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virdžinija  vulf

da li sam snob?

Vrlo je nepravedno od Moli, rekla bih, što je na moja ple-
ća položila breme pisanja memoara za večeras. Naravno, Moli 
sve opraštamo zbog njene zavodljive, razarajuće dražesnosti. 
Ali jeste nepravedno. Nije red na mene; nisam najstarija među 
vama. Nisam ja ta koja je živela punim plućima niti sam ta koja 
je najbogatija sećanjima. Mejnard, Dezmond, Klajv i Lenard1 žive 
uzbudljivim i delatnim životima; neprestano se susreću sa ve-
likanima; neprestano utiču na tok istorije, na ovaj ili onaj način. 
Na njima je da otključaju vrata svojih riznica i da pred nas izlo-
že sve te pozlaćene i svetlucave predmete što unutra snivaju. 
Ko sam sad pa ja da budem zamoljena da čitam svoje memoa-
re? Puko škrabalo; šeprtljava sanjarka, što je još grdnije; ni crno 
ni belo, ni jeste ni nije. Moji memoari, inače navek tajni, koji 
se u svojim najblistavijim trenucima tiču prosidbi, polubraće i 
njihovih zavođenja, susreta s Otolin2 i tako dalje, će se uskoro 
presušiti. Niko me više ne prosi; već godinama se niko nije ni 
potrudio da me zavede. Premijeri me nikada ne zovu za savet. 
Dvaput sam bila na Hendonu, ali je avion u obe prilike odbio 
da poleti. Istina je da sam posetila mnoge evropske prestonice; 
znam neku vrstu žalosnog francuskog i blatnjavog italijanskog; 
ali sam toliko neuka, toliko bedno obrazovana, da bih pri naj-
jednostavnijem pitanju – na primer, koji je glavni grad Gvate-
male – bila primorana da skrenem temu.

Uprkos, Moli me je pitala da napišem traktat. O čemu li 
može biti? Samu sebe upitah, i učini mi se, dok sam sedela 
zamišljena, da je došlo to vreme kada se mi staromodni – mi 
neuki, koji živimo na privatnim posedima – moramo suočiti s 
pitanjem – o čemu će biti naši memoari, ako će Klub memoa-
rista nastaviti da se održava i ako polovinu njegovih članova 
čine ljudi nalik meni kojima se nikada ništa ne događa? Smem 

1 Mejnard Kejns, Dezmond Makarti, Klajv Bel, Lenard Vulf. (Prim. prev.)
2 Otolin Morel.
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li da predložim da ovoga puta malo slobodoumnije protuma-
čimo Molinu naredbu i, umesto da svetlom sećanja osvetlimo 
pustolovine i uzbudljivosti stvarnog života, da svetlosni snop 
usmerimo ka unutrašnjosti i da opišemo sebe?

Pričam li samo u svoje ime kada kažem da, iako mi se 
ništa što bi se moglo nazvati pustolovinom nije zadesilo od 
prethodnog puta kad sam sela na ovu trnovitu i istaknutu stoli-
cu, i dalje smatram sebe predmetom neiscrpne i opčinjavajuće 
napetosti – vulkan koji večno kulja? Hoće li se nečiji egotizam 
pridružiti mom ako kažem da se bledo svetlo zore nikada nije 
probilo kroz žaluzine kuće pod brojem 52 u Tavistok skveru3 
ali, pak, otvorim oči i uzviknem: „Gospode! Ponovo sam ovde!” 
– ne uvek sa zadovoljstvom, često sa bolom; ponekad u grču 
akutnog gađenja – ali uvek, uvek sa zanimanjem?

Dakle, lično ja bih mogla biti tema ovog traktata; no, ima 
nedostataka. Mnoštvo tomova bi proizvela – ta jedna jedina tema 
– da bi onima među nama koji kosu još imaju; onima čija kosa 
još ume da raste – bi im golicala nožne prste pre nego što bih 
završila svoje. Od ove nepregledne teme moram odlomiti jedan 
delić; iskosa baciti pogled na jedan mali deo svog univerzuma – 
deo koji, ipak, po meni, deluje onoliko neprohodno i prenaselje-
no tigrovima koliko i onaj drugi o kome se trenutno piše – onaj 
u kome ja ne znam – reč Gvatemala; primorana sam, rekla bih, 
da odaberem samo jedno gledište; i da postavim samo jedno 
pitanje; a to pitanje glasi – da li sam snob?

Dok budem pokušavala da na njega odgovorim, možda ću 
iskopati jedno ili dva sećanja; možda ću oživeti neka od vaših 
sećanja; u svakom slučaju, potrudiću se da vam pružim činjeni-
ce; i naravno, iako neću izreći celokupnu istinu, možda ću reći 
dovoljno kako biste mogli da nagađate. Ali, kako bih mogla da 
pružim odgovor na to pitanje, moram prvo jedno da postavim 
– šta je to snob? I pošto nisam vešta u analizi – jer mi je obra-
zovanje bilo zanemareno – poći ću očiglednom trasom prona-
laženja kakve prilike naspram koje se mogu meriti: sa kojom se 
mogu uporediti. Na primer, Dezmond. Naravno da ću prvo uzeti 
Dezmonda. Da li je on snob?

Trebalo bi. Obrazovan na Itonu, zatim na Kembridžu. Svima 
je znana ona ustaljena fraza o zahvalnoj nauci koja obožava ari-
stokratiju. Ali, koliko god se Iton i Kembridž trudili da u njemu 
podstaknu snobizam, priroda je učinila više. Podarila mu je sve 
one darove koje zahvalna aristokratija obožava u nauci; zlatan 

3 Dom Vulfovih u Blumsberiju, okrugu Londona, gde su povremeno živeli 
između 1924. i 1940. godine. (Prim. prev.)
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jezik; savršene manire; potpunu pribranost; beskrajnu radozna-
lost pomešanu sa saosećanjem; po potrebi, takođe ume da se 
održava na konju i da upuca fazana. Što se tiče siromaštva, niko 
nije razmišljao o tome s obzirom da Dezmond uopšte ne haje za 
svoje odevanje. Dakle, ovo će, bez sumnje, biti moj šablon; hajde 
da uporedimo moj slučaj s njegovim.

Kada sam razmišljala o ovome, stajali smo pored prozora u 
salonu Tavistok skvera. Dezmond je ručao s nama; poslepodne 
smo proveli u razgovoru; iznenada, setio se da negde mora na 
večeru. Ali gde? „Ček, kod koga večeram?”, reče i izvadi džepni 
rokovnik. Nešto mu je omelo pažnju na tren i ja bacih pogled 
preko njegovih ramena. Letimice, kradimice, preleteh okom pre-
ko njegovih sastanaka. Ponedeljak ledi Besboro 8:30. Utorak ledi 
Ankaster 8:30. Sreda Dora Sanger tačno u sedam. Četvrtak ledi 
Solsberi deset časova. Petak ručak Vulfovi i večera lord Revelsto-
uk. Beli prsluk. Beli prsluk bilo je dvaput podvučeno. Godinama 
kasnije sam otkrila zašto – trebao je da se sastane s našim kra-
ljem, pokojnim, oplakanim Džordžom. Dakle, preleteo je pogle-
dom preko svojih sastanaka; zatvorio je rokovnik i otišao. Ni reč 
nije rekao o plemstvu. Nikada posle nije pričao o Revelstouku; 
beli prsluci nisu bili spomenuti. „Ne”, rekoh sebi s oštrim bolom 
razočaranja, pošto je zatvorio vrata, „Dezmond, avaj, nije snob.”

Moram potražiti drugi šablon. Uzmimo sad Mejnarda. On je 
takođe bio na Itonu i Kembridžu. Nakon njih, bio je uključen u 
toliko bitnih afera da bismo, kad bi sad pred nama istresao sve 
svoje sastanke, ogluveli od zvečanja žigova, a dijamantska praši-
na bi nas sve ošamutila. Ali da li smo ogluveli? Da li smo ošamu-
ćeni? Avaj, ne. Ovladan, pretpostavljam, gvozdenom batinom sta-
roga Kembridža, ovladan, takođe, moralnošću koja postaje sve 
jača kako Mejnard stari, ta ozbiljna žudnja da sačuva jedinstvo 
naše generacije i da sačuva mlađe generacije od njihove budalo-
sti, Mejnard se nikada ne hvališe. Na meni je da vas obavestim da 
je danas ručao sa premijerom. Siroti stari Boldvin, obraza niz koje 
su se suze slivale, vodao ga je vamo-tamo – vamo-tamo podno 
slavnih portreta Pita i Pila. „Kejnse, kad bi ti samo”, ponavljao je, 
„zauzeo poziciju u savetu ministara; Kejnse, ili kad bi uzeo plem-
stvo...” Na meni je da vam ispričam tu priču. Mejnard je nikad nije 
spomenuo. Pričaće vam o svemu drugom – prasićima, predsta-
vama, portretima. Ali nikad o premijerima i plemstvu. Avaj, avaj 
– Mejnard nije snob. Ponovo sam osujećena.

No, jesam otkrila nešto. Suština snobizma jeste želja da 
zadiviš druge ljude. Snob je jedno lelujavo stvorenje pilećeg 
mozga toliko nezadovoljno sopstvenim ugledom da, kako bi ga 
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učvrstio, ono neprestano maše titulama ili počastima pred drugi-
ma kako bi mu poverovali i pomogli mu da poveruje u ono u šta 
zbilja ne veruje – da je on ili ona, na neki način, osoba od značaja.

To je simptom koji prepoznajem kod sebe. Pogledajte 
samo ovo pismo. Zašto uvek stoji na vrhu moje gomile pisama? 
Zato što na poglavlju ima žig – ako dobijem pismo na kome se 
nalazi krunica, ono će, kao čarolijom, isplivati na vrh. Često se 
pitam – zašto? Vrlo dobro znam da moji prijatelji nikada neće 
biti niti su ikada bili zadivljeni čime god pokušam da ih zadi-
vim. Ali, ipak, to radim – evo tog pisma – na vrhu. Nalik osipu ili 
pliku, ovo mi stavlja do znanja da patim od bolesti. I sad, pitam 
se, kako li sam se zarazila?

Kada sam bila devojčica, imala sam izvesne mogućnosti 
za snobizam jer, iako smo spolja bili intelektualna porodica, ple-
menite loze u književnom smislu, ponekad bismo se okrznuli o 
mondenski svet. Za početak, imali smo Džordža Dakvorta.4 Među-
tim, snobizam Džordža Dakvorta beše toliko glomazne i opipljive 
teksture da sam ga mogla namirisati i okusiti iz daleka. Nije mi se 
dopadao taj ukus i miris. Prefinjeniji behu putevi mog iskušenja 
– prvobitno, mislim, putem Kiti Maks – jedne dame najnežnije dra-
žesnosti, eterične gipkosti, toliko čak da su velikani koje bi upo-
znavala bivali isprskani i dezinfikovani i lišeni svoje glomaznosti. 
Ko bi to mogao da nazove markizu od Bata glomaznom, ili njene 
ćerke, ledi Ketrin i ledi Beatris Tajn? To je bilo nezamislivo. Bile su 
lepe i veličanstvene; sramotno su se odevale, ali bile su izvanred-
nog stava. Kada smo večerali ili ručali sa starom ledi Bat, sedela 
sam drhteći od ushićenja – ushićenje koje je potpuno snobovsko, 
možda, ali sačinjeno od različitih stvari – od zadovoljstva, užasa, 
smeha i oduševljenja. Tamo, na poglavlju stola, sedela je ledi Bat, 
na stolici ukrašenoj žigom i grbom Tajnovih; a na stolu pored nje 
na dva jastuka behu polegnuta dva voterberi časovnika. Njih bi 
posavetovala s vremena na vreme. Ali zašto? Ne znam. Da li je njoj 
vreme imalo neki posebni značaj? Činilo se da je imala svo vreme 
ovog sveta. Često bi zadremala. Zatim bi se probudila i pogledala 
u časovnike. Gledala ih je jer je volela da ih gleda. Ravnodušnost 
koju je gajila prema javnom mnjenju me je zainteresovala i odu-
ševljavala. Kao i razgovori između nje i Midltona, njenog batlera.

Kočija bi prošla pored prozora.

„Ko to vozi?” iznenada bi rekla.

„Ledi Safild, gospo”, Midlton bi odgovorio. A ledi Bat bi 
pogledala časovnike. Jednom je, sećam se, reč „lapor” iskrsla 
u razgovoru.

4  Džordž Dakvort, Virdžinijin stariji polubrat. (Prim. prev.)
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„Midltone, šta je to lapor?” upita ledi Bat.

„Mešavina zemlje i karbonata krečnjaka, gospo”, obave-
sti je Midlton. U međuvremenu, Kejti je uzela krvavu kosku s 
tanjira i hranila pse. Kako sam tamo sedela, osetila sam koliko 
ovim ljudima nije nimalo stalo do tuđeg mišljenja. Evo je pri-
roda u njenom nepotkresanom, neorezanom obliku. One pose-
duju osobinu koja fali nama u Kensingtonu. Samo pronalazim 
izgovore za sebe, ali odavde vodi poreklo mog snobizma koji 
me sad tera da ovo pismo postavim na vrh gomile – aristokrata 
je slobodnije, prirodnije, ekscentričnije biće od nas. Ovde ću 
sad primetiti da moj snobizam nije intelektualne sorte. Ledi Bat 
je bila krajnje prostoumna. Ni Kejti niti Beatris nisu umele da 
sriču. U njihovom intelektualnom svetu, Vil Rotenstajn i Endru 
Leng bili su na vrhu. Ni Rotenstajn niti Leng me nisu zadivili. Da 
me pitate da li bih se radije upoznala sa Ajnštajnom ili princem 
od Velsa, biram princa bez oklevanja. 

Želim žigove; ali moraju biti stari žigovi; žigovi koji sa so-
bom nose zemlju i seoske domove; žigove koji kote prosto-
umnost, ekscentričnost, lagodnost; i toliko samopouzdanja u 
sopstvenu moć da se možeš okružiti voterburi časovnicima i iz 
ruku hraniti pse krvavim koskama. Kako izrekoh ovo primora-
na sam da izmenim svoju izjavu. Ovo pismo ustaje kao svedok 
protiv mene. Ima žig na vrhu, ali to nije stari žig; pripada dami 
čije poreklo nije bolje – možda, pak, gore – od mog. Ipak, za-
drhtah od glave do pete kada sam ga primila. Pročitaću vam ga.

Draga Virdžinija,

Nisam naročito mlada i pošto su SVI moji prijatelji ili mr-
tvi ili na samrti, volela bih da te vidim i da te zamolim za jednu 
veliku uslugu. Smejaćeš se kada ti kažem šta je u pitanju, ali 
ako bi pristala na ručak ovde nasamo sa mnom, 12-og ili 13-og, 
17-og ili 18-og, reći ću ti šta je u pitanju. Ne, neću. Sačekaću da 
znam da li ti ijedan od ovih datuma odgovara za susret sa tvo-
jom obožavateljkom.

Margo Oksford5

Istog trena joj odgovorih – iako retko kad odgovaram 
istog trena – da sam joj potpuno na raspolaganju. Šta god za-
traži, učiniću. Nije me dugo držala neizvesnost. Ubrzo nakon je 
stiglo drugo pismo.

5  Margo Askvit, ledi Oksford, druga supruga Herberta Askvita, erla od Ok-
sforda i premijera Engleske od 1908. do 1916. godine. (Prim. prev.)
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Draga Virdžinija, 

Smatram da bih te trebala upozoriti o usluzi koju želim 
da mi učiniš. Svi moji prijatelji su ili na samrti ili mrtvi i svesna 
sam da su mi sati odbrojani. Najveći kompliment koji sam ikad 
primila – pored još nekolicine drugih – jeste kada si ti rekla da 
sam dobra spisateljica. Ovaj kompliment, iz tvojih usta, mi je 
zamalo pomutio razum, s obzirom da si ti najbolji živi ženski 
pisac. Kada umrem, volela bih da napišeš kratko obaveštenje 
za Tajms o tome kako si se divila mom pisanju i kako misliš da 
su novinari trebali češće da me se sete. Nisam nimalo sujetna, 
ali me jeste povredilo kada su me urednici novina prvo zapo-
slili, a zatim odbili. Ovo ti se možda čini nebitnim – što i zbilja 
jeste – ali bih volela kad bi me ti predala štampi. Zaboravi sve 
ovo ako ti je neprijatno, ali pohvala od tebe obradovala bi moju 
porodicu nakon što umrem.

Tvoja večna obožavateljka,
Margo Oksford

Mogla bi da to pošalješ uredniku Tajmsa jer Doson6 čuva 
i vrednuje sve doprinose o mrtvima.

Tad, nisam bila, rekla bih, polaskana time što sam najbolji 
živi ženski pisac u očima ledi Oksford; ali jesam bila polaska-
na što me je pozvala da nasamo ručamo. „Naravno”, odgovorih, 
„doći ću i ručaću s vama nasamo.” I usrećilo me je kada mi je 
tog dana prišla Mejbel, naša turobna kuvarica i rekla: „Gospoja, 
ledi Oksford je poslala svoja kola po vas.” Očigledno je bila za-
divljena sa mnom; ja sam bila zadivljena sobom. Porasla sam u 
sopstvenim očima jer sam porasla u Mejbelinim.

Ručak je već bio postavljen kada sam stigla do Bedford 
skvera; Margo je bila nakinđurena; na grudima joj je plamsao 
krst od rubina i dijamanata; ufronclana i uvijena poput grčkog 
konja; zajedljiva i račvastog jezika nalik aspidi ili guji. Prvi koji 
je osetio njen ujed jeste Filip Morel. Bio je budalast, pa je bio 
i odbačen. Ali je zatim povratila svoju narav. Bila je u vrhun-
skoj formi. Nanizala je čitavu nisku dogodovština o vojvodi od 
Boforta i Badmintonskom lovu;7 kako je stekla obrazovanje; 
kako je doznala o ledi Vorik i [princu od Velsa?], o ledi Ripon, 

6 Džefri Doson, urednik Tajmsa, od 1912. do 1919. i od 1923. do 1941. godine. 
(Prim. prev.)

7 Još od 1640. godine, vojvode od Boforta su u Badmintonu odgajali trkačke 
konje i pse za lov na lisice. Tamo se, i dan danas, uzgajaju životinje i odr-
žavaju takmičenja. (Prim. prev.)
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o ledi Besboro; lordu Balforu i „Dušama”.8 Što se tiče godina, 
smrti i umrlica, Tajmsu, ni reč o njima nije rekla. Bila sam sigur-
na da je zaboravila da takve stvari uopšte postoje. A i ja sam. 
Bila sam zanesena. Srdačno sam je zagrlila u hodniku; i sledeće 
čega se sećam jeste kako uhvatih sebe da koračam Faringdon 
roudom, pričajući sama sa sobom, posmatrajući mesare i tezge 
sa jeftinim igračkama kroz vazduh naizgled satkanim od zlatne 
prašine i šampanjca.

Nijedan okup intelektualaca nikada me nije nagnao da 
letim niz Faringdon roud. Večerala sam sa H. Dž. Velsom kako 
bih upoznala Bernarda Šoa, Arnolda Beneta i Granvila Barkera i 
osećala sam se samo kao stara pralja koja se mučenički, korak 
po korak, penje uz strmo i beskonačno stepenište.

Prema tome, čini se da sam stigla do zaključka da nisam 
samo snob za žigove; već i snob za osvetljene salone; snob 
za društvene svečanosti. Može to da bude bilo koji skup ljudi 
dokle god su lepo odeveni i društveno blistavi i neuki; i po-
krenuće taj vodoskok zlata i dijamantske prašine koja, pretpo-
stavljam, zamagljuje pravu istinu. Evo još jednog pisma koji će 
možda dodatno razjasniti ostale aspekte ovog problema.

Biće da se to desilo pre oko dvanaest godina, kada smo i 
dalje živeli u Ričmondu,9 kada sam primila jedno od onih, svima 
već uveliko poznatih, dugačkih pisama – žuti list iznad kojeg ruka 
klizi nalik opijenom obruču; i koje se na kraju razvije u svitak na 
kojem je pisalo Sibil Kolfaks.10 „Bilo bi mi zadovoljstvo”, pisalo je, 
„ako bi došla na čaj” – usledi niz datuma – „kako bi upoznala Pola 
Valerija.” No, pošto sam od pamtiveka neprekidno upoznavala Pola 
Valerija i njemu slične, to što me je jedna Sibil Kolfaks – koju nikad 
nisam upoznala – pozvala na čaj kako bih ga upoznala me nije ma-
milo. Da jeste, osetila bih protivdejstvo drugog dela mene kojeg 
me je stid da neposredno ukažem; moj kompleks odevanja; pogo-
tovo, kompleks mojih podvezica. Mrzim da sam loše odevena; ali 
mrzim da kupujem odeću. Posebno mrzim da kupujem podvezice. 
To je delom jer, mislim, kako bi kupio podvezice moraš posetiti 
najprivatniju odaju u samom srcu radnje; moraš stajati u svom ka-
misolu. Žene u sjajnom crnom satenu vire i kikoću se. Šta god ova 
ispovest razotkrila, a moguće je da će to biti nešto sramno, vrlo 
sam sramežljiva pred očima mog pola kada sam u kamisolu. Ali 

8 „Duše” – „The Souls”, mala društvena grupa, osnovana kao odgovor na tenziju 
koju je debata o zakonu o Irskoj vladi imala po društveni život. (Prim. prev.)

9 Vulfovi su živeli u Ričmondu između 1914. do 1924. godine. (Prim. prev.)
10 Ledi Sibil Kolfaks, bila je poznata po priređivanju zabavi u svom domu, 

Argajl haus. Lenard Vulf ju je opisao kao „bestidnim lovcem na lavove”. 
(Prim. prev.)
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u to doba, pre dvanaest godina, suknje su bile kratke; čarape su 
morale biti uredne; podvezice su mi bile stare; i nisam se mogla 
suočiti s kupovinom novog para – a kamoli šešira i kaputa. Tako da 
sam odgovorila: „Ne, neću doći na čaj kako bih upoznala Pola Va-
lerija.” Zatim, nagrnuše pozivnice; ne mogu da se setim na koliko 
čajanki sam bila pozvana; na kraju, situacija postade beznadežna; 
bila sam primorana da kupim podvezice; i prihvatila sam poziv na 
– recimo, petnaestu – pozivnicu za Argajl haus. Ovoga puta, razlog 
je bio upoznavanje Arnolda Beneta.

Noći uoči zabave, prikaz jedne od mojih knjiga pojavio se 
u Ivning standardu iz pera Arnolda Beneta. U pitanju je bio Orlan-
do, mislim. Žustro ju je napao. Rekao je da je bezvredna knjiga, 
koja je uništila svu nadu koju je gajio prema meni kao spisatelji-
ci. Celokupna rubrika bila je posvećena mome poražavanju. No, 
premda sujetna – za razliku od ledi Oksford – moja spisateljska 
taština je čistokrvni snob. Pred kritičarima ću obnažiti kožu, ali 
vrlo malo krvi i mesa. Odnosno, obzirem se na dobre kritike i loše 
kritike jedino, jer mislim da moji prijatelji misle da se obzirem. 
Ali, s obzirom da znam da moji prijatelji skoro istog trena zabo-
rave kritike, bilo dobre ili loše, ja ih, isto tako, zaboravim u roku 
od nekoliko sati. Krv i meso su mi nedirnuti. Jedine kritike mojih 
knjiga koje me raskrvare su one neodštampane; one privatne.

Prema tome, s obzirom da je prošlo dvadeset i četiri časa 
od kako pročitah prikaz, zašla sam u salon Argajl hausa više 
zabrinuta za svoj izgled žene nego za svoj ugled spisateljice. 
Tad sam po prvi put videla Sibil i uporedih je sa šakom crvenih 
trešnji povrh krutog crnog slamnatog šešira. Prišla mi je i od-
vela me do Arnolda Beneta kao što se jagnje vodi do kasapina.

„Evo gospođe Vulf!” reče s osmehom. Kao domaćica, zlura-
do je posmatrala. Mislila je, sad će se zbiti scena koja će pripasti 
slavi Argajl hausa. Tu je bilo i drugih – takođe u iščekivanju; svi 
su se smejali. Ali, Arnoldu Benetu, osetih, bilo je nelagodno. Bio 
je ljubazan čovek; ozbiljno je shvatao svoje kritike; i evo rukuje 
se sa ženom koju je, baš prethodne večeri, „nagrdio”, kako reče.

„Gospođo Vulf, žao mi je”, poče, „što sam nagrdio vašu knjigu...”

Zamuckivao je. A ja izlanuh, sasvim iskreno: „Ako sam 
odlučila da objavljujem knjige, to je onda moja briga. Moram 
prihvatiti posledice.”

„Tako je – tako je”, zamuca. Mislim da se složio s tim. „Nije 
mi se dopala vaša knjiga”, nastavi. „Smatram je vrlo lošom knji-
gom...” Nanovo zamuca. 

„Gospodine Benet, ne možete mrzeti moje knjige više 
nego što ja mrzim vaše”, rekoh. Ne znam koliko se sa tim složio; 
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ali smo zajedno seli i pričali i vrlo lepo se slagali. Udovoljilo me 
je kada sam u njegovim pismima koja su objavljena pročitala 
kako me je pohvalio što nisam bila kivna na njega; rekao je da 
smo se lepo slagali.

Ali, to nije poenta. Poenta je da je ova mala scena udovo-
ljila Sibil i da je to bio temelj onoga što, pretpostavljam, moram 
nazvati, moje, uslovno rečeno, prisnosti s njom. Istog trena sam 
bila unapređena sa čaja na meso. Za početak, ručak; potom, kad 
sam odbila ručak, večera. Otišla sam – otišla sam nekoliko puta. 
Ali, postepeno uvideh da sam uvek bila pozvana kako bih upo-
znavala pisce; a nisam želela da upoznajem pisce; a tada, ako je 
sa moje leve strane sedeo Noel Kauard, ser Artur11 je uvek sedeo 
s desne. Ser Artur je bio vrlo ljubazan; dao je sve od sebe da 
me zabavi; ali zašto je mislio da me više od svega zanima za-
kon o mastilu, nikada nisam otkrila. Međutim, tako je bilo. Naši 
razgovori uvek bi tim putem odlutali. Jedno vreme, ja sam bila 
drugi vodeći stručnjak u Engleskoj po tom pitanju. Ali, na kraju, 
s Noelom Kauardom s moje leve i ser Arturom s moje desne, 
osetih kako nisam više mogla da večeram sa Sibil. Izvinila sam 
se. Što sam se više izvinjavala, više je navaljivala. Zatim je pred-
ložila da ona dođe meni u posetu. Došla je. Nanovo se istaknuo 
moj snobizam. Kupila sam ledene kolače; pospremila sobu; ba-
cila Tinkerove koske i pokrila stolice kako se ne bi videle rupe. 
Ubrzo sam uvidela da njen snobizam nije zahtevao ništa više od 
zagorele zemičke; da soba bude što neurednija; i još bolje ako 
su mi prsti bili mastiljavi. Unutar tih ravni smo sklopile prisnost. 
Uzviknula bi: „Oh kako samo žudim da sam spisateljica!” I ja bih 
odgovorila: „Oh, Sibil, kad bih samo mogla biti odlična domaćica 
poput tebe!” Njene pričice o svetu znamenitih su me veoma za-
bavljale; a ja sam joj oslikavala frapantne, ako ne izmaštane slike 
sopstvenih sukoba s engleskom prozom. Kako smo bivale – dâ li 
mi se da kažem prisnije? – mogu li snobovi biti prisni? – posela 
bi na pod, povukla suknju, namestila čakšire – nosi samo jedan 
sloj donjeg veša, mogu vam reći; od svile – i izjadala mi se. Žalila 
mi se, maltene suznih očiju – kako joj se Osbert Sitvel smejao; 
kako je ljudi nazivaju puzavicom, lovcem na lavove. Koliko je 
samo sve to bilo pakosno i neistinito... kako je njena jedina želja 
bila da Argajl haus bude žarište gde zanimljivi ljudi mogu da 
upoznaju druge zanimljive ljude. Ali, uprkos tome, smejali su joj 
se... vređali je. Jednom, usred jednog od ovih ispovedanja – koji 
su mi izuzetno laskali – zazvonio je telefon; i batler ledi Kjunard 
me je pozvao na večeru s njom – koju nikad nisam upoznala. 
Sibil, pošto joj objasnih situaciju, pobesne. „Nikad nisam čula 

11 Ser Artur Kolfaks, suprug ledi Kolfaks. (Prim. prev.)
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za takvu drskost!” uzviknu. Lice joj se bilo iskrivilo pogledom 
koji me je podsetio na pogled tigrice kad joj neko otme kosku iz 
šapa. Izvređala je ledi Kjunard. Nije postojala dovoljno loša reč 
za nju. Ona je bila puki lovac na lavove; snob. Opet, imamo i ledi 
Šamli. Pozvala me je u posetu. „A ko je ledi Šamli?”, upitah. Neću 
nikada zaboraviti temeljnost i osvetoljubivost s kojim je rastrgla 
njenu ličnost na komadiće. Sećam se da je rekla kako ne može da 
razume kako neko može da bude toliko drzak da na večeru pozo-
ve osobu koju ne poznaju. Posavetovala me je da se ne petljam 
ni s ledi Kjunard niti s ledi Šamli. A ipak, ona je to isto učinila. Po 
čemu su se razlikovale?

Ukratko, štošta je u našoj prisnosti zanimalo; kako god 
ono bilo. Razvilo se. Ubrzo posle, predložila je plan koji nikad 
nisam imala dovoljno hrabrosti da predstavim javnosti. Zami-
sao je bila da se jednom u dve nedelje sprovede zabava – čas u 
Tavistok skveru, čas u Argajl hausu; mi smo trebali da pozove-
mo četiri naših prijatelja; ona je trebala da pozove četiri svojih 
prijatelja; blumsberijevci i velikani trebali su da se mešaju; ona 
je, prilično sam sigurna, suptilno nagovestila da bi preuzela 
troškove. Ali, čak i ja, čak i u najomamljenijem stanju, uvideh da 
je to neizvodljivo. Jednom prilikom smo je snabdeli Litonom;12 
zabava je bila živa propast. Liton je bio vrlo dobar i vrlo strpljiv; 
ali na kraju, rekao mi je: „Molim te, nemoj me ikad više pitati da 
se upoznajem s Kolfaks.”

Dostigle smo do neke određene otvorenosti. Iznova i 
iznova bi me odbacila, bez iole srama; iznova i iznova bih sa-
znala da su njeni izgovori zapravo značili da je negde drugde 
imala bolju ponudu. Na primer – evo jednog od njenih izgovora 
– pozvala se za jedan određeni dan: nije mi odgovaralo; ali sam 
ga držala slobodnim.

Najdraža Virdžinija,

Neprijatna mi bi ova nedelja jer su poslovi počinjali u 10 
umesto u 9, a legala bih u krevet u 6. Mislila sam da ću se opo-
raviti do utorka, ali umesto toga sam morala da se odazovem 
jednoj napornoj ženi u vezi sa zavesama za spavaću sobu u 
Pikadiliju u 5:30, i taj razgovor, koji se prolongirao do 6:15, me 
je potpuno onesvestio! Ja sam se sad oporavila, a ti si sad zau-
zeta. Da li bih mogla doći 18. ili da ti dođeš ovde 16. u 6? Ako ne 
18, onda 23, ako me primaš.

Tvoja privrženica,
Sibil

12  Liton Strejči. (Prim. prev.)
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Narednog dana srela sam osobu koja je bila na koktel-
zabavi madam Derlonžé i srela Sibil. „Da li su možda pričali o 
zavesama za spavaću sobu?”, upitah. Kako se čini, nisu. 

Kudila sam je zbog toga; retko je izbegavala istinu. Ali jed-
nom, kada sam igrala istu igru – otkazala sastanak, ali tri nedelje 
unapred – stigao mi je niz pisama u kojima je žustrina uvreda i 
iskrenost njenog besa – pripisani su mi najopakiji razlozi – za-
vele su me bolje ponude – bila je sigurna da sam večerala s ledi 
Kjunard ili ledi Šamli – dosegli vrlo zadivljujući stepen rečitosti. 
Bilo je vrlo zanimljivo sve što je ovo razjasnilo o njenoj psiho-
logiji, o mojoj psihologiji – uopšte, o psihologiji snobova. Zašto 
smo nastavile da se viđamo, pitala sam se. Kakva je zapravo bila 
priroda našeg odnosa? Istina se, iznenada, razotkrila.

Jednog jutra u februaru, pozvonio je telefon ubrzo nakon 
doručka i Lenard se javio. Posmatrala sam kako mu se lik menja 
dok je slušao.

„Bože blagi!”, uzviknu. „Nije valjda!” Zatim se okrenu ka 
meni i reče: „Artur Kolfaks je mrtav!”

Bio je to Harold Nikolson na telefonu; pozvao je da nam 
kaže kako je Artur Kolfaks preminuo, iznenada, prethodnog po-
slepodneva; samo jedan dan je bio bolestan; Sibil je, reče, rastro-
jena. Ser Artur je mrtav! Bila sam udarena iz sve snage. Bio je to 
udar iskrenog iznenađenja i saosećanja. Ne prema seru Arturu. 
Prema njemu sam osećala ono što osoba oseća prema staroj vi-
trini koja je oduvek stajala u salonu. Vitrine više nema – bilo je 
iznenađujuće – bilo je tužno. Ali, nikada nisam bila prisna sa vi-
trinom. Moja osećanja prema Sibil bila su drugačija – jer sa njom 
sam bila – jesam prisna. I usled nje sam osetila, kako rekoh, uda-
rac iskrenog, neukaljanog saosećanja. Kako to osetih, rasparčala 
sam se. Bilo mi je veoma žao; ali sam takođe bila i znatiželjna. Šta 
je osećala – šta je zbilja osećala prema Arturu?

Kad je jedno osećanje ovoliko pomešano, vrlo je teško sro-
čiti ga. Kao dokaz, bila sam preplavljena strahom kada je trebalo 
da napišem pismo saučešća. Sve reči koje su mi se javljale nisu 
delovale pravo. Pisala sam i prepravljala; i na kraju, pocepala sam 
sve što sam napisala. Za vikend smo išli u Monahov dom;13 ubrala 
sam tri cveta; vezala ih za kovertu na kojoj je stajalo: „Za Sibil. S 
ljubavlju od Lenarda i Virdžinije”. Kako smo prošli pored Argajl ha-
usa, Lenard je pozvonio na zvono vile koja je tada bila obavijena 
pokrovom, i predao cveća uplakanoj Filding. Barem je ona delovala 
iskreno skrhanog srca. To je bilo moje rešenje za tu nepriliku.

13 Monahov dom, seosko imanje Vulfovih, u selu Rodmel, Saseks, kupljeno 
1919. godine. (Prim. prev.)
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I činilo se neverovatno uspešnim. Želim reći, primila sam 
pismo od četiri strane, nekoliko dana kasnije, srceparajuće 
pismo – pismo o Arturu i njihovoj sreći; o starim vremenima 
kada su sedeli podno sunca na grčkim ostrvima; o savršenstvu 
njihovog braka; i njenoj trenutnoj samoći. Reči su joj zvučale 
iskreno; kao da je govorila istinu; i bila sam i malčice polaska-
na što je odlučila da baš meni priča s toliko otvorenosti, toliko 
prisnosti, pa čak i s toliko zanesenosti.

Nisam bila sasvim zadovoljna kada sam docnije čula kako 
je napisala pisma, vrlo slična pismu koje je meni poslala, ljudima 
koje je jedva poznavala. Bila sam zbunjena kada sam čula da je 
svake večeri nakon njegove smrti večerala van kuće i kad sam 
pročitala u novinama da je ledi Kolfaks bila na jednoj velikoj za-
bavi i to baš te prve večeri. Da li su joj osećala manje no što je 
kazivala? Ili je bila veoma hrabra? Da li ju je društvo toliko uštavi-
lo i ogrubelo da jedina stvar s kojom nije mogla da se suoči jeste 
samoća? Bio je to zanimljivi problem u psihologiji snobizma.

Nekoliko puta mi je pisala. Rekla mi je da napušta Argajl 
haus. Pozvala me je da dođem i da po poslednji put vidim maj 
u procvatu. Bili smo na putu te nisam otišla. Zatim, kada sam 
se vratila u oktobru, pisala mi je i rekla da osim ako ne dođem 
u utorak, 17. oktobra, nikada više neću videti Argajl haus, 30. 
ga zauvek napušta. Naročito je želela, reče, da me vidi nasamo. 
Bila sam polaskana. Rekla sam joj da ću doći; i u utorak ujutru, 
pozvala me je Filding da me podseti; i da kaže kako gospa želi 
da dođem tačno u 16:45.

Beše vlažno i vetrovito veče; lišće je letelo nad pločnikom 
Kings rouda; a u meni su rasli haos i pustoš. Pozvonila sam 
zvono Argajl hausa tačno u 16:45, po poslednji put. Filding mi 
nije otvorila vrata, već neki otrcani čovek u smeđem odelu koji 
je ličio na sudskog činovnika. Bio je mrzovoljan.

„Zakasnili ste”, reče, odmahujući glavom i držeći vrata po-
lu-otvorenim, kako bi me sprečio.

„Ali ledi Kolfaks mi je rekla da dođem u petnaest do pet”, 
rekoh.

To ga je poprilično zbunilo.

„Ne znam ja ništa o tome”, reče. „Ali bolje je da pođete za 
mnom.”

I poveo me je ne do salona, već do špajza. Čudnovato je 
zateći se u špajzu Argajl hausa – u špajzu iz koga su mnoga 
slasna jela izašla. Špajz je bio pun kuhinjskih stolova; i na nji-
ma su bili naređani pribori za jelo, mnoštvo noževa i viljušaka, 
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posložene visoke čaše i vinske čaše – svaka s listićem. Zatim 
sam uvidela da je čitavo mesto na prodaju; mrzovoljni čovek je 
bio agent aukcione kuće. Stajala sam tamo, gledajući oko sebe, 
kada je Filding uletela iz kuhinje, i dalje u sivoj haljini i kecelji 
od muslina, ali toliko rastrojena i ometena da mi je izgledala 
kao da je odevena u jutu i pepeo. Mlatarala je rukama iz očaja.

„Ne znam gde je ledi Kolfaks”, zastenje. „I ne znam gde da 
vas smestim. Oni ljudi su još tamo. Trebali su da odu u četiri – 
ali su i dalje svuda...”

„Filding, mnogo mi je žao”, rekoh. „Pretužno je.”

Suze su joj potekle niz obraze; bile su joj u očima; zastenje 
dok je mlatarala rukama i sva usplahirena i neodlučna povela me 
je prvo u kuhinjsku perionicu, pa zatim u trpezariju. Sela sam na 
jednu od smeđih stolica te bogate, svečane sobe. Kada sam proš-
log puta sedela tu, ser Artur je sedeo s moje desne strane; Noel 
Kauard s moje leve. Sada su listići bili na stolicama; bilo je listića 
na staklenom drvetu nad kaminom; na lusteru; na svećnjacima. 
Čovek u crnom kaputu se šetao po sobi, pitajući čas za svećnjak, 
čas za tabakeru, kao da računa koliko vrede. Zatim su ušle dve 
sumnjive pomodarke. Jedna od njih mi je pružila ruku.

„Da li ste došli da vidite nameštaj?”, reče, tiho, kao da je 
na sahrani. Prepoznah je – Ava Bodli – supruga Ralfa Vigrama.

„Ne. Došla sam da vidim Sibil”, rekoh.

Pomislih da sam uočila trunku zavisti na njenom licu; ja 
sam bila prijatelj; ona je bila puki gledalac. Udalji se i poče 
da razgleda nameštaj. Zatim, dok sam sedela tamo, trudeći se 
svim srcem da usredsredim um na sera Artura i na ljubaznost 
koju mi je uvek pružao – vrata se polu-otvoriše; iza njih proviri 
Sibil koja me je prizvala rukom, tiho, kao da se plašila da kroči 
u sopstvenu trpezariju. Pođoh ka njoj i odvela me je u salon i 
zatvorila vrata.

„Ko je to bio?”, upita me napeto.

„Gospođa Vigram”, odgovorih. Pregibala je ruke.

„Oh, nadam se da me nije videla”, promrmlja. „Trebali su 
da odu u četiri – ali oni su i dalje svuda.”

Međutim, salon je bio prazan; premda je bilo listića na 
stolicama i stolovima. Posele smo na dvosed, jedna pored dru-
ge. Pre, poredila sam je sa šakom crvenih trešnji povrh krutog 
slamnatog šešira. 

Ali, sada, trešnje su bledunjave. Boja je iscurela. Crni obod 
je skroz mokar. Delovala je staro i bolesno i ispijeno, s brazdama, 
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kao dletom isklesanih, s obe strane nosa. Bilo mi je krajnje 
žao nje. Bile smo kao dva brodolomnika na splavu. Ovo je bio 
kraj svim njenim zabavama; sedele smo među ruševinama tog 
veličanstvenog zdanja koje je u poslednje vreme često nosila 
carsku krunu. Položih svoju nagu ruku na njenu nagu ruku i 
osetih: „Ovo je pravo. Nema ni traga sumnje.”

Zatim je Filding donela čaj – onu vrstu čaja koji se pije 
kad se kreće na put; nekoliko tankih kriški hleba i maslaca i tri 
edinburska kolačića. Sibil se izvinila za čaj. „Užasnog li čaja!” 
Zatim je počela da priča, prilično ometeno; ispričala mi je o nje-
noj operaciji; kako su joj lekari rekli da bi trebala da odmara 
šest meseci. „Jesam li ja Greta Garbo?”, pita. Zatim o tome kako 
je kupila kuću u Nort stritu; kako će odsesti kod Klarkovih... 
Svaki čas bi zastala usred priče i rekla: „Ali, nemojmo o tome.” 
Zvučalo je kao da je htela nešto da kaže, ali nije mogla. Na kraju 
krajeva, pitala me je da se vidimo nasamo.

Konačno, rekoh joj: „Sibil, mnogo mi je žao...”

Zasuziše joj oči. „Grozno je bilo! Ne možeš da zamisliš 
kako je to”, započe. Zatim stade. Suze nisu pale. „Vidiš, nisam 
neko ko može da kaže ono što oseća”, reče. „Ne mogu da pri-
čam. Nisam pričala ni sa kim. Da jesam, ne bih mogla da nasta-
vim. A moram da nastavim s životom...” i poče da mi priča kako 
je kupila kuću u Nort stritu od ludaka; kuća je bila vrlo prljava... 
Zatim su se otvorila vrata i Filding joj mahnu rukom. 

„Gospođa Vigram želi da porazgovara s vama, gospo”, 
reče. Sibil uzdahnu; ali ustade i ode.

Sve skupa, vrlo sam joj se divila. Pomislih, dok sam sede-
la tamo, koliko je hrabra. Nije li baš te večeri priređivala večeru, 
ovde, među ovim ruševinama, među ovim stolicama i stolovi-
ma za prodaju? Ali, evo, vratila se. 

„Koliko prezirem tu ženu!” uzviknu.

I ispriča mi dok je jela hleb i maslac kako je gospođa Vigram 
jedna puka puzavica; ona sorta žene koja ide preko leševa i koja 
joj je takođe nedavno namestila nameštaljku. Kada je čula da Si-
bil želi kuću u Nort stritu, rekla je to Litonovima, koji su takođe 
dali ponudu. Ali, dobila je kuću uprkos njima; i to za male pare; za 
sedamsto funti manje nego što je očekivala – „Oh, ali nećemo da 
pričamo o tome”, prekinu. A ja sam nanovo pokušala da budem 
prisna. Rekla sam nešto otrcano i nezgrapno o napuštanju kuća – 
koliko to pomete čoveka, itd. Zatim joj oči ponovo zasuziše. „Da”, 
reče, gledajući unaokolo. „Uvek sam gajila strast prema ovoj kući. 
Prema njoj sam osećala ono što ljubavnik oseća...” 
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I ponovo se vrata otvoriše.

„Ledi Meri Šamli je na telefonu, gospo”, reče Filding.

„Reci joj da sam zauzeta”, reče Sibil besno. Filding izađe.

„Na koga je mislila?”, Sibil upita. „Ne poznajem ni jednu 
ledi Meri Šamli. Da nije... Oh, blagi...”, ustade i uzdahnu. „Moram 
ja da odem i da vidim ko je. Propašću jednog dana zbog Fil-
ding”, uzdahnu. „Prvo plače, pa se smeje; i neće da nosi naočare 
iako je slepa poput šišmiša. Moram ja da odem i da vidim ko je.”

Ponovo me ostavi. Još jedna opsena nestade, pomislih. 
Filding sam uvek smatrala darom s neba – stara sluškinja kojoj 
je Sibil bila posvećena. Ali, ne; prvo je plakala; zatim se smejala; 
i bila je slepa poput šišmiša. Bio je to još jedan tajni pogled u 
špajz Argajl hausa.

