglavi, čo-
vek-časovnik). Sinegdoha, pored personifikacije, funkcioniše 
kao strukturni princip; ova dva principa, sinegdohalni i perso-
nifikacijski, predstavljaju strukturne stubove zbirke. Iskazna 
instanca obeležena je bezličnošću, depersonalizacijom. Kako 
je istakao Srđan V. Tešin u pratećem komentaru zbirke, „lirski 
subjekt gotovo da i ne postoji. Nigde se ne pojavljuje pesničko 
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Ja. Zbog toga su, na direktan način, pesme depersonalizovane, 
čak i dehumanizovane…”. Sve pesme ispevane su u trećem licu, 
neutralnost je narušena samo u jednoj pesmi. Ipak, moguće 
je primetiti kako je ta distanciranost zapravo fingirana, jer na-
izgled distancirani posmatrač u suptilno upakovanoj formi za-
pravo iznosi subjektivna zapažanja i opservacije. 

Preegzistentni oblik izjednačen je s posmrtnim stanjem, 
odnosno s budućnošću utemeljenom u smrti (kostur koji gleda 
budućnost kroz rascep u pesmi „ponedeljak / sreda / petak”); i 
u pesmi „zort” nekadašnji mrtvac, od koga su ostale tek koske, 
dobija profetski status unutar jednog sasvim apokaliptičnog 
prizora, status koji neodoljivo podseća na poziciju koštanika 
u Kostićevom „Spomenu na Ruvarca”, s tim što je kostur ovde 
dodatno degradiran, sinegdohalno parcelisan, sveden na glavu: 
rđava kosturska glava propoveda pozor. Sinegdohalno ustro-
jenim poređenjem predstavljen je izokrenuti vitalizam, spa-
janjem principa erosa i tanatosa, u pesmi „obim” (groblje kao 
predimenzionirana usta / svaki spomenik sekutić očnjak dvojka 
četvorka kec kutnjak). Stapanjem prošlosti, sadašnjosti i buduć-
nosti, vremenska dimenzija je ukinuta, smeštena u jedinstvenu 
prostornu tačku, a to je grad.U gradu vreme je potpuno relativi-
zovano, merne jedinice su ukrštene i zbrkane (grad / još jedno 
zrno i prošlo je sat vekova – „klepsidra”). Grad je lirski junak ove 
zbirke, već u toj tački odražava se antropomorfizacija, postu-
pak na kome počiva zbirka, što je i naslovom istaknuto. Nije 
samo grad antropomorfizovan već, sinegdohalno, mnogobrojni 
delovi grada, upotrebom personifikacije: kraj vreba ispod svoda 
zvona, ispod zemlje se guraju mrci i korenje („obim”); ležeći poli-
cajci odmaraju na prelazima, kaiš sikće, kopča bije („zort”) – slike 
predmeta koji se ponašaju poput ljudi uzrokuju teskobu. Ma-
piranje grada, njegovo teritorijalno razobručavanje, praćeno je 
hiperbolizacijom; u pesmi „mušterija” nailazimo na ovakvu sli-
ku: mrak pun očiju nastanjenih slutnjama / guzice svitaca šum-
ska rasveta hrasta, a slika polihromatskog osvetljenja u pesmi 
„pravougaonik” stvara utisak uzburkanosti i neugodnosti (RGB 
ikonostasi osvetljavaju stanove / grad trepće hiljadama kapaka). 
Ribar koji ima funkciju vrača u pesmi „proleće” ne može da ra-
stumači proročanstvo, jer se budućnost pretvara u gomilu geo-
metrijskih oblika: gleda i ne može da shvati / zašto se rombovi 
množe u nedogled. Podeljenost i užurbana uzastopnost grad-
skih fenomena istaknuti su polisindetonom: i laptop i zgrada i 
kaldrma i vrata („pravougaonik”). Distorzija se ogleda u razlo-
mljenoj geometriji grada: grad je neprekidni krug u koji se upisuju 
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lica („gargojli”). Dimenzije i proporcije posebno su tematizova-
ne u drugoj celini zbirke, najavljenoj dvostihom okvir rama izra-
žen u centimetrima / ne odgovara telima punim zapremine – već 
u ovom dvostihu ukrštene su različite dimenzije, parametri i 
merne jedinice: nemaju tela zapreminu nego su puna zapre-
mine, tela unutar sebe sadrže nekakav strani volumen, težinu. 
Kožni nabori dovedeni su u vezu s božanstvima, koja, opet, sa-
njaju teške snove (tesan biceps za tu kožu / otvara striju kao 
oko pičke […] utorkom četvrtkom subotom i nedeljom / božanstva 
odmaraju sanjajući u tonama – „ponedeljak / sreda / petak”). 
Božanstva su spuštena na ljudsku meru: osuđeni smo na me-
tafizičke predstavnike koji su nalik nama, ali simptomatično je 
pominjanje težine, koja prati monstruozne obrise grada. Pogled 
na (loše) metafizičke izglede se radikalizuje: u gradu semafori 
su božanstva koja određuju smerove // isprekidana linija pretapa 
se u celu / tamo gde je dupla puna naslućuje se večnost. Saobra-
ćaj je premešten u sferu transcendencije. Saobraćajni znakovi 
i oznake preuzimaju uloge božanstava: ne samo da zamenjuju 
božanstva nego odmenjuju i ljude (svedoci su table za visoki 
napon – „andrijin krst”). Odnos posedovanja u pesmi „posed” 
markiran je upotrebom administrativnih termina („devalvacija”, 
„štambilj”); u svetlu podražavanja jezika vlasnika i gospodara, 
dehumanizacija dostiže vrhunac u slikovnom razvijanju maksi-
me „vreme je novac” (povijeni nad bankomatima upravljaju ča-
sovima), dok se u pesmi „mušterija” pominje transakcija koju 
je neophodno obaviti ne bi li čulo ukusa postalo dostupno (za 
ukus se dodatno plaća / sekret kapa kao nit mlakog čaja). 

Vila, Baš-čelik, dodole, kolo, istok čine korpus motiva pre-
uzetih iz tradicije narodne književnosti. U pesmi „taxi” dodolski 
obredi sasvim su trivijalizovani: taksista dodoli kišu u pozive / 
dispečerka se gubi u vetru radio-talasa. Vile više ne postoje na 
horizontu narodne imaginacije, istok je strana ka kojoj su okre-
nuti ljudi u kolu (ali oni su tek fatamorgana, prikaze), a ne sim-
bol jutra, svanuća, i u tom smeru kao da se već po navici poka-
zuje (pitaj nekog za smer i kažiprst će uvek pokazati istok / fata-
morgana od ljudi koji pocupkuju u kolu – „grad”). Baš-čelik je me-
tafora za grad: baš-čelik i baš-beton / prisluškuje s milion ušiju i 
škrguće s milion gumenih zuba. Potop, Levijatan, krst su simboli/
motivi preuzeti iz Biblije, a o načinu na koji neodređeni pesnič-
ki glas tretira ove elemente, dovoljno govori to što je raspeće 
izjednačeno sa saobraćajnim znakom („andrijin krst”). Utnapi-
štim je sivu bradu prebacio preko ramena / mrtva kuna iz gos-
pođinog ormana – iskazni subjekat banalizuje lik legendarnog 
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vavilonskog junaka, a trivijalizacijom je obuhvaćeno i mitološ-
ko biće – vukodlak, u pesmi „sezona lova”, podleže banalizaciji, 
kao što i starozavetna morska neman, Levijatan, biva izložena 
ispraznoj kulturi sećanja koncentrisanoj u fotografskom objek-
tivu: za pedeset godina poslednji ribolovac / neće moći da se seti 
odakle mu slika velikog soma. Prenošenje oznaka i simbola te-
matizovano je i u pesmi simptomatično naslovljenoj „bacil”: u 
njoj su opevani nacionalni, religijski i racionalistički bacili koji 
se prenose narativima. 

Pesmom „kaširano”, kao što je i samim naslovom suge-
risano, iskazano je ravnomerno slepljivanje, prilepljivanje har-
tijom slike naše svakodnevice, izgradnje stambeno-poslovnih 
kompleksa, aktuelan, a opet potpuno dekontekstualizovan pri-
zor: ionako će tamo da poseku drveće / iskopaju rupe i postave 
temelje. Tom toksičnom urbanizacijom dehumanizacija je zaga-
rantovana: na metalne čiode prosuće beton / ciglama zakloniti 
tela komšija. Koliko je ljudski faktor grada opasan, osvedočeno 
je u pesmi „taxi”: čak će i zveri biti pregažene ukoliko se na slo-
bodi budu našle unutar grada (zoološki vrt je otvorio kaveze / 
na ulicama pregaziće odbegle zebre). Pojam urbaniteta biva pot-
puno izobličen u okviru opozicije priroda – kultura građenjem 
bizarnih i neskladnih slika kojima se ove dve oblasti povezuju. 