Dok sam tamo sedela i čekala, razmišljala sam o vreme-
nima kada sam sedela na tom dvosedu – sa serom Arturom; sa 
Arnoldom Benetom; sa Džordžom Murom; sa starim gospodinom 
Birelom; sa Maksom Birbomom. U toj je sobi Olga Lin besno pre-
stala da peva jer su ljudi pričali; tu sam videla Sibil kako jedri 
kroz sobu, zračeći dobroćudnošću i osobenošću, i dovodi lorda 
Balfora kako bi umirila besnu pevačicu. Ali, Sibil se vratila i po-
novo uze hleb i maslac.

„O čemu smo pričale”, pita, „pre nego što nas je Filding 
prekinula? Šta mi je činiti s Filding?” dodade. „Ne mogu da je 
otpustim. Tolike godine je s nama. Ali je jedna užasna... Ali ne-
mojmo o tome”, ponovo prekinu.

Ponovo sam se potrudila da pričam s njom malo prisnije. 
„Razmišljala sam o ljudima koje sam upoznala ovde”, rekoh. 
„Arnold Benet. Džordž Mur. Maks Birbom...”

Osmehnula se. Videla sam da joj je to pričinilo zadovolj-
stvo. „To sam htela da čujem od tebe”, reče. „To sam želela – da 
se meni dragi ljudi upoznaju sa meni dragim ljudima. To sam 
pokušavala da postignem” – „A to si i postigla”, rekoh, živnuši 
malo. Osetila sam zahvalnost prema njoj, jer, iako, istini za volju, 
nikada nisam naročito uživala u upoznavanju drugih pisaca, ona 
je uvek držala vrata otvorenim; uvek je naporno radila; bilo je to 
postignuće, na neki način. To sam i pokušavala da joj kažem.

„Baš sam uživala u ovoj sobi”, rekoh. „Sećaš li se one zaba-
ve kad je Olga Lin prestala da peva? A onda kad sam srela Arnol-
da Beneta? A onda – Henri Džejms...” Stadoh. Nikada nisam srela 
Henrija Džejmsa u Argajl hausu. To je bilo pre mog vremena.14

14  Henri Džejms je preminuo 1916. godine. (Prim. prev.)
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„Da li si ga poznavala?”, pitah, sasvim nevino.

„Da li sam poznavala Henrija Džejmsa!” Sibil uzviknu. 
Ozari se. Kao da sam je pogodila u živac, u pogrešan živac, na-
slutih. Povratila se u staru Sibil – domaćicu.

„Dragi H. Dž.! Naravno da jesam! Nikad neću zaboraviti”, 
poče, „kako, kad je Volkot Balestir – znaš, on je bio Kiplingov 
šurak – preminuo u Beču.” Ovde su se vrata opet otvorila; i opet 
virnu Filding – Filding, slepa poput šišmiša, Sibilina propast.

„Auto je ispred, gospo”, reče.

Sibil se okrenu ka meni. „Čeka me zamorni sastanak u 
Maunt stritu”, reče. „Moram da pođem. Ali, odvešću te.”

Ustala je i otišle smo u hodnik. Vrata su bila otvorena. 
Rols-Rojs je čekao kod vrata, iza kapije. Ovo je moj oproštaj, 
rekla sam sebi, zastavši na tren, i pogledala, po poslednji put, 
italijanske zdele, ogledala, u hodniku, sa sve listićima. Htela 
sam da kažem nešto što bi stavilo do znanja koliko mi je teško 
što po poslednji put napuštam Argajl haus. Ali, Sibil je, izgleda, 
zaboravila na sve to. Delovala je čilo. Trešnje su povratile boju; 
slamnati šešir je ponovo bio krut. „Pričala sam ti”, nastavi, „kada 
je Volkot Balestir preminuo u Beču, Henri Džejms je došao kod 
mene i rekao mi je,ʼDraga Sibil, tamo u Beču su dve nesretne 
žene, same s lešom tog dragog mladića, i smatram da mi je 
dužnost...ʼ” – Tad smo već koračale niz označenu stazu do auta.

„Maunt strit”, reče šoferu i ušle smo. „H. Dž. mi je rekao”, 
nastavi, „ʼsmatram da mi je dužnost da odem u Beč u slučaju da 
mogu da budem od pomoći tim ucveljenim damama...ʼ” I auto 
je krenuo, a ona je sedela pored mene, pokušavši da me zadivi 
činjenicom da je poznavala Henrija Džejmsa.

BELEŠKA PREVODIOCA

Virdžinija Vulf je svoj autobiografski ogled „Da li sam snob?” 
napisala zarad okupljanja Kluba memoarista (kojeg je Moli Makarti 
osnovala nakon I svetskog rata, kao vid zbližavanja sa prijateljima), 
zakazanog za 1. decembar 1936. godine. Pisala ga je u vreme relativ-
nog rastrojstva. Bila je završila pisanje svog najobimnijeg romana Go-
dine (The Years), što ju je potpuno fizički i psihički iscrpelo, dok joj se 
u glavi razrađivao politički ogled-roman Tri gvineje (Three Guineas). 
Istovremeno, Hitlerov uticaj bio je uočljiv i bila je veoma uplašena, 
kao i Lenard, njen suprug, te svi njihovi prijatelji.

Hermiona Li, u svojoj biografiji Virdžinije, kaže: „Kao i kod mno-
gih drugih, abdikacija [Edvarda VIII] otkrila je sva njena mešovita ose-
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ćanja o kraljevskoj porodici. Ovo je oduvek bila njena omiljena tema. 
Bila je to jedna od njenih ʼtačkiʼ, igrajući se sopstvenim ugledom kao 
snoba i sakupljačice priča o kraljevstvu. Njen traktat za Klub memoa-
rista, ʼDa li sam snob?ʼ, duhovita satira o njenom prijateljstvu sa Sibil 
Kolfaks, pročitan je nekoliko dana pre krize o abdikaciji. Taj ogled je 
osvestio i definisao, s neumornim samoismevanjem, šta to znači biti 
snob, biti ʼželjan žigovaʼ. Njena analiza snobizma podudarala se s nje-
nim ironičnim razumevanjem kako funkcioniše kraljevska porodica u 
Britaniji. Vrlo jasno je videla kako su se stari imperijalni mitovi držali 
u životu pomoću kraljevskog ʼimunitetaʼ od svakodnevnog života.”

Prevod i propratne beleške: Marko Gilmor
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gospođa dalovej u ulici bond

Gospođa Dalovej je rekla da će sama kupiti rukavice. 

Big Ben je zvonio kako je zakoračila na ulicu. Bilo je je-
danaest časova i neiskorišćeni čas bio je čio kao da je poda-
ren dečici na plaži. Ipak, beše nečeg ozbiljnog u promišljenom 
njihanju tih nanizanih otkucaja; nečeg ukovitlanog u romoru 
točkova i šumu koraka.

Naravno, nisu se svi upustili u pohod na sreću. Još štošta 
se može kazati o nama sem da šetamo ulicama Vestminstera. Isto 
tako, Big Ben ne bi bio išta više od čeličnih gredi nagriženih rđom 
da nije nege ureda za građevinu njegovog Visočanstva. Jedino je 
za gospođu Dalovej trenutak bio potpun; za gospođu Dalovej, jun 
beše čio. Srećno detinjstvo – a ćerke Džastina Parija nisu jedine 
koje ga smatraju finim čovekom (naravno, slabim u sudnici); cveće 
naveče, dim vijori; gakanje gačaca koji se obrušavaju s tolike visi-
ne, pada, pada kroz oktobarski vazduh – ništa ne može zameniti 
detinjstvo. Listić metvice ga povrati; ili šolja s plavom šarom.

Siroti mali nesrećnici, uzdahnu, i nastavi dalje. Oh, pravo 
konju pod njušku, mali đavole! i ona ostade tu na ivičnjaku, 
ispružene ruke, dok se Džimi Doz cerio s druge strane.

Dok je hitao ka svom uredu, Skot Pervis, šef katedre, uvide 
je kao ljupku ženu, staloženu, ornu, neobično sedu za njene ru-
mene obraze. Ukrutila se malo, čekajući da prođe Dartnalov ka-
mion. Big Ben odzvoni deseti; odzvoni jedanaesti otkucaj. Olovni 
krugovi rastvoriše se u vazduhu. Ponos ju je držao uspravnom, 
nasledivši ga, prenevši ga, upoznata sa disciplinom i sa patnjom. 
Kako narod pati, kako samo pati, pomisli, pomislivši na gospođu 
Fokskroft koja se sinoć, ukrašena draguljima, u ambasadi jela od 
muke, jer je onaj dobri dečko mrtav, i sad stara Manor haus (pro-
šao je Dartnalov kamion) mora pripasti nekom rođaku.

„Dobro ti jutro”, reče Hju Vajtbred, podigavši šešir popri-
lično pompezno pored staklarske radnje, jer poznavaše se od 
detinjstva. „Kuda si se zaputila?”

virdžinija vulf
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„Volim da šetam Londonom”, reče gospođa Dalovej. „Zbi-
lja je prijatnije od šetnje po selu.”

„Mi smo se upravo odatle vratili”, reče Hju Vajtbred. „Na-
žalost, radi posete lekarima.”

„Mili?”, pita gospođa Dalovej, smesta saosećajna.

„Nije sva svoja”, reče Hju Vajtbred. „Te nas muke muče. 
Dik je dobro?”

„Prvoklasno!” reče Klarisa.

Naravno, pomisli, nastavivši, Mili je otprilike mojih godina 
– pedeset – pedeset i dve. Tako da je verovatno to u pitanju. 
Sve se to videlo po Hjuovom ponašanju, sve se jasno videlo 
– dragi stari Hju, pomisli gospođa Dalovej, setivši se, razonođe-
no, zahvalno, osećajno, koliko je stidljiv, nalik rođenom bratu 
– čovek bi radije umro nego da priča sa rođenim bratom – Hju 
oduvek bio, kada je bio na Oksfordu i svratio, a jedno od njih 
dvoje možda (prokletinja jedna!) ne bi moglo da se vozi. Kako 
će onda žene da zasedaju u skupštini? Kako da posluju s muš-
karcima? Jer postoji izuzetno dubok nagon, nešto unutar čove-
ka; ne može se prevazići; uzalud pokušavaš; i muškarci poput 
Hjua to poštuju bez naših spomena, što je ono što čovek voli, 
pomisli Klarisa, kod dobrog starog Hjua.

Prošla je kroz Admiralski slavoluk i videla na kraju pustog 
druma oivičenog tananim drvećem Viktorijin spomen, Viktori-
jino nabreklo majčinstvo, silu i neljupkost, navek smešnu, ali 
ipak uzvišenu, pomisli gospođa Dalovej, prisećajući se Kensin-
gtonskih vrtova i stare dame s naočarima od kornjačinog oklo-
pa i dadiljine naredbe da se naskroz ukopam i da se poklonim 
kraljici. Zastava se vijorila nad palatom. Dakle, kralj i kraljica su 
se vratili. Pre neki dan, Dik ju je sreo na ručku – sasvim pristoj-
na žena. Puno to znači siromašnima, pomisli Klarisa, a i vojni-
cima. S njene leve strane, čovek od bronze junački je stajao s 
oružjem na postolju – Južnoafrički rat. Znači, pomisli gospođa 
Dalovej, šetajući ka Bakingamskoj palati. Tamo stoji, silovita, 
obasjana suncem, nepokolebiva, jednostavna. Ali je ćud u pi-
tanju; nešto urođeno u rasi; što su Indijci poštovali. Kraljica je 
posećivala bolnice; otvarala bazare – kraljica Engleske, pomi-
sli Klarisa, posmatrajući palatu. Već je u ovo doba automobil 
prošao kroz kapiju; vojnici otpozdraviše; kapije se zatvoriše. I 
Klarisa, prelazeći drum, zađe u park, pravog držanja.

Jun je izmamio svaki list na drveću. Majke Vestminstera 
pegavih grudi dojile su svoje potomstvo. Sasvim pristojne de-
vojke ležale su opružene na travi. Stariji čovek, sagnuvši se, sav 
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ukočen, pokupio je zgužvano parče hartije, ispravio ga i bacio. 
Strašno! Prethodne noći u ambasadi, ser Dajton reče nešto što 
je smatrala izuzetno zanimljivim kada dolazi od muškarca kao 
što je ser Dajton. „Oh država nikad neće znati šta je izgubila”, 
reče, pričajući, na svoju ruku, o dragom Džeku Stjuartu.

Lagano se popela uz uzbrdicu. Vazduh je kovitlao od ener-
gije. Poruke su tekle od flote do ministarstva mornarice. Činilo 
se da Pikadili i Ulice Arlington i Mol stružu sam vazduh u parku i 
da mu žustro, blistavo uzdižu lišće povrh valova te božanske ži-
votnosti koju je Klarisa volela. Voziti; plesati; sve je to obožavala. 
Ili duge šetnje na selu, razgovori, o knjigama, šta je čoveku činiti 
sa sopstvenim životom, jer mnogi mladi ljudi su zapanjujuće sa-
mozadovoljni – oh, šta nam je sve izlazilo iz usta. Ali tad se imalo 
samoubeđenja. Srednje doba je sušto zlo. Neki, kao Džek, nikada 
to neće spoznati, pomisli; jer on nije ni jednom pomislio na smrt, 
nikada, kažu, nije spoznao da će jednog dana umreti. Nikad se 
rastužiti neće – kako beše ide? – kako je zalud osedeti... Od zara-
ze sveta, lagane propasti...1 Kad vrčeve svoje ispiše zaredom...2 Od 
zaraze sveta, lagane propasti! Pravog je bila držanja.

Ali Džek, kako bi on samo vikao! Citirajući Šelija, na Pika-
diliju. „Želiš li čiodu”, rekao bi. Mrzeo je žene bez stila. „Gospode 
Klarisa! Gospode Klarisa!” – i sad ga može načuti, na zabavi u 
Devonšir hausu, o sirotoj Silviji Hant u ogrlici od jantara i onoj 
beživotnoj svili. Klarisa se ispravi jer je progovorila naglas i sad 
se nalazila na Pikadliju, prolazeći pored kuće s tankim zelenim 
stubovima, i balkonima; prolazeći pored prozora klubova krca-
tih novinama; prolazeći pored kuće stare ledi Berdet Kot gde je 
nekad visio lakirani beli papagaj; i Devonšir haus, bez pozlaće-
nih leoparda; i Klaridž, gde se mora podsetiti da joj je Dik rekao 
da tu ostavi karticu na ime gospođe Džepson ili će otići. Bogati 
Amerikanci umeju da budu vrlo dražesni. Tamo je palata Sent 
Džejmsa; nalik dečijoj kućici od kockica; i sad – već je zašla u 
Ulicu Bond – bila je pored Hačardove knjižare. Red beše bez 
kraja – bez kraja – bez kraja. Šta li je u pitanju – Lord, Askot, 
Herlingam? Duša jedna, pomisli, gledajući ilustraciju jednog ži-
votopisa raširenog u izlogu s druge strane kružnog prozora, ser 
Džošua možda ili Romni; razdragana, bistra, skromna; ona vrsta 
devojke – kao njena Elizabet – jedina prava vrsta devojke. A tu 
je i ona besmislena knjiga, Sapunjavi sunđer, koju je Džim često 
citirao pored dvorišta; i Šekspirovi soneti. Naučila ih je napamet. 

1 Citat iz Šelijeve elegije „Adonis”. (Prim. prev.)
2 Citat iz zbirke Rubaije Omеra Hajama. Videti: Omar Hajam. Rubaije Omera 

Hajama, po Edvardu Ficdžeraldu, prepevao Dušan Simeonović. Beograd: 
Kulturni centar pri ambasadi Islamske Republike Irana, 2002. (Prim. prev.)
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Po ceo dan su ona i Fil raspravljali o Crnoj gospi, i Dik te noći 
nasred večere bez oklevanja izusti kako nikad nije čuo za nju. 
Ona se, časna reč, zbog toga udala za njega! Nikada nije čitao 
Šekspira! Sigurno tu ima neka jeftina knjiga koju može da kupi 
Mili – Kranford naravno! Da li je ikad postojalo išta očaravajuće 
od krave u potsuknji? Samo kad bi sad narod posedovao tu vrstu 
duhovitosti, to vrstu samopoštovanja, pomisli Klarisa, jer sećala 
se širokih stranica; rečenica sa krajem; likova – kako im se čovek 
obraćao kao da su stvarni. Jer za sve veličanstvenosti se čovek 
mora vratiti u prošlost, pomisli. Od zaraze sveta, lagane propasti... 
Ne plaši se žarkog sunca sad...3 nikad se rastužiti neće, nikad se 
rastužiti neće, ponovi, lutajući očima preko prozora; jer teklo joj 
je u glavi; odlika velepoezije; savremenici nisu napisali ništa što 
bi čovek želeo da pročita o smrti, pomisli; i okrenu se.

Omnibusevi se pridružiše automobilima; automobili ka-
mionima; kamioni taksijima; taksiji automobilima – prođe sad 
automobil bez krova sa devojkom bez pratnje. Ostala je budna 
do četiri, trnu joj stopala, znam, pomisli Klarisa, jer je devoj-
ka delovala iznureno, polu-usnulo, u ćošku automobila, nakon 
igranke. I još jedan auto prođe; i još jedan. Ne! Ne! Ne! Nasmeja 
se Klarisa dobroćudno. Debela dama se za sve pobrinula, ali 
dijamanti! orhideje! ovako rano! Ne! Ne! Ne! Izvrsni policajac 
bi, kada dođe pravo vreme, digao ruku. Još jedan automobil 
prođe. Krajnje neprivlačno! Zašto bi devojka u tim godinama 
nacrtala crni krug oko očiju? I jedan mladić s devojkom, ovako 
rano, kada zemlja — Poštovani policajac podiže ruku i Klarisa, 
uvaživši njegov mah, ne žurivši, pređe ulicu, zaputivši se prema 
Ulici Bond; videla je uske krive ulice, žute zastavice; debele 
reckaste telegrafske žice protezale su se preko neba.

Pre sto godina njen čukundeda, Simor Peri, koji je pobegao 
s Konvejovom ćerkom, šetao je Ulicom Bond. Perijevi su stoti-
nama godina šetali Ulicom Bond, i možda su sreli Dalovejeve 
(Lijeve s majčine strane) pri povratku. Njen otac je kod Hila na-
bavljao odeću. U izlogu se nalazio kotur tkanine, a ovde samo 
jedna tegla povrh crnog stola, izuzetno skupog; nalik debelom, 
ružičastom lososu povrh gromade leda u ribarnici. Dragulji behu 
prelepi – ružičaste i narandžaste zvezde, stakleni dragulji, špan-
skog porekla, pomisli, i lanci od starog zlata; zvezdaste kopče, 
mali broševi koje su na morsko-zelenom satenu nosile dame s 
visokim kalpacima. Ali nema gledanja! Mora se štedeti. Mora se 
proći pored prodavnice slika gde visi jedna od čudnih francuskih 

3 Citat iz Šekspirove drame Simbelin (IV čin, scena II). Videti: Simbelin. Viljem 
Šekspir. Celokupna dela: knjiga četvrta, preveli Živojin Simić i Sima Pandu-
rović. Beograd: BIGZ, Narodna knjiga, Nolit, Rad, 1978, str. 619. (Prim. prev.)
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slika, kao da su ljudi bacali konfete – ružičaste i plave – šale radi. 
Ako si proveo život sa slikama (a isto važi i za knjige i za muziku), 
pomisli Klarisa, ne može te nasamariti jedna lakrdija.

Reka Ulice Bond beše začepljena. Onde, nalik kraljici na 
turniru, povrh pijedestala, poput kraljice, beše ledi Beksboro. 
Sedela je u svojoj kočiji, pravih leđa, sama, gledajući kroz nao-
čare. Bela rukavica beše joj široka kod zgloba. Bila je u crnom, 
prilično pohabana, ali ipak, pomisli Klarisa, kako izvanredno 
odaje, poreklo, samouvažavanje, nikada ne izustivši ni reč viška 
niti dozvolivši tračarenje; zapanjujući prijatelj; niko joj ne može 
pronaći manu čak ni nakon svih ovih godina i sad, eno je, pomi-
sli Klarisa, prolazeći pored grofice koja je čekala napuderisana, 
potpuno mirna, a Klarisa bi dala sve da bude takva, gazdarica 
Klerfilda, koja priča o politici, poput muškarca. Ali ona nikud 
ne ide, pomisli Klarisa, i nema iole svrhe postavljati joj pitanja, 
i kočija nastavi i ledi Beksboro prođe mimo nalik kraljici na 
turniru, premda nema za šta da živi i onaj starac propada i kažu 
kako je njoj muka od svega, pomisli Klarisa i oči joj zbilja zasu-
ziše kako je stupila u radnju.

„Dobro jutro”, reče Klarisa svojim najljupkijim glasom. 
„Rukavice”, reče izvrsnom prisnošću i stavivši svoju torbu na 
pult poče, vrlo sporo, da raskopčava. „Bele rukavice”, reče. 
„Iznad lakta”, i pogleda pravo u lice prodavačice – ali ovo nije 
ista devojka? Delovala je poprilično staro. „Ove mi ne pašu”, 
reče Klarisa. Prodavačica ih pogleda. „Nosi li gospođa narukvi-
ce?” Klarisa raširi svoje prste. „Možda je zbog prstenja.” I devoj-
ka ponese sive rukavice i ode do kraja pulta.

Da, pomisli Klarisa, ista je devojka, dvadeset godina sta-
rija... Bila je još samo jedna mušterija, sedevši postrance pored 
pulta, lakat uvis, naga ruka visi isprazna; nalik figuri na japan-
skoj lepezi, pomisli Klarisa, previše isprazna, ali neki muškarci 
bi je obožavali. Dama je tužno potresla glavom. Okrenu ogle-
dalo. „Iznad zgloba”, priđe sedoj dami, koja pogleda i složi se.

Čekale su; sat je otkucavao; Ulica Bond je brujala, prigu-
šivala, daleka; žene su odlazile s rukavicama u rukama. „Iznad 
zgloba”, reče dama, tugaljivo, podigavši glas. I moraće da naruči 
stolice, kolače, cveće i ceduljice za garderobu, pomisli Klarisa. 
Osobe koje ne želi da dođu će doći; drugi neće. Stajaće pored 
vrata. Prodavali su čarape – svilene čarape. Dama se poznaje po 
rukavicama i cipelama, kako je stari ujka Vilijam umeo da kaže. 
I kroz okačene svilene čarape i treperavo srebro pogledala je 
u damu, opuštenog ramena, torbe koja joj spada, šupljih očiju 
uperenih ka podu. Bilo bi nepodnošljivo kad bi žene bez stila 
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došle na njenu zabavu! Da li bi se čoveku dopao Kits da je on 
nosio crvene čarape? Oh, konačno – prišla je pultu i sinu joj:

„Da li se sećate rukavica koje ste imali pre rata s bisernom 
dugmadi?”

„Francuske rukavice, gospođo?”

„Tako je, bile su francuske”, reče Klarisa. Druga dama 
ustade vrlo tužno i uze svoju torbu, i pogleda rukavice na pul-
tu. Ali sve su joj bile velike – uvek isuviše široke kod zgloba.

„S bisernom dugmadi”, reče prodavačica, koja je izgledala 
starije no pre. Prepolovila je dužinu flis papira na pultu. S bi-
sernom dugmadi, pomisli Klarisa, savršeno jednostavno – kako 
francuski! 

„Gospođine ruke su vrlo tanane”, reče prodavačica, navla-
čeći rukavicu čvrsto, glatko, preko njenog prstenja. I Klarisa po-
gleda svoju ruku u ogledalu. Rukavica je jedva dosezala lakat. 
Ima li drugih makar pola inča dužih? No činilo se zamornim da 
je uznemirava – možda joj je danas jedini dan u mesecu, pomi-
sli Klarisa, kada joj je stajanje izuzetno mučno. „Oh, nemojte se 
uznemiravati”, reče. No, rukavice su iznošene.

„Nije li vam strašno zamorno”, reče svojim ljupkim gla-
som, „da stojite? Kada vam je odmor?”

„U septembru, gospođo, kada nema puno posla.”

Kada smo mi na selu, pomisli Klarisa. Ili u lovu. Imaće 
dve nedelje u Brajtonu. U nekom zagušljivom prenoćištu. Gaz-
darica pije sa šećerom. Bez po muke bi mogla da je pošalje kod 
gospođe Lamli posred nekog sela (i bilo joj je na vrh jezika). Ali 
zatim se setila kako joj je Dik, na njihovom medenom mesecu, 
ukazao na nerazboritost nepromišljenog darivanja. Daleko je 
značajnije, rekao je, uspostaviti trgovinu s Kinom. Bio je u pra-
vu, naravno. I osetila je da devojka ne voli da joj se išta daje. 
Evo je, na svome mestu. Kao i Dik. Prodavanje rukavica je njen 
posao. Ostavlja po strani svoje muke, „nikad se rastužiti neće, 
nikad se rastužiti neće” potekoše joj reči u glavi, „Od zaraze 
sveta, lagane propasti”, pomisli Klarisa, držeći ruku ukrućenom, 
jer postojali su trenuci kada se sve čini potpuno beznadežnim 
(rukavica je svučena ostavivši njenu ruku umrljanu puderom) – 
čovek prosto više ne veruje, pomisli Klarisa, u Boga.

Saobraćaj iznenada riknu; svilene čarape zasijaše. Uđe 
mušterija.

„Bele rukavice”, reče, s nekim zvonkim glasom koji je Kla-
risa prepoznala.
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Nekada je, pomisli Klarisa, bilo jednostavnije. Pada, pada 
kroz vazduh gakanje gačaca. Kada je Silvija preminula, pre koli-
ko vekova, živica od tise beše prelepa s dijamantskim mrežama 
u magli pre jutrenja. Ali šta da Dik sutra premine? Što se tiče 
verovanja u Boga – ne, neće dozvoliti deci da sami biraju, ali 
što se nje same tiče, nalik ledi Beksboro, koja je otvorila bazar, 
kako kažu, s telegramom u ruci – Roden, njen miljenik, ubijen 
– ona će opstati. Ali zašto, ako čovek ne veruje? Zarad drugih, 
pomisli, uzimajući rukavicu u ruku. Devojka bi bila mnogo ne-
srećnija kad ne bi verovala.

„Trideset šilinga”, reče prodavačica. „Ne, oprostite, gospo-
đo, trideset i pet. Francuske koštaju više.”

Jer čovek ne živi samo za sebe, pomisli Klarisa.

Zatim je druga mušterija uzela rukavicu, zategnu je i ona 
se pocepa. 

„Evo!”, uzviknu. 

„Do kože je”, hitro reče seda žena. „Ponekad kapne kiseli-
na tokom štavljenja. Probajte ove, gospođo.”

„Ali strašna je pljačka tražiti dve funte i deset šilinga!”

Klarisa pogleda damu; dama pogleda Klarisu.

„Rukavice posle rata nisu ono što su nekad bile”, reče 
prodavačica, izvinjavajući se, Klarisi.

Ali gde je videla ovu drugu ženu? – stariju, s naborima 
podno brade; zlatnih naočara s crnom trakom; putena, bistro-
umna, nalik Sardžentovom crtežu. Kako mogu ljudi da se ra-
zaznaju kada su navikli, pomisli Klarisa, da teraju jedni druge 
– „Za mrvicu mi je pretesno”, reče – da se pokoravaju. Proda-
vačica opet ode. Klarisa je morala da čeka. Ne plaši se, ponovi, 
tapkajući prstom po pultu. Ne plaši se žarkog sunca sad. Ne 
plaši se, ponovi. Po ruci su joj bile male smeđe fleke. A devojka 
je milela poput puža. Završio si svoj zemaljski rad.4 Hiljade mla-
dića je umrlo kako bi stvari nastavile da teku. Najzad! Pola inča 
iznad lakta; biserna dugmad; pet i četvrt. Sporaću moj dragi, 
pomisli Klarisa, misliš li da mogu sedeti ovde celog jutra? Sad 
će joj trebati dvadeset pet minuta samo da mi donese kusur!

Napolju, na ulici, zbila se nasilna eksplozija. Prodavačica 
se sakri iza pulta. Ali Klarisa, sedeći vrlo uspravno, nasmeja se 
drugoj dami. „Gospođice Anstruter!” uzviknu.

Prevod: Marko Gilmor

4  Ibid. (Prim. prev.)
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даловејеви у причи

ЗАБАВА КОД ГОСПОЂЕ ДАЛОВЕЈ – ДВЕ ДАМЕ

Своју прву кратку причу, „Знак на зиду” („The Mark on 
the Wall”), Вирџинија Вулф објављује 1917. године, у соп-
ственој издавачкој кући, Хогарт прес (The Hogarth Press). 
Ауторка позната по комплексним психолошким романима 
високог модернизма убрзо увиђа предност ове, за њу, „пот-
пуно нове форме” (Drewery 2011: 6).1 Кратка прича постаје 
не само специфичан експериментални простор, већ и, како 
је Вирџинија Вулф сама описала, „посластица после напор-
не стилске вежбе у конвенционалној форми” (Drewery 2011: 
6). Критичарка Клер Друери истиче да је, све донедавно, 
кратка проза Вирџиније Вулф у свету књижевне критике 
заузимала несразмерно мало простора (Drewery 2011: 6, 7). У 
овом раду биће представљена постхумно сабрана колекција 
кратке прозе, под насловом Забава код госпође Даловеј (Mrs 
Dalloway’s Party), из које ће у анализи бити издвојене две 
приче: „Нова хаљина” и „Госпођа Даловеј у улици Бонд”. 

Почетком двадесетог века форма кратке приче наро-
чито је била погодна за позиционирање измештених или 
изолованих индивидуа, најчешће жена, које заузимају амби-
валентна места између друштвених структура и књижевних 
категорија (Drewery 2011: 11). За њих је кратка прича предста-
вљала истовремено суочавање са претњом од одбацивања 
и експериментисање у пољу до тада неоткривених креа-
тивних и субверзивних потенцијала, а, напослетку, и излаз 
из викторијанског наслеђа (Drewery 2011: 11). Стога се може 
рећи да су се управо модернисткиње служиле овом формом 
како би артикулисале до тада у историји нечујне, „ућуткане 
женске гласове” (Drewery 2011: 11).

Стратегија добре кратке приче лежи у преласку фиктив-
них граница између читаоца и текста, као и између текстова 

1 Наводе са енглеског језика на српски превела ауторка рада.
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(кратке приче и романа, на пример), каже Клер Друери 
(Drewery 2011: 5–6). У том смислу, и Вирџинија Вулф пре-
мешта лик госпође Даловеј из епизодног појављивања у ро-
ману Излет на пучину (1915), преко серије кратких прича, до 
романа Госпођа Даловеј (1925).

Збирку од седам прича, Забава код госпође Даловеј 
(Mrs Dalloway’s Party),2 насталих негде између Јаковљеве собе 
(1922) и романа Госпођа Даловеј (1925) (McNichol 2010: 10), 
Вирџинија Вулф није објавила сама, већ је ову колекцију 
сабрала и постхумно објавила уредница Стела МекНикол, 
1973. године. 

Приче су повезане тематски и хронолошки. Друштвена 
тема, мотив забаве и присуство лика Кларисе Даловеј у свакој 
од прича даје јединство овој колекцији. Хронолошки, прве 
две приче, „Госпођа Даловеј у улици Бонд” („Mrs Dalloway in 
Bond Street”) и „Човек који је волео свој род” („A Man Who 
Loved His Kind”) описују тренутак у току дана пре почетка 
забаве, док је преосталих пет прича смештено у саму забаву. 
Последња у колекцији насловљена је, „Резиме” („A Summing 
Up”) (McNichol 2010: 14–15). Седам прича које чине ову збир-
ку могу се посматрати и као „изведени делови”, „паралелне 
скице идеја” романа Госпођа Даловеј, или чак „продужетак” 
романа (McNichol 2010: 10). Форма збирке одговара замисли 
Вирџиније Вулф, из чијих рукописа сазнајемо да би роман 
на коме је у том тренутку радила, Госпођа Даловеј, могао но-
сити наслов Код куће или Забава: „Ово ће бити кратка књига 
која ће се састојати од шест или седам независних поглавља. 
Ипак, мора нешто да их повезује! И сва морају бити уједиње-
на забавом, на крају” (McNichol 2010: 15). 

Стела МекНикол у причама увиђа интенцију ауторке да 
„преиспита вредности друштва коме су Даловејеви припадали” 
(McNichol 2010: 15). Вирџинија Вулф писала је о припадницима 
такозване више средње класе, а нарочито о високом друштву 
Лондона, критикујући њихове манире, начин размишљања и 
снобовске навике. Алекс Звердлинг сматра да је књижевница 
развила осећај „гриже савести” због своје повлашћене класне 
позиције, па је стога „сопствену кривицу преносила на ликове 
из својих романа” (Zwerdling 1986: 91, 98–104).

Припадници више класе водили су веома богат 
друштвени живот, а посећивање и организовање забава сма-
трало се друштвеном обавезом. Лични став према обавезама 

2 Видети: McNichol: 2010.
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живота на високој нози, у које је спадао читав низ прави-
ла о лепом понашању и облачењу, књижевница је највер-
није изразила у својим за живота необјављеним мемоари-
ма, Тренуци постојања (Moments of Being).3 Вирџинија Вулф 
викторијанско друштво нимало благонаклоно назива „веома 
способном машином” која вас увлачи у сезону Лондонских 
излазака, са једним бескомпромисним циљем: „да се девојке 
преобразe у удате жене” (Woolf 1978: 135).

Оно што је Вирџинија Вулф настојала да истражи и 
опише у својим „слободнијим књижевним експерименти-
ма” јесу стања свести актера позваних на забаву код Дало-
вејевих: њихове страхове, стрепње и осећај непријатности 
у таквим „извештаченим” ситуацијама – укратко, „стање 
свести на забави” (party consciousness):

„Примећујем да људи имају различита стања свести: а 
ја бих желела да истражим стање свести на забави, свест о 
гардероби, итд. Модни свет Бекових [...] свакако је свет у коме 
људи створе љуштуру која их истовремено повезује с другима 
и служи као заштита од света, од туђих тела, попут мене, која 
сам изван те љуштуре. Ова стања су врло тешка (очигледно 
очајнички тражим адекватне изразе) али им се увек враћам. 
Стање свести на забави [...].” (McNichol 2010: 11–12) 

Акценат женских модернистичких прича углавном 
лежи на „психолошком прагу”, налази Клер Друери (Drewery 
2011: 11–12). Та хаотична и нестабилна стања у која ликови 
упадају представљају дубоке психолошке кризе, односно 
„кризе идентитета” (Drewery 2011: 11–12). Ступањем на забаву 
код госпође Даловеј ликови кратких прича улазе у један 
својеврстан „лиминални простор”, у коме су иако физички 
присутни, већим делом духом одсутни. Списатељка читао-
цима отвара врата у унутрашњи свет јунака, примораних да 
се снађу у конвенцијама високог друштва. Сваки од седам 
протагониста има различиту улогу, било родну, било класну, 
коју са више или мање успеха игра, а последице неснала-
жења нису толико друштвене, колико су психолошке. 

Вирџинија Вулф уложила је доста енергије у борбу 
против викторијанске идеологије која је жени предодредила 
искључиву улогу мајке, домаћице, покорне кћери, или уседе-
лице, а одузела право на образовање, право гласа, право на 
рад. „Бити жена” значило је бити „друштвено друго мушкар-
ца” (Kelly-Gadol 1983: 15–16). Мери Вулстонкрафт је нарочито 

3 Видети: Woolf: 1978.
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буржоаску жену сматрала „затвореницом” дома у коме 
влада патријархална моћ указујући уједно и на опасност 
„унутрашњег непријатеља” буржоаске жене, њен „нарцизам 
и несамосталност.”4 Буржоаској жени феминисткиње највише 
замерају на томе што она држи до својих „окова”, јер јој они 
омогућавају лагодан живот и привилегије. Управо у таквој 
„буржоаској жени” можемо препознати лик Кларисе Даловеј. 

Занимљива паралела између неуротичних, па и пси-
хотичних стања женских ликова Вирџиније Вулф, може се 
пронаћи у психоаналитичком тумачењу прича. Психоанали-
тичарка Ненси Чодоров налази да су неурозе постајале по-
себно учестала појава међу девојкама из виших друштвених 
слојева – конкретно из више средње класе (Chodorow 1994). 
У психотичном стању, изазваном класним и родним притис-
цима, нарочито се нашла јунакиња приче „Нова хаљина”. С 
друге стране, лик домаћице, Кларисе Даловеј, блиста у пу-
ном сјају. Ове две приче могу се посматрати као контраст – 
протагонисткиње припадају различитим друштвеним слоје-
вима и налазе се у различитим социо-економским околно-
стима. Међутим, оно што им је заједничко јесте позиција 
условљена брачним статусом. Мејбел Воринг, осиромашена 
је удовица, покушава да опстане у свету гламура високог 
друштва, што је у њеним новонасталим околностима неодр-
живо, док се домаћица забаве, Клариса Даловеј, у самом цен-
тру тог сјаја бори са другачијим сопственим „демонима”. Оба 
лика осећају нелагоду због родних позиција и улога које се 
од њих очекују да одиграју. Разлика је у томе што Вирџинија 
Вулф приказује варијације исхода унутрашње психолошке 
борбе на примеру два женска лика, дајући тако двоструки 
психолошки профил „буржоаске жене”.

„НОВА ХАЉИНА” („ТHE NEW DRESS”)

„Mода значи крој, значи стил, значи најмање тридесет 
гвинеја – али због чега не бити оригиналан? Због чега не бити 
свој, у сваком случају?” (Вулф 2014: 53) Тако почиње да тече ток 
мисли Мејбел Воринг, протагонисткиње приче „Нова хаљина”.

Док је 1924. године припремала рукопис за роман Гос-
пођа Даловеј, Вирџинија Вулф је истовремено радила и на 
причи „Нова хаљина”. Ово је забележила у нацрту:

4 Видети: A Vindication of the Rights of Woman (1972), наведено у Glover and 
Kaplan 2000: 14.
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Нова хаљина
На забави код госпође Д.
Она развија ову теорију
теорију одеће
али врло мало новца
чиме се намеће питање
пола; њене процене себе. (McNichol 2010: 14)

У причи „Нова хаљина”, пројекција једне жене болно 
је описана и претворена у „негативну интројекцију слике о 
себи”, каже Р. С. Копен (Koppen 2009: 30). Функција одеће 
јесте да „тематизује модерне идентитете”, али и да симбо-
лизује отпор према крутим конвенцијама које кроз одевне 
трендове намећу строго дефинисане и подељене родне уло-
ге, као и класни положај (Koppen 2009: 33). Феномен оде-
вне праксе Вирџинија Вулф анализирала је у Три гвинеје. У 
овом есеју, као једну од кључних разлика међу половима, 
нараторка истиче разлику у „кодексу одевања”, нарочито у 
симболици хаљине. Пошто је брак до 1919. године био једино 
доступно женско „занимање”, огроман значај гардеробе за 
жену тешко да се могао преувеличати. Женама је лепа тоа-
лета била готово једино средство за остваривање циљева, 
углавном удаје (Woolf 1984: 128–129).

Вирџинија Вулф мотив одеће користи као метафору. 
У њеним причама довољно је да се задржимо на детаљу по-
пут дамских рукавица Кларисе Даловеј, или нове хаљине 
Мејбел Воринг. Они симболизују род, класну припадност, 
брачни статус, прототип даме и, на крају, моћ – економску 
и друштвену. У тексту „Да ли одећа говори?” Слободанка Пе-
ковић указује на семиотички карактер форме, истичући да 
„најважније питање није да ли жена може да изађе из круга 
зацртаних обавеза, већ колико је сама заточеница оваквог 
мишљења”. (Пековић 2011).

Мејбелин став према хаљини одражава њену дубоку не-
сигурност, те се тако код читаоца буди осећај сапатништва:

„Мејбел је први пут озбиљно посумњала да нешто није 
у реду кад је скинула мантил, а госпођа Барнет, придржа-
вајући јој огледало [...] само [je] потврђивала њену сумњу – 
да нешто није у реду, да никако није било у реду – [...] а кад 
је поздравила Кларису Даловеј, упутила се право на други 
крај просторије, до сеновитог кутка у којем је висило огле-
дало и тамо се погледала. Не! Није било у реду. И одједном, 
јад који се увек трудила да сакрије, дубоко незадовољство 
– да је испод других, осећај који мора да је носила у себи 

Д
О
М

Е
Т
И

35



још од детињства – обузео ју је непопустиво [...] ах, ти муш-
карци, ах, те жене, све су оне мислиле: ’Шта то Мејбел има 
на себи? Како ужасно изгледа! Каква грозна нова хаљина!’” 
(Вулф 2014: 52)

Нова-стара хаљина Мејбел Воринг најпре је родни, а 
онда и социјални означитељ. Протагонисткиња доживљава 
хаљину као жиг сиромаштва. С друге стране, може се рећи 
да модел хаљине представља намерну мету критике аутор-
ке. Наиме, ова хаљина скројена је по моди деветнаестог века, 
те представља традиционално схваћен, „омражени” симбол 
викторијанске женствености: „Узела је онај стари модни ка-
талог своје мајке [...] и помислила је како су у то време жене 
изгледале слађе, достојанственије и женственије, и тако 
се уплела – ах, баш безумно – у покушају да изгледа попут 
њих.” (Вулф 2014: 53)

Изгледати љупко попут викторијанских жена преступ 
је који ауторка као да кажњава. Мода деветнаестог века 
нарочито је служила да нагласи родну сегрегацију, што се 
одсликавало у пренаглашеном волумену женске хаљине. 
Роман Орландо (1929), на пример, отворена је сатира вик-
торијанског морала, извештачености, па и моде, а нарочито 
гротескно великих кринолина (Вулф 1991: 138). Дакле, „грех” 
Мејбел Воринг јесте тај што се на модерној, послератној за-
бави појављује у викторијанској хаљини. 

Мејбел испрва мисли да је помодарство Даловејевих 
„грех самољубља, које ваља казнити”, те се због тога облачи 
тако старомодно. Мотивација за мржњу према Даловејевима 
може се објаснити и као њен подсвесни механизам одбране, 
односно пројекција. Психоаналитичарка Џоан Ривијер даje 
сликовит пример механизма пројекције жене која на одећу 
пројектује онај део своје личности „који несвесно сматра 
’очајним’ или ’ужасним’ и онда их напада као непријатеље 
који јој желе зло”: „Замислимо неку жену која, наједанпут, 
мисли да је сва њена гардероба ’очајна’, ’ужасна, похабана и 
ружна’; ту уочавамо, најпре, да је најдубљи женин страх да 
нема више довољно живота у њој (или довољно љубави [...] 
).” (Ривијер 2008: 25) 

Њена викторијанска појава такође представља тран-
сгресију која је у време послератне еуфорије, у време када 
је друштво тежило да се економски и стилски рехабилитује, 
била недопустива. Она почиње да се ужасава сопственог 
одраза у огледалу, на сопственој кожи осећајући критику 
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млађих генерација: „осећала се као кројачка лутка на којој 
се вежба млади свет” (Вулф 2014: 53). Одмах при уласку у 
дом Даловејевих, она се склања у сеновити кутак, као да 
жели да се сакрије од погледа осталих званица. Као „сим-
болички систем” одећа означава место индивидуалних тела 
у друштвеним, економским и сексуалним релацијама, каже 
Копен (Koppen 2009: 1). Само место забаве метафорички се 
може посматрати као „бојно поље” (Skrbic 2004: 68), а Мејбе-
лина хаљина као жариште, јер осећа „као да су јој жуту 
хаљину са свих страна пробола копља”, нарочито у тренутку 
када јој приђе Клариса Даловеј. (Вулф 2014: 56)

Чини се да Мејбел највише брине о свом изгледу. Међу-
тим, дубљим увидом у колебања протагонисткиње читалац 
схвата да се њен унутрашњи монолог може протумачити и 
као борба са осећањем свеопште инфериорности жене у па-
тријархалном друштву: „Ипак, све је било тако бедно, млита-
во и ускогрудо да би се толико бринула у њеним годинама, 
па још с двоје деце, да и даље тако бескрајно води рачуна о 
томе шта други мисле а да се притом не руководи начелима 
или уверењима!” (Вулф 2014: 56)

Један од мотива који се типично појављују у женској 
модернистичкој краткој причи јесте мотив огледала, исти-
че Клер Друери,5 а може се рећи да је огледало лајтмотив 
који се провлачи кроз читав опус Вирџиније Вулф. У својим 
мемоарима, Вирџинија Вулф писала је о „сраму изазваном 
огледањем у огледалу”, који је „пратио читавог живота”, от-
кривајући да узрок њене нелагоде лежи највероватније у 
инцестуозним додирима од стране полубрата, који су се де-
шавали у холу породичне куће, пред огледалом. (Woolf 1978: 
68–69) Вулф наводи кошмарни сан о огледалу, у коме вре-
ба одраз неког ужасног лица – звери – која јој се изненада 
појављује иза леђа. (Woolf 1978: 69) У роману Госпођа Дало-
веј, управо пред огледалом Клариса осећа како се у њу зари-
вају „ледене канџе” њеног унутарњег чудовишта, и то баш у 
тренутку док се спрема за пријем.6 „Нова хаљина” није једи-
на прича у којој се огледало појављује као мотив. Нина Шкр-
бић смешта приче Вирџиније Вулф у којима је овај мотив 

5 Поред осталих типичних мотива, које назива „лиминалним”, попут вра-
та, прозора, свећа, обала, гробница, и тако даље (Drewery 2011: 11–12). 