Džeparoš voli gužvu jer ona nema lica – mnoštvo u gra-
du obezbeđuje uslove za apsolutnu alijenaciju, koja doseže do 
bezličnosti. U vezi s pesmom „invazija” pitamo se ko su miste-
riozni oni u stihovima rezači ključeva rade obdanoćno/ tako da 
oni nesmetano ulaze kroz vrata? Ko su ti nepoznati oni koji vrše 
invaziju, pomeraju nameštaj i uznemiravaju stanare? Autorka 
se u još dvema pesmama služi ovim semantičkim „zavarava-
njem tragova”: u pesmi „vrpca” zvukovi im kao šišmišima pri-
kazuju dubinu / ono što osećaju i ono što ne osećaju. Kome to 
njima (im)? Retkim farovima iz prvog dvostiha ili neimenovanim 
subjektima? Slična nedoumica javlja se i prilikom čitanja pe-
sme „zidanje” jer se očekivanje vezano za značenje i gramatička 
konstrukcija mimoilaze, dobijena je semantički nekoherentna 
slika, ali s obzirom na učestalu upotrebu personifikacije, nismo 
ni sigurni da elektroda zaista ne mrmlja stihove (elektroda sikće 
poput guje / topi sebe spajajuć i materiju // stihove mrmlja man-
trično/ ali ih brzo zaboravi trčeći za autobusom). U pesmi-por-
tretu „čovek-časovnik” realizovana je metafora peščanog sata: 
posmatra prašinu što se roji po snopovima / oseća kako mu se u 
plućima pomera pesak. Knjige koje gore tematizovane su i u pe-
smi „aleksandrija”: aludira se na uništavanje čuvene biblioteke, 
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ali se ova aluzija ukršta i s nacističkim paljenjem knjiga, uz iro-
ničnu primedbu: knjige nemaju mnogo kalorija / brzo su izgorele 
te jedne noći, i neutralizovan lirski subjekat pita se da li bi išta 
bilo drugačije / da su cezarima zabranili petarde u biblioteci, ukr-
štajući vremenske ravni u jednoj tački, s jasnom porukom: bibli-
oteke iznova bivaju uništavane, a knjige spaljivane. Nasilje na 
gradskom asfaltu, u istom korpusu pesama, istaknuto je asinde-
tonskim stihom, poslednjim u pesmi „ulice”, nizanjem predme-
ta-simbola ideja o nasilju kao sastavnoj komponenti grada samo 
se produbljuje: neko je olupao sivo gnezdo / krte delove i mrtve 
ose izgurao patikom van terena // sve što leži po zemlji podseća na 
nasilje / kaldrma štangla ekser cigla i noga od lutke. U pesmi „dvo-
glavi” prikazan je humanoid (može biti dvoglavi orao, zmija, zmaj 
ili čovek) koji oseti strah prolazeći pored studija za tetoviranje, 
prostora ospoljenih ožiljaka, dok on svoje ožiljke nosi u sebi. Mož-
da su ti unutrašnji ožiljci, povrede i oštećenja u vezi s potrebom 
za iznalaženjem reči kojima bi se te napukline izrazile: dvoglavi 
ide ulicom i zviždi / traži melodiju za reči koje mu nedostaju // ne 
zna ni odakle bi započeo pesmu / oseća da ona teče direktno s 
jezika. Jedina mesta na kojima poetika provejava kroz ovu poe-
ziju su ona koja mapiraju fluidnost melodije i neartikulisanost. 
„Tetovirajući” komarci u pesmi „voda” (komarci bodu toponime u 
kožu / obrušavaju se na golo meso poput štuke) deo su slike na-
stale semantičkim premetanjem, preturanjem, uspostavljanjem 
najrazličitijih značenjskih veza asocijativnom linijom: komarac 
se obrušava poput bombardera,a stanište insekta dovodi se u 
vezu s izvorom zaraze metonimijskim mehanizmom: grad eksira 
kubike pune malarije. U pesmi „kornjače” uspostavljen je parale-
lizam kornjače / vojnici: prvi dvostih može se odnositi i na životi-
nje i na ljude (pojavljuju se nenadano usred trave / u slow motion 
blitzkriegu idu dalje od vode), iako pominjanje vojne operacije pre 
upućuje ka vojnicima. 