6 „Ставила је свој брош на сто, кад је нагло ухвати грч као да су ледене 
канџе, док је сањарила, искористиле прилику да се зарију у њу [...] док 
она види огледало, тоалетни сто и све бочице изнова, прибра целу себе 
у једну тачку (огледајући се), сагледава то нежно ружичасто лице жене 
која ће те исте вечери приредити пријем.” (Вулф 2004: 39)
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доминантан у групу такозваних „прича о огледалу”, у коју 
спадају „Нова хаљина” („The New Dress”) (1927), „Дама у огле-
далу” („The Lady in the Looking-Glass”) (1929) и „Опчињеност 
језерцетом” („The Fascination of the Pool”; написане 1929, а 
објављене 1985. године).7 Маја 1935. године, Вулф записује 
своју реакцију на приказ њеног дела од стране једне немач-
ке критичарке: „једна добра Немица ми је послала памфлет 
о мени, који сам морала да погледам, иако ништа нема толи-
ку моћ да Вас узруја и деморалише, колико сопствени од-
раз у огледалу”. (Skrbic 2004: 64) Овај цитат говори пуно о 
личним разлозима списатељке да мотив огледала, као узрок 
нелагоде, користи у сопственој фикцији. Протагонисткиње 
њених прича вођене су потребом да побегну од огледала као 
„медијума откровења”, објашњава Шкрбић, у којем огледало 
функционише двоструко – као родно огледало и такозва-
ни „мушки поглед” и као средство „аутообјектификације” 
(Skrbic 2004: 64), односно аутоцензуре. Да огледало има уло-
гу родног одраза који показује не само инфериорност жене, 
већ и потребу мушкарца да га жена велича, Вирџинија Вулф 
објашњава у Сопственој соби: „ако жена почне да говори ис-
тину […] фигура у огледалу ће се скврчити; његова животна 
способност ће се умањити. Зато су Наполеон и Мусолини то-
лико инсистирали на женској инфериорности, јер кад жене 
не би биле инфериорне, не би ни увеличавале.” (Вулф 1995: 
42) У кратким причама „о огледалу”, Шкрбић објашњава сим-
боличку функцију овог предмета: „огледало скида заклон, 
откидајући наша осећања, фантазије и сећања од нашег од-
раза. Оно што видимо није оно што смо замишљали.” (Skrbic 
2004: 64-65) Напослетку, ова осећања „огољености” могу се 
приписати сопственом трауматичном искуству списатељке. 
(Skrbic 2004: 64–65) 

Јунакиња приче „Нова хаљина” тренутак највеће не-
лагоде доживљава на забави када у огледалу угледа себе. 
Мејбел Воринг сопствени одраз доживљава као нешто 
крајње зазорно: „Али није се усудила да се погледа у огле-
дало. Није могла да се суочи с ужасом.” (Вулф 2014: 53) По-
глед у огледало представља вид аутоцензуре, јер одражава 
скривене карактерне особине од којих се посматрачица сти-
ди: „(Завист и пакост, најгори од свих порока, биле су њене 
главне мане)”, признаје у себи Мејбел, „поново њено прокле-
то ја, нема сумње! Одувек је била напрасита, слаба, незадо-
вољавајућа мајка, неодлучна жена”. (Вулф 2014: 58, 60–61) 

7  Видети 3. поглавље студије Skrbic 2004: 63–85.
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То је тренутак кризе идентитета, тренутак преласка с ону 
страну реалности – забава нестаје, нестаје окружење, остаје 
само одраз у огледалу, који се смањује готово до тачке нес-
тајања, што би значило да она умањује сопствену вредност 
до крајњих граница. На крају, тачка у коју се Мејбелин одраз 
претвара може се тумачити као метафора још једног свепри-
сутног мотива у делу Вирџиније Вулф – нагона ка смрти.

Да је њен нагон аутодеструктиван, видимо и кроз ме-
тафору муве која се креће по ивици тањира пуног млека. У 
пренесеном смислу, Мејбел себе доживљава као огавно, јадно, 
ситно и безначајно биће. Зазирући од саме себе, она се бра-
ни нападом на једног од гостију присутних на забави, Чарлса, 
покушавајући да га оптужи за пакост, неискреност и бездуш-
ност: „’Мејбел има нову хаљину!’ рече он, а сирота мува до 
краја потону у зделу. Заиста, он би и волео да се она удави, ве-
ровала је.” (Вулф 2014: 57) Психотично стање у коме протаго-
нисткиња напушта забаву не представља никакво олакшање 
за читаоца, или решење, већ, напротив, трагични врхунац: 
„’право у зделу!’ рече она себи док се захваљивала госпођи 
Барнет која јој је помогла да се обуче и умота, умота и умота 
у кинески мантил који је носила ових двадесет година.” (Вулф 
2014: 62) До разрешења конфликта не долази. Ова јунакиња 
одлази са забаве уз кисели осмех упућен господину Даловеју, 
„узвикујући” у себи: „Лажи, лажи, лажи!” (Вулф 2014: 62) Лажи 
на које мисли односе се с једне стране на цинизам друшт-
ва, а с друге стране на лажну представу о себи у друштву: 
приказати себе у најбољем светлу, најбољем расположењу 
и најбољем руху, не признавати личне поразе, незадовољст-
ва, несигурности и погрешне изборе. Оно што Мејбел сматра 
својим „погрешним избором” јесте њен брак. То се у причи 
види на два нивоа. На забаву Мејбел Воринг долази сама. Њу 
нараторка не назива „госпођом” том и том, како то обично 
ради, већ искључиво именом. Увидом у њен унутрашњи мо-
нолог читалац добија потврду тог незадовољства:

„И поред свих снова о животу у Индији, браку с неким 
јунаком попут сер Хенрија Лоренса, неком царском здању 
[...] – у свему томе је страшно оманула. Удала се за Хјуберта, 
који је имао сигуран, сталан посао у суду, и подношљиво су 
се сналазили у невеликој кући, без праве послуге; када је 
остала сама уследила је пропаст [...].” (Вулф 2014: 59–60)

Други разлог њене „пропасти” јесте удовиштво. Мејбел 
Воринг сиромашна је удовица, на граници између младости 
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и старости, која води борбу са животним околностима – гу-
битком мужа, одгајањем деце, сиромаштвом, усамљеношћу. 
Иако она себе оптужује за помодарство и таштину због 
жеље за лепшом тоалетом, она, у ствари, жали што није до-
вољно привлачна и пожељна. Да Мејбел, заправо, чезне за 
љубављу и пажњом види се кроз једну неисказану мисао: 
„А једна похвална реч, једна пријатна реч од Чарлса за њу 
могла би да промени све. Да је само рекао: ’Мејбел, вечерас 
изгледаш љупко! То би јој променило живот’.” (Вулф 2014: 56)

Дакле, јунакиња „Нове хаљине” бори се са више уну- 
трашњих изазова – са нелагодом изазваном сиромаштвом, 
односно класним статусом, са нелагодом изазваном сопстве-
ним годинама и непривлачношћу и, напослетку, са сопстве-
ним аутодеструктивним нагоном. У све то увид јој пружа, а 
нама као читаоцима омогућава, управо огледало. 

Сличну нелагоду осећа и Клариса Даловеј у причи „Гос-
пођа Даловеј у улици Бонд”: „Али сад кад је навршила четр-
десету [...] Мало-помало престаће да се копрца. Ах, како је то 
жалосно! Неподношљиво! Због тога се стидела саме себе!” 
(Вулф 2014: 61)

Ми не знамо, али можемо наслутити како ће се окон-
чати судбина несрећне јунакиње приче. Мејбел напушта за-
баву у халуциногеној жељи да се утопи, попут муве са којом 
се идентификовала. Занимљиво је да се баш попут муве која 
се дави у здели осећала и млада Вирџинија Стивен прили-
ком одласка на прве забаве: „Осећам се попут залепљене 
муве која се бори за живот.” (Woolf 1978: 134)

„ГОСПОЂА ДАЛОВЕЈ У УЛИЦИ БОНД”
(„MRS DALLOWAY IN BOND STREET”)

Августа 1922. године, док је ревидирала роман Јаковље-
ва соба, Вирџинија Вулф написала је причу „Госпођа Дало-
веј у улици Бонд”, коју је објавила у часопису „Дајал”, јула 
1923. године. (Skrbic 2004: 143) Како сама описује у дневнику, 
ова прича је семе из кога ће „изнићи књига” Госпођа Даловеј. 
(Skrbic 2004: 143) Вирџинија Вулф чак користи исту речени-
цу да започне роман и отвори причу, са малом варијацијом 
у предмету куповине. У култној реченици којом роман по-
чиње, госпођа Даловеј каже како ће „сама купити цвеће” 
(Вулф 2004: 5), док нам нараторка приче најављује: „Госпођа 
Даловеј рекла је да ће сама купити рукавице.” (Вулф 2004: 5) 
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У тумачењу ове кратке приче, овде ћемо најпре истаћи 
социоекономски значај одевног предмета, што су рукавице 
Кларисе Даловеј. Фине дамске рукавице које Клариса купује 
носиле су искључиво даме из високог друштва, те оне најпре 
означавају њену класну припадност. (Koppen 2009: 31) Поред 
статусног симбола, овакве рукавице представљају и симбол 
једног времена, али и историјског пресека, пре и после Пр-
вог светског рата. После рата квалитет је опао, некадашњег 
сјаја више нема, он се претворио у носталгију. Времена су се 
драстично променила, а променила се и сама Клариса Дало-
веј. Схвативши да фине француске рукавице са бисерним 
дугмадима више не могу да се нађу у продаји, госпођа Да-
ловеј схвата и да је ратом изгубила и нешто од свог статуса. 
Такође, схвата и да је остарила јер јој ни нове рукавице не 
приањају како треба. Биљана Дојчиновић симболику рука-
вица тумачи на следећи начин:

„Ове рукавице ако су некада представљале даму, у 
послератно време представљају чист луксуз, па чак и сноби-
зам, те имплицитну критику акумулираног богатства једне 
богаташице попут Кларисе Даловеј. Оне, такође, симболизују 
и оно еротско, али и својеврсну фрустрацију што се такве 
рукавице више не могу набавити – оне припадају предрат-
ном времену, прошлости – дакле и изгубљеној младости, 
па самим тиме и еротичности Кларисе Даловеј, чија је рука 
сада готово старачки сасушена. Не бој се више врелине сунца 
стихови су који служе не да залече ратне ране, већ ране из-
губљене младости.” (Дојчиновић 2013)

Реченица коју Клариса Даловеј призива у сећање као 
норму, коју је успоставио њен ујак, „Дама се познаје по 
рукавицама и ципелама” (Woolf 2010: 26) подупире веру у 
класни континуитет у време кризе и транзиције. Према ту-
мачењу Р. С. Копен, „пришивање шава, закопчавање рукави-
ца, усправно држање”, поступци су који служе „одржавању 
вере у вредности класе, достојанство расе и оданости заста-
ви”, на шта Клариса Даловеј мисли када каже да се ради о 
нечему „урођеном у раси”. (Koppen 2009: 31) Уколико бисмо 
биографски приступили тумачењу, могли бисмо претпоста-
вити да је модел за Кларисиног ујака могао бити озлоглаше-
ни стриц Вирџиније Вулф, Џејмс Фицџејмс Стивен, који је за 
њу представљао оличење „царства, шовинизма и патријар-
халног устројства”. (Lee 1997: 62–67) 

Постоји још један ниво значења којим је овај одевни 
предмет оптерећен – а то је брачни статус. Обично хаљина 
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представља имплицитну везу између одевних предмета и 
брачног статуса, док су у овој причи то рукавице:

„[И] у томе је Клариса пре свега госпођа Даловеј. Када 
проба први пар и каже продавачици да јој не одговарају, 
девојка је пита да ли носи наруквице. Клариса одговара да 
је то можда због прстена. То је фини детаљ који пристаје 
јунакињи чији друштвени идентитет пребива у презимену. 
Прстен, презиме уваженог мужа, то би могла бити Клариса 
за друге.” (Дојчиновић 2013)

„Госпођа Даловеј у улици Бонд” пружа ретроспективан 
увид у живот јунакиње. (Skrbic 2004: 153) И овде, као и у при-
чи „Нова хаљина”, кроз типично модернистички ток свести 
сазнајемо ко је јунакиња, о чему размишља, за чиме чезне, за 
чиме жали, шта јој ствара осећај нелагоде, али стичемо увид 
и у њене црне, деструктивне мисли. Кључна разлика између 
Кларисе Даловеј и Мејбел Воринг није у роду, па ни толико 
у класи, колико у смеру деструкције. Наиме, Мејбел Воринг 
запада у све дубљу кризу идентитета, давећи се у сопственој 
нелагоди попут муве у тањиру млека, што је на симболичком 
плану одводи у смрт, то јест аутодеструкцију. Мисли Клари-
се Даловеј теку у другом смеру. 

Буржоаска жена, Клариса Даловеј, мада „друго мушкар-
ца”, представља и субверзивну силу, јер чак и када не дела, 
она размишља субверзивно. На пример, протагонисткиња 
приче „Госпођа Даловеј у улици Бонд” у мислима рецитује 
Шекспира, кога њен супруг не познаје: „Знала их је напамет 
[Шекспирове сонете]. Она и Фил су се целог дана расправља-
ли око Црне даме, а Дик се те вечери за столом излануо да 
за њу никада није ни чуо. И она се удала за таквог човека! За 
човека који никада није читао Шекспира!” (Woolf 2010: 23) 
Стихови које Клариса Даловеј у себи понавља могу симболи-
зовати субверзију мушког ауторитета и интелекта, кроз на-
рушавање представе о „величини” карактера супруга. У овој 
причи Клариса Даловеј у свом морбидном маштарењу чак 
и сахрањује мужа, испитујући и увиђајући тако могућности 
живота без њега:

„Али, ако би Дик сутра умро? Што се вере у Бога тиче 
– не, она би тај избор препустила деци, а што се ње тиче, 
она би попут Леди Бексборо, која је, кажу, отварала базар са 
телеграмом у руци – да је Роден, њен омиљени дечко, убијен 
– она би наставила даље.” (Woolf 2010: 23)
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ТРАГИЧНО ДРУГО БУРЖОАСКЕ ЖЕНЕ

Вирџинија Вулф у својим делима преиспитује истини-
тост датих и наслеђених категорија и дефиниција рода, по-
родичних, класних и осталих односа, као и категорију прото-
типа даме као чиниоца идентитета. Изузев манифестне бор-
бе против женине подређености, коју је водила у есејима 
Сопствена соба и Три гвинеје, у својим књижевним делима 
Вирџинија Вулф води суптилнију борбу са истим симболи-
ма женине потчињености, датим у виду „тешке” викторијан-
ске хаљине Мејбел Воринг, или субверзивних маштања Кла-
рисе Даловеј, на пример.

Поред тога што нелагоду код Мејбел Воринг изази-
ва хаљина као симбол њеног социјалног статуса, латентно, 
највећу нелагоду узрокује њена непривлачност. У пренесе-
ном смислу, Мејбел Воринг, као непривлачна дама у годинама, 
непожељна је за удају, те је због тога скрхана. У одређеном 
смислу, може се закључити да Вирџинија Вулф протагонист-
кињу приче „Нова хаљина” кажњава због регресије каква је 
била недопустива након великих друштвених промена и но-
воосвојених слобода модерног доба у повоју. Другим речима, 
недопустива је била идеализација представе о женствености 
из деветнаестог века, што лик Мејбел Воринг чини дошавши 
на забаву Кларисе Даловеј у хаљини скројеној управо по вик-
торијанској моди. Вирџинија Вулф ову даму одводи у луди-
ло. С друге стране, истовремено и „монденка” и „субверзивна 
сила”, Клариса Даловеј неће полудети. 

Израз „маргиналног” или „ексцентричног” такође је до-
минантна и заједничка тематика модернистичких кратких 
прича које су писале жене.8 Јасно је да је критички став ау-
торке првенствено упућен „центру моћи”. У односу на Кла-
рису Даловеј, домаћицу забаве, њена гошћа Мејбел Воринг 
осећа се и маргинално и ексцентрично – ван центра моћи 
у коме се налази Клариса Даловеј. Као сиромашна удовица, 
она у односу на богату супругу утицајног политичара као да 
представља Друго, трагично друго буржоаске жене. 

8 Према Клер Хенсон, видети: Drewery 2011: 4, 5. 
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blumsberi – mesto rođenja 
virdžinije vulf* 

Rad donosi pregled razvoja i aktivnosti grupe engleskih 
intelektualaca i umetnika poznate pod imenom „Blumsberi”, 
čiji je istaknuti pripadnik bila i Virdžinija Vulf. Osvrćemo se na 
istorijske okolnosti u kojima je grupa delovala tokom prvih de-
cenija 20. veka, na najznačajnije poduhvate njenih predstavni-
ka, kao i osnovne ideje, političke, filozofske i umetničke, koje 
su povezivale blumsberijevce.

Blumsberi nikada nije bio organizovan ni homogen pokret. 
Za razliku od brojnih avangardnih izama koji su nastajali i ne-
stajali tokom prvih decenija dvadesetog veka, Blumsberi nikada 
nije bio ni isključivo umetnički pokret. Bila je to grupa mladih 
intelektualaca koji su se negde od 1904. počeli neformalno oku-
pljati u istoimenom londonskom kvartu, pre svega u domu na-
slednika ser Leslija Stivena, u kući koju su naseljavali Vanesa, 
Tobi, Virdžinija i Adrijan. Pre svega, bila je to grupa prijatelja.

U literaturi se mogu pronaći različiti podaci o tome ko 
su bili pripadnici grupe Blumsberi. Pripadnost Blumsberiju je, 
zbog neformalnosti atmosfere u kojoj su se sastajali, razmenji-
vali ideje i dogovarali se o delovanju, u slučaju pojedinih oso-
ba teško odrediti, ali desetak imena se ponavlja u sećanjima 
različitih savremenika. Pored braće i sestara iz porodice Stiven, 
kružok su činili i kritičari Rodžer Fraj i Klajv Bel, istoričar Liton 
Strejči, politikolog Lenard Vulf, slikar Dankan Grant, ekonomi-
sta Mejnard Kejns, dok su im bliski bili i književnik E. M. Forster, 
kritičar Dezmond Makarti i njegova supruga Moli.1 Okupljeni su 
bili mlađi obrazovani ljudi aktivno uključeni u različite sfere 
društvenog života, te su teme za razgovor pokrivale najrazli-

1 Kristin Frola u ovaj krug uključuje i Sigmunda Frojda (videti Froula 2005).

bojana aćamović

* Rad je nastao na projektu Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru 
(178008), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
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čitije oblasti – umetnost (pre svega slikarstvo), književnost, 
novinarstvo, izdavaštvo, ekonomiju, politiku, diplomatiju, psi-
hoanalizu i filozofiju. 

Nastanak Blumsberija vezuje se za trenutak kada su se 
Vanesa, Tobi, Virdžinija i Adrijan Stiven preselili iz mondenskog 
Kensingtona u dosta skromniji Blumsberi posle smrti oca. Bila 
je to promena koja je na više načina donela osveženje u njihove 
živote i omogućila slobodnije bivstvovanje i intelektualni us-
pon. Ipak, kao i u slučaju članova grupe, nemoguće je precizno 
odrediti datum od kojeg je sve započelo jer „otvaranje prozora 
koji su svežim vazduhom i svetlošću preplavili mračni, teskob-
ni, tapacirani viktorijanski svet više srednje klase u kojem su 
mnogi blumsberijevci proveli svoju mladost, nije se dogodilo 
odjednom” (Woolf 1985: 179).2 Ključno je bilo stvaranje atmos-
fere u kojoj je omogućeno vođenje spontanih prijateljskih raz-
govora o različitim, kako ozbiljnim, tako i sasvim proizaičnim 
temama iz života, te se pre nego o nekim zajedničkim intereso-
vanjima i ciljevima kod Blumsberija može govoriti o „preklapa-
nju međusobno povezanih srodnih ideja i stavova kao što su 
njihove vrednosti i uverenja u pogledu svesti pojedinca, spo-
ljašnje prirode, izolovanosti, vremena i prostora, ljubavi i smrti” 
(Rosenbaum 2014: 2). Ležerna okupljanja londonskih intelektu-
alaca spojenih pre svega porodičnim i prijateljskim vezama ko-
načno će iznedriti više značajnih dostignuća u različitim obla-
stima nauke i umetnosti, kroz koja se provlačila misao isuviše 
progresivna za to doba da ne bi izazvala negodovanja i otpor.

ZAČECI BLUMSBERIJA – LAŽNE BRADE I GOGENOVE MUZE 

Predistorija Blumsberija vezuje se za Univerzitet u Kem-
bridžu, koji je bio alma mater većine pripadnika grupe. Muškar-
ci su se upoznali i zbližili u okvirima različitih studentskih klu-
bova i društava (ponajviše u okviru kembričkih „Apostola”), gde 
su kroz diskusije formirali stavove o društvu i umetnosti, da 
bi kasnije u svoje razgovore i druženja uključivali i žene, svoje 
sestre, supruge, prijateljice, kojima je pristup univerzitetima u 
to vreme bio ograničen. Na taj način Blumsberi je razvio jednu 
od svojih izrazito antiviktorijanskih crta – feminizam i sveopšte 
zalaganje za rodnu ravnopravnost. U kružoku Blumsberija otvo-
reno se razgovaralo o svemu, a žene su uključivane ne samo 
u večernje razgovore, već i u smelije društveno angažovane 

2 Navode iz studija na engleskom jeziku na srpski prevela autorka rada.
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poduhvate kao sasvim ravnopravne. Virdžinija Vulf se priseća 
koliko su Vanesa i ona uživale u diskusijama vođenim sa Tobi-
jevim prijateljima sa Kembridža, bilo je to „verovatno isto ono 
zadovoljstvo koje studenti osete kada prvi put nađu sopstvene 
prijatelje” (Woolf 1985: 190), tačnije prijatelje koji nisu „nasle-
đeni” od roditelja, niti stečeni zarad ostvarenja nekog društve-
nog cilja.

Kembridž je bio početna tačka i u idejnom usmerenju 
Blumsberija pošto su se upravo tamo budući blumsberijev-
ci upoznali sa filozofijom Bertranda Rasela i Džordža Edvarda 
Mura. Najpre studenti, a potom i profesori na Triniti koledžu 
Univerziteta Kembridž, Rasel i Mur su bili predvodnici britanske 
pobune protiv hegelovske idealističke filozofske struje i osni-
vači analitičke filozofije. Raselov pacifizam i antiimperijalizam, 
kao i Murove ideje izložene u delu Principia Ethica, našli su se 
u osnovi stavova koje će blumsberijevci zastupati u svom radu. 
Naročito im je bila bliska Murova ideja o inherentnoj vrednost 
– po Muru, najveća inherentna dobra su „međuljudski odnosi, 
estetsko iskustvo i potraga za istinom” (Rosenbaum 2014: 48).

Mada Virdžinija Vulf u svom manifestu modernističkog 
pisanja „Gdin Benet i gđa Braun” osetnu promenu u ljudskom 
karakteru smešta u vreme oko decembra 1910. godine, moglo 
bi se reći da se ova promena dogodila i ranije, na samom po-
četku dvadesetog veka. Postoji nekoliko godina i događaja koji 
se smatraju ključnim za uobličavanje grupe Blumsberi. Godine 
1904. Lesli Stiven umire, a njegovo četvoro dece, Vanesa, Tobi, 
Virdžinija i Adrijan, odlučuju da napuste staru porodičnu kući 
i presele se na adresu „46 Gordon Square” u Blumsberiju. Pro-
mena adrese značila je drastičnu promenu okruženja i atmos-
fere. Sama kuća na Gordon skveru pružala je više svetlosti i 
više prostora i zračila je vedrinom, što je bio značajan pomak 
od kuće u Kensingtonu, pretežno mračne i skučene, uređene 
po viktorijanskoj modi, kuće čiju je turobnost uvećavalo seća-
nje na smrti roditelja i dragih ljudi. Ubrzo po preseljenju, Tobi 
Stiven počinje da dovodi i svoje prijatelje sa Kembridža te tako 
negde u martu 1905,3 Gordon skver br. 46 postaje mesto okup-
ljanja mladih intelektualaca četvrtkom uveče, kada se uz kafu 
i viski do kasno u noć razgovaralo o apstrakcijama kao što su 
lepo, dobro i stvarno, ali i o onim manje apstraktnim pojavama 
iz života. „Mogli ste da kažete šta god ste hteli o umetnosti, 

3 Virdžinija Vulf beleži da se prvo okupljanje četvrtkom dogodilo 16. marta 
1905. godine (Woolf 1985: 186), mada je već iz njenih sećanja jasno da se 
četvrtak kao dan sastanka ustalio sasvim spontano.
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seksu ili religiji”, priseća se Vanesa Bel, „takođe ste bili slobod-
ni, i vrlo verovatno dosadni, da pričate o običnim događajima 
iz svakodnevnog života. Mislim da je bilo sasvim malo nela-
godnosti u tim prvim okupljanjima... ali život je bio uzbudljiv, 
užasan i zabavan i čovek je morao da ga istražuje zahvalan što 
to može da čini slobodno” (navedeno prema Bell 1968: 41).

Po Virdžiniji Vulf, epoha „starog Blumsberija” završava se 
otprilike 1906. godine, kada umire Tobi Stiven, odnosno 1907, 
kada se Vanesa udaje za Klajva Bela. Belovi ostaju da žive na 
Gordon skveru, dok se Virdžinija i Adrijan sele na drugu adresu, 
Ficroj skver br. 29. Ovim događajima završava se period redov-
nih okupljanja prijatelja četvrtkom na Gordon skveru, ali to ne 
znači da se veza među njima raskida. Štaviše, reklo bi se da se 
aktivnosti blumsberijevaca intenziviraju.

Konkretnije društveno angažovane poduhvate grupa pre-
duzima od 1910. Početak te godine obeležila je diverzija po-
znata kao „Obmana Drednot” (Dreadnought Hoax) u kojoj su 
od blumsberijevaca učestvovali Adrijan Stiven, Dankan Grant i 
Virdžinija Vulf (tada još uvek Stiven). Predvođeni Horasom Ko-
lom, ekscentrikom čuvenim po osmišljavanju i sprovođenju ra-
znih smicalica, a ovde u ulozi „predstavnika Ministarstva spolj-
nih poslova”, četvoro učesnika prevare (među njima i Virdžini-
ja) prerušili su se u abisinskog cara i njegovu svitu, i otišli u 
Vejmut, u unapred dogovorenu posetu britanskoj kraljevskoj 
mornarici, s ciljem da razgledaju bojni admiralski brod „Dred-
not”, ponos britanske flote.4 Obučeni u tradicionalnu nošnju, 
kože premazane tamnom farbom, s lažnim bradama, četiri „abi-
sinska visočanstva” komunicirala su razmenjujući rečenice na 
izmišljenom jeziku (u velikoj meri zasnovanom na latinskom), 
dok je Adrijan Stiven imao ulogu „prevodioca”. Uspeli su da u 
potpunosti obmanu vojne zvaničnike, koji su ih na brodu do-
čekali s počastima uobičajenim za doček stranih državnika, sa 
crvenim tepihom i vojnim orkestrom. Prevara je otkrivena tek 
kad su počinioci bili na bezbednom, a Horas Kol se postarao 
da javnost sazna i detalje, poslavši fotografiju „visočanstava” 
londonskom Daily Mirror-u. Budući da je britanska mornarica 
tih predratnih godina važila za simbol moći imperije i bila nje-
na prva linija odbrane, vest da su nasamareni na ovaj način 
imala je i značajne političke konotacije. Akteri su prošli uglav-
nom nekažnjeno, a prevara je ostala kao opomena i signal za 

4 Dreadnought na engleskom označava „onoga koji se ne plaši ničega”. Mada 
se reč ustalila i kao naziv za određeni tip bojnog broda, u ovom konkret-
nom slučaju pre bi se odnosila na Horasa Kola i ostale učesnike obmane. 
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pooštravanje propisa o posetama vojnim objektima. Istovreme-
no je lansirala grupu Blumsberi u javni život Engleske.

Krajem iste godine na inicijativu Rodžera Fraja u Londonu 
se otvara Prva postimpresionistička izložba, na kojoj su lon-
donskoj publici predstavljena dela modernih slikara, kao što su 
Sezan, Matis, Gogen, Van Gog, ovde prvi put označenih kao „po-
stimpresionisti” (termin koji je skovao sam Fraj). Reakcije javno-
sti bile su različite i uglavnom negativne, dok su blumsberijev-
ci, mada mahom neupućeni u noviju umetnost, podržali svog 
prijatelja. Rodžer Fraj se u Blumsberi uključio nešto kasnije od 
ostalih, a bio je i stariji od većine članova, ali je njegovo prisu-
stvo bilo dragoceno u pogledu razvoja blumsberijevskih este-
tičkih pogleda, jer je predstavljao sponu sa francuskom avan-
gardnom umetnošću. Upravo pod njegovim uticajem, u krugu 
Blumsberija vizuelne umetnosti i kritika postaju podjednako 
značajne kao književnost i filozofija Džordža Mura (Rosenbaum 
2014: 20). Izložba postimpresionista poslužila je i kao povod da 
Blumsberi još jednom posle „Drednota” skrene pažnju na sebe. 
Na zatvaranju Druge postimpresionističke izložbe 1912, Vane-
sa i Virdžinija pojavile su se u tradicionalnoj odeći stanovnika 
Tahitija, nalik likovima sa Gogenovih slika. Kventin Bel, biograf 
Virdžinije Vulf, kao i Blumsberija (a i sin Klajva i Vanese Bel), 
beleži da su „Vanesa i Virdžinija otišle na postimpresionistički 
bal kao Gogenove devojke golih ramena i golih nogu, skoro 
– kako se činilo ozlojeđenim damama koje su izjurile u znak 
protesta – skoro gole” (Bell 1972: 170). Čak ni Rodžer Fraj nije 
sasvim blagonaklono gledao na ovo.

Izvedbe poput „Obmane Drednot” i „performansa” na po-
stimpresionističkoj izložbi ukazuju na smelu nekonvencional-
nost grupe Blumsberi i odbijanje bezuslovnog povinovanja au-
toritetu. Istovremeno ovo ističe i njihovu potrebu za smehom i 
šalom i činjenicu da humor „satirični ili neke druge vrste, igra 
ključnu i provokativnu ulogu u estetici Blumsberija, kao što je to 
slučaj kod satire generalno u modernizmu” (McNeillie 2010: 4). 

Prvi svetski rat menja sve, pa i položaj Blumsberija u bri-
tanskom društvu, koje je, samo po sebi, intelektualno bilo „loše 
pripremljeno za rat; iznenadili su se i pacifisti i njihovi protiv-
nici” (Bell 1968: 67). U skladu sa svojim uverenjima, blumsberi-
jevci su se od početka protivili ratu smatrajući da je proistekao 
iz pobuda protivnim zdravom razumu. Pripadnici ove grupe 
nisu prihvatali nacionalističku ostrašćenost, niti propagiranu 
mržnju prema germanskoj kulturi. Porast nacionalizma i uspon 
totalitarnih ideologija blumsberijevci su videli kao manifesta-
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cije varvarstva, te je njihovo pacifističko opredeljenje značilo 
borbu za civilizaciju. Blumsberi se može sagledati i kao produ-
žetak prosvetiteljske težnje ostvarenja civilizacije kao krajnjeg 
ideala – on je to bio „po svom pacifizmu i internacionalizmu, 
osećaju da istorija nije neizbežni napredak već neprekidna bor-
ba za budućnost koja je uvek otvorena i slobodna, i – najuoč-
ljivije – po svom usredsređivanju na varvarstvo unutar Evrope 
i Zapada” (Froula 2005: 12). Mada niko od blumsberijevaca nije 
podržavao militarističku politiku, po svom odnosu prema Pr-
vom svetskom ratu oni nisu bili sasvim jedinstveni – dok su 
jedni nastojali da na svaki način izbegnu mobilizaciju, a kasnije 
i pisali o užasima rata, drugi su posredno, kroz poslove koje 
su obavljali, ipak učestvovali u britanskom vojnom poduhva-
tu. Po završetku rata, strasti se stišavaju, a pacifistički stavovi 
blumsberijevaca više nisu bili toliko udaljeni od stavova šire 
javnosti. Kako beleži Kventin Bel: 

„Do 1918. herojstvu je opala vrednost. Pre rata je ono bilo 
retkost, deficitarna i skupocena roba; onda je postalo dostu-
pno hiljadama ljudi, najpre mu je podignuta cena, a zatim je 
obezvređeno. Štaviše, ljudi su počeli da shvataju da je, barem 
u ovom ratu, herojstvo u velikoj meri anonimna stvar. Činilo se 
da su vođe, državnici i generali pre preduzetnici nego istinski 
proizvođači herojstva.” (Bell 1968: 82)

Usled porasta skeptičnosti i opšte neizvesnosti u pogle-
du toga šta novi, posleratni svet donosi, sa svim tektonskim 
promenama na geopolitičkoj karti, menja se i ton književnog i 
umetničkog izraza, a u opštoj atmosferi razočaranosti „britan-
ska javnost je bila spremna da sasluša šta Blumsberi ima da 
kaže” (Bell 1968: 82). 

POSLERATNI PROCVAT

U godinama neposredno posle rata i tokom 1920-ih, 
Blumsberi doživljava procvat – grupa dobija na značaju u druš-
tvu jer njeni članovi počinju da objavljuju izuzetno važna i uti-
cajna dela u svojim oblastima. Odmah po završetku rata, 1919. 
godine, Džon Mejnard Kejns objavljuje Ekonomske posledice 
mira (The Economic Consequences of the Peace), studiju u kojoj 
upozorava da će se ekonomsko kažnjavanje centralnih sila u 
vidu visokih reparacija negativno odraziti na celu Evropu, te 
da samo ujednačena i stabilna privredna i finansijska situaci-
ja na celom kontinentu obezbeđuje prosperitet. Knjiga je na 
izvestan način Kejnsa vratila u okvire Blumsberija i pomirila 
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ga s onim članovima koji su mu tokom rata zamerali što i da-
lje obavlja funkciju u britanskom Ministarstvu finansija i time 
učestvuje u finansiranju ratnih dejstava, što se oštro kosilo sa 
preovlađujućim pacifizmom grupe. Analize i zapažanja izneta 
u studiji proizvod su autorovog učešća na Pariskoj mirovnoj 
konferenciji 1919. godine, a pošto su se njegove prognoze ubr-
zo počele i ostvarivati, knjiga je doživela veliki uspeh i Kejnsa 
svrstala u red najvećih svetskih ekonomista. 

Nakon Kejnsovih Ekonomskih posledica mira, Rodžer Fraj 
1920. objavljuje Viziju i dizajn (Vision and Design), zbirku eseja o 
umetnosti i estetici u kojima razmatra različite epohe i stilove, 
kao i odnos umetnosti prema drugim sferama života. Frajova 
avangardna orijentacija ovde se očitava u pažnji koju posveću-
je afričkoj i staroj američkoj umetnosti i slikarstvu francuskih 
postimpresionista, što je obrađeno u zasebnim tekstovima. Iste 
godine izašla je još jedna blumsberijevska ekonomska studija, 
Imperija i trgovina u Africi (Empire and Commerce in Africa) iz 
pera Lenarda Vulfa, potaknuta autorovim višegodišnjim služ-
bovanjem na Cejlonu (tadašnjoj britanskoj koloniji, a današnjoj 
Šri Lanki). Ova „studija o ekonomskom imperijalizmu”, kako je 
naznačeno u podnaslovu, kritički preispituje evropske koloni-
jalne prakse u Africi.

Pošto je još 1918. objavio knjigu Istaknuti viktorijanci (Emi-
nent Victorians), Liton Strejči 1921. objavljuje i studiju o kraljici 
Viktoriji (Queen Victoria). Strejčijevo delo karakterišu psihološka 
nijansiranja prikazanih istorijskih ličnosti, kao i „modernističke 
metode ironije i selektivnosti u obradi njegovih viktorijanskih 
subjekata” (Rosenbaum 2014: 23), što je predstavljalo naročit 
iskorak u domenu biografskog pisanja. 

Ovaj niz poratnih blumsberijevih ostvarenja 1922. upot-
punjen je objavljivanjem Jakovljeve sobe (Jacob’s Room), prvog 
romana Virdžinije Vulf, nakon kojeg će tokom dvadesetih usle-
diti još i Gospođa Dalovej (Mrs. Dalloway, 1925), Ka svetioniku (To 
the Lighthouse, 1927) i Orlando: biografija (Orlando: A Biography, 
1928). Za romane koje je Virdžinija Vulf objavila tokom 1920-ih 
(što su zapravo njena najznačajnija dela) pre bi se moglo reći da 
su u dijalogu sa Blumsberijem, nego da su blumsberijevski. Ali 
generalno govoreći, neporeciv je uticaj koji su grupa i pojedini 
njeni članovi imali na celokupno stvaralaštvo ove spisateljice.

Što se tiče samog Blumsberija, književni istoričari i bio-
grafi se uglavnom slažu da se razvoj grupe može beležiti negde 
do početka 1930-ih, tačnije do uspona fašizma. Kao ideologija 
zasnovana na antisemitizmu i totalitarnoj kontroli, fašizam je 
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bio u suprotnosti sa svim za šta su se blumsberijevci zalagali, 
a njeno agresivno širenje zahtevalo je aktivan i konkretan ot-
por. Drugim rečima, postalo je besmisleno praviti okupljanja 
uz kafu i viski, raspravljati o lepom i dobrom i propagirati pa-
cifizam dok se po Evropi dešava progon Jevreja, a ljudi dele po 
pripadnosti „višoj” ili „nižoj” rasi. Blumsberi se ovde „suočio sa 
sporom u kojem je, imajući u vidu svoja uverenja, neutralnost 
bila nemoguća. Stari pacifizam je postao irelevantan i grupa je 
kao grupa prestala da postoji” (Bell 1968: 118). To ne znači da 
se članovi nisu i dalje sastajali; naprotiv, njihova okupljanja u 
okviru tzv. Kluba sećanja (Memoir Club) iznedrila su značajna 
svedočanstva o životu i radu blumsberijevaca.

AVANGARDNOST BLUMSBERIJA

To što Blumsberi danas razmatramo kao jedinstvenu gru-
pu nipošto ne znači da su ljudi koje je ona okupljala bili jedin-
stveni po svojim stavovima; štaviše, dešavalo se da se pojedi-
načni blumsberijevci nađu u poziciji suprotstavljenoj pozicija-
ma ostalih članova. Pokušavajući da definiše Blumsberi, Kven-
tin Bel ističe da tu nije bilo nikakvog učlanjivanja, pravila, vođa, 
niti je bilo zajedničkih ideja u pogledu umetnosti, književnosti, 
politike; moglo bi se reći da je postojao određeni zajednički po-
gled na svet i da ih je spajalo prijateljstvo, ali Blumsberi je ipak 
bio „jedno amorfno telo kakvo može da bude jedna grupa prija-
telja” (Bell 1968: 12). Kako je primetio Endru Maknili, Blumsberi 
nije bio ni organizacija, ni pokret, još manje politička partija, 
ali to ne znači da nisu jasno izražavali određene političke sta-
vove; nikada nisu objavili nikakav program niti manifest, ali su 
pojedini članovi uređivali ili bili vlasnici uglednih i uticajnih 
novinskih listova (kao što je Nation & Athenaeum) (McNeillie 
2010: 3). U tom smislu treba pomenuti i Hogart pres, izdavačku 
kuću bračnog para Vulf, osnovanu 1917. 

Mada su bili angažovani u različitim oblastima društvenog 
života, pripadnike grupe Blumsberi spajalo je interesovanje za 
umetnost i sklonost razmatranju filozofskih i pre svega estetič-
kih pitanja. U tom smislu bili su većinom sledbenici Kantove 
misli, te je modernistička estetika ovog kružoka bila „u skladu 
sa Kantovim naglaskom na čisto formalnoj lepoti umetničkog 
dela, odvojenoj od sadržaja, tvrdnje o istinitosti i spoljnih pra-
vila” (Froula 2005: 13). Blumsberijevci pokazuju veliko zanima-
nje za modernu umetnost, a i sami u svojim ostvarenjima teže 
avangardnom, odnosno modernističkom izrazu. Kristina Frola 
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uočava da se Blumsberi po svojim karakteristikama uklapa u 
opis istorijskih avangardi koji je ponudio Peter Birger (Froula 
2005: 3) – umetnici i mislioci iz ove grupe decidirano odbacu-
ju buržoaski način posmatranja umetnosti u korist jedne vrste 
larpurlartizma koji podrazumeva preoblikovanje tradicionalnih 
umetničkih formi u cilju preoblikovanja društva. Iako nije u stro-
gom smislu društveno angažovana, niti dopušta instrumentali-
zovanje umetnosti zarad vanumetničkih ciljeva, avangarda nosi 
u sebi svest o potrebi menjanja društvenog konteksta, čemu i 
umetnost treba da doprinese. Delovanje Blumsberija obojeno 
je i internacionalizmom i otvorenošću prema različitim kultu-
rama, naročito onim marginalizovanim, „primitivnim”, koje su 
u to vreme budile posebnu pažnju umetnika i intelektualaca. 
Stoga se može reći da, iako je prostor na kojem su neposredno 
delovali bio ograničen na London i Englesku, njihov intelektu-
alni doprinos ima nadnacionalni karakter, te se i u tom smislu 
mogu smatrati avangardnim pokretom. Neopterećeni nacional-
nim pitanjima, likovni i književni stvaraoci Blumsberija kreću u 
potragu za novom formom i novim izrazom, što je kao rezultat 
imalo smela eksperimentalna rešenja. Romani Virdžinije Vulf 
su dobar, možda i najbolji primer iskoraka koji su pripadnici 
ovog kruga bili spremni da naprave. 

Potreba za promenama u umetnosti i društvu najjača je 
u kriznim vremenima, a kod Blumsberija, kao i evropskih avan-
gardnih pokreta, bila je podstaknuta Prvim svetskim ratom. U 
redovima blumsberijevaca bilo je i prigovarača savesti i onih 
koji su bili spremni da se bore protiv neprijatelja ili, poput 
Kejnsa, da služe Britaniji iz pozadine, ali „niko od njih nije, tako-
reći, ’verovao u rat’ i odlučno su odbijali da mu budu pobožno 
posvećeni” (Bell 1968: 68). Na prvi pogled možda paradoksalno, 
u svom odbijanju da idu na front, na neki način su vodili svoj 
privatni rat protiv sistema koji im je nametan.

Pacifizam je bitna karakteristika Blumsberija, ali nije jedi-
na stavka po kojoj je ova grupa odskakala od tadašnjeg druš-
tvenog konteksta i stavova mase. Blumsberijevci su u pogledu 
mnogo toga bili anti-, što ih opet približava tadašnjim avangar-
dnim pokretima. Svojim slobodoumljem, oličenim već u karak-
teru večernjih okupljanja u kući na Gordon skveru, došli su u 
sukob sa svetonazorom viktorijanskog društva. U kulturnim i 
umetničkim pitanjima suprotstavljali su se buržoaskim stan-
dardima, u geopolitičkim pitanjima protivili su se imperijaliz-
mu. Blumsberi je, kako zapaža Kventin Bel, „uvek u nekoj meri 
bio u ratu s establišmentom i od rane faze je jasno pokazao da 
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ništa nije, ili barem da je veoma malo toga sveto” (Bell 1968: 
78). Zbog svog držanja prema neistomišljenicima i kritičarima 
smatrani su snobovima i elitistima, ali u osnovi rasuđivanja i 
delanja blumsberijevaca bilo je nedostatak poštovanja, kao 
„veliko oružje manjina, sredstvo za provociranje moćnih” (Bell 
1968: 78). Kako je to opisao Lenard Vulf, blumsberijevci zaista 
nisu imali poštovanja ni prema kome niti čemu u smislu da 
nikoga i ništa nisu držali za sveto i uzvišeno a priori; međutim, 

„nakon preispitivanja istine i korisnosti svega i nakon što 
bismo odbili da progutamo nešto i nekoga čisto zbog njiho-
vog ’autoriteta’, zapravo nakon što bismo upotrebili sopstveno 
rasuđivanje, bilo je puno stvari i osoba na koje smo gledali s 
’dubokim poštovanjem i toplim odobravanjem’: istina, lepota, 
umetnička dela, neki običaji, prijateljstva, ljubav, mnogi živi 
muškarci i žene i mnogi mrtvi.” (navedeno prema Bell 1968: 78)

U kontekstu nasleđa viktorijanskog doba još prisutnog u 
Engleskoj prvih decenija dvadesetog veka, osvajanje slobode 
za Blumsberi je značilo i osvajanje seksualnih sloboda. Kroz 
druženje i upoznavanje sa ljudima iz različitih sfera london-
skog života, prihvatali su postojanje manje konvencionalnih 
seksualnih opredeljenja, homoseksualnost i biseksualnost, a 
na vanbračne ljubavne afere se nije gledalo kao na smrtni greh. 

Kventin Bel je izneo uverenje da sasvim verovatno nikada ni-
jedna grupa nije tako radikalno odbacila seksualne tabue kao što 
je to učinio Blumsberi, kao i to da zasigurno „nikada nije postojala 
moralna avantura ove vrste u kojoj su žene potpuno ravnoprav-
ne s muškarcima” (Bell 1968: 42). Za Virdžiniju Vulf, kao i za osta-
le članice tog kruga, Blumsberi je značio oslobađanje od normi i 
očekivanja viktorijanskog društva još i više nego za muškarce. Već 
prva okupljanja na Gordon skveru obezbedila su im ono što im je 
bilo uskraćeno – da raspravljaju o temama o kojima se govorilo po 
kembričkim studentskim društvima i time izađu iz tradicionalne 
uloge viktorijanske žene. Jer, dok je jedan od ciljeva večernjih za-
bava u mondenskom Londonu bilo pronalaženje prilike za udaju, 
u Blumsberiju je to bila razmena ideja, a upravo je „čisto intelek-
tualan stav Tobijevih prijatelja s Kembridža, ili barem većine njih” 
bilo ono što je zainteresovalo Virdžiniju, koja je „bila srećna što se 
oslobodila bračnog tržišta” (Bell 1972: 99).5 Pomalo paradoksalno, 

5 Po rečima same spisateljice: „Više niste morali da trpite ono užasno ispi-
tivanje posle zabave i da vam govore: ’Divno si izgledala’. Ili: ’Zaista jesi 
delovala preobično’. Ili: ’Stvarno moraš da naučiš da namestiš kosu’. Ili: ’Mo-
lim te pokušaj da ne deluje da ti je toliko dosadno dok plešešʼ. Ili: „Uspela 
si da ga osvojiš’, ili: ’Bila si propast.’ Sve ovo činilo se nije imalo nikakvog 
značaja niti je postojalo u svetu Bela, Strejčija, Hotrija i Sidni-Tarnera. U tom 
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ali opet ne i iznenađujuće, upravo u okviru Blumsberija je pronaš-
la bračnog partnera.

Ovaj poslednji segment pokazuje zašto je Blumsberi bio 
od presudne važnosti za razvoj Virdžinije Vulf kao spisateljice. 
U kući na Gordon skveru br. 46 ona je dobila sopstvenu sobu ne 
samo u fizičkom, već i u duhovnom smislu. Teme o kojima su 
članovi grupe među sobom diskutovali, rat, seksualnost, druš-
tvene norme, biće obrađene i u njenim romanima i esejima, u 
kojima takođe uočavamo onu živost duha i sarkazam s kojima 
su blumsberijevci kretali u svoje borbe protiv viktorijanskih 
konvencija. Na kraju krajeva, samo ime pod kojim nam je danas 
poznata, pod kojim je objavila sva svoja dela, podseća nas da 
pravo mesto rođenja Virdžinije Vulf i jeste bio Blumsberi. 
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svetu jedini komentar, dok smo se protezali nakon što su gosti otišli, bio 
bi: ’Moram reći da si dosta dobro obrazložila mišljenje’ ili ’Mislim da si se 
prilično nalupetala’.” (Woolf 1985: 190)
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osvajanje slobode: 
sifražetkinje i virdžinija vulf*

Uprkos ograničenjima viktorijansko-patrijarhalnog okruže-
nja u čijem je maniru vaspitana, Virdžinija Vulf je u svom radu 
uspela da razvije svoju žensku misao i ne prihvati implicitne sta-
vove patrijarhalne hijerarhije. Upravo iz revolta prema postoje-
ćem sistemu vrednosti i hijerarhiji, razvija se njena feministička 
misao koja je neosporivo usmerena na probleme obrazovanja 
žena, probleme sa kojima su se suočavale književne stvarateljke 
u prošlosti, misao koja je bila usmerena na otkrivanje restriktiv-
ne patrijarhalne dominacije viktorijanske porodice srednje klase 
i patrijarhalne opšte i književne tradicije i maskulinističkih pret-
postavki koje se nalaze u osnovi seksizma, kapitalizma i rata. 

Rad opisuje društveno-istorijsku okosnicu razvitka fe-
minističkog pokreta i misli u Britaniji reflektovanih na život i 
stvaralaštvo Virdžinije Vulf, kao i njen lični doprinos i podrš-
ku ideji sa osvrtom na njen opus. Ovo se najbolje vidi u eseju 
Sopstvena soba u kom problematizuje rod žene kao društveni 
konstrukt i prikazuje ženski identitet koji je zavisan od diskur-
zivnih i književnih konvencija koje podrazumevaju isključiva-
nje i stišavanje ženskih glasova. 

SIFRAŽETSKI POKRET U VELIKOJ BRITANIJI

Naziv pokreta potiče od engleske reči suffrage (pravo gla-
sa). Kako se razvijao pojam građanina i građanskih prava, tako 
je i pravo glasa žena sve češće postajalo tema XIX veka, kada 
se i javljaju prvi sifražetski pokreti. Borba sifražetkinja, žena 

ana jovanoski

* Tekst je priređeni deo master rada „Osvajanje slobode, sifražetkinje i Sop-
stvena soba Virdžinije Vulf” koji je 2011. godine odbranjen na Filološkom fa-
kultetu u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Zorana Paunovića.
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koje su se borile i na kraju osvojile pravo glasa, trajala je dugo, 
u fazama neujednačenog tempa. Uzrok tome možemo pronaći 
u određenim društveno-istorijskim kontekstima koji su usko 
povezani sa patrijarhalnom tradicijom i ograničavanjem žene 
na isključivo privatnu sferu života. 

„Uprkos tome što se čovečanstvo ʼpriziva razumuʼ i, kako 
bi prosvetitelji rekli, najzad odlučuje da ga samostalno koristi, 
jedan od najdrevnijih temelja društvene kohezije – dominaci-
ja muškaraca nad ženama – ostaje nepoljuljan. Polna razlika 
koja ženama dodeljuje niže mesto u vrednosnom smislu, i dalje 
služi kao objašnjenje zbog čega ženama nije mesto u javnosti 
– u politici, zakonodavstvu, obrazovnim, kulturnim i verskim 
ustanovama. Žene su, tako se od pamtiveka naučava, po prirodi 
slabiji pol, i tu prirodnu/božansku hijerarhiju ljudi ne mogu i ne 
treba da menjaju.” (Zaharijević 2008: 387) 

Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države predstavlja-
ju primere borbe za pravo glasa žena odakle se čitav pokret 
proširio i dobio svetske razmere. (Zaharijević 2008: 30–34). 
Borba ženskog pokreta u XIX veku načelno vezuje za pitanja 
nezavisnosti, prava na posedovanje i nasleđivanje imovine, na 
rad, obrazovanje i razvod, i kao rezultat te borbe dolazimo do 
osnovnog feminističkog gesla da je lično političko. 

U Britaniji se o pokretu sve više govori od sredine XIX 
veka kada se misao provlači kroz rasprave engleskih liberalnih 
intelektualaca. U Mančesteru se 1865. godine osniva prvi savez 
za pravo glasa žena. „Prvi zahtev za pravo glasa (u Engleskoj 
formulisan 1866. godine) nije poštovao ideju polne ravnoprav-
nosti: peticijom koju je potpisalo 1499 žena (Phillips 2003: 97), 
zahtevalo se da se glas odobri svim vlasnicima nepokretnosti, 
bez obzira na pol” (Zaharijević 2008: 391). Kasnije se i u svim 
većim gradovima Engleske organizuju udruženja koja 1870. go-
dine Parlamentu podnose peticiju od skoro 3 miliona potpisa 
za proširenje prava glasa (Zaharijević 2008: 30–34). Iako je pe-
ticija imala ogroman broj glasova, mnogi političari nisu želeli 
da se suprotstavljaju dominantnoj patrijarhalnoj tradiciji, ali i 
oštrom neslaganju kraljice Viktorije sa ciljevima i zahtevima 
ženskog pokreta. U narednim decenijama žene su polako do-
bijale pravo na učešće u radu opštinskih i gradskih veća, ali su 
i pored sve veće podrške u Parlamentu i dalje bile uskraćene 
pravom glasa na parlamentarnim izborima. 

Godine 1897. nekoliko manjih sifražetskih udruženja uje-
dinilo se da bi nastala Nacionalna unija ženskih sifražetskih 
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društava (National Union of Women’s Suffrage Societies). Or-
ganizaciju je predvodila Milisent Foset koja se zalagala za stro-
go nenasilna rešenja. Kasnije, 1903. Emelin Panherst, sa svojim 
ćerkama, osniva Žensku društvenu i političku uniju (Women’s 
Social and Political Union), i samim tim se ženski sifražetski 
pokret deli na dve frakcije. „Viktorijanke su se nekako najviše 
pridržavale umerene, moralno-reformatorske retorike, bilo da 
su se odlučivale na militantne akcije, bilo da su pokušavale 
da sprovode ustavne reforme” (Zaharijević 2008: 391). Frakcija 
predvođena Emelin Panherst je nasuprot nenasilnim sredstvi-
ma koje je predlagala Milisent Foset u osvajanju ženskog prava 
glasa, koristila militantna ponašanja za ostvarivanje svog cilja. 
Smatrala je da pošto muškarci i javnost ne žele da saslušaju 
ideje žena, treba koristiti silu kako bi se to promenilo. Akcije 
su podrazumevale paljenje javnih dobara, ometanje rada Parla-
menta, štrajk glađu, vandalizovanje ulica u Oksfordu, kao i vezi-
vanje za Bakingamsku palatu pošto je kraljevska porodica bila 
protiv davanja prava glasa ženama. Daily Mail je za ovu skupinu 
žena skovao pogrdan naziv „sufragettes”.

Posle mnogobrojnih hapšenja, sifražetkinje su počele da 
primenjuju strategiju štrajka glađu i time uspele da privuku 
veliku pažnju javnosti koja je rezultirala sve većom podrškom 
javnosti i organizovanjem mnogobrojnih javnih demonstracija 
i povorki (Zaharijević 2008: 30–34). Vlada počinje da primenju-
je taktiku da dopušta štrajk glađu, potom hapsi siražetkinje i, 
nakon što se potpuno iscrpe gladovanjem, pusti ih na slobo-
du. Na ovaj način su se vlasti štitile od pritiska javnosti jer ne 
bi mogli da se smatraju odgovornim ukoliko bi neka od akti-
vistkinja preminula van zatvora. Kao odgovor sifražetkinja na 
ovu taktiku javljaju se sve ekstremnije akcije aktivistkinja koje 
kulminiraju 1913. godine kada se Emili Dejvison bacila pred kra-
ljevskog konja i poginula. 

Vrlo je moguće da bi sifražetkinje posegle i za ekstremni-
jim i agresivnijim oruđem da sledeće godine Engleska nije ušla 
u Prvi svetski rat. Emelin Panherst naložila je sifražetkinjama da 
obustave svoju militantnu kampanju i da u znak patriotizma na 
svaki način podrže vladu i njene poteze u ratu. Doprinos žena 
u toku Prvog svetskog rata bio je veoma značajan za britanske 
ratne napore i učinio je da se javnost svim srcem založi za os-
tvarenje sifražetskog cilja, za pravo glasa za žene. 

Mnoge su žene bile preuzele one obaveze koje su do tada 
suvereno pripadale muškarcu – u porodici, ali i izvan nje (Zaha-
rijević 2008: 395). Potreba za uvođenjem ovog prava konačno 
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je prepoznata kod najvećeg broja članova Parlamenta. Shodno 
tome, u februaru 1918. godine žene su konačno dobile pravo 
glasa. Ovo se pravo, doduše, odnosilo samo na žene stare 30 
i više godina. Iste godine, donesen je i ukaz kojim je ženama 
dozvoljeno da se kandiduju za poslanice u Parlamentu, a 1928. 
godine starosna granica po kojoj su žene dobijale pravo glasa 
pomerena je na 21 godinu života, čime su u političkim pravima 
konačno u potpunosti izjednačene s muškarcima (Zaharijević 
2008: 30–34). 

Virdžinija Vulf se rodila baš u vreme velikih aktivnosti Si-
fražetskog pokreta, 1882. godine, i imala je kratkoročan, ali va-
žan učinak. Ona je 1910. godine učestvovala u radu Narodne or-
ganizacije za pravo glasa (People’s Suffrage Organization), male 
i ne tako poznate grupe koja je i pored ne tako značajne uloge 
imala veze sa većim organizacijama poput Ženske socijalne i 
političke unije (Women’s Social and Political Union). Pored sta-
va da je finansijska samostalnost koju predstavljaju 500 funti 
godišnje i sopstvena soba o čemu piše u Sopstvenoj sobi (1929) 
daleko važnija od steknutog prava glasa, rad Virdžinije Vulf i 
podrška sifražetskom pokretu nalazi se duboko u intelektual-
nom centru samog pokreta. Kroz njene ideje izražene upravo 
u Sopstvenoj sobi i Tri gvineje, kao i kroz dva lika sifražetkinja 
– Meri Dačet iz romana Noć i dan i Rouz Pardžiter iz romana Go-
dine – uočavamo kako su njeni stavovi povezani i verni idejama 
sifražetskog pokreta (Park 2005: 119-134). Takođe, jasno se vidi 
da je bila verna ideji umerenih sifražetkinja koje su na miran 
način težile ostvarivanju svojih ciljeva. 

VIKTORIJANSKA EPOHA I „ANĐEO DOMA”

Promena monarha predstavljala je i društvenu promenu 
koja je sa sobom donela i senzibilizaciju engleskog društva u 
pogledu odnosa prema ženama. I dalje u izuzetno nepovolj-
nom položaju, bez praktično ikakvih pravosnažnih prava, ali sa 
gomilom obaveza, žene egzistiraju pod okriljem dominantnih 
patera i čitave tradicije. U XIX veku o ženama se pre svega go-
vori iz vizure institucije braka, moralnosti i seksualnosti (Zaha-
rijević 2008: 389), ali uskoro počinje osvešćivanje ženske misli 
i dolazi do sukoba sa tradicijom koju svojim jedinstvenim sen-
timentom Virdžinija Vulf izvod pred sud. 

Viktorijansko društvo i politika su u ogromnoj meri poči-
vali na konstruisanim simboličkim i stvarnim granicama:
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„Čvrsto klasno ustrojstvo i viktorijanske Engleske omo-
gućavalo je osećanje celovitosti klasnog identiteta, čemu je u 
dobroj meri doprinosila čvrsto koncipirana viktorijanska poro-
dica koja je s kolena na koleno, bez većih oscilacija u intenzi-
tetu prenosila osećanje porodičnog identiteta. Ličnost situira-
na u rasi, klasi i porodici i sama je, neumitno, morala osećati 
uglobljenost u sredinu i vreme i lako se identifikovala s njima i 
samom sobom.” (Olujić 1975: 4) 

Na čelu te porodice nalazio se muškarac koji je u svakoj 
sferi privatnog i javnog života imao nadmoć u odnosu na člano-
ve svoje porodice, pogotovu ženske članove porodice. Ta slika 
je u mnogome ličila na stanje u porodici mlade Virdžinije, čiji 
je otac bio tiranin koji je smatrao da ona ima sve što joj je po-
trebno i da stoga ne mora da izlazi iz kuće. Mada je Lesli Stiven 
u potpunosti podržavao slobodu svesti i razvoj nezavisnosti 
mišljenja svoje dece, univerzitetsko obrazovanje omogućio je 
samo svojim sinovima (Marković 1963: 110). To je bilo u duhu 
tradicije koju je društvo srednje i visoke klase i dalje veštački 
održavalo. Podvojenost javne i privatne sfere još uvek drži žene 
daleko od prava na obrazovanje, a kamoli učešća u radu javnih 
institucija i prava glasa:

„Muškarac, dakle, zakonski odlučuje u ime žene, raspo-
laže njenim radom ili drugačije stečenom imovinom, raspola-
že njenom ličnošću i njenim izravnim plodovima i, konačno, 
upravlja njenim telom. Sva prava – pravo glasa, pravo na rad, 
pravo na posedovanje i nasleđivanje imovine, pravo na razvod 
i staranje nad potomstvom, i pravo na samostalno regulisanje 
plodnosti – koja predstavljaju formalne uslove mogućnosti au-
tonomije žena, sredinom XIX veka ženama de jure nisu dostup-
na.” (Zaharijević 2010: 41) 

Privatna sfera je izjednačena sa intimnom sferom po-
rodičnog života koja je u literaturi 19. veka predstavljena kao 
sklonište muškarca od surove sfere javnog života, rada i po-
litike. Autoritet pater famililas-a čvrsto je utemeljen javnim 
pravom i stabilnim društvenim praksama. Subordinacija žena 
je neraskidivo povezana upravo sa dihotomijom javnog i pri-
vatnog i kroz koju se vidi bračna, ekonomska i politička pot-
činjenost. Prihvatljivo ponašanje žena i društveni konstrukti 
koji su nametnuti najbolje se ogledaju kroz narativnu poemu 
Koventrija Patmora, engleskog pesnika i kritičara iz XIX veka, 
„Anđeo doma” (1854), koja govori o idealnom i srećnom braku. 
Svojstvo žene je svedeno na sledeće: ona je zaštitnica stabil-
nosti i poretka, i u skladu sa idejama izraženim u Patmorovoj 
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poemi: „Ideologija doma i ženskog ideala međusobno su se 
podupirale: ženska moralna i seksualna čistota je predstavljala 
uslov i garanciju doma kao utočišta i bila je izvor društvene 
stabilnosti a zauzvrat je ta ista čistota bila omogućena time što 
je žena bila ʼzaštićenaʼ u skloništu doma” (Zaharijević 2010: 36) 
Upravo je kroz sukob sa tim viktorijanskim idealom Virdžini-
ja stvorila i definisala svoju feminističku misao. Njena majka, 
Džulija Prinsep Džekson, kasnije Stiven, predstavljala je oliče-
nje tog ideala. Gospođa Remzi iz romana Ka svetioniku (1927) je 
nadahnuta likom njene majke. „Ona je centar, majka i supruga 
koja kao umetnik u životu harmonizuje, spaja, izmiruje anta-
gonizme i potencijalne sukobe ne samo u svojoj brojnoj poro-
dici nego i u krugu gostiju okupljenih na njihovom imanju na 
moru.” (Marković 1963: 115). U svom eseju „Profesije za žene”,1 
koji je, u skraćenoj verziji pročitala pred Ženskom službenom 
ligom (Women’s Service League) 21. januara 1931. godine, Vulf 
se ovom idealu obraća kao ličnom fantomu koji ju je sprečavao 
da slobodno i otvoreno piše bez osvrtanja na njegove relacije. 
Svaki put kada bi počela da piše fantom bi se pojavio:

„Sjena njezinih krila spustila mi se na stranicu; u sobi sam 
začula šuštanje njezinih skuta. Takoreći onog trena kad sam uze-
la pero u ruku da bih ocijenila onaj roman znamenitog čovjeka, 
ona se neopazice stvorila iza mene i šapnula: ʼDraga moja, ti si 
mlada žena. Pišeš o knjizi koju je napisao muškarac. Budi blago-
naklona; budi nježna; laskaj; obmanjuj; posluži se svim vještina-
ma i lukavstvima našeg spola. Nikad ne dopusti da itko pomisli 
da misliš svojom glavom. Iznad svega budi čista.ʼ I pričinjala se 
kao da mi vodi pero.” (Woolf 2010: 226)

Kroz opis anđela još jednom vidimo koje je vrednosti tre-
balo da neguje jedna žena, zapravo vrednosti koje su nametnu-
le društvene vrednosti dominantne tradicije: 

„Bila je neizmjerno dopadljiva. Bila je krajnje nesebična. 
Bila je izvrsna u teškim vještinama obiteljskog života. Žrtvovala 
se svakodnevno. Ako smo imali piletinu, ona bi uzela krilce; 
ako je gdje strujao propuh, ona bi ondje sjela – ukratko bila je 
tako sazdana da nikad nije imala neko svoje mišljenje ili že-
lju, nego bi se uvijek radije priklanjala mišljenjima i željama 
drugih. Nadasve je – ne moram posebno isticati – bila čista.” 
(Woolf 2010: 225–226)

1 Ovaj esej dostupan je samo u hrvatskom prevodu, odakle se i uzimaju ovi 
citati, ali je njegov prevod na srpski u aprilu 2019. pročitan u emisiji Reflek-
sije na Radiju Beograd 3, u prevodu Lane Bastašić, te se očekuje i njegova 
publikacija. (Prim. ur.)

62d
o
m

e
t
i



Virdžinija je smatrala da će fiktivnim ubistvom anđela us-
peti da prekine svaku vezu sa nametnutom tradicijom. 

„I tako bih, kad god sam na stranici osjetila sjenu njezina 
krila ili sjaj aureole, uzela tintaricu i zavitlala je na nju. Opirala 
se žestoko. Njezina izmišljena priroda bila joj je od velike po-
moći. Kudikamo je teže ubiti fantoma negoli stvarnost. Kad bih 
već pomislila da sam je dokrajčila, uvijek bi se ponovo prikrala.” 
(Woolf 2010: 227)

I pored toga, Virdžinija nikada u potpunosti nije mogla 
da se oslobodi uticaja te puritanske sredine u kojoj je rasla. „U 
teoriji je zastupala mišljenje da žena, baš kao i muškarac, može 
i treba da o svemu otvoreno govori i piše, ali ona sama se pri 
pisanju nije mogla osloboditi tog kompleksa, o kome je duho-
vito pisala nazivajući ga anđelom u kući” (Marković 1963: 117).

PREISPITIVANJE TRADICIJE

Kao što to obično biva, „[s]vaka nova generacija u svojim 
prvim samostalnim koracima razračunava se sa shvatanjima 
generacije koja ju je vaspitala” (Marković 1963: 111). Virdžinija 
Vulf to čini kroz posle očeve smrt: „Na veliku žalost starih prija-
telja i njihovih roditelja, deca Stivenovih napuštaju buržoasku 
četvrt Kensington i sele se u boemsku Blumsberi. Simboličan 
način ostavljanja u prošlosti tužne viktorijanske epohe i povor-
ke nesreća koje ona nosi, da bi se okrenuli ka novom, potpuno 
drugačijem životu” (Lemason 2008: 90). U tom novom okruže-
nju počinje samostalni lični razvoj Virdžinije Vulf nasuprot ži-
votu pod despotskom vladavinom oca čije je obrasce nepravde 
i nasilja prenela u svoje stvaralaštvo i njihovom ekspozicijom i 
kreativnom pobunom protiv njih u ime sopstvene slobode do-
prinela borbi protiv represivnih heteropatrijarhalnih normi. 

Čitava grupa Blumsberijevaca, skupina intelektualaca i 
umetnika koje je okupljala, bila je kohezivno povezana skepti-
cizmom u odnosu na usvojene vrednosti. Blumsberijevci kriti-
kuju pozitivistička shvatanja 19. veka, kruta moralna shvatanja, 
obojena viktorijanskim puritanskim moralom, „principe” koji-
ma se žrtvuju spontana osećanja pojedinca. Počinje izoštrava-
nje ljudskog senzibiliteta i odvajenje etike i estetike, umetnost 
je dobra samim tim što je lepa i ne mora da poseduje dotadaš-
nje nametnuto moralno-didaktičko ruho (Marković 1963: 111).

Književnost dobija novi cilj i on predstavlja kritiku čo-
veka kao društvene tvorevine i jasno razdvojenog primarnog i 
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sekundarnog identiteta ličnosti, opšteljudske osobine čoveka 
i vezanost ličnosti za određeni kontekst, sredinu, klasu:

„ ...(Stvaralaštvo) kulminira u njihovom pokušaju da pro-
niknu u čoveka i da nađu umetnička sredstva kojima bi ono što 
se u njemu događa rekreirali i izneli pred čitaoca. Džejms Džojs 
i Virdžinija Vulf svojim delom istovremeno predstavljaju krajnji 
rezultat skepticizma u odnosu na usvojene vrednosti kojim je 
započeo 20. vek u engleskoj književnosti. U delima ranih reali-
sta pisaca socijalnog romana, revolt protiv onoga što sputava 
čoveka i smeta mu u njegovom slobodnom razvitku ograničava 
se na njegov društveni položaj.” (Marković 1963: 93) 

Dotadašnji sistem izložen je preispitivanju koje isto tako 
može da se preslika na preispitivanje društveno konstruisane 
uloge i mesta žene u sistemu. Virdžinija Vulf definiše novi od-
nos prema tradiciji i u tom aktivnom odnosu prema tradiciji 
ništa nije dovoljno sveto da ne bi bilo odbačeno, niti dovoljno 
bezvredno da bi bilo odbačeno. 

Tradicija se prvo razmatra pa tek onda odbacuje, dok 
Virdžinija Vulf kroz svoja dela iskazuje feminizam koji je oba-
vijen kompleksnim i suptilnim narativima koji može lako da se 
primeni na razne oblike hijerarhije socijalnih struktura (Black 
2004: 17). Kroz sagledavanje i kritiku tradicije, teme rodne ne-
jednakosti, kontrole društva nad pojedincem i nerealnih kul-
turoloških očekivanja, ona konstruktivno izražava nezadovolj-
stvo i razloge odbacivanja te iste tradicije, tradicije koju je na-
metnula „velika patrijarhalna mašinerija” (Capalbo 2010: 1).
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sloboda filmske adaptacije orlanda kao 
osnova njegovog književnog značenja 
– virdžinija vulf u očima sali poter

Teškoće adaptacija dela Virdžinije Vulf nisu nikakva ne-
poznanica. Način na koji će se tim delima prići je bit kasnijeg 
ostvarenja, njegova osnovna i polazišna tačka. To je mesto sa 
kojega će onaj koji je krenuo u tumačenje dela V. Vulf kroz 
drugi medij nastojati da dokaže da fluidnost literarnog teksta 
može dobiti na proširenom značenju i van samih slova. 

Orlando: biografija (1928) je delo koje se može gledati na 
dvojak način: kao gotovo nemoguće za bilo kakvu adaptaciju, 
ili kao čvrsta pozicija na koju se može osloniti, ali nikako dos-
lovno, već nastojati da se kroz nju tekstu dodaju novi tonovi, 
sa njim u skladu, ali da misao spisateljičina ostane prisutna u 
svim vidovima. Na drugi put se odlučila Sali Poter, engleska 
režiserka kada je odlučila da Orlanda 1992. godine ekranizuje. 

Prvi problem sa kojim bi svako u tom trenutku bio suočen 
je možda i glavni: na koji način podeliti uloge zbog karaktera 
glavnog lika u knjizi koji je u prvoj polovini muškarac, a u dru-
goj žena? Da li je bilo potrebno angažovati dva različita, možda i 
slična glumca, ili se smelo upustiti u rad sa jednim glumcem ili 
glumicom i ostati dosledan onome što se i nastoji u tekstu is-
taći, senzibilnost čovekovog unutrašnjeg osećaja za određivanje 
sopstvenog pola? Izborom Tilde Svinton se dobilo najbolje mo-
guće rešenje. Mišljenje o njoj kao androginoj glumici nije moralo 
biti preovlađujuće. Naprotiv – ono što vidimo u prvih gotovo sat 
filma je Orlando koji se ponaša kao muškarac u smislu onoga što 
se od muškarca očekuje, a ne onoga što on u sebi oseća da bi 
trebalo da bude muškarac. Nije se nastojalo na silu Tildu Svinton 
preobraziti u nekoga ko će tumačiti muški lik – ona zapravo tu-
mači nekoga ko će se kasnije i stvarno probuditi kao žensko biće 
koje je u njemu bilo i kada je bio plemić na engleskom dvoru. 

milan zaviša
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Taj čin buđenja je i jedna od stvari koja iskače iz ravni knjiškog 
predloška, ali samo da bi na sopstveni način doprinela snažni-
jem isticanju bitnih stavki iz knjige. Naime, Orlando se nakon što 
shvata da ne može da ubija i da ne pomaže nemoćnom neprija-
telju u borbi budi iz sna, i shvata da je žena, te da je ono što je 
video i proživeo na ulicama Konstantinopolja presudno uticalo, 
bila ona kap koja je definitivno i prevagnula na žensku stranu, i 
da je kriza tzv. muškosti u njoj kulminativno dovela u preobra-
zbu koja je bila neminovna. Sali Poter to svesno ističe igrajući 
se predrasudama o tome šta se od pravog muškarca očekuje, ali 
i namerno vršeći transformaciju samo na formativnoj, pojavnoj, 
vidljivoj osnovi. Na sličnim postavkama ona će se poigrati i for-
mom filma. Ako je knjiga podeljena na poglavlja, ona svoj film 
razdvaja na delove i obeležava ih rečima kao što su „smrt”, „lju-
bav”, „poezija”, „politika”, „društvo”, „pol”. Time omogućava lakše 
kretanja kako junakinje kroz film, tako i gledaoca, kojem je bilo 
potrebno da se na što neopterećujući način prikaže hodanje kroz 
epohe dugo 400 godina kao nešto što bi se zaista moglo i desiti. 
To je uspešno urađeno, a i esejistički karakter filmskih poglavlja 
na fini način korespondira sa književnim predloškom. U vezi sa 
tim je i razgovor koji Orlando vodi sa kraljicom Elizabetom I, i 
podsticaj koji dobija od nje koji opravdava njeno dalje prostorno 
i vremensko kretanje. Sa druge strane, režiserka je nastojala da 
na jedan suptilan, ali opet efikasan način sažme i izvuče esen-
cijalne delove iz dela Virdžinije Vulf – iako svesna manjkavosti 
koji bi takav pristup mogao da donese – a sve u cilju što jasnijeg 
portretisanja lika Orlanda. Zbog toga su neki delovi knjige morali 
biti svedeni na minimum ili potpuno odbačeni, a neki dopisani. 
Stoga i ne bi trebalo da začudi da je kao scenarista potpisana 
sama Sali Poter. Ona je zaista i dala dovoljno svoje građe, i preo-
blikovala delo da bi mogla biti stavljena u tu ulogu sa naglaskom 
da je sve rađeno po romanu Virdžinije Vulf. Ono što je izuzetno 
bitno je promena u delu koji se tiče suđenja oko imovine Orlan-
da gde se Sali Poter odlučuje da izmeni ono što piše u knjizi ne 
bi li svojoj junakinji omogućila rasterećenije poglede i lakši put 
ka krajnjem cilju, konačnom oslobođenju. Na to se nadovezuje i 
romansa sa Bontropom Šelmerdinom u kojem možda pronalazi 
ono što je tragala, nekoga ko odbija da svrsta svoj pol u telo 
koje mu je dato, i ko, kao i Orlando, pokušava da dosegne visine 
slobode, ali na jedan drugi način. I ovde scenaristkinja i režiserka 
odlučuje da izmeni tekst, te ih ostavlja razdvojenim samo da bi 
pokazala koliko dve snažne ličnosti mogu pronaći svoje izbavl-
jenje i bez bivanja jedna sa drugom. 
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Isto tako, stege pola koji Orlando nosi kroz delo Sali Po-
ter jasno ističe naročito jer se i radi o jednom aristokratskom 
okruženju koje ne pruža puno razumevanja ni za žene, a tek ne 
za one žene koje su se nekada izjašnjavali kao muškarci. Stoga 
je vrlo bitna scena razgovora Orlanda – sada već kao potpune 
ženskog karaktera – sa Poupom i Sviftom na jednoj čajanci, 
i potpuna nemoć koja se vidi u briljantnom tumačenju Tilde 
Svinton čiji izraz lica naprosto ostaje potpuno nem na njihove 
prilično mizogine stavove. 

Film počinje i završava pisanom rečju, metaliterarnim mo-
mentom koji i kroz roman ima bitnu ulogu. Ako se Orlando vrlo 
nevešto izražavala i pokušavala da svoja osećanja prikaže na 
što jasniji način, onda na kraju filma dobija svoju potvrdu u 
objavljivanju knjige. Interesantno je da je taj trenutak smeš-
ten u vreme izlaska filma (1992. godina), kao što je u knjizi on 
smešten u godinu objavljivanja romana. No, u tom trenutku, 
Orlando sa sobom ima ćerku (u odnosu na sina u knjizi), i sa 
njom i doživljava neku vrstu ekstatičnog momenta kada biva 
odmaknuta od zemlje, i konačno svoja, zapravo. I ovde je vrlo 
dobro osmišljena filmska varka tako da u prvom trenutku nis-
mo sigurni u pol njenog deteta da bi se kasnije videlo da je u 
pitanju devojčica. No, razmak između prelaska iz 19. u 20. vek i 
kraja filma je vrlo nejasno i prilično prebrzo urađen, te se u nje-
mu pomalo i gubi veza sa junakom, ali je to pak nadomešćeno 
brzom reakcijom u već pomenutim poslednjim scenama. 

Interesantno je uporediti i određena rešenja kada je u 
pitanju igranje sa čitaocem, odnosno gledaocem Orlanda. Ono 
što Virdžinija Vulf čini sa pojmom biografa i obraćanja čitaocu 
gde bliže otkriva sa čime se suočava kada govori o Orlandu, to 
Sali Poter rešava tako što dopušta Orlandu, odnosno Tildi Svin-
ton, da koketira sa gledaocem. Toga nema previše, ali ponekada 
deluje prilično usiljeno, kao nešto što je neizostavno moralo 
biti napravljeno. Bilo je tu i boljih rešenja kako bi se došlo do 
sličnog efekta, ali je ipak potrebno naglasiti poslednji minut 
filma kada tet-a-tet sa onim Nepoznatim iza kamere dostiže 
vrhunac, ali se do tog vrhunca postupno došlo, i na pravi način 
se sa njim film završava. Pogled Tilde Svinton je sve ono što je 
bilo potrebno videti na kraju. 

Osoben je i vizuelni rukopis Sali Poter. Određenoj snolikosti 
i liričnosti samog predloška, ona dodaje sopstveni filmski izraz, 
te dobijamo jednu dobro organizovanu i postavljenu istorijsku 
melodramu u svojoj osnovi, a zapravo metafizičko putovanje ka 
sebi od sebe, sa momentima poetskih uskliknuća, gde se Tilda 
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Svinton još jedanput pokazuje u maestralnosti koja je krasi, 
da bez ijedne reči dočara situaciju. Fotografski vrlo precizan, 
film svoju snagu crpi i iz vrlo disciplinovanih kadrova koji ne 
izmiču stilskim poigravanjima, već jasno dočaravaju potrebne 
situacije. Izvesna jednodimenzionalnost, koja pokatkad može 
zasmetati, samo je u službi glavnog karaktera i njegove unu-
trašnje prirode melanholičnog podteksta koji je na baš takav 
način i potrebno vizuelno kontekstualizirati. Sve preko toga bi 
vodilo nasilnosti u režiji, i usiljenom traženju smisla tamo ga 
nije bilo potrebno biti. 

Sali Poter je uglavnom uspešno došla do zadovoljava-
jućeg balansa kada je u pitanju književni predložak zahtevnije 
vrste, ne dajući da joj on izmakne iz rediteljskih ruku, ali i da se 
tu previše ne usidri. Mera je ovde izraz prave vrednosti stvari.
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selektivna bibliografija virdžinije vulf 
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cput crne osmice

I

Beskrajno hladan, dalek, beskrajno malo, svega – sedi nid-
zacash@gmail.com na barskoj stolici. Pričati o tome, nemoguće. 
Sam pokušaj boli. Neki ljudi su od plastike i ništa ne osećaju.

Sedi na stolici, pilji u tačku i misli: voleo bih da je sve, 
možda, bilo drugačije. Osmogodišnja devojčica s plavim maš-
nama na vrhovima kika prilazi mu i pita ga šta, zapravo, želi. 
Nidzacash@gmail.com ne odgovara. Gleda u prazno, kao i pre.

Ozbiljan. Beskompromisan. Pilji. Možda jednostavno ne zna.

Stanje se pogoršava. Šok koji je doživeo nikako da mine. Šo-
kovi po pravilu kratko traju. Ali odavno je, greškom, njegov špil 
pomešan sa špilom šoka pa sad on zazire sam od sebe, šta će.

Nidzacash@gmail.com misli: sasvim bezvezan dan. Ruke 
se tresu. Noge klecaju. Ništa se ne događa.

Mali je rekao: dosta. Niko se nije bunio. Prokleto dobar 
viski, gde ste ga nabavili. A juče, sumnjao je i u sumrak. Suton 
se rastakao o beton. Kupuje brlju od komšije Makedonca.

Malo pre toga, isto prethodnog dana, naizgled sasvim sre-
đenih misli, nidzacash@gmail.com hodao je, duž trotoara, u zala-
zak – i zalazak je, očekivano, izmicao. Tako je bilo oduvek, pita se.

Besmisleno, pomišlja. Latice svisle. Pokraj puta. Zgromlje-
ne konzerve.

U besanoj noći brojati zvezde i pustiti jezik da čini sa so-
bom šta mu je volja. Pustiti ga da jurca i bezbrižno napušta sve 
što bi htelo nekom da pripada.

ivan antić



II

Nidzacash@gmail.com, o kome je reč, može reći da ga u 
detinjstvu ništa nije zasvrbelo. Drugi u ranama od češanja. Sve 
do punoletstva, njegov najveći problem.

Koliko daleko možeš, pita sam sebe nidzacash@gmail.
com. To se nikad ne zna, odgovara nešto u njemu. Duneš i sve 
nestane, ode u majčinu.

Odavno je to tako, odvajkada.

Nikad nisam razumeo pse, kaže nidzacash@gmail.com, 
mrze kad ih neko miluje, a prave se.

Ali braniti otadžbinu (van otadžbine), misli nidzacash@
gmail.com, ništa gluplje nije moglo da me snađe.

Nidzacash@gmail.com izbacuje ogromne kolutove dima 
na nekom beskrajno dosadnom mestu, srpski midlvest. Narav-
no, igra se bilijar, plavuše žvaću žvake, kvadratići karo košulja 
se ukrštaju, postajući rombovi, dok makljaža traje.

S prve godine faksa na ratište, pa natrag na prvu godinu. 
Pa spremaj ispite, kao drugi.

Blesav si, prikane, kaže mu neko.

Ništa od toga. Džabe se trudiš. Sreća je, kao i ozbiljnost, 
uvek na drugoj strani ulice. Gde god da si.

Bezumniče, kaže mu neko treći, mogao si bar da probaš, a 
sad sediš tu i ništa ne radiš. Bezveznjakoviću.

Bar da pokušaš – a ti ništa.

III

Nakarminisane žene, pomišlja nidzacash@gmail.com u 
autu. Bezazleno zatrubiti s vremena na vreme. Dopuštati da se 
sve dešava bez razloga. Bar dok voziš. Dozvoliti sebi da misliš 
na tren – makar za volanom.

Nidzacash@gmail.com je beskrajno tužan. Kosmički usisi-
vač ostavlja ga bez vazduha. Bez daha. Bez duše.

Kako mogu biti tužan ako nemam dušu, pita se nidza-
cash@gmail.com.

Tužan si baš zato što je nemaš, kaže mu glas. Ne jer nego zato.

Srećom, samo je deportovao neke ljude u nekom selu. 
Bila je noć, ne seća se kom.

(Mogao je završiti na gorem zadatku.)
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Klima glavom društvu iz auta koji ga pretiče, vozi 20km/h. 
Posle ću jednostavno otići na skijanje, pomišlja. Ne razumem, 
kaže naglas. Ti ne znaš da skijaš.

(Možda i jeste, ali se ne seća.)

Da li je iko primetio kako se spetljao dok je vadio šal iz 
rukava u bilijar klubu. Nidzacash@gmail.com mora priznati da 
je čiviluk bio iznenađujuće strpljiv. Možda otud sve dolazi (iz 
strpljivosti ili iz rukava), pomišlja nidzacash@gmail.com.

IV

Vidimo se, rekao je šankeru, kao da je hteo još jednom 
da pokuša, ali džabe. Nikad mu to nije polazilo za rukom. Sjaj 
dnevnog svetla, kad je otvorio vrata, obasuo je pehare za šan-
kerovim veveričjim potiljkom. Tada mu se učinilo da nešto vidi.

Nezgoda je u tome što mu se to stalno događa, uvek izno-
va, misli on. Kao kad sanja da na stolu odjednom nema rupa.

Nidzacash@gmail.com je ubeđen da je kasno da se izvi-
njava kosmosu. Ništa od svega toga ne vredi. Ostaje još samo: 
osloboditi se. Prestati da misliš, kažu, nije lako, misli on dok 
zatvara vrata automobila premekim potiskom, te mora još jed-
nom, jače. Ipak je to smešno, kaže naglas, ohrabren što je u 
privatnom mobilnom prostoru, u autu. Prijatnost kabine. Kao 
da uvek nešto mislimo. To su samo tragovi nekih reči, slika i 
koječega, ali najčešće, misli nema.

Tell ‘em that God’s gonna cut ‘em down
Tell ‘em that God’s gonna cut ‘em down

V

Nidzacash@gmail.com pali auto i pomišlja: odlazim od 
svega. Ostavljam vas. Žao mi je zbog toga. Dok misli o mrlji na 
čaši u baru beskrajno mu je žao što je to shvaćeno kao uvreda. 
On je uvek želeo da bude drugačije.

U redu je sve to: smisao se ponekad lagano valja. Poput 
paperjastih loptica niz livade. Uvek je potreban dodatan napor 
da se laže.

Možda se moglo i drugačije, pomišlja nidzacash@gmail.
com, ali to nikada ne možemo znati. Nije problem što nikada 
nećemo saznati već je posredi nešto veće, misli on.
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Kad stane na crvenom svetlu uzima olovku i beležnicu i 
počinje nervozno da žvrlja. Samom sebi kaže: crtam ti o onome 
šta se dešava kad miš u crtanom omaši rupu. Njegovo telo? 
Njegova psiha? Dakle?

Žuto je, i on mora da odbaci blokčić na suvozačko mesto.

Sasvim drugačije bih ja stvar postavio, misli on.

Uvek to ja, podsmehuje se sebi.

Bestežinsko, tiho veče, dodaje melanholično, u nared-
nom taktu.

VI

Nidzacash@gmail.com od svega najviše voli napušten ča-
mac u kojem sedi na obali kad ga svi ostave na miru. Trska, 
žabe, blentav mesec u obližnjoj vodi. Cvrčci. Pri pomenu cvr-
čaka popijeno pivo se pretvara u bič ošinut o zemlju čiji se 
talas odapinje od stomaka, izdiže duž digestivnog trakta, sve 
do usne duplje, gde pronalazi spokoj, u podrigivanju.

Tako da se ne može rekonstruisati šta je mislio neposred-
no pre toga, nidzacash@gmail.com kaže: osamnaesti put ti ka-
žem da ne možeš stvari čitati unatrag. Ništa ne dobijaš. Samo 
loš zadah. 

Otkriće je, kao i sreća, uvek na drugoj strani obale. Uvek 
je tako. Zapamti.

Prostota bivstva nikad ne prolazi. Koliko god piva popio.

Blizu si, ali ne znaš kako je kad si zaista tamo.

Nidzacash@gmail.com-u se odjednom jede piletina. Okre-
će auto i odvozi se do restorana brze hrane gde uvek odlazi kad 
mu se smrkne. Domaća varijanta Los Pollos-a. Nidzacash@gmail.
com pomišlja kako je u pradavna vremena moralo da postoji 
gatanje iz pilećih kostiju. Zbranih na gomilu.

Odjednom, ošine ga misao: ozbiljnost je tamo gde je otkriće.

Dakle, na drugoj obali je piletina?

Ne, pogrešno je shvatio.

Sigurnost ne postoji, opusti se, šapne sebi na parkingu.
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VII

Kasnije kod kuće sipa vodu u lavor. Kakvo je to sad blen-
tavljenje, nešto sam sebi zamera. Voda je vrela, ali njemu odgo-
vara. Prepredena je voda, upletena sama u sebe. Neko će ga jed-
nog dana shvatiti, ako ne pre, u staračkom domu. To su samo 
okovi, gleda uveličane kvrge u lavoru.

A možda je moglo drukčije biti. Da sam bar sam, a ovako 
moram nekog da teglim za sobom.

(Nidzacash@gmail.com svojski lupeta jer misli na samog 
sebe; za samog sebe, kao drugog, privezan je lancem.)

Ni on sam ne veruje da sve to ima ikakvog smisla, pravdanje.

VIII

Dok priprema čaj ne može da ne prizna sebi kako je ma-
len. Kako je malen dok gleda nabubrelu beličastu kesicu. Ona 
ispušta boju kao što hobotnica ispušta otrov i pluta po vodi s 
daleko više određenosti nego on. Po svetu. Kako neko ko voli 
tišinu može toliko da čavrlja sam sa sobom. Javlja mu se slika 
kako njegove misli pišaju svuda po stanu. U tom trenutku, nid-
zacash@gmail.com oseća nadimanje i upućuje se u toalet.

Pa ipak, opranih ruku, pomišlja da je duhovno siromaštvo 
gledati na stvar drugačije.