U drugoj celini tematski primat ima nasilje, a u trećoj apo-
kaliptični prizori. Apokaliptična slika u pesmi „veštičiji čas” od-
nosi se na haos gomile (jurodivi pijani padaju na haube / alarmi 
vrište monotono // tušta i tma razjapljenih vilica), a transcenden-
tna instanca svedena je na automat (uskoro će automat pogasiti 
lampe). Revolucija kao čin društvene promene u pesmi „spek-
takl”  ironično je simbolizovana crvenom šatrom i crvenim čiz-
micama mažoretkinja, u vezi s kojima se pominje i životinjski 
izmet (crvene čizmice gaze životinjska govna), što dovoljno go-
vori o stavu govornog subjekta prema mogućnosti bilo kakve 
radikalne društvene promene. 
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Anri Bergson je srž humornog prepoznao u sučeljavanju 
organskog i mehaničkog, kao automatizam krutog, mehanič-
kog delovanja spram dinamizma i razvojnosti, i u tom smislu 
je neku vrstu gorkog humora moguće prepoznati i u distopič-
nim slikama grada u poeziji Ane Miloš. Glavno svojstvo grada je 
amorfnost, protejsko svojstvo, grad menja obličja i u sebi sabla-
sno spaja organsko i automatizovano. Postupak formalizacije 
u zbirci Govori grad ukršten je s dekomponovanjem. Element 
čudovišnog stopljen je s ljudskim ponašanjem s jedne strane, 
a s druge povezan s anđeoskim u pesmi „gargojli”: između tri i 
četiri ujutru pušiće na prozoru / s krovova zgrada odletaće krilati. 
Dok čitamo ove pesme, kao da smo u košmaru, u košmar-gradu. 
Anina poezija poziva na osvešćivanje i suočavanje i iziskuje od 
čitaoca hrabrost i intelektualni napor. Gest zatvaranja prozor-
skog okna u pesmi „prozori” (stara zatvara okno iz predostrož-
nosti) simbolizuje zatvaranje otvora u svet i priziva atmosferu 
skučenosti i straha. Petrificirana mačka u pesmi „letenje” ostaje 
zarobljena u vazduhu, kao da i sama postaje sastavni deo be-
ton-grada, a u istoj pesmi kontrast na slikovit način svedoči o 
nedostižnosti visina: o visinama svi sanjaju duboko u travi / pri-
ljubljeni uz smeđe gromuljice zemlje. U pesmi „posle” suočava-
mo se sa scenama u kojima učestvuju članovi tipične, unezve-
rene porodice: dete ljulja ljuljašku umesto da neko ljulja dete 
na ljuljašci, majke guraju glave u pušeća testa, tate spavaju kao 
hrpe lišća. Infantilnost se sa stanovnika prenosi na grad, i to na 
jedan vrlo opasan način: kao dete što se sapliće dok ne prohoda / 
i grad se često urušava i diže. Grad ostaje preopterećen: u pesmi 
„kičma”, u kojoj je grad kao lirski junak potpuno antropomor-
fizovan, on nosi pretežak teret koji je nemoguće zbaciti. U hi-
perbolizovanoj slici (ako bi ispravio leđa / grad bi krcnuo milion 
puta) odražava se raspad sistema mnogobrojnih zglavaka i čla-
naka, negativna dijalektika unutar koje prepoznajemo čoveka 
kao najopasniji gradski element, te će se u pesmi „grad” jedini 
put u zbirci subjekat obratiti nekome: ima četiri izlaza ali samo 
jedan pravi / prepoznaćeš ga tako što se nikad nećeš vratiti. Ovaj 
iskaz u drugom licu poziva na traženje izlaza, na beg, koji će, 
najverovatnije, kao i u priči „Zabran”, biti osujećen. 



књига за школску лектиру

Збирка песама Фемицид Драгане Младеновић не само 
што је изванредна лирска целина, већ представља и прави при-
мер ангажоване књиге каква је насушнo потребна нашој књи-
жевности, култури и друштву управо у овом тренутку. Наслов 
ове књиге значи „убиство жене” и јасно означава њене теме 
– маркирање видова испољавања сваковрсног насиља према 
женама у данашњем српском друштву и деконструкцију па-
тријархалних тотема и табуа који стоје у корену тог насиља. 

Овако дефинисаном поетском задатку Драгана Младе-
новић приступа силовитом, разорно луцидном иронијом, 
која ступа у акцију чак и пре почетка текста саме књиге – 
већ у епиграфу, народној пословици која дефинише тра-
диционалне патријархалне родне улоге и денунцира свако 
евентуално одступање: „Сачувај ме боже бркате жене и ћо-
сава мушкарца.” Будући да је контекст разумевања већ ус-
постављен насловом књиге (мада сама реч фемицид није 
нова – њена употреба забележена је још у трећој деценији 
XIX века – тек од седамдесетих година XX века улази у ширу 
употребу, и то превасходно у оквирима феминистичких по-
крета и теорија), читаоцу је одмах очигледно да овај мото 
овде функционише у иронијском кључу; а такав модус чи-
тања остаће на снази до последње странице.

Књигу отвара неколико песама у којима се разоткри-
ва језичко-историјска легитимизација насиља над женама, и 
одмах се показује сва делотворност примењеног иронијског 
поступка: у таквом оквиру перцепције, довољно је (безмало) 
само навести елементе речничких одредница „мушкарац” и 
„жена” да би се одмах белодано указао њихов мачистички 
набој, који се истог часа развејава духовитошћу ауторкине 

иван радосављевић

Драгана Младеновић: Фемицид и друге песме, 
Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2020.
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језичке акције. (Молим читаоца да не превиди разлику из-
међу духовитог и смешног, јер у овој књизи смешног нема.)