Neophodno je imati snage da se suprotno čini, od sebe, 
od drugih, od svih.

Prepreke?

Ostaviti prah svesti da drugi tumače. Beskrajno slaba 
stvar.

Otkud sad misao, pita se nidzacash@gmail.com.

Ta on je mislio da ga je misao odavno napustila.

Ipak, otišavši na počinak pomišlja da je neophodno do-
pustiti sebi da ponešto ostane i nejasno. Filmove ostavlja dru-
gima, bar privremeno.

Nidzacash@gmail.com će zaspati s umirujućom idejom da 
mora načiniti vazduh koji diše od smoga iz tuđih knjiga.

Ujutru, nakon doručka, ruke će reći napolje. I nidzacash@
gmail.com izlazi u lep i sunčan dan. Širi ruke ka nebu i kaže: 
nikad se ništa, zapravo, dogodilo nije.

Ništa izuzev one noći.
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две песме

ЈУГ

Песак ме буди кроз очи
Отпоздрављају ми ваздух птице
У ушима цик
Уста за шум преуска
Зенице звече
Кроз облак видим нечије лице

Зора је родила умрло дете
Осама спава без игде икога
Смрт је у коми
Чекам на тој стени
Да нешто себе створи

Док сам још увек у мени

Одједном срце ми се разлије
А роса скори

Најзад видећу то

А из оног облака
Гледају ме моје очи

Ко је кога видео

дарио кунштек узелац
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УСПАВАНКА

Тата
Да ли сам будан
У трен кад време спава

Сине
Време пролази
И док само себе сања

Тата
Лети ли мушица или је умрла
Кад је поједе у ваздуху ласта

Сине
И пужа на крају стигне салата
И лед може да греје
А некад те хлади ватра

И кисеоник дише
И сиса себе сише
И слово само себе пише
Све из себе у себе пролази
Сине
Не могу више
Разумећеш    
Убија ме слобода
Јер свеопште постаје клише

Заспаћеш и без овога
Једнога дана
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штојер

Ја не могу да живим у Берлину. 
 Шкловски

Милошевићева леворука жена, Сенка, враћа се са пија-
це и затиче га у кревету. Галами на њега, јер је обузима при-
годни, али и праведни гнев некога ко је купио све што је 
неопходно.

И више од тога.

Хлеб, јаја, мармелада.

Док доручкује, Милошевићу се чини да од себе више 
нема шта да очекује. Премда га то вређа, чини му се да више 
ништа ни не може.

Милошевић: „Зашто она сада не једе?”

После доручка, Милошевић наставља да се пита шта 
му ваља чинити. Навикнут да брине о чињеницама и ства-
рима које се тичу посла, он не зна како да се односи према 
унутрашњим делатностима свог бића. Сада, када је арбајтслос, 
ужас који га обузима темељи се на осећању да је себе самог 
протраћио на послу који је до јуче радио. Безначајност рад-
них резултата на које је потрошио дванаест година сопственог 
живота, увећана је сада чињеницом да ни њих више не може 
да вреднује.

Зар се у томе огледа феномен хемије угљених хидрата, 
о којем је једном било речи у разговору са Шпером?

У детињству му то не би тако изгледало. Људе као што 
је он сам, доживљавао је тада сасвим озбиљно, придајући им 
важност која им – сада то види – нимало не припада.

Милошевић: „Ко би могао то да осмотри и да се томе 
насмеје?”

љубомир кораћевић
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Уколико би се нашао когод обузет духом приповедања 
(Geist von Geschischte) ко би желео да са сатом у руци из-
мери сад колико дуго ће Милошевић мислити и говорити о 
детињству, остао би без речи: Милошевић не жели да о де-
тињству говори и мисли као о ужасу који је део неке опште 
појаве. Детињство изузима из свега што га брине и што, како 
му се чини, доприноси укупности лудила на свету.

Али, његове се бриге умножавају.

Истина неоправдано, али до неслућених размера.

Док је живео у својој земљи, чинило му се да би могао 
да живи било где. Али, у његовој земљи нису му се бриге ум-
ножавале до неслућених размера. Коверте рачуна, примера 
ради, нису га узнемиравале. Отварао их је одмах, готово без-
брижно, иако огорчено. Сада их већ дванаест година најпре 
ставља на сто, не би ли се сродио са њима.

Углавном су то рачуни за стан, осигурање, превоз.

Једном годишње за порез.

Као да је службеница у пореској управи, Милошевиће-
ва жена, Сенка, потура му сад под нос својом левом, бионич-
ком руком један такав рачун.

Милошевић се у вези са тим секира.

Да сада вечера, уместо што доручкује, сигурно је да 
након тога не би могао одмах да заспи. Видео би своју дели-
мично бионичку супругу иза огромних наочара, за писаћим 
столом, како га не препознаје док му се обраћа љубазно, за-
страшујуће љубазно.

Милошевић би покушао да је подсети да су у браку, 
али му то не би пошло за руком.

Било би јасно да све одлази у погрешном правцу, па би 
остао потом и сам без поверења у брак.

Милошевић се, осим тога, не присећа више радо окол-
ности под којима је упознао своју Сенку. У ретким тренуци-
ма у којима у сећање призива управо те околности, он пре-
гледа старе фотографије. На њима посматра Сенку, питајући 
се одговара ли његова жена фигури на фотографији. Када 
би сад, док устаје, настојао да прилагоди Сенку свом виђењу 
неке од тих фотографија, препоручио би јој фризуру, купио 
би јој чак и одећу за коју би инсистирао да је носи, нарочито 
уколико би радила неке од кућних послова. А, можда би за-
хтевао и да у кући седи на једном или другом месту.
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Али, Милошевић је престао да фотографише.

И своју жену, и све остало.

Када данас, међутим, прегледа те старе фотографије, 
мада то чини ретко, иако их чува пажљиво, Милошевић по-
мишља да би имао штогод да препоручи својој жени, али 
од те помисли одустаје потпуно сигуран да би све то било 
неуспешно.

Уколико би се нашао когод ко би желео да разликује 
битно од небитног у Милошевићевом говору и мишљењу, 
требало би да пребројава асоцијације које у Милошевићевој 
свести проузрокују одређени појмови. Премда, нажалост, 
нема услова да се испровоцира његова афектација психо-
лошким дражима, директни инстинкт препознавања, који 
имају и неке животиње – нпр. пси – могао би омогућити 
опажање већ и најтиших Милошевићевих колебања емо-
ционалне, моралне или интелектуалне природе.

Реч је о фином осећању за квалитет и квантитет афека-
та књижевних јунака, као и својих ближњих.

Приповедач би, са своје стране, могао пратити кривуљу 
Милошевићевог пулса, али и кривуљу дисања.

Нико не би требало да страхује за Милошевићево 
здравље.

У међувремену, он покушава да се ослободи забуне у 
коју је сам себе гурнуо, па одбија да отвори порески обра-
чун који остаје на столу.

За столом остаје да седи и његова супруга.

Слутња, као да је безбедносна служба, наводила је Ми-
лошевића дуго на помисао да Сенка, његова жена, рођена 
Вјештица, води „недоличан приватни живот”. Никад није ут-
врдио до краја да ли је то истина. Услед тога, ипак, Милоше-
вићева радна способност битно се смањивала у данима док 
је одлазио на посао. Тегоба му се нека сливала низ грудни 
кош кад би о том питању мислио, све до истурених ребара.

То се ипак није примећивало, јер, кад би обукао мајицу 
или кошуљу, захваљујући релативно широким леђима, дело-
вао је сасвим складно грађено.

Сенка је, међутим, добро познавала његове телесне 
пропорције, као да је и сама зависила од њих. Она је од себе 
крила ужас који би је обузео сваки пут када би уочила на-
гомилано поткожно сало у пределу повише Милошевићевих 
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кукова, које се таложило ту, упркос чињеници да је он мр-
шав човек.

Никад му није опростила ту подвалу.

Томе, међутим, не би требало давати било какав зна-
чај, када нас дух приповедања не би водио до сазнања да 
је у прошлости било научника који су сматрали да управо 
у томе треба видети материјал за изградњу темперамента. 
Неки професор са Универзитета у Тибингену – уз извесне 
ограде које би му морале бити допуштене – сматрао би да 
је Милошевић човек оштећених уверења, пун криза, у које 
допада искључиво због начина на који тумачи свет. У тим 
би кризама Милошевић седео непомичан, као закован пред 
телевизором, или би скакао около од беса, вртећи се у круг. 
Свима и сваком би пружао отпор, заузимајући тзв. неприме-
рене позе или правећи гримасе.

Професор из Тибингена: „Милошевић заиста има хро-
ничну инсуфицијенцију снажних осећања, али и велики та-
ленат за фантазирање.”

Може се, осим тога, претпоставити и да би у том налазу 
стајало да је Милошевић наглашено естетична природа, али 
се не би могло, без додатних истраживања, са сигурношћу 
рећи ком би типу врло осећајних људи Милошевић припадао: 
а) онима који су склони афективном понашању јер су некоме 
или нечему потчињени, или пак б) типу људи који, као какве 
аристократе, племићки суптилно и хладно гледају на свет.

Могућност да Милошевић припада типу патетичних 
идеалиста не би била узета у обзир. Не би било разлога да се 
не сматра да је његова нарав пророчка, а машта проналазачка.

Милошевић поподне проводи у шетњи. На брду остаје 
дуго загледан у седам кула над делом града који није велики, 
али није ни мали. Млад човек кога је Милошевић некад по-
знавао, а кога прилично дуго није видео, поздравља га и пита 
на српском: „Како си, шта има ново?” Када му Милошевић 
одговори на та питања, он каже: „Ништа се ниси променио.”

Током одрастања, Милошевић је знао да покаткад оста-
не збуњен, али би му се поглед тад жарио: одавао је борбу 
унутрашњих уверења, често праћену испразним осмехом. 
Тим је осмехом настојао да искаже љубазност према онима 
који би га, сасвим случајно, окруживали.

Милошевић би тако деловао као озарен.

Небеса су најлепша на земљи.
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Настављајући разговор са самим собом, Милошевић 
поставља питања, па на њих одговара. Захваљујући правним 
знањима и техникама које је стекао током студија, успева му 
да каткад одбрани себе од сопствених оптужби, које време-
ном бивају све сложеније, озбиљније и препреденије. Неоп-
ходно је, мисли, да човек предузме многе духовне и интелек-
туалне напоре да би доспео у ћорсокак у којем се, он, сада 
налази. Ипак, Милошевић има утисак да оно што он мисли 
или ради са лакоћом, припада општем искуству. Разлог за то 
је што он, сасвим поуздано, познаје већину искустава људи 
који га окружују и које сусреће.

Они пак немају његова искуства.

Они не знају како је било.

То је истина. И то се зове svaasna.
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ludilo u dvoje

Čim su se začuli uzdasi, zamislio sam drusnu Kubanku u 
čipkastim čarapama. Ne pamtim druge detalje. Zadovoljavam 
se stereotipima – crna kosa preko golih ramena, blistav osmeh. 
Obična devojka slična onim koje sam sretao ispred Casa de la 
Musica, u ulici Galiano, vrelog novembarskog dana, pre petnaest 
godina. Nasmejana i požudna. Tada sam sebe još uvek smatrao 
mladim, šarmantnim i napaljenim. Nedostaje mi Havana. Nedo-
staje mi mladost. Ali sada imam nešto drugo. Dolivam konjak 
iz mini-bara u kristalnu čašu. Osećam se moćno. Kao ostvaren, 
uspešan muškarac. Barem zamišljam da to tako izgleda. Zado-
voljstvo pomešano s zebnjom – ne može biti bolje. Tumaram 
pogledom po apartmanu. Napokon da se nešto lepo desi. Sad 
sam veliki pisac – dajte mi vaš novac. Moji domaćini su se baš 
potrudili. Još uvek ne znam pravi razlog zašto su od svih škra-
bala na svetu odabrali baš mene. Ali, udobno mi je. Kraljevsko 
plava. Moja omiljena boja. Svileni kimono me miluje. Ovakav 
glamur nikada ne bih mogao da priuštim. Moram da se opustim 
i uživam dok traje. Rekli su mi – budi strpljiv i čekaj.

Prolazi prvih pola sata. Glas žene ne jenjava. Zadovoljno 
stenje. Pomeram zavesu. Izlazim na terasu. Vižljast gospodin 
u pižami, iz susedne sobe, naćuljenih ušiju uživa u sonati. Ne 
prikriva erekciju. Čim me je ugledao, razvlači osmeh.

„Haj!”, pozdravlja. 

Podižem ruku.

„Haj!”

„Uskoro će biti gotovo. Svake večeri je ovako. Ovde sam 
već nedelju dana”, izgovara, pa navrće šampanjac iz boce.

Dva dana sam proveo leškareći po ležaljkama oko bazena. 
Nisam se ništa pitao, samo sam naručivao koktele. Treća noć. 
Isti glas stenje. Žmurim. Nakon bezobrazne Mađarice s razma-
ženim mopsom, zamišljam malu, guzatu, grguravu Španjolku u 
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vatrenoj majici s crveno-žutom zastavom preko dojki iz kojih 
curi čokoladno mleko. Pamuk se pretvara u aluminijumsku foli-
ju i ja je odmotavam kao milku od trista grama. Pribija me snaž-
nim butinama. Uspaljenim trzajima izbija mi vazduh. Kroz než-
ne dlačice na njenim maljavim podlakticama probija se znoj. 
Sve izgleda savršeno. Napulj. Hotelska soba. Internacionalna 
konferencija o mogućnostima virtualne realnosti. Ne znam 
mnogo o tome, ali najavljen sam kao glavna zvezda. Kakogod. 
Tu sam. Osećam se kao da ceo hotel želi da me pojebe. Telefon 
zvoni. Iznenada mi u misli dolazi supruga. Baršunastu postelju 
i baldahine zamenjuje dobro poznat krevet. Nalazi se nasred 
igraonice gde smo proslavili sve dečije rođendane. Vodimo lju-
bav u pomrčini. U tišini. Deset godina smo u braku. Nikada je 
nisam prevario, ali neprestano razmišljam o preljubi. Stenjanje 
je sve glasnije. Prerasta u nekoliko italijanskih reči. Zanosno ih 
ponavlja. Značenje te prosto proširene rečenice ima neke veze 
s brzinom. Telefon zvoni, ne prestaje. Razmišljam da napišem 
nekakav govor. Da se pripremim za nastup.

U lobiju hotela pažnju mi privlači crnokosa mačkica, pre-
planulog tena, u cvetnoj lepršavoj haljini. Bosa skakuće. Mali 
medved. Na listu leve noge podrhtavaju mladeži raspoređeni 
kao sazvežđe. Upravo sam doručkovao i vrtim cedulje po ko-
jima beležim misli za moje obraćanje. Nisam siguran u kom 
pravcu bi trebalo da nastavim, pa sam odlučio da, pre nego se 
vratim u sobu, pronađem Kuvera. On me dovukao ovde. Moraće 
da mi pojasni neke stvari. I koliko još moram da čekam. Maše. 
Namiguje. Miriše na narandže. Možda je to ona. Devojka koja 
stenje. Pratim je. Silazi niz stepenice ka kockarnici. U podrumu 
su valjda ruleti. Odmah pored ve-cea. Ne odvajam pogled. Kri-
jem se iza statue obezglavljenog muškarca. Nestaje kroz prolaz 
osvetljen zelenim prigušenim svetlom. Oživite vaš raj. Natpis 
me privlači da krenem za njom.

„Nije potreban novac. Ulazi u cenu smeštaja.”

„A broj sobe?”

„Da. Broj sobe.”

U prozirnim čaurama konzumenti se znoje. Pulsiraju. Za-
težu žile. Vezana tela podrhtavaju. Pojasevi imaju ojačanja. Ona 
navlači svoju kacigu. Ja zauzimam slobodnu kapsulu nedaleko 
od nje. Vrata zatvara mladić s legitimacijom oko vrata. Ne znam 
šta da očekujem.

Prepun lift. Polako se penjemo. Gledam u njen potiljak. 
Onda se spuštamo, ubrzavajući. Dijafragma mi se podiže. Kao 

98d
o
m

e
t
i



da svršavam. Iz stomaka. Kroz noge. Udarac. Treskav zvuk. Po-
klopac metalne kante ili sudaračke činele iz asamskih igara. 
Vrata lifta se otvaraju. Izlećemo na zelenu livadu. Svi nastavlja-
ju da trče. Ja stojim. Ne znam gde ću.

„Samo zamisli. Ne moraš ni da zatvoriš oči”, izgovara, sa-
svim sigurna u to što bi trebalo da uradim.

„Šta?”

„Kinesku četvrt. Njujork. Ja bih tamo. Hoću gužvu.”

Lovokradica obljubio sobaricu. Udarna vest. Drugačiji si. 
Otkud ti kosa? Žuta štampa podvaljuje. Okruženi smo kineskim 
knedlama. Ona me grli na metalnom poklopcu. Čije je ovo telo? 
Poklopac šahta vibrira od masivnih točkova taksija i kombija 
punih povrća. Isparava. Oduvek sam želeo da izgledam kao s re-
klame za donje rublje Calvin Klein. Izlog prenatrpan slatkišima. 
Da li ti se sviđa? Šimpanze s crvenim kačketima žvaću banane. 
Zelene. Zavijene u listove koke. Potrebne su nam senzacije. Na-
lazimo se u filmu. Ona mi šapuće. Prepusti se. Ezopa su razapeli 
na krst. Klanjaju mu se u ogromnim tržnim centrima. Vidi dabro-
ve. Zabavljači na ulicama. Ubogi prosjaci s šapama sakrivenim 
pod uništene mermerne pločnike. Ona hoće gužvu. Belodlaki 
vepar diktira sudbinu zaliha. Hrani ceo svet. Pogledaj žice. Po-
gledaj vodove. Upire prstom i viče. Očerupani galebovi recituju 
lošu lirsku poeziju. Ponavljaju reči. Vrte iste metafore. U krug 
oko spomenika solidarnosti. Koji ti je omiljeni kolač? Krempita. 
Meka je. Glatka pod jezikom. Ukus vanile. Neodoljivo. Probaj 
ovaj. Trpa mi u usta. Razbila je izlog. Ranjeni mačor poziva na 
anarhiju. Riblji skeleti se teturaju. Vrelo ulje kulja k odvodu. 
Imaš bujnu maštu. Štipa me za slabinu. Po gradskim parkovima, 
džinovske gumene lopte. Prva kap semene tečnosti zapala joj 
je za grlo. Nemoj da si takav, kaži mi kad svršavaš. Jadničko. Ti bi 
da vodimo ljubav. Moraš prvo da me upoznaš. Moram prvo da te 
dobro upoznam. Nisam rekao ni reč. Sredi svoje misli. Vidi se da 
si nov u ovome. Divim se repu pauna koji nakon šepurenja ide 
na klanje. Lemuri igraju „čoveče ne ljuti se”. Ne shvataj suviše 
lično ako te uništim. U krematorijumima peku prašume. Ko si 
ti? Pita me. Ja sam pisac. Možeš li da mi obećaš nešto? Sve, šta 
god poželiš. Koliko mogu da se uzdam u to? Moja obećanja vrede 
više nego ispunjenja svih muškaraca s kojima si bila. Vickast si. 
Obećaj mi da niko nikada neće saznati za nas. Umem da budem 
diskretan koliko i tvoj dildo. Držim te za reč. Jesi li oženjen? Jesi 
li udata? Nije važno. Hoćeš da se tucamo u mraku? Ne volim tu 
reč. Hoću da me jebeš na svetlosti vatre. Tesna je. Stegla je zido-
ve. Vlažna ćelija. Gledam naše senke. Iz sive gromade izranja 
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čudovište. Najpre jedna, pa dve, pa četiri ruke. Dvoglavo, sisato, 
masno. Uvija se. To ne traje dugo... onda se sklupča i umiri. Mazi 
me. Volim nežnost. Kaže. Mazim je. Kako se zoveš? Roberta. Gde 
ti je nestalo lice?

„Gospodine. Gospodine.”

Osećam prst koji me probada u stomak.

„Za prvi put je previše.”

„Gde sam?”

„Držite se za oslonac. Ovo je sasvim normalno.”

Izlazim. Robertina kapsula je prazna. Rekli su mi da je 
otišla pre deset minuta. Imam poteškoća da održavam ravno-
težu. Četvoronoške se penjem uz stepenice. Štucam. Kroz zube 
dozivam Kuvera. 

„Soba četristo dva!” 

„Soba četristo dva”, urličem.

Uzalud je stenjala. Ništa nisam čuo. Nepunih trideset sati 
borbe da ustanem iz kreveta. Iscrpljen. Kroz san sam progutao 
dva analgina. Probudila me je sobarica, koja je iz predostrožno-
sti morala da uđe u društvu osoblja iz odeljenja za održavanje 
i sanaciju. Naručio sam obilan obrok, kafu i dva bokala ceđenih 
citrusa. Osećam se preporođeno. Nisam ni pokušao da doznam 
koje je doba dana. Ponovo sam se sjurio stepenicama.

„Gospodine, da li ste svesni opasnosti da postanete zavisni.”

„Sve je pod kontrolom.”

„To se već dogodilo u gerontološkim centrima.”

„Jebe mi se. Mogućnosti su beskonačne.”

Urbana, ambiciozna devojka, puna samopouzdanja, prola-
zi i izbija mi mapu Berlina iz ruku. Umišlja da maršira modnom 
pistom u beskraju između solitera. Po srči od polomljenih ogle-
dala ponosito vrti guzom. Vuče šanel torbicu i nakaradni profil, 
nevešto ulepšan šminkom. Ja sam bubuljica na njenom obrazu 
kojoj se divi. Nalazi neizmernu radost kada pomisli na popod-
nevne bezalkoholne koktele s doteranim drugaricama i prepri-
čavanje propuštenih šansi na velikim promotivnim žurkama u 
Silikonskoj dolini. Dodiruje me prstom s malim slojem pomade, 
dok izneverena ispija moku. Ona me neguje da se ne sasušim. 
A ja bih se istog trena pretvorio u inficiranu ranu i oslobodio se 
gnoja. Odmah pored nje mišićavi tip žvaće žvaku dok čeka pro-
buđenu emociju njegove barbike. Dodirnu se prstima dok za-
jedno skroluju utučenost na njenom telefonu. On ima smisla za 
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biznis, a ona za pravdu. Vrtimo se zajedno na vrhu televizijskog 
tornja. U restoranu. Za istim stolom. Onda ih brišem. Treptajem. 
Agresivno. Najpre ih ubijam viljuškom, ali mi se to ne dopada. 
Napravio sam nered. Ponavljam sve. Nekoliko puta. Dok ne pro-
nađem savršen način da odu. Prilazi mi konobar s leptir maš-
nom. Pokušavam da naručim onaj kolač koji mi je trpala u usta. 
Pita me da li sam Rus. Kažem mu da mi donese sve kolače koje 
imaju. Kako da je dozovem? Na tacni dobijam cedulju. Do sinoc 
sam mirisala na tebe. U potpisu Roberta. Stvorio sam naliv pero. 
U saksiji. Među cvećem. Stavi što više omiljenog parfema da me 
poništiš. Na poleđini sam napisao. Mašem konobaru. Predajem 
mu poštu. Smešim se. Nečemu se nadam. Svetlucaju berlinske 
opštine na istoku. Kroz pet minuta donosi mi novu cedulju.

Ona: Još sam pod utiskom. Ti si za sve zaslužan, ja sam 
nekako samo postojala.

On: Mogu da zamislim kako bi nam bilo kad bi pored tog 
samopostojanja i gorela kao ja.

Ona: E, to bi bilo jako zanimljivo.

On: Ne znam zašto, ali uz taj trenutak zamišljam neku me-
ćavu ili oluju napolju, a mi negde na sigurnom, goli, znatiželjni. 
Ispitujemo naša tela.

Ona: A iz kamina drvo pucketa.

On: Pucketalo bi sve pod nama.

Ona:

On: Šta radiš? Gde si?

Ona: Uspavala sam decu, pa malo blejim. Muž mi je na pe-
canju. Zato si mi pao na pamet. 

On: Kad se vraća? Voleo bih da te vidim.

Ona: Nikad. Poješće ga štuke. Poslednje noćno pecanje. 

On: Kad i gde? Znam da letim.

Ona: More. Pučina.

On: Sad bih te baš oteo. Više puta.

Ona: Pa na jedrilicu pravo.

On: U galaksiju, u svemirski brod na solarna jedra.

Ona: Zanimljivo.

On: Da nastanimo neku novu planetu i jurcamo goli oko ve-
likih cvetova vanile.

Ona: Večeras u sedam?

On: ?

101

d
o
m

e
t
i



Ona: Foaje hotela.

Senzacije u crevima. Hronometar. Trema. Uzbuđenje. Me-
tronom. Nesiguran ljubavnik. Sat. Silan beli sat procenjuje. Če-
kam da praznina iscuri. Vremensko pozicioniranje je besmisle-
no. Etalon sam za merenje veličine koja se proteže u beskonač-
nost. U prošlost. Kroz tkiva i kosti u budućnost. Voz je krenuo iz 
jednog grada. Vremenski trenutak. Putovanje do drugog grada je 
trajalo. Vremenski interval. To su osnovni pojmovi na koje mogu 
da utičem. Mislima. Željom. Saznanjem. Potrebno je samo da 
odlučim da je večeras i da je sedam.

Hodnici su puni gostiju. Vrata svih soba širom otvorena. 
Kao da više niko ne mari za svoju privatnost. Razmenjujemo 
intimnosti. Glavu za glavu. Stepenicama se spuštam do recep-
cije. Usput mirišem plastično cveće. Za masivnim stolom od 
mahagonija sede sva lica koja poznajem s terase. Dok slušamo 
performans. A tu je i Kuver.

„U pravi čas”, rekao je.

„Ne seri, jurim te danima. Kad nastupam?”

„Sedi. Pridruži nam se.”

„Ne mogu. Očekujem nekog.”

Kuver insistira. Primećujem da nisam prikladno odeven. 
Zapravo, svi smo u pižamama.

„A gde to nastupaš?”

„Pa, znaš. Ona stvar zbog koje sam ovde.”

„Podseti me.”

„Ja sam književni huligan moje drage pičkice”, širim ruke 
i nudim se.

„Ja sam vajar”, neko je dobacio.

„Pisac?”

Klanjam se.

„I, šta si značajno napisao?”

„Pa, znaš to.”

Smeje se kao bolestan pas. Na trenutak kao gladna hijena.

„Pomisliću da si nepodoban. Šta misliš, gde se nalaziš? 
Ko sam ja?”

Došla je. Utegnuta. Oštra. Namrgođena. Izgleda kao kroti-
teljka slonova. Bulhuk steže krhkim prstima. Svi su poskočili i 
uzdahnuli.

„Roberta Mikelino. Drago mi je.”
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„Na okupu smo. Možemo da počnemo.”

Pritka od žada je prva imala tu čast da je dotakne. Onda 
se rukuje redom. Kuvera preskače. Mene nije prepoznala. Oce-
njivački je podigla obrve. 

 „Vi ste tu gde ste, a mogli biste da budete i negde drug-
de. Istovremeno”, rekla je.

Gledam kroz prozor. Svetlost. Sunce. Dugo ga nije bilo. 
Vidim zid. Vidim kulu. Bodljikavu žicu. Zatvorski krug. Dva pan-
dura i u centru šaht.
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kumrije

1.
Svitanje se vuklo prema ušću niz golu glinenu strminu, 

pritegnutu, tu i tamo, staračkim šakama gloga i šipurka. S njene 
lijeve strane rijedio se i slijegao dim, plaminjala zapaljena guma, 
zamirali pucnji i laveži u prigradskim lijevcima. Mogao se vidjeti 
deponij, sabirna zgrada izbjegličkog logora i, daleko iza, Šiš-ma-
hala, prošarana rujnim bljeskovima. S druge strane, sve do rječne 
obale, valovite naplavine mulja sušile su svoje krastave trbuhe. 
Vonjao je truhli korov i pacovi, kao žilet usijani, parili se, cijukali 
na svojim svadbama. To bi cijukanje Emra najzad uspavalo.  

Po izlasku sunca, budili su ga golubovi. Slijetali su na te-
rasu, uz suh prasak, prljajući perjem i izmetom vrata i prozore.

Mamurluk je popuštao i kajanje, vješto kô starinar, po svi-
jesti mu čeprkalo. Pokušao je da se sjeti je li ikog, osim Ide, 
sinoć uvrijedio. Nisam, bodrio je sebe, nikog nisam uvrijedio. 
Sinoć nije nikud izlazio. Spustio se samo do Žitnoga trga, da 
napravi snimak stare Vaser-vage koju su pri prolasku kroz grad 
rezervisti rasturili. Vratio se u kuhinju, pristavio kahvu. Dok je 
čekao da voda uzavri, još jednom je pročitao ceduljicu („budi 
ispred zgrade dispanzera. oko devet, ne kasnije. dognali su friš-
ku djecu iz F. Ida.”), a zatim je dugo međ prstima uvijao i gužvao. 

2.

„Bože blagi, bože blagi”, mrmljala je Ida podižući kao ha-
ljine u radnji djecu iznad glave i zagledajući ih sa svih strana. 
„Da uzmemo ovo dvoje. Mora da su brat i sestra. Ili onog kiću 
tamo. Uh kako me gleda, kao đavo!”

Bilo mu je svejedno. Mamurluk ga je lomio, njihale ga ne-
svjestice, činilo mu se da se zraka u kašu pretvara i da mu se 
jednjak osipa plamenom.

refik ličina
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„Upiši nam šta god hoćeš. Čekaću te u kolima.”

Nije je, međutim, sačekao. Vozio je, sporo, ka Jermišu. Ve-
drilo mu je u glavi, mračilo se u želucu, premda mu se više nije 
povraćalo. Maloprije, uz ruine Plave bogomolje, isprao je, uz ur-
like, talog iz utrobe. Pročelja zgrada, koridori i izlozi, bili su izli-
jepljena plakatima Radikalne stranke. Zarasli u duge, zamršene 
brade, ljudi sa plakata imali su kao i on krvlju podlivene oči. „U 
pobjedu ili smrt” pisalo je po sredini crno-crvenih košulja. „Ili 
za mnom u Fontanu”, reče naglas. Jedino onde frižideri rade i 
pivo je kô smrt hladno.

Krenuo je pješke niz kej. Rijeka Aja na stidni je pamuk odi-
sala, znojile se johe u bunilu i svlačila jara, poput gaća, sa kubeta 
i krovova. Spustio se do Fontane. Odgurnuo, čelom, užarena vrata.

„Dobićemo dijete”, šapnu boci piva.  „Naučićemo ga da 
laje i da stoji na prednjim nogama.”

3.

„To je kao sa psom”, tvrdila je Ida. „Prvo će se izdaleka uvi-
jati oko tebe, pa će prilaziti sve bliže i bliže, a onda će jednog 
dana uhvatiti ritam sa tvojim korakom.”

„Neće kolu, neće pomfrit, neki mračnjak, a?”

„Ne znam, vidjećemo. Vidi ovo.Vidi ovo. Slušaj čim se voj-
ska brani! Slušaj čime pravdaju tenkove!? Zijevaj, zijevaj idiote. 
Okreni se tamo, bazdiš na alkohol!”

„De, ne seri. Malome sam ranu ispirao.”

Dječak se doista posjekao. Listao je neku knjigu i ivica 
lista zasjekla mu je jagodice na prstima. Ta bolesna nježnost 
dječakove kože Emra je rastužila. 

„Šala, maskara”, mrmljao je, petljajući sa zavojem i krijući 
pogled od dječijeg pogleda.  „Eto, tako. A sad klopa, pa spavanje.”

Negdje iza osam, ponovo je ušao u sobu. Dječak je ne-
smirno spavao. Pod pramenjem kose i nad nausnicom, caklile 
su se graške znoja. Emro ih je dlanom obrisao.
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4.

Provodio je sa dječakom jutra i večeri. Obično su sjedeli u 
radnoj sobici. Dok bi Hamijas drijemao, dječak bi skidao knjige sa 
polica, sortirao ih po azbučnom redu i vraćao. Često bi se s nekom 
od njih zamajao i tako zaspao. U početku, Emro ga je prenosio u 
kuhinju, a docnije bi ga samo položio na sofu i nečim pokrio. 

Za lijepa dana, šetali bi oko rijeke, odgrtali iz plavina gni-
jezda barskih ptica i nosili ih na čistinu. U tome je dječak bio 
naročito vrijedan. Nekoliko puta Aja ih je darivala iznenadnim 
blagom; jednom su pronašli razboj bicikla-kontraša, drugi put 
korpu sa troje mačadi. Bila su bijela, otvorenih njuški, kao da 
su lipsala od smijeha. 

Početkom avgusta zarijediše guste kiše i nije se moglo 
dalje od terase. Sjedeli bi onde i gledali kako punđe ruža penja-
čica šaraju pozni, slinasti pupoljci. Poput ovih pupoljaka, dje-
čak mu se sporo otvarao.

Septembar ih sprva obradova mirom i vedrinom, ali tamo, 
od sredine, guste su im magle radost ištetile. Izjutra bi, na čas, 
prižmirilo sunce a onda bi gusto zapušilo sa Žitnoga trga i dim 
bi se, kao lava, zgomilao u avlije. Ništa se živo nije čulo, osim 
golubova. Gnijezdili su se ispod streha, svadljivo i bučno. 

„Voliš li, mačak, golubove?” 

„Ne znam”, reče dječak. „Nisam o njima razmišljao.”

„Pogledaj, lopuža, kako su se ugojili. Ko zna, možda to i 
nije loše. Ako bude gladi.” 

„Ušao je neko. Ima neko u hodniku.”

Neko je kucao, sitno i uporno.

„To je Ida. Reci – on se brije! Ima, ima. Jedno desetak ko-
mada. Disketa je u kuhinji.”    

Ida je ušla u kuhinju. Uplakana, i plakanjem, kao lijep-
kom, do obrva umazana.

Nije želeo vratiti dječaka.

„Čime ćeš ga hraniti?” vikala je Ida. „Oni ne daju nikakvu 
pomoć. To je samo propaganda, nasjeli smo. Putovaće vani, uz 
pomoć vjerske zajednice. Barem će jesti tri puta dnevno.”

„A ne, on ne voli putovanja. On je, poput mene, sobna biljka.”

„A šta ćete jesti, idiote.”  

„Golubove”, odgovori Emro mirno. „I pacove. Plaho se 
pare u ovoj godini.”
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Ida se grozno nasmijala.

„Juče sam bio kod majstora Viga. Skoro da je gotov sa 
biciklom.” 

„O, budale. Ljudi ginu na gomile, a on brine o biciklu. Ubi-
će vas, obojicu. Čuješ li ti mene?”

„Čujem, čujem. Ubiće nas obojicu.”

Ida je žurno krenula vani pa zastala i još jednom ih po-
gledala. Lice joj bilo blijedo, i damari, poput glista, preko njega 
gamizali.

5.

Do maloprije smo čeputali i šurili golubove. Ošureni, ima-
ju malinastu boju, kao pesnice onih beba koje se rađaju u bol-
nici. Juče me je Ida onamo vodila. Pravila je reportažu o žutici 
koja se u porodilištu pojavila. Jeli smo rano, prije devet. Poslije 
je Emro telefonirao i telefonirao, a ja sam uz rijeku šetao. Rije-
ka se odmrzla, ali mučno teče. Po obalnom žbunju ima mnogo 
rublja. Vidjeo sam, tako, kaput onog starca, golubara iz Kalije, 
kojega su zvali Mursel Melek. Jedan rukav držao se za korijenje 
vrbe, a drugi je klepetao. Tačno u dva sata poslije podne, Me-
lekov je kaput potonuo. Uveče smo opet jeli. Kuhali smo suho 
lišće nekog rječnog zelja, ali nije bilo soli. I pili smo vruću vodu. 
„Stari, vjeruješ li ti u Boga?”, pitao me Emro dok smo spremali 
postelju. „Ne znam”, rekoh. „Baš ni malo?” „Ne znam”. „Jazuk, 
vala. Lakše bi spavao.”

Jutros smo pokupili lovne mreže. U njima je bilo sedam 
golubova. Pustili smo dvije ptice koje su na vratovima imale 
crne ogrlice. „Ti su golubovi”, kaže Emro, „jednom spasili Pro-
roka u pustinji. On je umirao od žeđi i kada su to ptice opazi-
le, preletjele su pustinju, pronašli izvor u nekoj oazi, napunili 
vode u kofice, obesili ih o vratove i Proroka napojile. Dok su le-
tjele, vrijesla tih kofica su se užarila i izgorjela im vratno perje. 
Bog ih je onda nagradio novim, crnim perjem. Kod pustinjskih 
naroda, crno je boja adamluka i radosti. I te ptice sa božjim zna-
menjem svi poštuju. Nazivaju se kumrije. Ili spasioci, na našem 
jeziku.” „A ko će nas spasiti?” „E, pa, stari, ti me zabrinjavaš. Sto 
puta sam ti već rekao da ćemo se za to pobrinuti sami.” Dok je 
bilo brašna, nekako je s tim išlo. A onda su brašno zabranili. 
„Jebalo ih nebo sa svim tim svecima”, gunđao je Emro. „E, pa 
šta ćeš. Ostaje nam samo Ida. Mršava je, al je slatka. Najbolje će 
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biti da je živu pojedemo.” A šta ćemo onda kad i Idu pojedemo? 
„O tome ćemo poslije razmišljati.” Nismo stigli da je pojedemo. 
Kad smo išli da je potražimo, Ide nije bilo. Zatekli smo samo 
njenu žutu kabanicu o koju je Emro, kad se rasplakao, prilsonio 
glavu i s oba rukava obraze brisao. 

6.

Čitav dan se traktori povlače iz njiva. U širokim, vrućim 
tragovima, liježu jata ptica i krve se. Magla se gruša uz ivice 
žbunja. Emro stoji uz prisilnu baraku nužnika, prislonivši obraz 
uz hladni dlan lopate. „Plitko sam ga pokopao, plitko sam ga 
pokopao”, šapće neprestano. Pokušava da prepozna ptice; broji, 
među gustim navalama vrana, rijetke golubove. Pokušava da 
zamisli njihove crvenkaste oči i modre kljunove.

„Plitko sam ga pokopao”, šapće.

Jedna žena sijeda blizu njega. Obgrlivši noge rukama i ko-
som, počinje da plače.

Otima se kiša, kap po kap.

Gasne žamor u logoru, pršte iskre uz opkope. Pa zaječe 
trube večernjače.
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лас палмас, престоница океана1 

Лас Палмас, фебруара 1931.

Да ли радост чврсте земље после стотина и хиљада ки-
лометара океанске пустоши, да ли егзотика коју су Океан и 
вулкански брегови чудно уоквиравали, учинили су ми Лас 
Палмас чудесним крајем када сам га из ваздуха кроз зама-
гљено окно летеће лађе угледао.

Успех лета који је прешао и највећа очекивања, поново 
враћање земљи после изгубљености у бескрају мора и неба, 
крај миран, топао, сав у зеленилу и цвећу који се ширио под 
нама, све нас је то опило као младо вино.

Тада смо прожимани радошћу гледали под собом равне 
беле кровове претворене у терасе са којих су нам многе мале 
руке махале, пешчане брегове више пристаништа – као очу-
пани рај Сахаре – и одмах за њима дивне вртове пуне палми, 
фикуса, кактуса, манго дрвета, кокоса, и цвећа, плантаже ба-
нана у топлом зеленилу и бели кристални оквир таласа око 
обала острва. Све је то био један нови свет, једно откровење. 

Земља егзотике, сусрет три континента остатак тајанс-
твене ишчезле Атлантиде изнад које смо преграђене океаном 

станислав краков

1 Станислав Краков (Крагујевац, 1895 – Сен Жилијен, 1968) је овај текст обја-
вио у дневним новинама „Време”, 2. марта 1931, на 1. страни; био је оп-
ремљен и наднасловом – „На острву палми и вулкана” и двема фотогра-
фијама („Поглед на Лас Палмас” и „Г. Станислав Краков на лави вулкана”). 
Ово је последњи у серији текстова са пробног лета Доринеовог џинов- 
ског хидроавиона – DОХ, који се одвијао од првих дана новембра 1930. 
до фебруара 1931. године. Краков је био један од неколицине новинара 
из читавог света који је био позван да извештава. Укрцао се у Алтенрајну, 
летео до Амстердама, преко Саутемптона, па дуж француске и португал-
ске обале, све до Канарских острва, односно Лас Палмаса.

Трећи том Путописа Станислава Кракова изаћи ће почетком 2020. године 
у издању Дерете.
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дотле сатима летели, острво тишине и безбрижности као не-
какав срећан оток из Ванзантеновог и Лотијевог Јужног мора 
лежало је откривено под нама.

Батерије и форови на Ислети – каменитом брегу који 
се као острво дизао из океана спојен само трагом земље са 
Пуерто де ла Луцом, велики бродови у пристаништу, све је то 
било неприродно, непотребно овде. На ово острво требало 
је стизати само једрилицама или овако као ми кроз ваздух.

Када се наше искрцавање било завршило, када смо већ 
прошли кроз читав шпалир оних који су хтели да нас виде, 
да нам стегну руку и викну немачки оштро и одушевљено: 
„Хох” и када смо стигли кроз прашњаве и прљаве улице у 
хотел Атлантик скривен у кругу вила и цвећа, слика виђена 
из ваздуха наставила се и на земљи.

Били смо далеко од путева којима јуре излупани ау-
тобуси пуни прљавих старих жена и босоноге деце, трам-
ваји – неумитни прилог европске цивилизације – и камиони 
натопљени задахом уља и рибе. Око нас је био један чудес-
ни мирис глицинија и еукалиптуса, над нама небо тропски 
провидно и плаво испуњено још увек одблеском сунца које 
је залазило. Савршена тишина и мир били су над овим цвет-
ним вртовима и једино весели узвици двеју младих девојака 
које су играле тенис на оближњем игралишту и хука мора 
прекидали су овај мир.

Већ сутра дан у групама пошли смо аутомобилима у 
дубину острва. У једној јединој главној улици града дугој ки-
лометрима, јер се Лас Палмас, варош од сто хиљада станов-
ника сав пружио као појас уз морску обалу, – сретали смо 
сомбрере беспослених каваљероса, бајонете многобројних 
шпанских војника овде изузетно добро одевених, свештени-
ке. Жене су биле иза зидова кућа чији је једини прозор – ако 
га уопште има са улице затворен решеткама и шалонима и 
цео живот тече у маварском патију – малом врту око кога се 
затвара кућа са свих страна. То је већ била типична Шпанија 
само у једном богатом тропском декору.

Вртови у граду препуни су палми а пресушено корито 
потока у сред вароши затворено је зидовима који се не виде 
испод густог цвећа које као богати ћилим пада преко њих.

Већ на ивици вароши отпочеле су плантаже банана. 
Њихови зрели плодови, патлиџан који саде највише око за-
лива Гандо, и зачини чине да од њиховог извоза живи цело 
ово острво. Американци и Енглези узели су у своје руке сав 
извоз и зараду.
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Индијанци и Левантинци испунили су главну улицу Лас 
Палмаса својим источњачким магазинима у које су донели 
свилу из Јапана, предмете од сандаловог дрвета из Индије и 
од слонове кости и име Шеларам – које се може прочитати у 
Сингапуру, на Цејлону, на Малти и у Гибралтару, у Бомбају и 
у Тангеру срео сам и овде. Све што се може тражити у Азији 
и Африци било је овде у његовим излозима. Овај Индијанац 
који је освојио највеће светске раскрснице привлачио је и овде 
својим ценама све кријумчаре и полукријумчаре из Шпаније. 

Шпањолце трговце из Лас Палмаса видео сам увек при 
сваком проласку кроз варош под аркадама њиховог клуба, 
заваљене фотеље од трске, пред столом на коме је била боца 
воде, како замишљено гледају у ведро небо и врхове палми.

У базенима од мајолике пливале су ту испред клуба цр-
вене рибе над градом је била тишина и писак аутомобилске 
сирене или звоњење звона једино је трзало ове безбрижне 
људе из њиховог блаженог ленствовања.

Ван Лас Палмаса почињала је пустош. Брегови су били 
вулкански голи, у долинама се скамениле реке лаве од вул-
кана Калдера де Вандама чијем смо се огромном кратеру 
ближили серпентинама. Већ над варошицом Телде наишли 
смо на прву пећинску насеобину.

Данас када се у целом свету облакодерима пење у не-
беске висине на Канарским острвима још траје доба пећин-
ског човека. Цела су села настањена у пећинама под земљом. 
Негде су ове пећине затворене с поља једним бетонским зи-
дом бело окреченим те нас сећају на заклоне које смо ми за 
време рата копали, али већина ових радника са плантажа 
станује у обичним рупама ископаним у брегу. Дани и ноћи 
су топле и људи спавају обично на пољу под ведрим небом 
и тек кад отпочну кише долазе да проведу ноћ са женама и 
децом у пећинском отвору.

Аталаја је једно од свих необичних села које је готово 
цело под земљом.

Из овога краја беде појурили смо ка високим Лос Пико-
сима где се на висини од неколико стотина метара као са-
наторијуми дижу мала чиста места Света Бригита и свети 
Матео. Путеви су овде били у платанима а девојке које смо 
сретали у групама – била је недеља – слале су нам осмехе и 
пољупце. Људи су сви били по крчмама. 

Над нама је био један румeн вечерњи облак. Када смо 
се враћали већ у сумрак кроз улицу Лас Палмаса на сваком 
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прозору отворен је био један капак и свугде је вирила једна 
потпуно уоквирена глава, често пресечена решеткама. Цела 
улица је била једна жива галерија егоистичних женских 
портрета.

После већ три дана бављења и ми смо примили навике 
које тропско сунце и нерад стварају. По читав дан смо седе-
ли заваљени у наслоњачама од трске слушајући хук мора.

Партија бриџа која је почињала од ручка а свршавала 
се о поноћи испуњавала нам је време, које је један наш сусед 
Американац убијао у јутру апсинтом и коктелима, у подне 
чувеном канарском малвасијом, по ручку ликерима, пред 
вече опет коктелима, по вечери опет ликерима а потом све 
до зоре шампањем. Жалио је једино што новце зарађене из-
возом банана није могао ни са највећим друштвом да попије. 
Исувише му је још увек остајало. 

Приредио и белешку написао Мирко Демић
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КOPNO

Desilo se to još u vreme kad sam imao kosu, a davna su to 
vremena, beše ona nekad na svom mestu, nekada davno bejaše 
sve na svom mestu, svake večeri, ali neću sad o tome, nećemo 
sad o tome.

O onom što se desilo jedne večeri, o tome kako usred 
svih tih žena ugledah baš nju, o tome da sam rekao: kako je 
lepa!, i da je to izazvalo smeh, pa su mi drugovi rekli, ti si lud, 
ona ti je lepa? Ona?

Ali pustio sam ih, nek pričaju šta hoće, odem ti ja do nje, 
upitam je za ples, ona se nasmeje i kaže: a dopušta li ti majka?

Ali bilo je to sasvim OK, kad je rekla to, nekako fino i toplo. 

I pitao sam je još da li bi htela da nam uzmem nešto za 
piće, ona se opet nasmejala i rekla da je ona u redu, da joj je 
lepo i ovako, i posle nam je zaista bilo lepo, te nisam otišao 
kući s prijateljima.

I ispriča mi posle da joj je posekotinu ostavio na stomaku 
jedan kapetan od kojeg je htela brzo otići, prebrzo za njega. 

I rekla mi je još da se nakon toga oprostila od mora, a bilo 
je više prilika, međutim, more je opasno, opet bi naletela na ne-
kog kapetana. Dođe vreme kad čovek mora da izbriše svoj strah, 
baš tamo kud je teško mora ići, ali sad je ovde i lepo joj je. 

I pričala mi je još i još, i to takve stvari za koje mišljah ili 
da uopšte ne postoje ili da se u realnosti naprosto ne događaju, 
međutim, njoj su se, eto, desile, i ponekad, kad nije na oprezu, 
još uvek se dešavaju. 

A onda sam morao, morao reći da treba da krenem, da 
moram dočekati jutro u svom krevetu ili me više neće puštati 
na ples, pa se opet nasmejala i rekla da zna, da je znala da ću 
morati, da ću otići. 

andrej blatnik



I da joj je bilo lepo.

I samo sam je još s vrata pitao: dolaziš opet na ples?

I sad se uvek kad prolazim tuda, gde se već odavno ne 
pleše, gde nikog nema, gde se godinama gradi najveći hotel 
u čitavom kraju, svakog meseca nov vlasnik, a onda sve stoji, 
setim kakva beše kad je rekla: ne, sutra moram natrag.

Kakva, pitaš? Tužna. 

I znao sam, još tada, da je sve bilo tako kako je bilo samo 
da bih se sada, svaki put kad prođem tuda, mogao sećati svega 
toga, a posebno, za besanih noći, setim se kako beše to biti 
tada i tamo, u davna ona vremena kad još uvek imadoh kosu. 

NAJUZNEMIRLJIVIJE

Kada ju je terapeut upitao šta je to što je najviše uzbudilo 
u životu, ona je najpre dugo ćutala. A onda reče da je jednom 
prilikom njen muž bio u autu iza para na malom motoru, zovu 
se vespe, čini joj se. Beše dugo sparno leto i par se, po svemu 
sudeći, vraćao s plaže. Kapljice znoja curile su im pod kaciga-
ma, rekao joj je da je vozio tako blizu da je mogao videti malene 
potočiće kako teku niz kožu. Žena, koja je bila pozadi, sedela je 
na šarenom peškiru prebačenom preko sedišta, i oboje su na 
sebi imali samo kupaće, a njen je kupaći bio malen i tanušan, 
rekao je njen muž, gotovo kao konac za zube. 

I onda se taj njen gornji deo kupaćeg odvezao i ona je 
jednom rukom pokušavala da uhvati tračicu dok se drugom, 
svakako, kako ne bi pala, morala držati za muškarca koji nije 
ni slutio šta se iza događa. Ganjala je tračicu i tanka crta na le-
đima lepršala je tamo-amo; nije bilo previše sunčanja tog leta, 
zaključio je njen muž dok je pričao o toj vožnji, a mnogo puta 
je pričao, u društvu ili samo njoj, možda i samom sebi kad bi 
se zadržao duže u kupatilu, ko bi ga znao. Ali posle su negde 
skrenuli, rekao je, tako da ne bi mogao da tvrdi da li je gornji 
deo ostao na njoj ili ga je odneo vetar. Trebalo je da krene za 
njima, dodao bi ponekad, ali samo u mislima, no ona bi to čula.   

I ta vožnja o kojoj je govorio njen muž, i taj pogled na 
leđa žene kojoj gornji deo kupaćeg izmiče, to je bilo ono što ju 
je najviše uznemirilo. To je mnogo puta sanjala. 

I danas će biti, reče ona na kraju, sasvim tiho. Terapeut 
klimnu glavom, u znak razumevanja. 
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DECA POLITIČARA

Deca političara umirala su krišom. Besili su se, gurali gla-
vu u plinske peći, od funkcionerskih dodataka kupovali heroin 
ubrizgavajući ga u sebe u nadasve preobilnim dozama. Njihovi 
roditelji krišom su odlazili na sahrane i strpljivo podnosili za-
grljaje i tapšanje po ramenima. O svojim zadnjim danima nisu 
pisali memoare u društvu svojih sinova i kćeri, na pauzama par-
tijskih sastanaka nisu govorili o svom bolu. Deca političara bila 
su prećutana priča raštimovanog društvenog uspeha. Ako bi 
neko izgovorio njihova imena preglasno, žagor bi se odmah za-
čeo. Ne ometajte napredak, molimo lepo. Pri svakom stremlje-
nju napred nešto mora otpasti. Svako mora prineti neku žrtvu. 
I priliči da oni odozgo, budući da nose najveći teret, prinose 
najveće žrtve.  

Čim je prvi put uključio električnu gitaru u maršala i iz nje 
izvukao uvodnu frazu Bandiere Rosse, znao je kako će se zvati. 
Deca političara. To će ime lepo stajati na naslovnicama i niko se 
neće čuditi kad budu, takvog imena, svi od reda u dvadeset i 
sedmoj mrtvi. Tako i priliči – misliće ljudi, premda to niko neće 
reći naglas – ako odrastaš u takvoj porodici. I onda će stvarno 
postati slavni. Svi će govoriti kako su bili dobri i pitaće se zašto 
im pre niko nije hteo odati priznanje. Ono najbolje postaje naj-
boljim tek kad mu dođe kraj. 

ASTRALNI RAZVOD

Simpatičan par kraj bazena, umoran od dosadnog dana, s 
oduševljenjem razmenjuje obećavajuće replike iz horoskopa. A 
šta im se sve tu lepo predviđa! Ljubav duga, para mnogo, deca 
dobra. Odličan je, bogami, ovaj naš godišnji, misle oni, dobro 
smo to izabrali, a kako bi drugačije bilo, dobri smo ljudi, a svet 
je pravedan.

Al’ pazi sad kakva im se propast sprema, il’ se nebo čika, 
il’ je astrolog, prevrtljivac, naškrabao astralnu prognozu nakon 
bančenja ne bacivši pogled na zvezde, kao, tobože, nigde se 
nije mogla pročitati prava, nesrećna sudbina: da će se za svega 
nekoliko minuta jedan od baštovana koji električnim makaza-
ma obrezuju grmlje kraj bazena, slučajno okliznuti i naći u vodi, 
s makazama. Baš tamo gde se njih dvoje razigrano škropuckaju 
i razmišljaju kako će dati ime detetu koje su, eto, možda baš 
juče začeli. 
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Struja i voda, to se ne može završiti srećno. Urlici, sirene 
ambulantskih kola, a pomoći nema. Uslediće krupni naslovi u 
novinama, nagađanje o nemarnosti usled lošeg rukovanja, pre-
tresanje tema poput zar ne bi takve električne makaze morale 
već odavno biti na otpadu, zatim otkazivanje rezervacija, tako 
da se za nekoliko meseci morao zatvoriti hotel, nije sve to palo 
u zaborav, kako su se ponadali vlasnici. 

I niko neće znati da astrolog, koji je horoskop napisao 
brižljivo kao i uvek, nije kriv, da je nešto krenulo naopako na 
samom nebu, nešto drukčije od očekivanog. Neće tu biti nika-
kve dece i neće tu biti nikakvog bogatstva. Nebo je ponekad, 
jašta, prilično loše uređeno.  

NISMO

Tek kad sam mogla da zaspim, bilo je bolje. Dok mi san 
nije hteo na oči, mislila sam na tebe i našu budućnost. Znala 
sam da kratka će biti. Naravno da ćemo uskoro voditi ljubav. I 
šta će onda biti drukčije? Nismo mi od onih što mogu, znamo 
oboje to, i zajedno i svako za sebe. A ipak odlazila sam s tobom 
na sve te kafe, koje već dugo nisu bile samo kafe, i sva ta pića, 
i ko bi se uopšte mogao setiti šta je sve bilo u tim čašama. I 
svaki put, znali smo da nismo. Međutim, ti si me uvek iznova 
zvao i ja sam uvek iznova rekla da, možda ili da, može ili da, 
idemo, a nikad nisam rekla da nismo. Trebalo je da kažem čim 
sam znala da je tako, a znala sam odmah, pa onda ne bi bilo ni 
kafa, ni pića, ni bilo kakvih poziva. Ali onda bih morala samoj 
sebi reći: nisam. A to zvuči tako usamljenički. Nismo, to zvuči 
bolje, mnogo bolje. 

Preveo sa slovenačkog: Ivan Antić
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tri priče

NATPIS U TRAMVAJU 

Iznad tramvajskih preklopnih vrata okačena je ploča s 
natpisom: Želite izaći? Molimo, pokrenite mehanizam pritiskom 
na taster. Očito me zaslepljuje najfinija činovnička poezija. A, 
moglo je da bude jednostavnije: Za izlazak, molimo, pritisnite 
taster! Pritisak na taster, u svakom slučaju, pokreće poluge au-
tomatskih vrata. Trivijalno. Naime, ono što smeta u celoj stvari, 
je neprirodan rečenično-stilski sklop koji se razlikuje od onog 
drugog. Još više: Pokretanje, doslovce, odjednom postaje služ-
bena varijanta, apstraktnija nego je potrebno, automatizovana, 
izveštačena i sve udaljenija od narodnog jezika. Kratko se kiko-
ćem. Poluglasno.

Neobičan način izražavanja, nastao u nekoj skučenoj kan-
celariji, suvišno komplikuje upotrebu službenog jezika koji sva-
kog radnog dana ostavlja svoj apsurdni trag. Da li je, možda, moj 
sud preoštar? Zadovoljstvo igranja rečima ovde otkriva poetski 
trenutak kancelarijskog obličja jednog službenog odeljenja gde 
govorne navike uzimaju potpuno degenerativnu, kruto uraslu 
formu. Hladnu i bezličnu. Da li se službenik, u momentu svog 
mehaničko-verbalnog ophođenja, u neku ruku oseća kao poeta?

– Pogledajte ovu nepotrebno komplikovanu formu! – go-
vorim podrugljivo putniku pored mene koji se, u želji da što 
pre izađe, namestio tik pored tastera. 

Iscerio se. Nezainteresovano slegnu ramenima i kolebljivo 
uputi nekoliko pogleda prema natpisu, pa prema meni. Na kraju, 
nespreman za bilo kakav razgovor, stisnu usne i promrmlja: 

– Nemam ni vremena ni volje da razmišljam o tome.

Trenutno pitanje o prednostima izravnog uspeha, brze 
zarade i suzdržavanja od bilo čega drugog što se ne odnosi 
na ovaj imperativ – nazivam prirodnim stavom. Instinkt pre-
življavanja, istinski narodni pragmatizam. Iznenađen njegovom 

mladen savić
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reakcijom stojim u mestu kao prikovan. Kod sledeće tramvaj-
ske stanice otvaraju se vrata. Čovek šmugnu napolje i ispari. Da 
li je to strah od razmišljanja? Ili samo nelagoda da se optere-
ćuje mislima koje ne donose krajnju korist, nego otvaraju niz 
novih pitanja? Krilo automatskih vrata udara me po ramenu, iz 
pozadine zacokta glas:

– Sklanjaj se napokon s tih vrata, idiote. Mi bismo da kre-
nemo dalje.

NA PIJACI

Levo i desno od mene, gusto načičkane pijačne tezge. Iz-
među ljudi – i još više ljudi. Prolaz uzak. Nagurivanje telima 
žešće nego u nekoj diskoteci. Na tezgama  palete boja svežeg 
voća i povrća. Ponuda zaluđujućih mirisa: sušenog grožđa i 
urmi, pečenih badema i oraha, prezrelog paradajza, ribe, mesa, 
peršuna i nezaobilaznog, ustajalog znoja. Sa svih strana ore se 
divlji poklici prodavača i ponavljaju u nedogled: „Ovamo gos-
podo! Jeftinooo…!” Šarolika slika užurbanosti pomešana sa haj-
kom na kupce. Njihovi glasovi i izvikivanja cena uzbunjujuće 
se prepliću u pijačnoj vrevi. Bira se, važe i nastoji da se puna 
plastična kesa dobije za što manji iznos. Sve se odvija hitro, 
bez reči. Za ovakvu brzu prodaju u dobro-komšijskim odnosima 
takođe postoji ime. 

Sećam se da je roba ranije, ovde pod slobodnim nebom, 
bila povoljnija nego u klimatizovanim samouslugama. Među-
tim, preovladala je uglađenost. Primereno tome podignute su 
i cene. Po džentriju1 one skaču same od sebe i to se smatra 
prirodnim procesom. Drugi, paralelni prolaz opštinskog bazara 
prepun je otmenih lokala gde zapadnjačka publika, uz svet-
sku muziku, uživa u orijentalnom duhu bečkih kafea. Radnici 
za tezgom većinom su stranci iz svih mogućih daljina. Govore 
mnogim jezicima, najčešće dronjcima od reči, ali i nužnim, na-
pamet naučenim, prijateljski nastrojenim frazama i pozdravima. 
Kod konobara odeća i nivo poznavanja domaćeg jezika nešto 
su veći – razlika, kao u kolonijalno doba, između robova na 
polju i kućne posluge.

Kada sam zastao kraj tezge sa suvenirima, igračkama, pu-
loverima i zastavama svih mogućih fudbalskih klubova i ze-
malja, osim one karakterističnog znaka – izraelske, prodavač, 
pored, upravo je lovio jednog beskućnika. Klošar je pokušao 

1 Džentri (engl. gentry) – malo plemstvo; plemići posednici bez titula (u En-
gleskoj, Mađarskoj i dr.); klasa između srednjeg i višeg plemstva.
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da s poda podigne napola zgnječenu bananu. Reč clochard na-
vodno potiče iz francuskog „la cloche” i znači zvono. U Parizu, 
posle oglašavanja zvona koje najavljuje zatvaranje pijace, tim 
jadnicima bilo je dozvoljeno da pokupe ostatke ostavljene po 
tezgama. To mi je jednom ispričao moj deda. Davno je umro, a s 
njim odoše i njegova sećanja. Dakle, razdražljivi prodavač psuje 
i nogom šuta bananu u stranu. Istog časa beskućnik se trgnu 
unazad i povlači ruku. Njegovi prezasićeni, plavo-crveno-ljubi-
časti prsti vidno su otečeni. Znak oslabljenog srca! Ispod nok-
tiju blešti debela nakupina crnila od nepranja i teškog života. 

Dok posmatram ovog istorijskog naslednika kaste siro-
maha, kojemu sav taj napredak nije doneo ništa, posežem u 
džep spreman da mu udelim nekoliko novčića. On je u tolikoj 
meri desocijalizovan da tupo zuri, kao da gleda kroz mene –  
trenutak sablazni. Nakon toga se povlači i neprimetno nestaje 
u bučnoj gužvi. Razmišljam o siromaštvu, uprkos bogatstvu. To 
zaista ne razumem niti ću da prihvatim ikad! Za to vreme onaj 
trgovac suvenirima češe se po debelom mesu. Bez ustručava-
nja. Podignutih obrva i naboranog čela naširoko zeva, pun be-
zazlenosti. Njegovo umorno lice otkriva ravnodušnost i nespre-
mnost da se pozabavi kupcima. Na pitanje kako mu ide posao 
uopšte, on dreknu podrugljivo: 

– Šta da kažem? Dobro! Ne, to ne mogu. Da će biti bolje? 
U to ne verujem.

Zbunjen klimam glavom. Pijaca je puna raznolikih ponuda.
   

NOVOGODIŠNJA POSETA

Dolazak mog druga protekao je bez poteškoća. Sačekao 
sam ga na aerodromu. Srećom, imao je sav prtljag uza se. Potom 
smo krenuli do mog stana. Zima je, bez snega. Umesto toga, 
nekoliko godišnjih doba stopilo se u jedno. Po krošnjama vise 
pupoljci, a posvuda opalo, žuto lišće razasuto po zemlji kao 
jesenji ukras. Ni politika u državi nije mnogo drugačija. Korup-
cija i skandali određuju poremećeni poredak. Napokon smo 
kod kuće. Razgovor teče u smehu oko lepih novosti i minulih 
događaja, bitnih tačaka za nadovezivanje. Drug je znatiželjan. 
Pita me o trenutnom stanju u zemlji. Uostalom, zar nije ovde 
pljuštalo od demonstracija? Teško da mogu nešto više da mu 
kažem što se ne bi odnosilo i na sva ostala mesta širom sveta.

Nedugo zatim s vešalice grabimo kapute i uranjamo u 
predvečerje. Verovatno pri obilasku grada i popijemo pokoju 
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rakiju. Prate nas žene. Šetamo duž aleje uz gusto nanizane ulič-
ne svetiljke. S druge strane ulice isprsila se gorostasna zgrada 
Vlade, napuštena i hladna, ali upečatljiva u svoj toj sterilnosti. 
Na jednom od gornjih spratova, mada je već pokasno, upaljeno 
je svetlo. 

– Vidi! Ovde i noću neko radi… – reče drug i, bez dlake na 
jeziku, doda: …na propasti!

Kako je to blizu istine, pomislih, naravno u prenesenom 
smislu.

Uzrujan sam. Nastojim da ostanem hladan. U istom tre-
nutku oboje prasnusmo u smeh. Možda je to samo čistačica ili 
neki činovnik koji uništava dokumenta. A može biti i dežurni 
političar sa svojom ljubavnicom... – zatekoše me misli, ali sam 
nespreman da ih izustim. Da je narod naša majka, a država naš 
otac, oboje bismo najradije smesta postali siročad. 

Završili smo u jednoj krčmi i razgovarali o nečemu sasvim 
trećem: o dočeku Nove godine bez određenog plana i, onako 
usput, o zanimljivoj zabrani vatrometa ove godine u Francuskoj.

Prevod s nemačkog: Dušan Savić
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радоје домановић

„Грицкајући тврду кору хлеба” од данас до сутра, за-
памћен од савременика као „блед, мршав, испијен, одела 
изношеног, ципела готово подераних” (С. Ћоровић), Дома-
новић (1873–1908) је писац нагнут над Србијом препуном 
изопачености, приклањања конформизму и неометеног ис-
коришћавања – земљом до апсурда испољених људских не-
гативности.

Синтеза горког хумора, сатире и гротескне фантасти-
ке, ближе критичком а не класичном реализму, дело српског 
писца је интересантно као уметнички и историјски документ 
једне непорециво наказне стварности. Одбрана универзал-
них етичких релеванција, нетрпељивост према несавесној и 
самовољној диктатури с једне стране, мирење с постојећим 
стањем са друге, платформа су ауторовог критичко-сатирич-
ног модалитета – непобитно дужност коју је он примио као 
неодложни аманет.

Сврсисходно је подсетити на наслове који, у пропор-
цијама сатиричног жанра и знатног степена модерности, за-
служују високу лествицу.

„Данга” је приповест о слепој послушности, лакејству 
и бескичмењаштву народа спремног на опортунизам и бе-
скрајну повреду достојанства, на полтронство и додвора-
вање, на ропски статус и неслућену срамоту. – „Мртво море” 
има за сиже огорчење на негативан менталитет и безгра-
ничну сервилност, на паланачку запарложеност и срџбу, 
моралну баруштину и ситнодушје. – Сељење народа „услед” 
неправде поднебесја у плоднију и срећнију земљу, како би 
се решио напорног рада, глади и жеђи, и бирање за пред-
водника прилику скучених видика – испоставља се слепца 
који, уместо на жељено место, води у недођију – предмет 
је алегоријске прозе „Вођа”. – Нека врста синтезе ауторове 
поетике, од најбољих сатира, „Страдија”, слика реалистички 
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снажно накарадно постављену стварност и дешавања мимо 
норми и друштвених закона.

Несатирична нарација, реализована претежно у форми 
властитих доживљаја и онога са чиме је аутор био непосред-
но суочен, ваља приметити, без посебног карактеристичног 
личног печата, скицира страховито социјално стање, тамне 
слике села и доба црног предводништва.

Још као дечак испуњен подозрењем и непреболним 
разочарањем према полицијској власти и чиновничкој би-
рократији с владаоцем на врху, сада, као писац, искаљује 
према њима презир, жигоше и оптужује. „Убита умна сиро-
тиња”, безначајна, отуђена и омрзнута од народа, у служби 
незабрањеног личног богаћења и таложења, због које, уко-
лико се не плати порез, „оде бакрач са огњишта, ћерамида с 
крова, опанци са ногу” (Ј. Скерлић), – грдоба и ругоба – власт 
је наишла на тешку осуду озлојеђеног пресудитеља.

Кметови који седе на ропској народној грбачи, пандури 
који с бичем у руци јашу угледне грађане, режимско уда-
рање жига на чело, огавна понизност и ћепеначки ментали-
тет, утонулост у лажи и превари, министарска хваљења не-
поштеним радњама, друштво које раздиру проблеми, слика 
је глувог доба Србије, сумора и тмуше.

Чедо власти и њене самовоље јесте и онај делатник ни-
жег службеног разреда који је кренуо из кућерка одлепљеног 
малтера и, данас, дошао до велике куће и целог домаћинства.

Продукт добро смишљене монструозне управе, која је 
жмурила пред малверзацијама и аферама, сâм народ, није 
поштеђен критичких бодљи.

Осим исподпросечних чиновничких слојева који под-
ваљују на приземно-кваран начин, и свештеници, иначе орни 
да помогну рђаву власт, искоришћавају туђу простоту и кул-
турну заосталост. Хладни рачунџија, нечовечан и безочан, 
пре но што отпочне читање безвредне молитве болесном 
детету, духовник мирно пита за суму новца којом уплашени 
отац располаже. И узима очајнику задњу пару; приде, захте-
ва одраду на имању: „и овај мали може ми” – каже – „до-
цније кад оздрави купити један дан шљиве, па таман да ми 
одужи оно од зимус”. Посланство се комерцијализује, паства 
претвара у аргате. „Шта је то џабе радити за свог свештени-
ка. А поп” – наставља поп – „крсти, и венча, и опоје и свети 
водицу, не можеш ништа без попа ...” (Из бележака са села). 
Отуда у попа три куће и рахат живот. Као каква професија 
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којом неко зарађује за живот, свештенство не држи до со-
цијалног реда, до праведнијих, људских и братских односа.

Аутор познаје сву сељачку муку и тортуру. Сељак у 
власти зајмодаваоца, пандура и цркве, село као обитава-
лиште сиромаха и надничара, тамни мотиви, оцртавају руж-
но лице Србије. С малим поседом земље, без оруђа за њену 
обраду, у сталној борби са природом, земљорадник се могао 
одржати једино ванредним прегнућем. Живот који га при-
сиљава да остави оца на самртној постељи, и не пропусти 
ниједан радни дан, како би њива била на време узорана, одз-
вања сузним призвуком у приповеци „А хлеба?”

У позадини сиромашног музичара који песмом и сви-
ралом увесељава кафанске госте, док га раздире бол код 
куће болесног детета, исто тако, фигурирају друштвени и 
економски разлози („Певачев ускрс”).

О гротескном наличју стварности, гнусном и најсрам-
нијем беспоретку, просуђује се строгошћу прирођеном бун-
товном и несавитљивом критичару и арбитру.

Сељак је жртва административних подвала, тапија и 
обвезница које састављају негдашњи слаби и недовршени 
ђаци, а сада сеоски адвокати. Обамро од рада, поцрнео, лица 
разореног браздама, на којем је исписана патња, у дроња-
вим и дебелим чакширама, у поцепаним опанцима и угушен 
дажбинама, он је сведен на ниво теглеће марве.

Портрет породице:
Сељак, неки сиромашак – Мијат, мрка, сува, препла-

нула, изнурена лица, утуљена сјаја очију. Цео његов израз 
прича о патњама и невољи кроз које је у животу прошао. 
На њему кошуља која је на рамену поцепана, па се види 
гола црна рука; гаће поцепане на десном колену, ваљда од 
везивања снопова, опанци дроњави, y чарапе пуне осаћа. На 
знојавом лицу улепила сe прашина и сливају се црни млазе-
ви поред ушију. На црној коси што у бичевима вири испод 
подртог, поцрнелог од кише, сламног шешира, пуно праши-
не и осаћа, а тако исто на обрвама и брковима. Кошуља на 
плећима и грудима залепила се за тело сва мокра од зноја, а 
и по њој плева, осаћ и прашина. Жена тако исто бедна, слаба, 
жилавих руку, боса, са танким, жилавим, црним ногама. И 
она знојава и прљава. На леђима јој торба с неким чанцима. 
Обадвоје су носили српове, а и без тога се види да иду са 
жетве. Дете пупаво, босо, у издртој кошуљи.

Лице му жуто, испијено, поглед грозничав, око уста 
искрастано, на танком вратићу играју модре жиле. Дише 
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тешко, с отвореним устима, шмиче, стење и кењка држећи 
мајку за сукњу, а она га милује прљавом и знојавом руком по 
прашњивој, улепљеној коси.

(Из села и паланке).

Село је станиште геака и „каљогажа”, наполичара иши-
баног и изубијеног лица, али и оних који живе у равнотежи 
и празнично. Белешке са села јасно представљају скрашен и 
собом задовољан свет.

Поетика утемељена на интелекту, здравом разуму, са-
тири и гротесци, ерудиција и промишљеност, спорадично, 
коче машту, држе под надзором. Ни мачем, „ни шарком пуш-
ком”, него проницљивошћу и зољином жаоком, писац бунто-
вног, несавитљивог духа, неприкривено разголићује лажни 
ореол монархије, критикује и осуђује, диже копрену с очију. 
Непрезање ни пред чијом познатошћу, кресање у очи, сар-
кастично карикирање, рушење и ружење, пљување, грубо 
наношење тешких удараца, довели су деспотију у незавидан 
положај, унакарадили и заувек искомпромитовали. „После 
Страдије” – пише Слободан Јовановић – „Александар је из-
гледао један пајац од краља коме место није у историји јед-
ног народа, него у једној шаљивој причи.”

Бацање блата, дрско нападање власти у свим њеним 
секторима, с много тенденције и вехементно, звекетало је у 
свачијим ушима и стварало нелагодно осећање за правич-
ност. Без икакве сумње, утицало – као никад дотад у нашој 
књижевности – на промену опште климе у јавности и става 
према њој. Након читања успешнијих приповедачких оства-
рења, човек, напросто, у неком смислу зажели да постане 
бољи, човечнији, племенитији.

Као и Кочић, носилац бескомпромисне уметности, 
најкритичкије расположен, практично-политички борац, 
Домановић је имао у визији слободну и економски неза-
дужену и просперитетну Србију. Оштрина убојитог пера о 
општем паду и материјалном презадужењу, разобличавање 
актуелних девијација, обрушавање на обреновићевско гос-
подарење, с набојем огорчења и беспоштедне негације – 
говорење о истини – захтевали су, осим моралне чистоте, 
грађанску храброст, излагање себе и своје породице ризику 
и опасности.

„Истина је” – пише М. Крлежа – „све оно што човјек 
осјећа да је неупутно изговорити, да је неопортуно изрећи 
јер се та изговорена ријеч ни у ком случају не подудара с 
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нашим ситним, себељубивим, тренутачним интересом! То је 
истина! Истина је када човјек осјећа потребу да нешто каже 
што би са гледишта своје личне пробити боље и мудрије и 
увиђавније било да је прогутао, то је истина! Има ли уопће 
какве користи од изговорених истина? Нема, јер за истином 
као таквом већ су вјековима расписане тјералице (…) Борба 
са негативним појавама бестијалности у људској свијести 
веома је често безизгледна, може да деморализира човјека, 
а траје годинама. Међутим, књижевност није смотала своје 
барјаке нити се предала на милост и немилост бестијално-
сти и глупости, упркос свему” (у: Данко Грлић, С ону страну 
естетике, 1979: 360–361).

Необуздана смелост и јеткост, борбена иронија и дубо-
ка заједљивост, сврставају Домановића у ред најогорченијих 
и најбескомпромиснијих сатиричара, који бију у главу.

Руковођен властитим програмом и решеношћу да де-
маскира хипокризију, тлачење и сакаћење, сву неправду, 
аутор „Страдије”, установили смо, није „спасавалац срца”, 
уметник ружичастих илузија и визија у књигама.

Настао из живота и природе малограђанског света који 
сâм себе засмејава, на паралелизму између објективног и 
метафоричног значења, приповедачев хумор је позадински, 
премрежен инвективом, севкају из њега саркастичне жаоке. 
Речи највећег српског јунака који се изнова нашао међу са-
племеницима: „Пропао сам и ја, мој брате, горе не може бити 
(...) Видиш да идем бос?!.. А док ме стегне плаћање пореза” 
(„Краљевић Марко по други пут међу Србима”) – појашња-
вају дубинску кризу која је захватила државу од врха до 
дна. Изокренута истина, алегорија, инсинуација, злобна иро-
нија, необична уланчавања ствари и појава, лишавају мас-
ки, посрамљују, кажњавају, делују поправљачки. Директно 
пропорционалан количини нелагоде коју читалац све интен-
зивније осећа током читања, смех није тај који разведрава и 
крави, већ који је „успио установити повратну комуникацију 
са збиљом из које је црпио умјетничка искуства”, који ће „и 
допринијети обликовању и модификовању јавног живота” 
(Горан Максимовић).

Сведено на дескрипцију, не и описивање речима 
унутрашњег живота, на неким местима недовршено и недоте-
рано, дело књижевника борбеног темперамента, естетичара 
кога надмашује просудитељ, оставља привид истинитости и 
завидну уметничку солидност. Изливено као у једном потезу, 
оштро као сечиво, узев у његовим најбољим издањима, болан 
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је писани доказ о људима и карактеристикама једнога време-
на, паралелно, бацање кривице у име целог народа. Писано 
не да забавља и заслепљује, вршило је проповед хумане и мо-
ралне енергије, припремало климу за политички и социјални 
преврат („Страдију” су читали завереници Мајског преврата 
1903. године). Додајмо Дучића: „У Шантићевом шеширу се из-
легао Гаврило Принцип.”

Одгајан на народној епици и етици, ауторитет с нуж-
ним атрибутима ауторитета, од најрођенијих синова своје 
отаџбине, Домановић је – завршимо ли стилом којим смо 
започели – изашао из живота у својој тридесетпетој години 
– „са згрченом песницом и псовком упућеном Србији” (Ми-
рослав Егерић).
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венац лазе костића

јана алексић

discordia concors или видови 
модерног метафизичког песништва 
(неколике опсервације поводом поеме 

„обраћање анђелу” саше радојчића)

Саживљавање осетљивог читаоца са доживљајима које 
у телу песме оспољава инстанца звана песнички субјект, 
условљено одређеним егзистенцијалним околностима, те-
рапеутско је искуство. Међутим, покушај да се оно рацио-
нализује представља занимљив интерпретативни изазов. 
Истина, не ни толико лак иако је уживљавање у свет умет-
ничког дела, према Хердеру и неким потоњим херменеу-
тичарима, предуслов правоверног тумачења. Наравно, ако 
је до те правоверности тумачу уистину стало и уколико је 
правоверно, као ултимативно тумачење заиста изводљиво 
у процесу рашчитавања језичких слојева ради допирања до 
бића песничког, које смо изнашли у поеми Саше Радојчића 
„Обраћање анђелу”.

Подесивши унутрашње ухо да чујемо шта нам песник у 
свом згуснутом изразу саопштава – сходно Гадамеровом са-
вету који следи и есејиста Саша Радојчић1 – набасали смо на 
неколико подједнако и охрабрујућих и узнемирујућих пре-
миса или, што да не, аксиома једне особене песничке фило-
софије. У њој се не пледира за освајање тоталне истине иако 
захвата кључне етапе путање људског духа. Будући песник 
индивидуалист, Радојчић у поеми „Обраћање анђелу” само 
настоји да језички сажме властито контемплативно, па и 
егзистенцијално искуство, позивајући читаоца на усаглаша-
вање или конгенијално читање. Аутор, при томе, засигурно 
није могао да контролише сплет асоцијација које његова 

1 Саша Радојчић. Слике и реченице. Краљево: Народна библиотека „Сте-
фан Првовенчани”, 2017, стр. 15, 20. и 24.



песничка објава у читаоцу изазива. Неке од њих покушаће-
мо да артикулишемо.

Оквир Радојчићевог сублимног путешествија по 
унутрашњим пределима душе налик је травестираној ис-
поведној молитви. Субјект има потребу да адресира своју 
исповест некоме ко је традиционално одређен као виша он-
тичка или, пак, контеплативна конструкција и духовни коре-
ктив човека, можда и усавршена пројекција или замишљени 
одраз у огледалу.2 Могућности означавања су бројне, али све 
служе провери способности разумевања оног који стоји са 
субјектове наспрамне стране, тиме и његовог постојања. 

Зазивањем анђела у „Прелудијуму” огољава се жеља за 
метафизичком димензијом бивствовања. Ипак, у том апостро-
фирању: „Осмехни се на мене, Строги анђеле”, крију се два 
опречна доживљаја – да је „строги анђео” неки вид етичког 
упоришта или имплицитни судија понашања субјекта, и да 
субјект, упркос зазору, својим „проблематичним” понашањем 
жели да привуче пажњу управо таквог скрупулозног саговор-
ника. У том позиву има и дрскости изазивача. Стихови „осме-
хни ми се” и „осмехни се на мене” носе две различите поруке. 
Први се односи на тражење нечије благонаклоности која се, 
дакако, манифестује кроз осмех – чиме би се извршило онто-
лошко испитивање оба актера хипотетичког односа. Посред-
ством стиха формулише се молба проистекла из једног давно 
успостављеног односа, где је осмех спонтани израз особене 
блискости. У другом стиху, пак, провлачи се аутоиронијски 
отклон субјекта од властитог бивања. Осмехнути се на некога 
претпоставља снисходљиву или благо презриву реакцију на 
неку особу и њене поступке. Како је анђео субјект тога стиха, 
док је човек његов објект, трпилац анђеловог смеха, Радојчић, 
поред неминовног егзистенцијалистичког, уводи извесно ан-
трополошко разграничење, па и квалификацију: човек је тај 
који по својим карактеристикама заслужује снисходљив, са-
жаљив или пак презрив осмех анђела.

Онтолошка провера у огледању које инклинира нати-
цању својстава наставља се у другој строфи: „Ако ти можеш 
на врх игле / Са безбројном браћом, / Можда се и ја могу де-
нути / Кроз њене ушице / И нитима душе овде зашити, / Тамо 
прикрпити, строги анђеле.” Овде је дошло до одмеравања 

2 Унеколико бисмо се сложили и са запажањем Алена Бешића да је 
анђео у Радојчићевој поеми „угарак испражњене трансценденције” и 
„неки облик рецидива божанског адресата”. Види: Ален Бешић. „Мјеста 
истинских чуда”. Саша Радојчић. Дуге и кратке песме. Чачак: Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2015, стр. 87.
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снага и компетенција, али са намером да се, захваљујући 
својим душевно-духовним предиспозицијама, субјект уце-
лови. Ипак, Радојчић ту жељу оставља на нивоу могућности.

Интонација исповести се потом мења. Поглед анђела су-
рово скенира слабог човека и представља непрестану опоме-
ну. Анђео са своје осматрачнице посматра људске активности 
и крутим начелима самерава човеку затеченог у драми по-
стојања, није извесно да ли и у драми слободе. Без обзира 
на то или управо због тако постављене констелације снага и 
односа, субјект се на крају увода у поему анђелу обраћа са 
почетним захтевом да га емоционално, антрополошки и етич-
ки потврди. Своју молбу у оба случаја стилско-језички зао-
кружује, а заправо семантички усложњава реторичким пи-
тањем – „Зашто се не осмехнеш?” У овом питању наговештена 
је суздржаност анђела, услед чега читалац може посумњати 
да је овде посреди неодобравање, љутња, можда и гнев због 
чега се Радојчићево сопство анђелу умиљава. Његова строгост 
и доследна озбиљност, пак, носе потенцијал опомене, мож-
да и пресуде. Строги анђео отуда је и алтер его којим субјект 
испитује властиту природу, карактер и делање. 

Експликација дијалектичког односа та два вида по-
стојања, два ентитета запретена у језичкој имагинацији ау-
тора поеме стиже у другој песми. Бити свестан странпутица 
душе и изазова праведности велико је бреме које се може 
„истоварити” само у песми, и то делимично. Радојчић је тако 
милостив према свом јунаку јер му се обраћа обазриво, са 
учтивом иронијом: „Теби је теже, анђеле, / У ово време тихе 
страсти / Да судиш – / Но мени да грешим, у лажи да трајем, 
/ Да падам испод свог могућег лика.” Онтолошка димензија 
у успостављеној релацији скопчана је са етичком. Песник 
дозира елементе покајања као једно од кључних предусло-
ва за уобличење милости, према анђелу, поготово према па-
лом молиоцу. Испоручивање греха у олакшавању од терета и 
констатација грешности као људског својства, може бити део 
песничке позе јер декларативној понизности услеђује фило-
софска калкулација покајног субјекта: „Онај који изневерава 
/ И изневерен да будем, / Онај који пати / И крив је за патњу, 
/ Жељник и жеља”. Развијена самосвест твори стихове сен-
тенце у којима је лично искуство подигнуто на план општих 
фраза о реверзибилности патње, кривице, страсти, жеље у 
човеку. Иако се креће унутар фундаменталних категорија сва-
ког религијског сагледавања човека, Радојчић им силом своје 
језичке проницљивости унеколико помера значење. 

129

д
о
м

е
т
и



Већ приликом аутопоетичког освешћења у наредним 
стиховима субјект нуди своје „две главице црног лука” ради 
милости и искупљења: „Зато прими, анђеле строги, / Оно што 
могу ти дати: / Једноставну песму и чисту сузу.” А у тој понуди 
субјект протура и симболичко обележје своје будуће славе и 
обезбеђује заслуге ради опстанка у култури: „Окрајак светла 
/ На коме зидах храм / Да ме крије и чува, / Да ме по њему 
помињу.” Храм на скрајнутом пропланку стваралачког светла 
биће залог трајног сећања на личност и дело песниково у ис-
торији. Реч је о најскривенијој жељи сваког homo creatora.

Али, какав је храм Радојчићевог преиспитујућег субјек-
та? Његов храм не почива на самољубљу, већ на душевним 
основама. Смењујући метафору и метонимију, песник своју 
изјаву варира у уводним стиховима и показује завидно ес-
тетско самопоуздање: „Моме храму темељи у души леже, / 
У души се дижу мога храма зидови”. На таквим стваралач-
ким, па и религиозним полазиштима могуће је издржати ис-
кушења сваког времена, непријатељски настројеног према 
сакралним грађевинама, чак и оним интимним, саграђеним 
у нутрини песничког бића. Јер, за осетљивог песника који 
жели да заштити своје дело „свако време је зло, анђеле”. 
Осећај злог времена вуче дубље контемплативне консеквен-
це и прераста у песимистичну визију стварности, налик оној 
старозаветног Проповедника, резигнираног позног Стерије, 
ћудљивог, неретко и отровног Шопенхауера или, пак, тера-
пеутски циничног Емила Сиорана: „И мир је само предах / 
Између вихора, / И спокој је само час без бола. // И живот 
је само жишка у тами, / Путељак узак над понором, / Трно-
вита стаза на којој чекаш, / Анђеле драги, / Да прођем или 
да згрешим.” Обесхрабрујуће мало је вере у целисходне из-
гледе живота над ништавилом. У таквој животној поставци 
рискантна је суштинска граница између врлине и греха по 
којој се субјект све време креће и на основу које провера-
ва своје етичке предиспозиције у односу према анђелу. Хо-
дање по тој ивици истоветно је напипавању суштина као 
услова без кога се не може: „Разлика је то за мене, / За тебе 
не / Сувише важна. / Траг душе давне.” У последњем стиху 
песник сведочи о тузи за савршенством,3 иманентној сваком 

3 Духовност уметности, према Николају Берђајеву, израста из освешћене 
туге за савршенством: „Уметност не ствара савршенство, већ говори о 
тузи за савршенством и ту тугу симболички представља.” Николај Алек-
сандрович Берђајев. Смисао историје: Оглед филозофије човечје судби-
не, превео Мил. Р. Мајсторовић. Београд: Дерета, 2001, стр. 152. Према 
Берђајеву, томе је склона хришћанска култура. 
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уметнику, без обзира на то да ли је тај стваралачки импулс 
естетски освешћен или затомљен. 

Будући рефлекс античког мита о Златном добу или, пак, 
неких религија о предестинацији, одређење искона свеко-
ликог стваралаштва у модерној уметности није нужно веза-
но ни за какву религијску доктрину, већ је израз отуђености 
од света меланхоличног, тиме и носталгичног уметника.4 

Носталгија у Радојчићевом случају чини се да није усмерена 
толико према прошлости, колико – како би то Светлана Бојм 
приметила – у време „садашњости на близину”, јер „ностал-
гичара гуше временске и просторне границе”.5 Заправо, то је 
носталгија која надилази индивидуалну психологију иако је 
испољава изразити индивидуалистички уметнички дух, ка-
кав је Радојчићев. Његова носталгија је тиха побуна „против 
модерног поимања времена, времена оличеног у историји 
и прогресу”.6 У асоцијацији тумача на овом месту се туга за 
савршенством Николаја Берђајева и носталгична жудња коју 
постулира Светлана Бојм срећно укрштају.

Модерни меланхолични дух се и у Радојчићевој поеми 
пројављује у песничком субјекту, вољном да испољи све своје 
колебљивости и недоумице, па и сећања. „Једном живех, 
анђеле, / Живех, богу ни налик, / И тражих више: / За собом 
сејах трагове”, разрада је најављене песничке туге у трећем 
делу. Стилски маркирана реч „бог” овде се први и једини пут 
појављује, али као контрастивни лик у односу на оног који 
се са њим пореди. Антропоцентрично самоодређење субјек-
та засновано је апофатичком наглашавању разлике од Бога, 
можда и оне деридијанске разлике која садржи однеговану 
скепсу према устаљеним значењима речи и ознака. Смисао 
разлике човека од бога крије се у hibrisu да се оставе траго-
ви, а чиме другим него делима уметника-ствараоца.

Иако нам прећуткује инспиративно извориште, приро-
ду и сврху тих трагова, Радојчић у наредним стиховима пра-
ви одступницу. Он изневерава, тачније первертује канонизо-
вано значење сталног мотива носталгије, уводећи критички 
отклон од својих ранијих поступака, али и покајнички тон: 
„Речи које сам читао, / Речи које сам писао, / Речи које сам 

4 У Радојчићевој поеми искрсава модернистички конципирана ностал-
гија као потрага за другачијом темпоралношћу, коју је Светлана Бојм 
повезала са руском уметничком емиграцијом XX века. Види: Светлана 
Бојм. Будућност носталгије, превели Зиа Глухбеговић и Срђан Симено-
вић. Београд: Геопоетика, 2005, стр. 70–71.