Следе у књизи песме разврстане у циклусе. Први су 
„Триста пушака” и „Поставка: српска девојка”, који указују 
на родне предрасуде у нашем фолклору, народној поезији 
и њиховим деветнаестовековним кодификацијама. Наредни 
циклус, насловљен „Својина”, већ је ситуиран у нашу савре-
меност и ту слушамо, поново иронијом разобличене, гласове 
савременог мачизма какве иначе можемо чути испред само-
услуге, у паркићу иза зграде и у градском превозу. Из таквог 
окружења прелазимо у централни циклус, који се зове исто 
као књига, а издваја се тиме што га Драгана Младеновић ком-
понује коришћењем друге врсте ироније, горке и танане, пи-
шући из позиција жртава насиља. У наредном циклусу, „Одје-
ци”, налазимо песме које тематизују медијски сензациона-
лизам црних хроника, које обликују преовлађујућу духовну 
климу нереаговања на насиље према женама и саучесништ-
ва такозване јавности, способне да испољи једино морбид-
ну радозналост. Завршна три циклуса, „Јутка”, „Отете песме” 
и „Јура”, баве се конкретним и скорашњим примерима так-
вих облика насиља, које савремени читалац лако препознаје: 
нарочито је упечатљива песма названа као први од ова три 
циклуса, надимком Милутина Јеличића, који је са позиције 
моћи – памтимо, био је председник Општине Брус – сексуал-
но узнемиравао жене које су радиле с њим. Ту песму Драгана 
Младеновић у целости саставља од цитата из СМС порука које 
је овај сексуални предатор слао својим жртвама. Песничко 
мајсторство је у разумевању да је излишна свака ауторска ин-
тервенција – довољно је само навести зликовчеве речи у иро-
нијском контексту и оне бивају раскринкане у својој наказној 
гадости. Ништа мање актуелна нису ни друга два поменута ци-
клуса: један је окренут (опет, савременом читаоцу добро зна-
ној) афери украдених беба, а други анализира облике насиља 
инхерентне одношењу дивљег капитализма, овог усред којег 
живимо, према женама упосленим под прекарним условима.

Недавно је овогодишња Награда „Душан Васиљев” до-
дељена управо Драгани Младеновић за ову збирку, што је 
веома добро. Надам се да ће то појачати њену видљивост и 
препоручити је најширем кругу читалаца, а својим значајем и 
вредношћу Фемицид то не само заслужује већ захтева. Могу 
само да се сложим с предлогом Станиславе Бараћ, која у пого-
вору овој књизи каже да би Фемицид и друге песме требало 
укључити у лектиру за четврти разред гимназије: наредне ге-
нерације треба да одрастају на оваквој литератури.
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igre pod maskama ili raspoloženi 
za igru: 17. beogradski festival igre 

U gledalištima sede ljudi sa maskama na licima iznad kojih 
vire samo oči, pogleda upućenih prema sceni. Sa ove strane je 
čitav svet, promenjen, zastrašen, koji plaši, skriven pod maska-
ma, zagledan u svetla pozornice. Da li je moguće da se „na ovom 
posebnom i jedinstvenom mestu koje zovemo scenom” još uka-
že vidljiv svet preplavljen „blistavim slikama, sa mnoštvom ne-
odgovorenih pitanja, sa rastrganim kontrastima i paradoksima. 
Furiozni svet” (kako se pita brazilska autorka Lija Rodrigeš)? Svet 
stvaran, uzbudljiv, gde oni koji ga stvaraju, igrači-raspoloženi-za-
igru postaju svetovi? O tome govore i daju vredne odgovore izu-
zetne predstave 17. Beogradskog festivala igre. 

MEDITERANEO

„Priča o putovanju, uvek o putovanju”, između Francuske 
i Alžira, nezaobilazna je za koreografa Ervea Kubija. Ponosan na 
francusko ime i prezime arapskog porekla, Kubi pripoveda o 
istorijskim varvarima, povesti Mediterana, jedinstvenoj kulturi. 
Očaravajuća vizija prošlosti nazvana „Varvarske noći” (Kompa-
nija Ervea Kubija iz Kana, Francuska) nastaje kao rezultat istra-
živanja autora: njegovi roditelji su se doselili iz Alžira ali on 
je smatrao da nije moguće da se čovek rastane od prošlosti i 
pošao da potraži svoje korene (kroz egzotični ples kazuje se na 
arapskom: „Otišao sam tamo. Na drugu obalu, ... da vidim ulice, 
grobove, pejzaže, ... upoznam svoju davno izgubljenu braću”). 
Za gledaoca magičnog pokazanja Kubi priređuje besedu i upu-
ćuje zašto govori o Mediteranu, odaje poštu „onima koji su bili 
ovde pre nas”. Prva pitanja su ko su bili „Varvari sa Severa, mi-
steriozni ljudi sa mora, pominjani u Bibliji, u hronikama”, „Ko su 
bili Varvari sa Istoka, oni Persijanci, Jonjani i Vavilonci, arapski 
Muslimani?” I još: „Iz koje nepoznate, zaboravljene, prerađe-
ne, asimilovane ili izbrisane istorije smo ih nasledili?” Varvari 
su nazivani Imazigeni (slobodni, plemeniti ljudi), oni koji nisu 

zoran r. popović
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govorili latinski, starogrčki, predstavnici svetih civilizacija su u 
velikoj meri postavili osnove ove današnje. Na tragu mešavine 
kultura i religija, Kubi skicira „temelje zajedničke geografije” i 
budućnosti ljudi Mediterana. Igra je medijum da se izrazi stva-
ranje „univerzalne kulture”, razvije i „odnos sa onim nepozna-
tim u nama, sa takozvanim varvarinom”. 