5 Ibid., стр. 16. 
6 Ibid., стр. 18–19. 
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бацао / У ветар, улудо, у ништа / Које се ево већ цери.” Њего-
ви ранији поступци, без обзира на побуде, враћају му се као 
бумеранг. Имплицитно је тако постављено питање смисла 
стваралаштва у преовлађујућем ништавилу феноменолош-
ког времена које је окупирало и понизило човека. У помисли 
на узалудност сваког напора да се изађе из тог понора, ма 
како живот био фрагилан, огледа се песникова философска 
малодушност која унапред нагриза сваки наговештај смисла.

Вратимо се зато првом делу поеме где субјект ос-
вешћује свој јединствени личносни склоп, али и људску 
differentia specifica у односу на анђелово суштаство. Он је крт 
и ломљив на ветрометини свакодневице; његови осећаји те-
мељно уздрмавају људску структуру, архетипска обележја и 
подразумевани след жеља и могућности: „За страх недовољ-
но способан, / Недовољно уплашен за наду.” Децентриран и 
слаб субјект се сакрио у метафору уснулог лептира, дупли-
рајући њену фигуративност метафором „блага звер”, чија су 
крила крхкија од крила анђела. Иако живахан, и по свему су-
дећи, вољан да живи, крхка конституција алатки за продор у 
живот, оличена у метафори крила, издаје га. Тако назначена 
клонулост и палост утиче и на доживљај властитог бивства 
унутар физичких и метафизичких категорија – времена и 
вечности: „Да сам који сам био, / Кривица је доказ, анђеле. / 
И дуго трајање туге. / Дани што само по концу / Знају да моји 
су, / Ни трун вечности, / У живот зборано време.” Разорна 
сумња у живот и време рефлекс је промењене перцепције, 
не и изузимања из ње. Време отпочиње из нутрине субјек-
товог света. У времену се одвија самоспознаја. Зато је уведен 
и домен прошлости, чије се консеквенце – кривица – обист-
ињују у садашњости као дугом протоку времена. У времену 
се спознаја удомљује, обликује у песничком језику. Радојчић 
нам приређује гносеолошки парадокс који ће дубокосежно 
утицати на његову онтологију, па и трансцендирање освоје-
ног знања ван граница поезије и искушеног живота. Туга 
је индикатор остатака вечности у нама. Ти фрагменти тзв. 
космолошког времена можда се само у стваралаштву могу 
пројавити као флешбекови како би потврдили беду живота-
рења у времену. Тако би бар ове стихове покушао да тумачи 
читалац који жуди за трансценденцијом.

Време у које је човек упао „гласно хуји”. Њега чује чо-
век у стадијуму кризе пред духовно буђење, како би то наз-
вали психосинтетичари, или на почетку духовног успона: „И 
учи ме, анђеле, / Једином науку са ове стране света.” Почетак 
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сваког духовног узрастања почива на освртању, односно 
на пропуштању поступака кроз етичко решето, које може 
бити подешено или према религијском учењу или према 
унутрашњем атавистичком моралном осећају. Иако упошља-
ва идиоме и иконографске елементе хришћанске доктрине, 
Радојчићев етичко-онтолошки филтер у овој поеми наште-
лован је према сасвим особеној песничкој духовности. 

Самеривши своју позицију у односу на време, човек 
констатује своју дислоцираност и онтичку ограниченост у 
узнемирујућим стиховима: „И мада сам се скривао, / Мада 
сам одустајао, / Мада сам бежао што могу даље, / То није 
било довољно далеко, / Ти можеш даље, строги анђеле.” О 
чему сведочи песник? О једном виду самоминоризације 
или самоукидања које наше друго, нашу побуду да се бори-
мо и трајемо, истискује из егзистенције. Ипак, упркос так-
вим безочним покушајима рањивог бивства, друго, рђавије 
или боље од нашег првог, свесног ја, непрестано оживљава: 
„Скривао сам се / А одавао ме дах. / Одустајао, порицао, / А 
лупало је неко срце, / Ваљда моје, / И крв је ударала у жила-
ма / И ледени ветар времена / Кравио се на тој крви.” Ово су 
спорадични и лапидарни наговештаји исповести о подвоје-
ности субјекта, чија понорност лежи у незадрживом естет-
ском пориву да се у фигури анђела изнађе њено упориште. 
Друго у нама је „Оно / Нешто / Што од тебе тражи / Благу 
вест, топлину погледа.”

Онтичко одмеравање наставља се у шестој песми стал-
ним местом о суштинској усамљености обе инстанце, и ис-
поведника и анђела, у свету таквом каквим га доживљава 
гносеолошки омеђен човек. Повишена и снижена располо-
жења показатељи су везаности за покорицу света, на осуђе-
ност бивања на површини, у егзистенцији. Ту психолошку, 
односно метафизичку усамљеност – коју су можда естетски 
најуверљивије артикулисали до пароксизма скептични и 
резигнирани Уисманс, Толстој, Андрић и Ками – спознаје и 
Радојчић, али у контексту несвакидашње узајамности две 
јукстапозициониране тачке – човека и анђела: „Сами смо, 
анђеле. / И потреба сам ти / Колико и ти мени: / Један без дру-
гог нисмо, / Два крива огледала / Између којих стоји / И одра-
жава се у њима, / Можда замишљени, / Лик вечности.” Радој-
чић је успео да у оквирима властите, врло интимне поетске 
теологије изведе померање есхатолошког угла. Тиме је заце-
лио почетне песимистичке премисе и донео велико олак-
шање читаоцу. Лик вечности могуће је назрети у истинској 
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комуникацији две човекове другости – сопства насталог ду-
ховним буђењем и његовог метафизичког кореспондента, 
естетски оваплоћеног у фигури анђела. Неосвешћено бив-
ство, сведено на обитавање у историји, за тај предосећај 
вечности остаје заувек ускраћен и онемогућен.

Песник у знаку започете дијалектике два суштаства, 
два метафизичка хоризонта износи духовно становиште, али 
не тако што га поопштава, већ задржавајући га у постојећој 
констелацији: „Кад вечност паде у време, / Отворише се ране 
пролазности. / Ти их не исцељујеш, анђеле: / То није у твојој 
моћи; / Ти ме само гледаш, / Увек ме гледаш, / Добри анђеле, 
/ Гледаш нетремице.” Враћањем дијалога на почетак, намер-
ном ретардацијом, песник оцртава кружну линију мисли о 
исходу егзистенције која је пролазност. Међутим, та мисао 
није нихилистичка јер привид ништавила, врло сугестиван 
човеку палом у време, упркос свему, не негира уобличене 
онтичке обрисе и њихову метафизичку везу. Погледом анђе-
ла у људској пројекцији та мисао се кристалише: „Кад веч-
ност паде у време, / Отворише се понори / И из понора / 
Провали ништавило: / Ништа, које је понор. / То није твој 
пораз, анђеле, / То није крах наше везе, / Није смрт која чека 
/ Створење које лута / Временом и местом, / Није извор суза, 
/ Туга није, мој анђеле.” 

Смрћу смрт уништив прекретничка је премиса напаће-
ног човека трагаоца пред сталном претњом ништавила. Јер 
човекова потреба за одговорима на питања исхода, односно 
смисла постојања не јењава. Она се јављају у тренуцима егз-
истенцијалне кризе, оних Јасперсових „граничних ситуација”. 
Близина или претња смрти носи искушење осећаја ништави-
ла и генерише духовну кризу. Песник опрезно уводи свест о 
смрти као онтолошкој могућности која све ништи или уводи 
у Вечност у књижевности (memento mori) свест је о метафи-
зичком губитку и добитку. Међутим, прошавши кроз све фазе 
духовног преиспитивања обухваћене овом поемом, субјект на 
крају са стеченим смирењем открива да „Смрт је блаженство 
што нам се / Само једном даје.” Ипак, и поред тог окрепљујућег 
спознања, изреченог у облику поенте поеме, он тражи зашти-
ту анђела, сада као сотериолошке фигуре: „Не одврати лица 
својега / Од мене. / Осмехни се.” Уколико анђео, не више само 
повереник, већ и искупитељ остане са њим у последњем часу, 
човек ће превладати досуђени му осећај усамљености пред 
лицем ништавила или пред великим сазнањем које га очекује 
кад искорачи у једину егзистенцијалну извесност. Анђелов 

134Д
О
М

Е
Т
И



осмех јемство је тачности коначног предосећаја и истинска 
подршка фрагилном субјекту. Са тим осмехом могуће је изаћи 
на метафизичку чистину.   

Испоставља се да је Радојчић духовни баштиник ор-
фике, можда чак и метафизиког песништва будући да нам 
је у својој естетској визији подастро један свет потенција 
и несвакидашње лирске искрености о томе да је човеков 
лик нераспознатљив, човеков пут рачваст и неизвестан и у 
тој неизвесности вазда застрашујући. Међутим, Радојчићев 
свет не зрачи само због своје семантичке поливалентности, 
већ управо због приказане елементарности доживљаја како 
бивствује човек у себи и у времену. Читаоцу који се осетио 
позваним на саучествовање у овој драми усамљености ин-
дивидуе – песник оставља бар титраву, готово наивну наду 
да ће душевно расклопљена и духовно слаба индивидуа 
из тог рвачког дуела са анђелом изаћи озарена анђеоским 
осмехом, ношена његовим крилима над претећим понором 
смрти. Макар, са ове стране херменеутичког хоризонта или, 
пак, у другој поеми.
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prozirno vreme

„Sreća se više ne shvata kao divna budućnost 

nego kao sjajna sadašnjost.”1

Distopija, kao podžanr naučne fantastike, aktuelna je u 
poslednje vreme, ne samo u književnosti, nego i u drugim vido-
vima umetnosti i masovne zabave, naročito na filmu i u TV se-
rijama. Bili bismo nepravedni ako bismo distopiju obeležili kao 
duh vremena, kao brend ovog doba, nešto neminovno i nužno 
mračno, ali i zabavno, prepuno opasnosti koje donose, u prvom 
redu, tehničke inovacije. Počev od pretprošlog veka, pa naova-
mo, nemali broj autora, klasika, bavilo se ovom temom, stvara-
jući dela koja imaju dodirnih tačaka sa distopijom, iako možda 
ne na način na koji smo mi danas navikli. Gotovo je nemoguće 
reći koji bi to pisac bio kamen međaš ovog podžanra, i to zbog 
preplitanja sa zvaničnom naučnom fantastikom, te i zbog guste 
mreže uticaja među piscima. U toj ogromnoj biblioteci i roman 
Predaja španskog autora Raja Lorige (koji je upravo za ovo delo 
2017. godine dobio važno književno priznanje Alfaguara) prona-
lazi svoje mesto, jer po većini merila spada u korpus distopije, 
i to one zamislive, čija ostvarivost, kako kaže Milan Živković u 
svojoj zanimljivoj studiji, deluje „daleko izvesnije od ostvarivo-
sti jedne utopije”.2

Raj Loriga (roman Najgore od svega preveden je na srpski 
jezik u izdanju Beopolisa) sarađivao je sa velikim rediteljima 
Karlosom Saurom (scenario za film Sedmi dan, 2004) i Pedrom 
Almodovarom (koscenarista filma Živo meso, 1997), s kojim je 

1 Žil Lipovecki. Paradoksalna sreća, prevela sa francuskog Milica Kozić. Srem-
ski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2008, str. 387. 

2 Milan Živković. Fenomen distopijskog jezika. Novi Sad: Prometej, 2014, str. 20.

branko ćurčić

Raj Loriga:  Predaja; prevod sa španskog Vuk 
Šećerović, Booka, Beograd, 2019.



u mladosti, nakon Frankove smrti, bio pripadnik madridskih 
umetničkih pokreta. Bliski dodir sa Frankovim režimom, ma-
kar u ranom detinjstvu, nema sumnje, bio je od pomoći autoru 
da zamisli jedan drugačiji svet koji je naizgled daleko od bilo 
kakve falangističke diktature i ropstva, ali, s druge strane, na 
suptilniji, savremeniji način, predstavlja mutirani i bolniji oblik 
prošlih, totalitarnih sistema. Predaja nam nudi formu nevidlji-
vog apsolutizma kog bismo rado pohodili jer je iz njega proiza-
šao savršeni grad, prilagođen svakom, čist i uredan, gde je sve 
(materijalno) besplatno i dostupno. Na prvi pogled.

Roman počinje karakteristično za distopijski tekst, bez 
opsežnog prologa, bez upoznavanja sa likovima i situacijom u 
negostoljubivom okruženju, dakle in medias res.3 Pripovedač je 
seoski tip, ne mnogo učen, koji je radio kao nadničar i postao 
gazda jer je oženio vlasnicu zemlje. U toku je desetogodišnji 
rat (bez specifikacija zašto se i ko ga vodi), sinovi protagoni-
ste su vojnici čija je sudbina neizvesna, a zemlja za koju ratuju 
angažovala je specijalnu vrstu kontrolora, zonske agente, čiji 
je zadatak da nadgledaju stanovništvo u cilju sprovođenja od-
luka vlasti. Kad vlast naloži evakuaciju i spaljivanje privatnih 
dobara, to ima da se izvrši, i glavni junak je, uz voljenu suprugu 
i nemo devetogodišnje dete koje su usvojili, pokoran, on se ne 
buni ma kakva naredba da stigne – u pitanju je predstavnik 
onih koji gledaju svoja posla i ne interesuju ih lokalna i global-
na politika. Prozirni grad, mesto u koje se izbeglice sele, jeste 
utopijska vizija nekog budućeg sveta – nema kontrole i kame-
ra, sve je dozvoljeno jer je sve vidljivo (grad od stakla, sa ar-
maturom čija je baza ljudski izmet); ljudi su radosni jer moraju 
da budu radosni, bez obzira na sve što ih pritiska – na sve što 
zapravo osećaju – njihova radost je na korist prozirnog grada (a 
ne njih samih). U Predaji, kao distopijskom tekstu, postoji upliv 
utopijskih elemenata, što znači da taj odnos (utopija/distopija) 
„nije koncipiran isključivo na antagonizmu i satiri, nego su nji-
hovi odnos daleko složeniji nego što se na prvi pogled čini”.4 
To je posve tačno, jer s jedne strane imamo neprobojni božan-
ski svod unutar kog su svi jednaki i gde je sve učinjeno zarad 
zadovoljstva pojedinca, a iza svega taj pojedinac (konkretno: 
pripovedač) to ne prihvata – on želi tugu, želi sećanje, želi sli-
ku svojih sinova, želi da vidi svoj zavičaj, svestan neumitne i 
(ljudski) bolne istine: „Lakše ćeš čoveka proterati iz njegovog 
zavičaja nego taj zavičaj proterati iz njega (čoveka, prim. aut.).”5 

3 Isto, str. 18.
4 Isto, str. 19. 
5 Raj Loriga. Predaja, preveo sa španskog Vuk Šećerović. Beograd: Booka, 

2019, str. 142.
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Ta želja će doprineti da pripovedač postane neprilagođeni, tra-
gični junak. 

Takav protagonista zahtevaće ono obećano, ugrađeno u 
temelje prozirnog grada, ono nemoguće i neostvarivo – slo-
bodu. Nasuprot njemu biće supruga, njen ljubavnik, te bivši 
zonski agent, ali i mali posinak Hulio, robovi zadovoljstva i 
zamorčići neprijatelja koji je pobedio njihovu državu (označe-
nu kao teroristička i zločinačka) i od protivnika se pretvorio u 
prirodnog saveznika i prijatelja, što nije čudno jer „ako je rat 
gotov, onda valjda više i nema neprijatelja”,6 zaključiće Lorigin 
pripovedač. Oni čije sećanje bledi pod sedativnom vodom pro-
zirnog grada, uključujući tu, u prvi mah, i samog junaka, pose-
duju neku vrstu ambivalentnog mehanizma emocija, sa jasnim 
granicama koje dele oprečna stanja duha. Na površini je radost 
– ma šta se dogodilo, stanovnici grada ne haju, oni su stopo-
stotni hedonisti. Ispod površine je ljudskost koju potiskuje ve-
štački generisana radost prozirnog grada i, ukoliko se čovek ne 
opire tom ushitu, ljudskosti će nestati. Pripovedač to ne dozvo-
ljava, on je svestan – a ta svest čini i bit romana – nečega što je 
Žil Lipovecki nazvao paradoksalnom srećom. To je onaj trenutak 
kada su zadovoljenja „brojnija nego ikada, radost života tapka 
u mestu, pa i uzmiče”7 i kada „raste osećanje čoveka da je be-
skoristan u društvu, da je bio upotrebljen pa odbačen, da je u 
svemu propao”.8 Paradoksalnoj sreći ne podležu svi nego samo 
izdajnici prozirnog grada, oni koji posumnjaju, oni koji bi da 
se vrate na staro, da u punoj meri osete tugu i nostalgiju, pa i 
sreću, kao protivtežu ovim stanjima, a ne kao veštačku tvore-
vinu. U otpadnike spadaju i oni koji žude za privatnošću, što je 
u okvirima prozirnog grada sumnjivo i kažnjivo. Sa svima nji-
ma beskrupulozni zakon (sa svojim konvencionalnim oruđem i 
oružjem) ovog kvaziutopijskog mesta postupa bez milosti. 

To što je autor izabrao pripovedača koji je neuk i neza-
interesovan za bilo kakav društveni angažman jeste, za ovu 
priliku, srećno rešenje: naracija je direktna, nema esejističkih 
delova, nema imena, toposa, uzroci i posledice su van vidokru-
ga protagoniste, ali i čitaoca (mada je atmosfera rata i nasilja 
i te kako moguća, ma koji sukob na planeti zamislili). Pripo-
vedač je prostodušan i poprilično pasivan, donekle pravedan 
(ta pravednost potiče od indiferentnosti), neuklopiv u doktrinu 
distopijskih junaka koji su, prema Živkoviću, „najčešće visoko-

6 Isto, str. 87.
7 Lipovecki, op. cit, str. 176.
8 Isto, str. 191.
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obrazovani, čime se ističe sloj društva koji bi trebalo da bude 
generator svih promena”.9 Bez obzira što takav karakter smatra 
da društvena zbivanja valja prepustiti nekom drugom, važni-
jem, što je delimično svojstveno ljudima iz ruralnih područja, 
spoljašnji obrti doprineće da roman ne bude autorefleksivni 
komentar o budućnosti sveta, nego dinamični tekst o individui 
u okolnostima ne toliko ekstremno izmenjene sutrašnjice. 

Lorigin pripovedač odstupa od još jedne važne zakonito-
sti distopijske književnosti. Ako uzmemo u obzir da su junaci 
ovakve literature „najčešće otpadnici, neprilagođeni totalitar-
nim društvima u kojima žive i koji, bez obzira na apsurdnost 
borbe, postaju vesnici nade i tragičari koji pobuđuju manje ili 
više nepodeljene simpatije”,10 primetićemo da protagonista Pre-
daje jeste otpadnik, ali nije ni vesnik nade, a još manje neko ko 
budi simpatije i pridobija pristalice. Njegova supruga je odmah 
po dolasku u grad pronašla ljubavnika (ili je on pronašao nju), 
posinak se čvrsto zbližio sa supruginim novim partnerom, dok 
se bivši zonski agent, jedini poznanik, utopio u večno podne 
prozirnog grada. Ovde nema orvelovskih istinskih i lažnih zave-
renika, ovde je reč o pojedincu i njegovoj borbi da se izmigolji 
iz čudovišne klopke u koju je upao. Predaja u tom smislu nije 
kolektivistički poklič ima nade ako se svi udružimo, nego ima 
nade za mene. Mada je i ta nada poprilično jalova, ona ostaje 
osnovna jedinica čovekovog opstanka. 

Uz takve, ključne, razlike, ovaj roman krije podosta slič-
nosti sa drugim distopijskim delima važnih autora. Ljudska po-
hlepa i ovde dobija zamah, postaje vodeći element, kao i sila 
koja u graničnim situacijama igra odlučujuću ulogu. Oni koji 
imaju oružje biće vlasnici – i u Predaji, i u Saramagovom Slepilu 
vatreno oružje je nasušna potreba u okolnostima kada bi malo 
ljudskosti dovelo do spasa. Blizu je i Uelbekovo Pokoravanje, u 
akcentovanju pohlepe i sebičnosti kao krucijalnih karakteristi-
ka koje vode ka svetu koji bismo mogli imenovati kao distopij-
ski. Jer, u svakom slučaju, takav svet računa na ove negativne 
strane ljudske prirode i koristi ih u ime svetih ideala takozvane 
humanosti, pravde, jednakosti i svih tih, nažalost, previše uop-
štenih, naivnih i potrošenih pojmova.  

Predaja je na taj način kritika, ponajpre, zapadne varijan-
te totalitarizma. Roman nam prikazuje polis koji nema vidlji-
vog suverena, nema čak ni marionetu od suverena, ne postoje 
ograničenja u ispoljavanju strogo transparentne slobode. To 

9 Živković, op. cit, str. 20.
10 Isto, str. 19.
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je oblik zatvora u kome svaka osoba, kako kaže Džeremi Ben-
tam, „u svakom trenutku, pošto ima razloga da tako misli, a 
ne može dokazati suprotno, treba da veruje da je pod stalnom 
prismotrom”.11 Prozirni grad je mesto u kom je čovek nakljukan 
srećom, koju sebično konzumira i čuva, i svako ko pokuša to 
stanje da naruši jeste neko opasan, pa i nenormalan (što vodi 
ka završetku knjige). A oni koji odstupaju, koji se ne uklapaju i 
nisu za to da iluzija postane čvrst oslonac, u prozirnom gradu 
neće naići na dobrodošlicu.

11 Džeremi Bentam. Panoptikon, preveo sa engleskog Uroš Tomić. Novi Sad: 
Mediterran Publishing, 2014, str. 36.
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meduza se i dalje smeje1 

Na nevelikom ali uzburkanom prostoru između dve obale 
– iznenadne dijagnoze smrtonosne bolesti i pobede nad njom – 
teče i odvija se kintsugi tijela u istoimenom, već vrlo priznatom, 
romanu-prvencu Senke Marić. Ova profilisana i nagrađivana pe-
snikinja ulazi u more savremene romaneskne produkcije, kao 
i u sopstveni tekst, hrabro i bez previše zastajkivanja. Pritom 
nam se otkriva i kao pomna čitateljka i samosvesna naslednica 
feminističkih autorki, plivajući, u isto vreme, niz struju francu-
ske intelektualne i poetičke tradicije, a protiv struje dominan-
tnih nacionalnih/regionalnih diskursa, često opterećenih neu-
ralgičnim tačkama ratova. Rat koji vodi protagonistkinja roma-
na Kinstugi tijela (neobična utoliko što se pripovedanje odvija 
u drugom licu, čime se znatno povećava njegova sugestivnost 
i brišu granice između naratorke i čitateljke) druge je prirode – 
jedno isto telo, telo žene obolele od karcinoma dojke, ujedno 
je i agresor i žrtva i poprište sukoba. Njegove rane se, između 
ostalog, zašivaju i platinom teksta koji ono ispisuje sve dok ne 
postane kintsugi-telo – telo čija je vrednost i lepota pojačana i 
istaknuta upravo tragovima borbi koje vodi.

Stoga roman-prvenac Senke Marić postaje zanimljiv 
amalgam. U njega se, s jedne strane, ulivaju odjeci francuske 
feminističke misli, najupečatljivije sumirani čuvenim esejom 
„Smeh meduze” Elen Siksu, sa kojim autorka bez sumnje stupa 
u dijalog, eksplicitno autopoetički progovarajući o svom tekstu 
kao o tečnom, kao o vodi, ali isto tako i o tekstu kao têstu, 
sugerišući čitaocima već u kratkom i grafički izdvojenom pro-
logu romanu da je pred njima l’écriture féminine. Shodno tome, 
upućenije među njima ne iznenađuje poriv i odluka autorke 

zorana simić

1 Tekst je nastao u sklopu projekta „Književna kritika u medijima”, koji se rea-
lizuje u okviru književnog programa Doma kulture Studentski grad uz podrš-
ku Ministarstva kulture. 

Senka Marić: Kintsugi tijela; Buybook, Sarajevo–
Zagreb, 2018; Kontrast, Beograd, 2019.
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da ovaj roman, u kome se naizmenično smenjuju i ogledaju 
suočavanje sa bolešću na sinhronijskom planu i fragmentarni 
izleti u retrospekciju (odrastanje koje vodi suspenziji telesne 
slobode i upućuje na moguće klice oboljenja), protka još jed-
nim pripovednim nivoom i načini još jedan izlet, ovoga puta 
u mitologiju. Indikativno odabrane mitološke junakinje, Mede-
ja, Meduza i Amazonke, na čelu sa Pentesilejom, pridružuju se 
protagonistkinji u borbi protiv karcinoma, a budući da roman 
ima realistički prosede, njihova pojava motivisana je snovima 
i snoviđenjima. Ova borba se na taj način univerzalizuje i pro-
dubljuje, postajući simbol opiranja patrijarhatu i pobede nad 
njim, nepristajanja na kalupe i merila ženstvenosti koje on (us)
postavlja, iznalaženja snage da se remetilački višak ženskosti, 
koji patrijarhat i konstruiše i odstranjuje, u ličnom doživljaju 
(obolele) žene ne pretvori u sopstveni nedostatak i ne odvede 
u potpunu i nepovratnu autodestrukciju.

Sa druge strane, roman se, upravo zahvaljujući povlašće-
noj metafori kintsugi-ja i insistiranju na značaju ove drevne ja-
panske veštine popravljanja polomljenih keramičkih predmeta i 
isticanja njihove krhkosti kao ultimativne snage i lepote zlatom 
ili platinom, približava trenutno vrlo aktuelnim misaonim struja-
njima na globalnom nivou, prvenstveno u kontekstu psihologi-
je. On figurira kao poetsko uobličenje Gestalt pristupa ljudskom 
iskustvu i suočavanju sa gubicima i ponovnim ocelovljenjem 
sopstva, a takođe i kao blagi odjek sve prisutnije ideje o snazi i 
etičkom potencijalu (donedavno najčešće negativno konotirane) 
ranjivosti u domenu teorije i filozofije, između ostalog i kod Džu-
dit Batler, feministkinje koja je, pored toga, radikalno ukazala na 
činjenicu da su sva tela neizmerno važna. Svojim naturalističkim 
i beskompromisnim opisima toka bolesti i izlečenja, raspadanja i 
otkazivanja poslušnosti tela, ali i insistiranjem na njegovoj lepoti 
i snazi čak i u takvim okolnostima, Senka Marić upravo potcrtava 
da i tela koja nešto boli nešto znače. 

Sama autorka je u više navrata u javnosti isticala da je, 
pišući roman, istovremeno težila i vernom prenošenju stvarnog 
ličnog iskustva i njegovom obezličavanju – poetizaciji, fikcio-
nalizaciji i univerzalizaciji-kroz-intimizaciju. Ona u tome svaka-
ko uspeva, čemu, između ostalog, doprinosi inkorporiranje me-
dicinske dokumentacije za kojim poseže, jukstaponirajući njen 
hladan, pretenciozan i krajnje obezličeni diskurs sa potpuno 
suprotnim osobenostima ostatka ovog teksta, ispripovedanog 
u sugestivnom drugom licu. Ipak, ukoliko imamo u vidu njego-
vu naglašenu ukorenjenost u francuskoj feminističkoj misli, ali 
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i činjenicu da je ista ova autorka pesnikinja, možemo se zapitati 
šta se dešava sa jezikom i zašto je ovo žensko pismo u nevelikoj 
meri sklono avangardnom eksperimentu u sintaksi i subverziv-
nom poigravanju sa falogocentričnom gramatikom uopšte. Čini 
se da bi roman bio znatno briljantniji ukoliko bi ta ukorenjenost 
bila očiglednija u njegovom lingvističkom tkanju nego u au-
topoetičkim intervencijama i deklarativnim iskazima autorke. 
Autorski komentar i inače, mada ne često, kvari utiske pri po-
mnijem čitanju ovog romana. Za razliku od, na primer, odličnog 
poteza odstranjivanja (bivšeg) supruga iz sveta romana i suptil-
nog ukazivanja na (minorni) značaj njegovog odlaska nasuprot 
otkrivanju tumora na dojci, eksplikacija i dodatno komentarisa-
nje određenih (ironično – često vrlo efektnih) rešenja, kakav je, 
recimo, „popis delova tela” koje je izgubila porodica junakinje, 
ponekad je suvišno. Isto tako, ispostavlja se i da je ovaj skliski 
teren na kome se sustiču lično iskustvo bolesti i ženskog odra-
stanja koje joj prethodi, potom feministički angažman oličen i 
u mitološkim referencama i, najzad, kintsugi filozofija, za autor-
ku ovog romana na trenutke bio previše rizično područje. To je 
najjasnije iz samog završetka, nesumnjivo najproblematičnijeg 
aspekta ove pripovesti o samoisceljenju/isceljenju kroz ljubav 
prema drugima (bilo da je reč o deci ili ljubavnicima) i osećanje 
pripadnosti matrilinearnoj zajednici žena-ratnica (bilo da je reč 
o biološkoj ili mitološkim majkama). Roman koji nas nosi kroz 
mulj bolesti i tešku i turobnu atmosferu nesrećnog odrasta-
nja, ne dopuštajući pritom da odustanemo od njegovog čita-
nja, najpre zbog svedenog i pitkog stila pripovedanja i prilično 
savladane kompozicije, uliva se u pomalo razočaravajući kraj. 
Ono što razočarava nije njegov karakter, već izvedba: iako je 
ishod borbe o kojoj se pripoveda sve vreme neizvestan, pa logi-
ka teksta tako podržava i hepiend, on retroaktivno upućuje na 
nedostatke u njegovom tkanju. Naime, čini se da u čitalačkom 
doživljaju lako može doći do blagog raskoraka između odlično 
ostvarene turobne atmosfere izazvane praćenjem toka bolesti, 
s jedne, i trenutaka rasterećenosti, optimizma i odlučnosti, koji 
su mnogo vidljiviji na nivou iskaza, sa druge strane. I možda 
upravo taj raskorak može proizvesti utisak o pomalo banalizo-
vanom i brzopletom uobličenju završetka.

Bez obzira na to, roman Kintsugi tijela Senke Marić i te 
kako je vredan čitalačke pažnje i kritičke podrške koju u po-
slednje vreme sve više zadobija (nedavno je ovenčan regio-
nalnom književnom nagradom „Meša Selimović” za najbolji ro-
man objavljen u 2018. godini u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, 
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Srbiji i Crnoj Gori). Ovo tekstualno oslobađanje (obolelog) tela,  
zanimljivi i živi dijalog sa Elen Siksu, zajednicom (književnih) 
pretkinja i savremenica, svojom načelnom sugestivnošću, i za-
hvaljujući veštini i hrabrosti sa kojom njegova autorka u taj 
dijalog stupa, zaslužuje pomno čitanje i uvažavanje. Na kraju 
krajeva, uprkos svim nedostacima ili upravo zahvaljujući njima, 
Kintsugi tijela postaje svojevrsni kintsugi-roman.
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kakofonija balkanske tragedije

Nakon famoznih devedesetih prošlog veka u književno-
sti s balkanskih prostora pojavljuje se niz novih imena. Jedno 
pažnje vredno osveženje svakako je Muris Pirić sa svojim pr-
vencem, romanom Nesporazum, s posebno upečatljivim veri-
stičkim načinom pisanja, a koji sve više nestaje, možda nepra-
vedno potisnut savremenim književnim izrazom. Pirić uspeva, 
iako na prilično obimnom broju stranica, da čitaoce prikuje uz 
štivo koje se čita u jednom dahu. Roman govori o velikom ta-
lasu izbeglištva devedesetih koji je, balkanskom tragedijom, 
zapljusnuo Evropu. Razapeti između sna o boljem mirnom ži-
votu u nekoj novoj, uređenoj sredini, večita je drama svih egzi-
lanata. Neminovno se susreću s problemom identiteta od onog 
trenutka kada su, svojom voljom ili prisilno, napustili otadž-
binu. Nova sredina jednako pruža ruku i neukom kao i visoko 
obrazovanom i među njima ne pravi veliku razliku. Njihova ve-
likodušna gostoljubivost je, nažalost, uvek proračunata jer im 
popunjava rupe u nedostajućoj, pomoćnoj radnoj snazi. Kako 
god, u novom okruženju uvek ostaju građani drugog reda, a 
problem identiteta često ostaje nerešiv. Nakon nekog vreme-
na shvate da su postali stranci i u vlastitoj sredini odakle su 
potekli. Sve ovo je Pirić smestio u svoj roman, sa simboličkim 
naslovom Nesporazum, gde svojski nastoji da osvetli tragedije 
i izbegličke košmare, da se bori s vlastitim demonima, pa na 
momente deluje kao da nije fikcija nego da je prožet autobio-
grafskom pričom. Autor, ujedno, pokušava da spozna i usavrši 
svoje JA, a sve to poželeo je da podeli sa svojim čitaocima. 

Pirić piše složenu dramu gde se veoma dobro snalazi u 
ispreplitanju sudbina glavnih i mnogih epizodnih likova, u ra-
znim ambijentima i vremenima zbivanja. Psihološki ih zanimljivo 

dušan savić

Muris Pirić: Nesporazum; Naklada Jesenski i Turk, 
Zagreb, 2017.
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razrađuje i nijansira između željenog i mogućeg. Pirić piše jed-
nostavnim jezikom, što upotpunjuje vrednost ovog komplek-
snog romana, bez osude i patetike (Izgleda da se svesno vodio 
onom krilaticom: Ko mačem seče od mača će i poginuti) koja če-
sto zna da zavede novopečenog pisca. Možda jedina sugesti-
ja da je književna građa smeštena na poveći broj stranica, pa 
roman u pojedinim delovima povremeno gubi na dinamici, ali 
to nimalo ne umanjuje njegovu vrednost. Ovom delu veoma je 
teško odrediti žanr.  Roman ima svojstvo izbegličkog, psiho-
loškog trilera, društveno-istorijskog i ljubavnog romana. Možda 
i najlepše stranice Pirićevog romana provlače se upravo tamo 
gde govori o nepreboljenoj, mladalačkoj ljubavi prema Gordani 
i nadahnuću kada saznaje da s njom ima odraslu kćer.

U svakom slučaju ex-jugoslavenska proza je dobila no-
vog i talentovanog autora koji opisuje događaje u smutnim 
vremenima raspada Jugoslavije, a da se, pritom, ne bavi politi-
kom i istorijom, ne osuđuje zločince niti prebrojava mrtve i po-
red toga, između redova, uspeva da nam kaže mnogo. Možda i 
više nego što bi čitalac očekivao kod nekoga ko je tek nedavno 
ušao u vode lepe književnosti. 147
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bitef 2019: mad world

Uvodni taktovi BITEF-a 2019. godine protekli su u ritmu 
himnične pesme iz filma Doni Darko. Ispostaviće se da će to biti 
motiv ne samo predstave koja će otvoriti ovogodišnji Festival, 
već i svega onoga što ćemo na njemu videti kroz umetničko 
preispitivanje baš takvog sveta, i nas u njemu. No, u Orestu u 
Mozulu imaće jasan lajtmotiv – suludo li je nastojati igrati jedan 
antički komad u gradu koji se vraća svojim počecima nakon is-
crpljujućeg rata koji je proživeo, i gde je situacija i dalje kritično 
opasna po svakodnevni ljudski život? Milo Rau nastoji da kroz 
pozitivan odgovor na ovo pitanje pokuša da dođe do još nekih. 

Scena mu služi za ponovno promišljanje. Komad koji je 
sa belgijskim i iračkim glumcima postavio u Mozulu se emituje 
na ekranu iza glumaca, a oni su tu da kroz monološki dijalog sa 
publikom pokušaju da viđeno iza njihovih leđa (veoma je bitna 
scenska postavka svih činioca u predstavi) nanovo protumače-
no, dopišu, da mu iznađu smisao. Određene scene dobijaju svo-
ju indigo verziju na bini, te se dodatno naglašavaju, a privatno i 
pozorišno gube jasne niti razdvajanja. Otvaranje prema publici, 
pozorište zajednice koje se traži u sebi, ali i u njoj nastoji da do-
kuči teška pitanja sudbine pojedinca i njegove odgovornosti za 
učinjeno, a još više za posmatrano. Granice stvarnog i fiktivnog 
se neminovno brišu, svi smo u pozorištu bez obzira što neki 
zvanično glume, a neki ne. Dostizanje pravde je i dalje teško, ali 
pokušaji ne bi trebalo da budu uzaludni. Kako na sceni, tako i 
van nje. 

*

Pozvani. Invited. Vrlo jednostavnog naziva i koncepcije, 
predstava briselske kompanije Ultima vez i koreografa Sepea 
Bajensa dovodi do ekstatičnih momenata koji svoje vrhunce ne 
dostižu samo jedanput već iznova i iznova proizvode osećanja 
neobične zadovoljštine koja se emituju kroz sva tela prisutna 

milan zaviša



u prostoru predstave, ali i kroz sve one čulnosti koje prožimaju 
sve one otežale razumnosti prisutne u nama koje čekaju da 
budu otkrivene drugima, pa i nama samima, dakako. Imerziv-
nost teatra koje je na ovogodišnjem BITEF-u bila glavna karak-
teristika formi predstava dovedena je do skladne tačke implo-
zivnog zajedništva koje je moglo da se pruži do u nedogled 
samo da predstava nije imala ograničen vremenski tok trajanja. 
No, u njemu bejahu usidrena osećanja povezanosti i zajedniš-
tva koja svoje okvire vide van bilo kakvog, institucionalnog ili 
drugog teatra već se protežu na društvo kao izgubljeni entitet 
i potrebu obnove zajednice kao jednog od delova skladnosti 
životnih priča bez kojih one ostaju okrnjene od bitnih delova. 

Jednostavne postavke i scenskih zahteva, predstava igra 
na ljude. Publika je zajedno sa izvođačima smeštena na jedno-
stavnoj pozorišnoj sceni na kojoj se nalazi samo debeli kanap-
ski snop zmijolikog oblika na kojem se seda. Kada ga prvi put 
zajedno budemo nosili, povezanost će biti trenutna, ali odveć 
kratkoga roka. No, nakon što se teret spusti, krenuće beskrajna 
igra. Koreografski svedeno, dovedeno do tačnosti pokreta, lepr-
šavost će početi da lebdi na pozornici, a scenski igrači će, korak 
po korak, ohrabrivati i bojažljive u publici da im se pridruže. 
Prvo laganim pokretom, premeštajem, hodom ruku pod ruku, 
zatim lakim scenskim igrama, a onda i ponešto zahtevnijim, ali 
ipak jednostavnim igrokazima. Njih desetak će krenuti pojedi-
načno, a zatim će se premrežavati, jedan po jedan, sa svima na 
sceni. Jer svi su učesnici. Ono što je naročito zanimljivo su mo-
menti spajanja formalnog i neformalnog, trenuci kada se posta-
je delom predstave i kada se razlike brišu, kada nema granica. 
Onda se učini da ponekih zamišljenih linija kretanja zapravo i 
nema, da je sloboda beskonačna, i da je na svakome da odluči 
na koji način će pristupiti tumačenju igre koju gleda tako što će 
se nadovezati na nju ili je naprosto ignorisati. Oslobađanje tela 
će se događati postupno, a noge i ruke će biti te koje će slušati 
osmehe na licima. 

Iz unutarnjosti bića se crpi energija, iz spoljašnjosti ljudi 
se crpi nada. Ruke su te koje igraju glavnu ulogu. Preko njih 
nas igrači pozivaju na pridruženost, preko njih mi, publika koja 
je tu radi sopstvene zabave, dobijamo odgovornost i krećemo 
u kolo vezivanja. Jednostavni gestovi ljudskosti kroz primarne 
pokrete dobijaju jasna značenja u izgubljenom vremenu indivi-
dualnosti koja često nema mogućnosti za osvrtom. Interesan-
tno je, takođe, kako je svaki poziv na učestvovanje ispraćen 
od početka do kraja – sveden, ali efikasan način da se pokaže 
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briga o drugome. Krovni okviri ispod kojih se sve ovo doga-
đa su tela i muzika. Ples kao potrebni rekvizit pokreta prožima 
se sa svakodnevnim radnjama čineći vezivna tkiva stvarnoga 
hoda. Trojica muzičara udaraju tempo stvarajući ambijentalno 
okruženje post-rok melodija koje bi nedostajale da ih nema, 
a u suprotnom su suptilno neprimećene iliti na odličan način 
uklopljene u funkcionalni ambijent čitave predstave. Repeti-
tivnošću određenih akcija i radnji se stvara poverenje između 
svih na sceni, a kako predstava odmiče, tako se čak i pojedini 
gledaoci uključuju, gotovo na svoju ruku bivajući svesni da ih 
je ritam nagona dobrano uhvatio pod svoje, i da je instinktivno 
buđenje emocija proizvelo ključanje razarajućeg vulkana strasti 
i nade. Ispod svega toga se ipak krije i znalačko umeće igrača 
koji različitih životnih i inih doba skladno ispunjavaju zadato, 
istovremeno bivajući svesni da je svako iskakanje iz predvidlji-
vog namerno i, naravno, dobrodošlo. Beogradska publika im je 
uzvratila uglavnom bezrezervnom podrškom i učestvovanjem 
koje im možda – toj publici – neće promeniti živote, ali će do-
vesti do neobičnih izliva zadovoljstava barem tog i narednih 
dana, što je u ovim trenucima i više nego što se od jedne pred-
stave može očekivati.

Sasvim logično i posve normalno, predstava koja se te-
matski naslanja na Pozvane je komad Retke ptice francuske 
kompanije Vuk za čoveka, odigran pod cirkuskom šatrom uskog 
kapaciteta u Luci Beograd. Šestoro izvođača je u pozorišnom 
ringu dovoljno blizu publike da se svaki pokret može izanali-
zirati, i svaka kap znoja osetiti. Tela su njihovi rekviziti, i osim 
njih, sve ostalo je pusta zemlja. Početak i kraj su omeđeni briž-
nim, krhkim dodirom dva tela, prve i poslednje tačke ove umet-
nosti takta. Dvojica osvajaju scenu, jedan su na drugome, ne 
dodirnuti tlo nije imperativ. 

Poverenje kao osnova, vera u druge, prepuštanje tela kao 
da se prepuštaš sebi. Nedugo zatim, ulazi još četvoro glumaca/
igrača koji će pokretima akrobatskih veština nastojati da izgra-
de zajednicu ljudi neopterećenih bilo kakvim drugim osećanji-
ma osim onih bazičnih, ljudskih. Konstantno cirkulisanje prati 
beskonačna igra, koreografske tačke koje zahtevaju zavidnu fi-
zičku izdržljivost jer osim tela na sceni ne postoje druga poma-
gala. Nepunih sat vremena se provode u dubokom analiziranju 
pokreta i kretanja, načina na koji se stvara ljubav jednih između 
drugih, davanje koje iziskuje i primanje, a sve to kroz laki korak 
vrhunskih umetnika. 
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Simbioza papira i glasova izbezumljenih migranata otvara 
predstavu Yuropa nigerijskog umetnika Kuduza Onikekua. Tro-
je ljudi su na sceni, sceni koja je usputna stanica, čekaonica ka 
nečem boljem, nadajućem. Tu su da ne ostanu, da se domognu 
obale, druge teritorije. Pokreti bojazni, skrivanja, straha su u 
njima, van njih. 

Koreografski zamišljena hermetično, apstraktno, predsta-
va izuzetno dobro razgovara sa publikom, čak i kada se radi o 
veoma tenzičnom verbalnom teatru kakav je ovaj. Sirovi se bluz 
(odbačenih) dobro uklapa u sumornost čitavog trenutka. Vešta 
igra reflektorima na pozornici jasno nas vodi iz mraka ka svetlu 
koje se, varajući, postepeno pojačava da bi kretalo da utihnjuje, 
lagano, sporo, očajno. Borba je konstantna, put je neprestan. 
Reči koje izgovaraju nisu reči ljudi od svakidašnjice, to su reči 
onih kojima život više nije u rukama. Priče su to o načinima na 
koji je jedan, ili možda neko drugi, izgubio život, nabrajanja su 
to država iz kojih ljudi dolaze, da bi stigli u neko bolje doba. 
Ruke su te koje govore još i više dok noge jedva drže tela u za-
nosnom, predsmrtnom plesu na bini. Niko svoje dete ne stavlja 
u čamac da voda bezbednija od kopna nije.

Veštim balansom između nerazumevajućeg i opšteg, 
Onikeku svoje scenske zamisli interpretira ne libeći se snaž-
noj bujici emocija koje bi one mogle da izazovu. Krug kao za-
mišljena tačka, mesto iz kojeg nema izlaska ovde dobija novu 
ulogu – neprestanog poligona u kojem će ljudi pokušati da ga 
nadmudre, iz njega izađu, iako je borba uzaludna još na počet-
ku. Pokreti koji bole, tela koja ne slušaju razum. Kraja naravno 
da nema. 