Komad poetske lepote oslikava razvoj mediteranskog 
identiteta sagledan s prostora severne Afrike. Ističu se Kubi-
jeva promišljenost, dramaturški plan, namera da se stereotipi 
o varvarima relativizuju. Scene koje kao da izrastaju jedna iz 
druge bez odvojenih prizora u furioznom tempu dočaravaju re-
konstrukciju jednog sveta kao proces kulturne evolucije. Izu-
zetni igrači, moćni ratnici ne kazuju da li su oni žitelji ili vojska 
u invaziji čime se povesni tokovi vide kao obostrano delovanje. 
Violentan nastup pridošlica ne odražava nasilnost osvajačkog 
pohoda već moć dolazeće promene, ne napuštaju se romantič-
ne vizije po kojima strane kulture najavljuju jutra novog sveta. 
Uz oglašavanje bubnjeva, srednjovekovno horsko pevanje, kao 
maglovit privid približava se četrnaest snažnih muških figura, 
najpre mirnijih kretnji, da bi se potom pokazali kao moćna sna-
ga. Svetlucave maske prekrivaju glave i lica ratnika (akcenat na 
strast za kristalima i nakitom arapskih kultura), na vrhu maski 
su oštri rogovi. Započinje furiozan ples, aranžiran splet borbe-
nih igara, tela se propinju, igrači staju jedan drugom na ramena, 
u skoku, zanosu poput derviša više su u vazduhu nego na tlu. 
Promene izgleda predočavaju novi identitet osvajača – domo-
rodaca, forme nastupa znače obeležja njihovih kultura. Kada 
se skinu maske, rogovi sa njih postaju oštra sečiva (impresivna 
je scena okretanja na glavi kada bodeži nanizani oko pojasa 
preteći paraju vazduh). I dugi drveni štapovi su sredstvo borbe 
(oruđe pobune, otpora), podignutim uvis njima se zamahuje i 
preti, ukršteni su simboli vere. Ideja prožimanja kultura prati se 
i kad je reč o zvučnoj slici. Muzički fon u skladu je sa koreograf-
skim pismom – spojevi drevnog afričkog pokreta, borilačkih 
veština (zurkane, persijskog stila rvanja), kapoeire, brejk densa, 
„gimnastike” i baleta grade jedinstven Kubijev jezik. „Insistiram 
na reči balet” ističe autor, „i baleti 19. veka bili su inspirisani 
narodnim igrama”, pa su i „moje predstave baleti 21. veka”.
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CRTANJE SVETA U PRAŠINI 

Završni deo trilogije ženskih portreta naslovljen „Pepeo” 
čiji je autor reditelj Orelijen Bori a koreograf i igrač Šantala Ši-
valingapa (Kompanija 111 iz Tuluza, Francuska), nastao je u su-
sretu dva izuzetna umetnika. Šantala uvodi u svoju igru kao 
spiritualni ples u pepelu u kome se pokretima crta, otkrivaju 
nevidljive dimenzije u biću čoveka. Klasični ples Kučipudi sa 
juga Indije (potiče od umetnosti pričanja priča iz indijske mi-
tologije) je fizička forma, ali se proteže i na ono što nije tele-
sno, „ples, muzika, umetnost jesu snažni načini da se iskusi 
to ne-fizičko”. Bori se bavi vrlo fizičkim stvarima (polazna ideja 
je prostor), ali uzima u obzir „duhovno, spajajući dve dimenzi-
je”. U stvaralačkom spoju Šantale i Borija, tematski okvir rada 
lako se pronalazi. Šiva je važna figura u hindu religiji, „božan-
stvo stvaranja i uništenja, gospodarica kremacije” je i vrhunski 
igrač, „Šivin ples je ples smrti i ples kreacije”. U Indiji je igra sve, 
„teatar, antička forma sa hiljadu pokreta i gestova”, igra prema 
slici božanstva „čija vibracija održava puls sveta” nudi igraču 
„meditativno iskustvo”. Bori je uveren da „Šiva, božanstvo igre, 
obitava u Šantali Šivalingapi” – Šiva (Shiva) je i u njenom imenu 
(Shantala Shivalingappa), naslov „Pepeo” („aSH”) sklopljen je od 
poslednjeg slova njenog imena i inicijala. 

Igra vezana za Indiju odakle je matematika potekla pod-
stiče da se „Pepeo” razvija kao sled uobličenih, ozvučenih slika, 
pa se zajedno čitaju kao pun znakova apstraktan matematički 
crtež. U skoro potpunom mraku, pored učesnika, igračice i per-
kusioniste (Luik Šild), zapaža se impozantna scenska konstruk-
cija pokrivena zastorom. Ako je Šantala otelotvorenje boga što 
čini da prostor igra, onda ovaj središnji scenografski element 
opredmećuje zamisao građevine sveta koja svetli i huči, univer-
zuma čijim se vibrantnim okruženjem širi božanska moć. Zrak 
oskudnog svetla otkriva sitnu a snažnu, nepokretnu figuru; sva 
u crnom, okrenuta leđima i tela povijenog kao Šiva, ona je dale-
ka, odsutna ali spremna da pokrene svoje moći. Zvučnost uda-
raljki i huk vetra najavljuju haos, široko tamno platno koje sve 
natkriljuje (oličenje snage božanske) zahvata moćan talas; pred 
njim je Šiva ispod čijih stopala kao da tutnji dok ruši i stva-
ra svetove, igra. Tu igru propisanih formi, figuralnosti, Šantala, 
„čudo poezije u pokretu”, prati strogo i graciozno, talasastom, 
ritmičnom kretnjom tela dočarava stanje fluidnosti, uzvišeno-
sti. Kada se nemir promene stiša, platno se spušta u horizonta-
lan položaj i Šiva-Šantala po njemu igra-slika. Inspiraciju pruža 
kolam, forma crtanja prahom na zemlji (praktikuju žene u Indiji) 
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što po verovanju donosi napredak domu. Šantala četkom po 
platnu izvlači spiralni lavirint krugova, kružnim pokretima iz 
sita posipa beli prah, igra i pri tom slika; nožnim prstom opisuje 
savršene krugove, stopala utiskuju znake, a sve se brzo menja 
i stvara Šantalinim korakom. Kroz ponavljane Kučipudi pokre-
te, sugeriše Bori, „geometrija se uklopila u njeno telo”, igra se 
zasniva „između hinduističke mistike i kvantne fizike”. Igrom 
pisani „krugovi, tačke, simetrije, fraktali”, ispunjavaju crteže što 
se čitaju kao nebeske karte u kojima je struktura (matematika) 
sveta. Igra je egzaktna nauka u kojoj misao uzbuđuje. 

KOD LEPOG IZGLEDA

Ostvarenja Silvije Gribaudi postavljaju izvođačko telo u 
prvi plan zahvaljujući ekspresivnom identitetu, ističu ideju o 
posebnosti ljudskog tela koja proističe od onoga što pojavno-
šću, pokretom izražava. I skulpturalni pop komad „Gracije” deo 
je produženog imenovanja lepote što se potvrđuje kao stvara-
lačko opredeljenje. Gribaudi se pominje kao „italijanski prorok 
slobodnog tela” ali ne pomodnog već tela što sebe postavlja 
dalje od nametnutih zamisli, da bi se relativizujući društvene 
zahteve, predstave izgleda igrača, starosne, rodne stereotipove 
istražilo koliko je ideja Lepog zdrav, održiv princip. Angažovana 
autorka razmatra uticaj tela u društvu (privilegije na osnovu fi-
zičke pojave), zalaže se za dekonstrukciju predrasuda, poznatih 
modela i to obeležava njene radove. Gorak humor, ironija, čine 
da se stavovi snažnije pobude kroz čin igre. Inspiracija se ovo-
ga puta pronalazi u neoklasičnoj skulpturi „Tri gracije” Antonia 
Kanove koja je referentna tačka u tumačenju lepote, proporcija 
i mere. Zagralj Eufrosine, Aglaje i Talije, dah lepote i blažen-
stva rukom majstora isklesan u mermeru, podsticaj je da se iz 
kamena oslobode misao, osećanje, slikama-u-pokretu izgradi 
skulpturalno pokazanje savremenih gracija. Na praznoj sceni 
su četiri igrača odevena kao da su pošli na plažu, raspoložena 
za igru. U ovom kvartetu trojica igrača suptilnog gesta zapravo 
su Gracije, uz njih je Silvija Gribaudi izvođač i kreator, učesnik 
i posmatrač koji odmerava poteze i domete. Nastup se sklapa 
od živih slika, komičnih među-igara i lirskih pasaža, proverava-
ju se uzori lepog (mogu li „različite nijanse konkretne i drske 
lepote” koje variraju Silvijine Gracije da pomere estetske stan-
darde?). Sugerišu se pokušaji da se dostigne forma pretpostav-
ljene lepote, igrači bi da do tančina usaglase kretnje ali napor 
je uzaludan. Igrom naročite virtuoznosti, figuralnosti, „Gracije” 
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su posveta ljudskoj nesavršenosti kazujući da „lepota leži u 
očima posmatrača”. 

Dok razmatra šta lepota jeste i čime se ukazuje, autorka 
proverava kako bi trebalo da izgleda delo u kome se o njoj po-
lemiše. U osnovi konceptualnog pristupa je da se on traži dok 
radnja traje, otud česti ne slučajni prekidi. A tada, kao u breh-
tijanskom predahu, izvođači napuštaju fikciju i „vraćaju” sebi, 
problemima ne-uspešnosti igranja, mini plesne-pauze prilika su 
za direktna obraćanja publici, trenutke kada izvođači u žaru igre 
u gledalištu traže podršku. Između stvarnosti i fikcije, smeha i 
poruge, po-etike i politike, „Gracije” dodiruju teme lepote ružnog 
i ružnoće lepog, od Vivaldija i Štrausa stiže se do glasnih elek-
tronskih ritmova, odjeka doba u kom su začeta pitanja prestižna. 
Novi koncept gracioznosti u predstavi Kompanije Silvije Gribaudi 
(Venecija, Italija) zasniva se na stavu da „vrtoglava poezija nesa-
vršenosti” može da stvori iskru lepote, ljupkosti. Autorka pome-
ra granice igre, „sakuplja deliće buržoaske kulture”, osmišljeni 
post-susret sa „Tri gracije”, uzorom lepote i mere, otkriva teatar 
neuobičajenih mera i nazora gde su pozornica, tela i alhemija 
među njima središte svega.

TRI MANDALE

Inspiracija nađena u narodnoj radinosti, „’krađa’ ideje iz 
kulturne nematerijalne baštine” podsticaj je za Mašu Kolar da 
preispita svoje ustaljene obrasce. Zainteresovana za tradiciju, 
kao polazni motiv ukazuje joj se zavodljiv crtež čipke koju ve-
kovima stvaraju vredne ruke žena sa ostrva Pag. Pokušaj da se 
izvede „apstraktna transkripcija nekog predmeta u pokret”, do-
čara čarolija izrade čipke je veliki izazov pa je predstava „Čip-
ka” (Balet Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, 
Hrvatska) pravi podvig. Pristupajući čipkarskom umeću autorka 
u strukturi i ritmu paške čipke prepoznaje bogat izvor obliko-
vanja „glavnih elemenata plesnog vokabulara”. Ornament čipke 
oslikava koreografski plan, uvezane niti su putevi kretanja, ra-
zvoja odnosa; „najzahtevnija veština tekstilnog rukotvorstva”, 
predani rad zajednice, slični su gradnji koreografske čipke, pa 
se dve umetnosti uzajamno ogledaju. Za koreografkinju „Čipka 
je priča plesa” i traži drugačije poimanje prostora – on je „sam 
subjekt i tema izvedbe”. Ansambl igrača čija tela pokrenuta 
dahom lepote i harmonije kao da pamte arhetipske skice teh-
nika izrade čipki, skladno prati koreografski zapis: apstraktni 
geometrizam uplitanja niti dočarava se maštovitim ulančava-
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njem linija pokreta, ritmičko – prostornim celinama između ri-
tualnog, folklornog i savremenog uz variranja motiva. I čipkar-
ski rad i igru krase prefinjenost, smirenost i osećanje vremena 
(osvetljen slap paške soli kao u peščanom satu lagano pada na 
scenu). Ostvaruje se dvojnost, tvorci nesvakidašnje umetnosti 
„i sam produkt njihovih ruku” postaju neodvojivi: igrači su i 
čipkari i čipka, personalnosti u činu stvaranja i „igle s koncem 
koje pokretom stvaraju čipku”. 

Narativni, zvučni, vizuelni plan određuju kompoziciju 
„Čipke”. Dramaturg Maja Marjančić izdvaja tri celine, tri igre ko-
jima se postvaruju tri čipke. Ako struktura čipke odražava mre-
žu kretanja kroz prostor, a čipka se gradi krugovima iz centra, 
pretpostavka središta kao početka podstiče temu dominacije, u 
polju igre oslikava se „hijerarhijski međuljudski poredak”. Drugi 
deo uporište nalazi u geometrijskom motivu čipke retičele, kva-
dratna forma prenosi se u horizontalnu „prostornu strukturu” 
kao polje daljih među-odnosa. Završni deo afirmiše nastajanje 
čipke kao mukotrpnog posla, pa se tema iscrpljivanja vezuje za 
izdržljivost igrača u variranjima tradicionalnog i savremenog u 
nagoveštenoj formi kola. Sazvučje koreografskim idejama daje 
muzika Tene Novak Vincek, čine je klasični i pasaži elektron-
skih zvučnosti, etno ritmovi (dvoglas i troglasje iz krajeva Istre). 
U crnom scenskom okruženju – na podu je belim oslikan pred-
ložak kretnji – izrade čipke, uočavaju se kostimi Petre Pavičić, 
jednostavni elementi upućuju na nošnju, čipka se javlja kao 
znak. Osvežavajućoj belini dodaje se fluorescentna ružičasta 
nijansa detalja – paške pokrivace za glavu, dodaci na prstima 
kojima se drži igla. Kroz čipkasto tkanje igre, u atmosferi dubo-
kog mira obznanjuju se tri slike-u-pokretu, crno-bele, na njima 
trag ružičaste kao lajtmotiv. Tri mandale. 