Fija Menar i Žan Lik Božol su kreatori predstave Nemoral-
ne priče, prvi deo: Kuća majka. Sama Fija Menar je izvodi na sceni 
potpuno praznoj, oslobođenoj svake scenografije osim iseče-
nih delova šperploča koje će poslužiti kao pojedinačne celine 
u nastavku predstave. Menar je obučena kao križanac pank-rok 
heroine osamdesetih godina, zamračenih očiju. Zauzimajući 
glavno mesto u praznom prostoru, jasno stupa na videlo antro-
pocentričnost predstave. Zvukovni momenti su takođe bitni jer 
je akustičnost u prostoru perfektna, te svaki pokret dobija na 
svojoj auditivnoj snazi. Sa druge strane, u pozadini, iza zastora, 
se emituju zvukovi koji u prvi mah nalikuju kakvoj pritajenoj 
grmljavini koja kao da preti svemu onome što se dešava na 
sceni, ali, kako vreme odmiče, postaje sve jasnije i jasnije da su 
to čudni odjeci, eho svega onoga što se dešava na pozornici. 
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Svojevrsno zvukovno reinterpretiranje dešavanja koje gleda-
mo. Nasuprot ovome, Menar sve što radi na sceni obavlja u pot-
punoj tišini. U nekom trenutku će se samo čuti buka testera, 
ali su one neophodne kako bi se došlo do konačnog produkta. 

Deo po deo sastavljajući, dobija se jasan nagoveštaj da se 
gradi neka građevina, ali do samog kraja neće biti jasno da je 
u pitanju, zapravo, antički hram. Dodatno je potrebno naglasiti 
da taj hram gradi žena, te se i tim stavom želi dodatno naglasiti 
važnost onoga ko je na sceni. Teškoće koje će usput uspeva-
ti da savlada se javljaju samo tada, nemoguće ih je ponoviti, 
te se jedinstvenost gledalačkog iskustva, potcrtana tim činom 
možda bez neke dodatne potrebe, još više ističe, iako su kraj-
nji dometi svega prilično diskutabilni. Naime, nakon završet-
ka, Graditeljka stoji sa strane da bi u jednom trenutku krenula 
da pada kiša kao svojevrsna deus ex machina, vremenska stvar 
koja dolazi direktno sa neba i kojoj je nemoguće suprotstaviti 
nejako krhko biće. Nakon što hram biva srušen, Graditeljka će 
nemoćno obitavati na ruševinama pitajući se čemu sve to i po-
kušavajući, nemo, da dođe do odgovora. 

O predstavi dovoljno govori činjenica da ju je potreb-
no prepričati kako bi na iole prihvatljiv način bila analizirana. 
Delo je to koje iskušuje, traži pažnju, ali pažnjom ne vraća u 
potpunosti, zahteva strpljivog gledaoca, duboko osveštenog 
(!), politički i društveno aktivnog, i prilično jednosmerno okre-
nutog. Iako nevelikog vremenskog opsega, predstava na sve 
načine pokušava da popuni rupe koje namerno ostavlja, ali to 
radi sa manje ili više uspeha. Imerzivnost kojoj u neku ruku 
teži biva ostvarena samo u onoj meri u kojoj je publika koja je 
gleda spremna da prihvati gotove stavove koji su joj kroz nju 
predočeni. I tu leži i osnovni problem, nemogućnost razvijanja 
dijaloga, jer se on kreće samo u jednom pravcu koji je isuviše 
usmeren. Eksperimentalnost i svesno žrtvovanje mnogih pozo-
rišnih elemenata ovde nije uspelo da bude u službi uspešne 
realizacije jednog priličnog čvrstog stava. Zapravo, ne postoji 
dovoljno stvari pomoću kojih bi predstava pokušala da dopre 
do onog gledaoca kome nije prijemčiva radikalnija pozorišna 
izvedba jer ga zaustavlja na svojim vratima čim pokuša da ih na 
drugi način otvori. 

Bilo je kanda u nekom trenutku pomalo olako predvi-
deti kuda će otići ovogodišnje glavne nagrade BITEF-a. Pred-
stava Slovenačkog narodnog gledališča Ali: Strah jede dušu 
ih je osvojila, apsolutno zasluženo pokazavši razvoj jednog 
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pozorišnog pravca koje se neće libiti da otvoreno progovori o 
aktuelnim problemima društvenih (s)kretanja, istovremeno ih 
ukalupljujući u neko drugo vreme da bi se iz tog kalupa izrodila 
mera sadašnjih cipela, a sve to kroz jedan smeo pozorišni jezik 
gde uključivanje gledalaca neće biti događaj sam po sebi, mo-
ranje koje će se teško opravdati na bini, već jedan logičan sled 
koncepcijskih zamisli koji će nadopunjavati predstavu i jasno je 
pozicionirati u gledaočevom iskustvu, stvarajući i proširujući rad 
na istoj, baš kroz samo to izvođenje. Sebastijan Horvat je uspeo u 
svemu ovome, pravilno dozirajući svaki elemenat. Vrhunske sce-
nografije, svedene i priljubljene uz jedan zid improvizovane bine, 
Horvat postavlja Fasbindera držeći ga se prilično doslovno, ali 
dovoljno smelo da 45 godina proteklih između dva dela dobiju 
na promućurnom tumačenju bez ikakvih zadrški. Scena mu služi 
kao dugačak hodnik, prolazna u svojoj osnovi, kao bina sveta, 
pista, ogledalo društva koje smo mi, gledaoci. Likovi iz predstave 
sedaju međ’ nas i nastoje da objasne ono što gledamo, uvode 
nas u scene, ali istovremeno tumače i komad, i vreme, i kontekst 
u kojoj se priča o ljubavi sredovečne žene i mladog Marokanca 
odvija, jasno nas odvajajući od prostorno-vremenskih koordinata 
i praktično primoravajući da sve ono što očima gledamo razu-
mom (i) tumačimo kroz svoje nataloženo svakodnevno iskustvo 
uglavnom nemih posmatrača. 

Imajući Natašu Barbaru Gračner u naslovnoj ulozi, Horva-
tu je posao bio donekle i olakšan jer je ona svoju ulogu žene 
neopterećene ničim drugim do svojom mukom odigrala bra-
vurozno, bez ijedne zadrške u nastupu, jasno i moćno u sva-
kom detalju, da je svaki potez bio jedno veselje za onoga koji 
ju je te večeri gledao. Iztok Drabik Jug kao njen partner stvorio 
je antipodnog lika, nekoga čija gluma je prilično svedena, ravna 
do dubinskih osnova osećanja, ali koja odlično igra sa raskalaš-
no-zategnutom glumom Gračnerove kojom ona nadopunjuje 
sve ono što je kod njega ponekad nedostajalo, ali ta njegova 
tabula rasa izvedba sa neke druge strane služi i kao odličan 
poligon za projektovanje naših očekivanja, predrasuda i sva-
kovrsnih učitavanja. Odnos između njih dvoje je živ na sceni, 
uklopljeni su kao par, i potpuno biva jasno i logično zašto su 
se dopali jedno drugome. Ostatak glumačkog ansambla je na 
visokom nivou i uspešno prati sve kretnje glavnih glumaca, ali 
je i dovoljno snažan da sopstvene pojedinačne uloge u nekim 
momentima istakne na pravi način. 

Iako omeđena ksenofobijom, zavišću, mržnjom, nera-
zumevanjem prema ženama, predstava je ovo prvenstveno o 
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nemogućnošću ljubavi u jednim tmurnim vremenima (a ima li 
drugačijih...) na čijem putu ne stoje samo Drugi, oni čija važnost 
nije ni bitna, ali su im prepreke prepredene, već i oni sami, Emi 
i Ali, jer će se nataložene društvene predrasude javiti i kroz 
njih, te će im i oni, u trenucima slabosti, katkad i podleći. To 
su, mogućno, horizonti očekivanja koji će ih iznenaditi. Možda, 
jednostavno, njih dvoje nisu znali da se odupru realnosti jer svi 
zavide, svi!, shvatajući isto tako da se drugi neće uvek ponašati 
onako kako mi želimo. 

Podelivši predstavu, Horvat u drugom činu uvodi i publi-
ku kao statiste, preoblikujući scenu i zaokupljajući sve četiri 
strane sveta koje se međusobno premrežavaju. Svako biva voa-
jeristički eksponiran, čime reditelj jasno stavlja do znanja da se 
u društvu i svetu mora učestvovati, da ono što se dešava nije 
puka stvarnost drugih, već se na nekoliko načina tiče svakog od 
nas. Sa druge strane, vrlo jasno ukazuje na nemogućnost skri-
vanja od pogleda ma koliko to neko želeo, a to biva dodatno 
naglašeno jasnom paralelom o dostupnosti uvida u život čo-
veka, kako te zaboravljene 1974. godine, tako i danas. Ogledalo 
koje se javlja u prvim trenucima predstave imaće svoju bitnu 
ulogu na kraju kada Emi staje pred njega i biva svesna svoje 
starosti, kao i Ali koji će pred njim imati momenat samoisku-
pljenja zbog postupaka koje nesvesno pravi. Snažan momenat 
katarze koji svako od glavnih junaka prolazi na sopstveni način 
pomoći će im u shvatanju važnosti osećanja kroz koje su prošli. 
Da li je ljubav preživela nije i najbitnije pitanje toga trenutka, 
već da li ono što su doživeli ima životnu važnost stvari kroz 
koje bi ponovo prošli zarad toga. A sasvim je jasno da je odgo-
vor na ovo pitanje potvrdan. 

Još jedan Fasbinder (doduše, ovoga puta uz zajednič-
ki predložak sa Mihaelom Fenglerom), još jedna predstava na 
BITEF-u. Ovoga puta nešto malo manje raskošna, svedenija u 
svojoj izvedbi, zatvorenija, donekle samo jer je njen glavni ju-
nak takav, gospodin R. Varirajuća tema naslova Zašto je poludeo 
gospodin R? možda se na prvi pogled ne toliko suptilno pro-
vlači kroz ono što gledamo na pozornici, ali u jednom trenut-
ku bivamo svesni da nas je naziv kanda prevario, da gospodin 
R. savršeno funkcioniše, i da će posledice stupiti na scenu sa 
neke druge strane. Glumački snažno i opčinjavajuće izvođenje 
naslovnog lika iz sopstvenih cipela je još jednom uradio Boris 
Isaković, ne dajući mu nade ni na sceni, a bogami ni izvan nje, 
da nekog izlaza, negde ima. On se i obraća publici u nekoj teš-
koj nadi da će mu pomoći iako kroz to obraćanje istovremeno 
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govori da je njegovo vreme verovatno odbrojano, a da je sve 
oko njega doprinelo tome. Teškoće nemačke svakodnevice se-
damdesetih su uklopljene u određene aspekte iluzornosti so-
cijalističke Jugoslavije (što može u nekim momentima delovati 
pomalo nategnuto i veštački), a sve to je garnirano aktuelnim 
političkim trenutkom, te se iluzornost multiplikuje na nekoliko 
nivoa. Početna, izvanredna scena skoro desetominutnog ćuta-
nja, iako pomalo nasilno metaforična, ipak uspeva da dočara 
svu bedu jednog života, i nemogućnosti da se iz nje istrči uz-
dignutih ruku. 

Opšta monotonija je dobro postignuta, svedena sceno-
grafija i repetirajuća numera su tu da to dodatno istaknu, a 
Nataša Tapušković, kao žena gospodina R., odlično izvodi svoj 
ples beskonačne dosade, bez kraja i ikakvog konca. Svi u ovom 
komadu čekaju na gospodina R., a on čeka na unapređenje. I tu 
se krug zatvara. Bobo Jelčić, reditelj ovog komada, je na inte-
resantan način postavio i određene metapozorišne momente, 
svesno razbijajući iluziju gledanja predstave, i to iz dva primar-
na razloga: kako bi pokazao da ono što se dešava na sceni nije 
samo puka fikcija, već da je prisutna i van zgrade u kojoj se 
predstava odigrava, ali i kako bi scenom glume u glumi ista-
kao važnost čarolije koja nam se dešava pred očima. Istodob-
no će poklanjati pažnju i detaljima uvodeći i scenske radnike 
kao legitimne činioce na bini, gde će jednom pripasti i ta čast 
da izgovori puno ime i prezime gospodina R. tek kada on to 
sam, fizički, ne bude mogao – a čime će vrlo efektno poentirati 
svu brigu društva koje okružuje čoveka za njega – ali i aktivi-
rati scenski rekvizit koji je od samog početka predstave bio u 
kvaru, kao glavno oružje kojim će katarza pokrenuti radnju sa 
usidrene tačke. Kakofoničnost i ubrzani tempo govora glumaca 
korespondiraju sa tematskim okvirima prikazanog, što je naj-
bolje interpretirano kroz svakodnevne razgovore ni o čemu, do 
iznemoglosti, pa i dalje. 

Zapravo, dobili smo jednu vrlo intrigantnu predstavu gde 
se do očekivane teme i njene poente dolazi jednim zanimljivim 
putem, kroz melodramu sa elementima komedije vrlo tragič-
nog i hororičnog kraja, uz sveopšti vapaj kroz samo jedna usta: 

Ne mogu više!
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pozorišna čitanja: 
dve drame tanje šljivar

zoran r. popović
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FIZIKA TUGE, ILI ZAŠTO LJUBAV BOLI 
Tanja Šljivar: „Režim ljubavi”; režija: Bojan Đorđev; Atelje 212, Beograd 

Režim pisanja – čitanja komedije 
o aranžmanima ljubavnih odnosa 

U susretu sa nesvakidašnjim štivom namenjenom pozo-
rišnom izvođenju naročito je privlačan pokušaj da se pre sve-
ga spozna režim spisateljskog mišljenja, sklapanja atraktivne 
kompozicije tekstualnog predloška, njegova izazovna forma 
(koja je otvorena a opet ima svoje režime), umešno savlada izu-
zetna količina burno i sa različitim uverenjima izgovorenog u 
nadahnutom kazivanju, tumačenju, zalaganju junaka (razreši i 
dilema da li je zapravo reč o samo jednom paru kao uzoru koji 
stalno menja aranžmane ljubavi) i u svemu prepoznaju i izmen-
ljiva polazišta i intonacije i stil, pređu sve raskrsnice i zamke 
gusto tkanog jezika (od kojih su neke efektno plasirane da baš 
budu prepreke i prevrati) pa onda odluči/razreši pitanje kako 
da se (pro)čita, kako da se snađe u pejzažu parova koji sede 
u svojim sobama, restoranima, mestima gde se druže i spore i 
traže kroz opsežna pripovedanja sebe, pejzažima njihovih su-
sreta, ljubavnih sastanaka, razgovora, agonija, rastanaka, kreira-
nih ili nametnutih režima. Da li je ovde reč o lakom, zabavnom 
dramoletu o nerazrešivom zapletu ljudskih – ljubavnih odnosa 
kome se treba prepustiti, nasmejati se večitoj čovekovoj tužnoj 
komediji? Ili je to ipak ozbiljnije nastojanje da se iznova (kao 
izraz opsesivne navike da se previše analizira, razmišlja, bespo-
trebno definiše nešto čemu definicija ne treba) pretraže pitanja 
koja ne prestaju da muče – šta je to ljubav o kojoj svi priča-
ju i pevaju popularni šlageri, šta to privlači, vezuje, obavezuje 
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ljude jedne prema drugima, neki vredan ili lažan pečat, neki 
iskaz, govorni čin, lep gest (ili ništa od svega toga), koji to in-
stitucionalni aranžmani organizuju naše živote i još više sroči 
prihvatljivo objašnjenje – zašto ljubav boli? U tom smislu ispi-
sane stranice o parovima i njihovim ljubavnim (ne)sporazumi-
ma, kombinacijama, uspešnim i promašenim potezima, deluju i 
kao psihološki podsetnik u kome su u prvi plan stavljeni stra-
hovi (od samoće) i fobije (od vezivanja), sva ona uznemirujuća 
stanja anksioznosti i paranoja koje su kao postojeće i legitimno 
priznate i u koje niko nikog ne pokušava da razuveri, emotivne 
nedostupnosti i skrivanja u svojoj crnoj-kutiji-života u koju za 
drugog nema pristupa, navodna traženja ideala u varljivoj nadi 
da tamo negde postoji još neko privlačniji, daleko od očiju i 
srca, itd. Možda sve zabeleženo i dostupno čitanju treba prihva-
titi kao rezultat istraživačkog poduhvata (tako poželjnog traga-
lačkog projekta ili upravo duhovite parafraze ovog očekivanog 
pristupa) brižljivo i sistematično iznetih rezultata gde se radi 
preglednosti prikupljeni materijal aranžira kroz šest scenskih 
slika – paradigmatičnih situacija i likova u njima kao šest obra-
zloženih poglavlja poređanih režima ljubavi – klasične mono-
gamije sa aferama, braka kao ultimativnog režima ljubavi iza 
koga nema više i ne može dalje, brakolomstva i prevare, ce-
libata (Manifest samoće) ali i otvorenijih veza, trijada da bi se 
kroz priređene priče običnih ludosti sa opštim mestima, (ne)
bitnostima, banalnostima – vidno je podražavanje populistič-
kih gledišta ali i (kvazi)visokoparnih razmatranja (npr. o energiji 
uloženih kognitivnih emotivnih psiholoških fizičkih kapacite-
ta!) – stiglo do utopijske poliamorije sveopšte ljubavi. 

Štaviše, forma napisanog dela nagoveštava mali egzaktan 
naučni rad sa sažetkom o scenama i likovima na početku, a 
potom spiskom korišćenih izvora čiji su autori Eva Illouz, Rolan 
Barts, Srećko Horvat, Debora Anapol, grupa Buldožer („Ljubav je 
feferon”), izvesna ana.rs, a navodi se i stranica dnevnika same 
autorke kada je bila devojčica. Naravno, sve se može posmatrati 
i pre svega kao apartna literatura gde se dramski dijalog ostva-
ruje izuzetno spretno izvedenim preplitanjem, pretapanjem, 
uzajamnim dopunjavanjem monoloških deonica kao zastu-
pnika usamljenih, odvojenih subjekata u susretima i sukobi-
ma gde je izgovoreno, kazano radnja, a dramski sukob između 
želja i očaja aktera odvija gustim protokom mnoštva reči. Tako 
se priča o svetu ljudi, njihovim istorijama života i lutanja gradi 
od prepoznatljivih, trošenih, novijim izrazima osveženim for-
mulacijama i izjavama u visprenim kombinacijama pri čemu su 
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akteri, borci za svoj ideal – ostvarenje ljubavi – vrsni govornici, 
autori impozantnih verbalnih konstrukcija. Susret sa njima u 
pozorištu između okupljenih gledalaca mogao bi da bude nalik 
na sociološki kružok, javnu tribinu, kolektivnu terapiju gde se 
izlažu slučajevi, otvoreno govori o sebi, zbližava, okrepljuje u 
zajedničkom zavođenju rečenim i ispripovedanim o istom, po-
novnom imenovanju odnosa i stvari, doživljaju bolnog večnog 
vraćanja onom jednom (kako to i uočava reditelj Bojan Đorđev). 
Uz sve napomenuto, režim čitanja drame ili mišljenja/pisanja o 
njoj neizbežno zahteva korišćenje moćne, atraktivne, smisle-
ne, a duhovito ponuđene leksike (iz raskošnog spisateljkinog 
verbalnog kapitala narodskih ili novokomponovanih mudrosti, 
uzrečica i doskočica) koja je i živa, uzbudljiva (nameće utisak 
da stvari drugačije ne mogu bolje da se kažu) i u kojoj je izraz 
neodoljivo veselog i uznemirujuće mučnog doživljaja čoveko-
vog života i granica pripovedanja o njemu. 

Režim likova, njihovih odnosa, priča 

Pričaj mi o ljubavi, to je uvek i dalje prihvatljivo, kao i 
refren: ljubav je samo reč i ništa više. Živopisne slike jezika 
svih boja i nijansi efikasno određuju likove o kojima se ništa 
više ne zna osim onog što se iznosi u pojedinačnim reskim 
izjavama (one su poput unutarnjih monologa koji se ne kazuju 
svom paru, tekstova u glavi što se govore da bi bili saopšte-
ni auditorijumu), tek sa nekoliko prodornih reči u logoroičnim 
paničnim ili smirenijim, razložnim govorancijama postiže se 
karakterizacija, izvlači verbalni kroki koji se kasnije dopunjava 
još direktnijim epitetima. Tako o Miši, režimom igre stavljenom 
u središte htenja i intriga saznajemo dovoljno od njega samog 
(u kratkom pomenu svog društvenog statusa – bespravno je 
porušio straćare, oterao ljude, podigao nebodere koje vidi kao 
svoj simbol muškosti, obično nešto kaže, a da to uopšte ne 
misli ili iskazom insinuira više značenja odjednom) i Hane sa 
kojom je u monogamnoj vezi (drugi nas i u prevrtljivim zapa-
žanjima vide bolje): sa odvratnim ogromnim stopalima, velikim 
trbuhom, dlakama na prsima, pun testosterona, Miša je lep za 
svoje godine, gospodin u odelu, Miša je džukela a opet san 
na videlu svoje drage koja je za njim godinama potpuno luda. 
Dok je napolju kiša i grmljavina, u velikom gradu (koga briga 
kom), sa bespravno podignutim soliterima u pozadini njene 
priče (scenografiji nalik na strip ljubavni roman sa aktuelnim 
kontekstom), uvek spremna na razmatranje stanja u biološkoj, 
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seksualnoj, sociološkoj i drušvenoj monogamiji koju upražnja-
va, rastrzanim pripovedanjem povesti svoje ljubavi sa Mišom, 
zasipanjem rečima u kojima su strahovi, sumnje, (raz)uvera-
vanja sebe, Hana oblikuje sopstveni psihološki profil nemira i 
paranoja: umiljata i odbojna, izgubljena u igrama moći, razme-
tanja i predavanja, između ženske ekskluzivističke strategije 
zavođenja, obrtanja oko malog prsta i krotkosti, pristajanja na 
definiciju realnosti koja je bila na njenu štetu, na poraz u bor-
bi za strateško emocionalnu prednost, koristeći pri tom iskaze 
koji dolaze iz raznolikih izvora kao da raščitava neki egzaktan 
leksikon ženskih pitanja, od knjiških sentenci do replika iz 
serijala ili sitkoma do u trenucima očajanja i jaukanja refrena 
preuzetih iz folk hitova („Srce ti je strano telo, da li vidiš šta mi 
radiš džukelo”). Priča Mišine i Hanine burne veze kazana u dva 
odvojena glasa (što se ukrštaju, prožimaju, spore) odvija se po 
modelu popularnog ljubića – nekoliko meseci proticalo je u 
blaženstvu kada je On svoju dragu hranio raznim voćem, čak 
i jestivim kaktusom a ona sa glavom na njegovom ljubavnom 
tepihu pomno pratila, pamtila, zapisivala, analizirala svaku nje-
govu reč o detinjstvu i potonjim malverzacijama, da bi se ubrzo 
njeno lepih crta puderom zacementirano lice zgrčilo od zapre-
pašćenja i bola: Miša je nastavio da viđa druge žene treće partije 
četvrte ljubavi o čemu je ćutao ili vrdao i nije hteo da govori, 
iako je znao da izuzetna divna ekstremno impresivna izvanredna 
izrazita žena koja negde čeka zapravo ne postoji. 

I dok Miša džukela ostaje parametar i merna jedinica lju-
bavničkog uspeha, u istom duhu i po istom obrascu (uz ko-
mentar iz dečije pesmice muž i žena mačka pečena) prikazuje se 
jedno srećno i predvidljivo domaćinstvo i u njemu supružnici 
Boba i Branka (šta se u ovakvoj bračnoj zajednici zna, ko šta 
nosi, ko lupa rukom o sto, a ko s đavolom tikve sadi uz žal 
da su neki drugi postigli ljubav dato je u aforističnom pasažu 
koji je više od običnih didaskalija). Iz Branke progovara devoj-
čica koja je ona nekada bila (Eh to vreme mladalačkih zanosa 
zavedenih i neukih!), njen monolog materijalizovanih emocija 
u kitnjaste fraze (daleko od ironije i nesigurnosti koji obeleža-
vaju poimanja romantizovanih veza) i u tome opisana ljubav 
zapravo čine unapred stvorenu formu koja treba da bude is-
punjena nekim prolaznim objektom. A taj ne baš tako prolazni 
objekt koji se pojavio na bračnom tržištu bio je upravo Boba i 
njihov slučaj u godinama provedenim zajedno opsežno se ra-
spričava od poželjnih osobina (i očekivanja da je ličnost set 
stabilnih atributa!) – On je monogaman, veran, pouzdan, iskren, 
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odan, i još: bez poroka, visok, smeđ, dobar, lep, brižan i roman-
tičan, Ona naivna, ponizna, ćutljiva, pokorna, vredna, štedljiva, 
marljiva, sa zlatnim rukama i iznad svega majstor samoobmane 
– do njihovog spajanja u kome je više od sudbine, proviđenja 
i svemira prevladala obostrana pragmatična racionalost, pa po-
tom nepristajanja na neveselu realnost, nespremnost na grubi, 
nagli, surovi prelazak sa idealnog, izmaštanog, na razlikovanje 
ljubavi i slike-o-njoj (od naglašenih kič pretpostavki sreće iz 
šarenih žurnala stiže se do gorkog pitanja šta bi u naše depre-
sivne, osiromašene živote moglo da unese malo radosti i vese-
lja). U živim naizmeničnim kazivanjima supružnika zajedničke 
istorije svog stajanja na ludi kamen (neko je nekom stao na 
stopalo, a neko na svoje noge) u slikovitim opisima ukazuju se 
detalji svih kasnijih zbivanja – od sreće i sjaja svadbenog dana, 
šest stotina pedeset vrsta jela i predjela i torte na pet spratova 
i izvanrednog orkestra do stupanja na bračnu autostradu pakla 
i stradanja pri čemu preteranost rečenog (kao kreiranih šećer-
nih ukrasa i glazure sa svadbenog kolača) pojačava sledstvena 
razočaranja sumorne svakodnevice, osećaj zaglavljenosti u jed-
nom danu života od koga ostaje samo plakanje uz našu pesmu 
svaki put kada se čuje. 

Iz vispreno koncipiranih stereotipnih situacija, učvršće-
nih i svima pokazivanih semiotehničkih kodova bele heterosek-
sualne muškosti i heteroseksualne ženstvenosti, nudi se manje 
očekivani preokret, subverzija i suprostavljanje očekivanjima 
zajednice, Boba ne ostavlja ženu zbog žene koja je mlađa već 
zbog starijeg muškarca. Tako Boba i Miša postaju kvir subjekti 
i kao da se prepisuje tekst omamljivog šlagera: njihovo dugo 
pripremano poznanstvo ostvaruje se uz vruću rakiju i sa svega 
nekoliko rečenica loše prikrivene želje (i fotošopom i raznovr-
snim filterima vešto zamaskiranih mana); uzbudljivu i enigma-
tičnu epizodu prate i drugačiji režim uspostavljanja veze muš-
kih partnera i primerena leksika, svaki za svojim laptopom/pa-
metnim telefonom Miša i Boba četuju na Grindru, ekran je polje 
preko koga se traži društvo i na kome se ukazuje švedski sto sa 
koga se procenjuje, upoređuje, mere kvaliteti i nedostaci i pravi 
izbor, pojedinac je profil, lik sa selfija iz teretane ili fotke ispod 
tuša, njegovo ime nick (Boba & Džukela55), rečenica et pa crtica 
pa zatvorena vitičasta zagrada pa dupla crtica, govor je typing, 
savet stiže od članova/članica foruma, u situaciji slobodnog 
partnerskog tržišta svako je sa svakim zamenljiv i svako može 
da proizvodi i šalje lažne ili ambivalentne znakove. A kada se 
na kraju sretne živo biće koje ne izgleda kao fotošopiran JPEG, 
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niti priča kao mejl ili čet poruka, nova afera u daljem razvoju, 
vrhuncima i padovima ne razlikuje se mnogo od svih prethod-
nih i prekasno je za spas od muka ljubavnog bola; a opet, sve 
je to savremeno i ono što savremeni trenutak obeležava je jaz-
razvalina-provalija između aspiracija i realnosti, ta provalija kre-
ira razočarenje, a Boba koji želi da bude savremen čovek pristaje 
na to razočarenje kao osnovno svojsto i supstancu života, ono 
od čega je život sačinjen. Postoji li izlaz iz prikazane trilogije 
ljubavnih brodoloma? Svoj pogled u rečitom predavanju-per-
formansu kojim se obraća prisutnima i traži podršku obrazlaže 
Ona – pre svega žena, nije zamenjiva ni sa jednim od drugih 
likova i postoji kao subjekat, telo, autonomno od parova u bilo 
kom režimu ljubavi; po njoj ljubav nije režim zadovoljstva i do-
kolice, to što je ljubavi istovetno jesu jad i beda, sebičnost, pra-
te je poniženje, destruktivnost i depresija, njeno ostvarivanje 
podrazumeva samoobmanu kao evolutivnu strategiju. Daleko 
od agonije iščekivanja i anksioznosti ljubavi i tržišta braka uka-
zuje se samoća i u njoj lična uverenja koja ni sa kim ne moraju 
da se podele, bez očekivanja da se neko drugi pojavi i obrati, 
bez iluzija, samoća je totalna projekcija sopstva u sadašnjost; 
celibat je najmanje nevina i naivna a najviše perverzna opcija, 
ali ona isključuje rizike, omogućava osobi kontrolu nad sop-
stvenim narativom i brani objašnjavanje sebe samog, zaljublji-
vanje u slike, u reči, u ideje, u zvukove znači nešto ali bedno 
osećanje samo drugačije ne može da se izbegne, sve ostalo je 
stvar opredeljenja: da li je Ona cinična idealistkinja celibata ili 
samo govorenjem, svojom bravuroznošću ostavlja u uverenju 
da u celibatu živi, ali i smatra da ni to nije velika stvar i ne može 
da bude masovni pokret, pitanje je interpretacije. 

Kakvu bi interpretaciju imao i dalje dominantan Miša 
(džukela) iznuren od pokušaja-grešaka-neuspeha, bacujući 
poentu na voljenje više od jedne osobe, teoriju jedinstvenog 
broja istovremenih ljubavi što svako ima, matematički obrazac 
za izračunavanje stvarnih godina žene? Iz usta tog poganog čo-
veka koji razara brakove, razbacujući se švalerskim iskustvom 
potvrđenim istinama o ljubavi, izlazi mudrost da su naša srca 
dovoljno otvorena da još nekoga u njih primimo, dosetka da bi 
draž novine i dašak uzbuđenja bila neka vrsta trećeg istorijskog 
trijumvirata, trojka sa Hanom i Branom na koju obe pristaju ma-
nje zbog ostvarenja fantazije ili znatiželje a više da bi kao da je 
u pitanju olimpijska disciplina, u uskom i vrelom ringu odnele 
pobedu, porazile onu drugu, osvetile se Miši. On štaviše institu-
cionalizuje nadu za još jedan pokušaj unapređenja zajedničlih 
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pozicija, pokreće raspravu o režimu poliamorije, zalažući se za 
ovu najinovativniju najsmeliju ideju; uz pojedinačne glasove 
svih do tada prisutnih i hor poliamorista, sa puno lingvističko-
verbalnih vratolomija i manipulacija, zasniva se pripovedanje o 
mogučnosti života po novoj paradigmi, uma oslobođenog ranije 
stečenih misli i slika o svetu, da bi se u istovremenom voljenju 
više partnera spoznalo nesaznatljivo. Ovaj revolucionarni ali ne 
i utopistički pristup ljudskom zajedništvu ponuđen pojedinci-
ma velikih emotivnih i komunikacijskih kapaciteta (citira se i 
deo razgovora Vladimira Iljiča sa Klarom Cetkin!) podstiče lični 
rast i napredovanje, i uz to donosi dilemu učesnicima horskih 
zalaganja – jesu li oni revolucionari ili samo skup ljudi sa oz-
biljnim kolektivnim i individualnim neurozama? Opčinjenost 
rečima Miše džukele naravno kratko traje, ružnoća životnih 
okolnosti ukazuje se jasnije, na kraju neizvesnog putovanja 
petoro ljudi u potrazi za ljubavlju osmišljavanjem različitih re-
žima, u fantaziji reprogramiranja sebe samih, stoji režim tuge 
sa sinonimima kao što su čežnja, žalost, melanholija, žudnja 
za nepoznatim. Ili možda pre svega: želja da se otvori prozor i 
gledaju zvezde. 

Režim prostora i igre u njemu 

Režim čitanja „Režima ljubavi” zahteva da ono bude oz-
biljno i predano, detaljno u svih šest scenskih odeljaka (kao u 
napred iznetim beleškama jednog mogućeg čitanja), praćenjem 
verbalnih putokaza koji vode kroz zbivanja, zvučnosti i likov-
nosti jezičkih izraza kako to rediteljskom pažnjom čini Bojan 
Đorđev. Prostor u kome se odvijaju igre – govorne vežbe parova 
nalik je na skiciranu prostoriju – dnevni boravak Mišine vile, 
zajedničku odaju koju je on platio a Hana uredila, sobu-bez-
pogleda (sem na divlje podignute solitere divljeg sveta, rečima 
stalno pominjane/prisutne kao kodovi divlje muškosti i zbilje 
u pozadini scena ljubavi) ali i na mesto prolaska, susreta osta-
lih, zajedničkih (javnih) okupljanja i saopštavanja prisutnima 
ličnih povesti. Sa jedne strane je obavezan stočić sa pićem koje 
se nervozno ispija i drugom / sa-govorniku nudi, uz prozorski 
okvir odmorište za kratak predah, a u sredini najbitnije – popri-
šte ljubavi i igara osvajanja, ring borbi i takmičenja, krevet kao 
muški (Mišin) torzo maljavih grudi, kič deo nameštaja ili ljubav-
ni tepih o kome čežnjivo priča Hana (apartan scenografski rad 
Siniše Ilića, postvarenih figura reči). Akteri događanja podležu 
takođe složenom režimu igre; ne radi se samo o direktnosti na-
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stupa, punog prisustva i postavljanja sebe u žižu gledaočevog 
pogleda („Ja kažem ja postojim ovde sada na sceni ispred vašeg 
kolektivnog tela publike na papiru u vašim rukama i ne projek-
tujem ništa u trenutak koji dolazi posle ovog” veli junakinja), 
o pojavnosti, izgledu, prihvatanju napisanih obličja, sudbina i 
onda njihovom prepisivanju živom materijom bivanja, traženja, 
pogleda, govora lica i odgovora tela, bića u vašarištu istinskih 
htenja, taština i varki. I nije u pitanju samo potpunost vernog, 
ubedljivog dočaravanja dramskom frazom oblikovanih likova 
– najpoželjnijeg sve više pometenog Miše naglašenih kodova 
sirove privlačnosti (Miloš Timotijević), seksi i romantične Hane, 
razdragane, nemirne, uplašene (neodoljiva Sofija Juričan), slat-
ke i simpatične Branke, detinjaste i privržene (Aleksandra Jan-
ković), sumornog Bobe, odmetnika od očekivanog profila visok-
dobar-bez poroka (Dejan Dedić) i Propovednice svoje drugosti 
(Jelena Ilić) – već umeće njihovog efektnog napuštanja, sugeri-
sanja privida iluzije i igranja stvarnog, pri čemu učesnici pretra-
ge režima ljubavi bivaju i zastupnici određenih ubeđenja, želja 
i namera i oni koji igraju i govore i usput komentarišu sebe, 
ironizuju učinjeno, sudionici i posmatrači, prolaznici kroz svo-
je-tuđe priče, delatnici i rezoneri. U vešto sročenim sočnim tira-
dama ili tihom prisustvu važne elemente govora čine položaji, 
držanja, odnosi tela i njihov raspored u kompozicijama, grupni 
ili pojedinačni portreti; u praćenju ili napuštanju odabranog / 
ponuđenog režima ljubavi, linije kretanja, približavanja i razmi-
moilaženja (scenski pokret Čarni Đerića), odmahivanje rukom 
ili sjaj i senka u očima, poneki gorak osmeh, sve to uz into-
naciju izgovorenog gotovo plastično odaje da u osnovi svake 
njihove radnje stoji fizika tuge. I to je sve. Ljubav. Koja boli. 

SA ONE STRANE ULICE STANUJU DEVOJČICE, 
ILI PROZRAČNOST PRAZNINE 

Tanja Šljivar: „Neustrašive – Kao i sve slobodne djevojke”; 
režija: Salome Dastmalhi; Dojčes teatar Berlin, Nemačka 

„Sa one strane ulice stanuju devojčice”, kazuje stari po-
pularan šlager. Sa one strane ulice, one prave, samo njihove, 
koja se do kraja teško može sagledati ili na nju stupiti, stanu-
ju devojčice o kojima piše Tanja Šljivar i vodi nas kroz njiho-
ve „dokone devojačke razgovore”. A one, dok puno i o mnogo 
čemu dugo pripovedaju, upadaju jedna drugoj u reč i prese-
caju, remete, boje, uzajamno dopunjavaju opsežne monologe, 
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upliću u zbrkane, ispremetane romane-u-fragmentima o (ne)
doživljenom, (ne)dosanjanom, o onom što se (nije) zbilo, i „ki-
koću se, slušaju Rihannu i Taylor,... šminkaju se, stavljaju kra-
stavce na oči,... ukratko – bivaju mladim devojkama”, ponašaju 
se, maštaju, žele da jesu „Kao i sve slobodne devojke”. Pristup 
u napisani svet Tanje Šljivar posebna je avantura kojoj se treba 
prepustiti kao da je to pohod bez unapred znanog ishoda (šta 
to hoće da saopšte njene slobodne devojke u dramskom tekstu 
„o jednom pokušaju slobode u malom gradu” kako i glasi pod-
naslov vispreno sklopljenog štiva), prebiranje po nečijim na 
kratko uzetim devojačkim svaštarama, skrivanim leksikonima 
gde kroz zabeleške o najbitnijim beznačajnostima treba otkriti 
neku malu, ranjivu istinu-koja-život-znači. I samo čitanje drame 
nosi naročito uzbuđenje; dok se prate gusto ispisani redovi i 
nižu duge rečenice sa tek ponekim neophodnim znakom in-
terpunkcije, retkim prekidima kao da je sve kazano u jednom 
dahu, u neodložnoj hitnji, da je u rečima sakupljen sav unutraš-
nji nemir (sa velikim umećem prenet je stvaran, živ, svakidašnji 
govor mladih, nova njima bliska leksika i putevi komunikacije 
– izgovara se, tipka i čita sa ekrana, prave selfiji i šalju u Fejsbuk 
grupe, fotke postuju i opaske lajkuju), dok se dramske scene 
čitaju one se i gledaju, otvaraju se čudesne slike jezika pastel-
nih, oporih, začudnih boja i dugih, teških senki, kao da to jesu 
i lepi i strašni i surovi i fantastični i bolni i luckasti i bezumni 
i smisleni i neustrašivi prizori nežnih godina nekih (i) naših se-
dam slobodnih devojčica u tvrdom, sumornom svetu. 

Ali, kada je ovako mišljeno i pisano delo u pitanju važno 
je da se pažljivo pročitaju i uoče autorkine napomene. Dida-
skalije nisu tek usputne fusnote koje pomažu u razumevanju 
prostora, zbivanja u njemu, snalaženju u tekstu, one se uzi-
maju kao njegov integralni deo a ovoga puta su i kao lirske 
zabeleške trenutka u kome se devojčice zatiču i kao mali eg-
zaktni napisi o pisanju, pitanjima autorstva, postignuća for-
me... Iako je istinit (?) događaj o kome je izveštavano u javno-
sti mogao da posluži kao polazna tačka (u drami je to slučaj 
„koji je gospodin N. B. nacionalni koordinator za reproduktvno 
zdravlje Republike Srpske” sažeo u prikladnoj rečenici da se 
posle petodnevne ekskurzije đaka osnovne škole iz jednog 
malog mesta „nakon nekog vremena ispostavilo” da je na njoj 
„čak sedam učenica zatrudnelo”) od drame ne treba očekivati 
istinu, preuzet tematski okvir upravo je osnov koji sugeriše da 
je „nepouzdanost sećanja i iskaza... jedina konstanta”. Skaska 
o „kolektivnom zatrudnjivanju” sedam bosanskih tinejdžerki 
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nije povod da se knjiški oblikuje izveštaj iz navodne stvarno-
sti, nesigurne, varljive i nešto otkrije, utvrdi, opiše kako se to 
(možda) zbilo. Stvarnosno utemeljena, drama se širi kroz široko 
polje pitanja-problema-nepoznanica te stvarnosti pa se razvija 
kao mali istraživački, naučni pohod (otuda se navode korišćeni 
tekstualni izvori, vizuelni i video materijali kao literatura), ali 
uvek zasniva sopstvenu ne-pouzdanu istinu, svoju stvarnost, 
svet u kome je sve stvarno. A u njemu su ovde „sedam trinae-
stogodišnjih devojčica, sedam scena i sedam monologa”. Ipak, 
ne bi trebalo ni ulogu stvaraoca, moć, odluku onoga koji piše 
uzeti previše pouzdano; u drami Tanje Šljivar stanuju devojčice, 
njihova imena imaju po tri slova i razlikuju se samo po prvom, 
samoglasniku (počev od A) kojih nema dovoljno pa su uz Anu, 
Enu, Inu, Unu i Onu tu i Lea i Mia, svakoj od njih pripada po jedna 
scena istog imena i sve su one sve vreme na sceni. „U drami 
nema dečaka, niti roditelja, niti nastavnika, niti zdravstvenih 
radnika, izuzev ako su njihovi dijalozi ipak napisani... drama se 
sastoji od monologa devojčica, izuzev ako su dijalozi i didaska-
lije ipak napisani” upućuje autorka i dodaje da prema konceptu 
izvođenja „broj performerki/performera koji čitaju/izvode tekst 
na sceni može da varira od jedan do neodređeno”. Najvažnija 
napomena sledi na kraju i tiče se stvarnog mesta gde se sve 
zbiva: a to je „sada i ovde, u pozorištu, u sedam okruglih punih 
toplih devojačkih usta, kao i u sedam okruglih punih toplih de-
vojačkih utroba”. „Sedam devojčica u sedam monologa žele da 
nam ispričaju sve”, onaj pravi prostor dešavanja otvara se iz nji-
hovih usta i jeste u jeziku: u izgovorenim skokovitim frazama, 
nemirnim kažama koje se prostiru, ukrštaju, sudaraju, grade i 
ruše, ispisuju se i raščitavaju njihovi stvarni mali svetovi. Ono 
što one ne žele da ispričaju (naročito kako su to zatrudnele 
na ekskurziji, zaista), što ne može da se čuje od njih, ne dolazi 
iz njihovih usta, sve to ne postoji ili je kazano na drugi način 
(raspoloživa stvarnost, ona njihova istina ne postoji izvan izgo-
vorenog). A onda kada sve bude izrečeno, nakon toga „nema 
više ništa”. Ostaje samo prozračnost praznine. 

Devojčice su pune priča (autorka možda i zato zamišlja da 
one imaju „okruglaste stomake i okruglaste glave i oči i usta” i 
„nose duge crne haljine, kao u grčkim tragedijama”), u svakom 
od sedam monologa te priče se rasipaju u mnoštvo reči koje po-
stvaruju odabrani trenutak, prostor, neki doživljaj, stanje, muku, 
odluku, neslaganje. Iako svaka epizoda nosi po jednu izdvoje-
nu, ličnu i spontano iskazanu, autentično ne-uređenu povest o 
sebi, drugom, svetu unaokolo, o svemu i ničemu, od delića se 
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sklapa sedam priča-o-istom gde grubo, banalno, beznadno, izgu-
bljeno dostiže tragički uzvišeno, a fama-o-trudnim-devojčicama 
naizgled bez veće pažnje posmatrana izoštrava kao moćna filo-
zofska futuristička bajka u kojoj nema srećnog kraja. Zanimlji-
vo je pratiti put kojim nas svojom stranom ulice-sveta odlučno, 
smišljeno (pro)vode rapoložene razgovorljive mlade heroine. 
Ana bi najpre da nam pokaže svoju školu, na času smo na kome 
veroučitelj pušta audio traku a sa mp3 fajla koji se zove „To nije 
izbor to je dete” govori fetus o deci što će se možda roditi ili će 
biti masakr nerođenih, nižu se komplikovane nerazumljive reći 
u poučnom predavanju o „stvaranju telesno i društveno zdravog 
potomstva”. Onda sve to ostaje iza zalupljenih vrata, izlazi se na 
ulicu, pa kroz park do apoteke po sedam testova za trudnoću 
za „trideset šest zarez osamdeset konvertibilnih maraka”, a po-
tom kao u kakvom fantastičnom igrokazu dočarava se „čaroban 
prizor to je čudo života”, iščekivanje da se pojave po dve lepe 
paralelne crvene crte na beloj plastici pa da tako one koje do 
tada nisu imale ništa odjednom imaju nešto, imaju sve. I gle-
daju ispred sebe, gledaju šta im dolazi, a i to i obrisi njihovih 
tela, izobličeni, nestaju u maglovitom prividu. U neki sasvim 
ne-običan dan Ena nas izvodi u grad, „kroz park kroz tri velike 
ulice preko nečega što imitira auto-put kroz pešačku zonu po-
red potoka kroz livadu sa suvim čičcima” pa pored škole pored 
parkinga i preko mosta kuda se stiže do šoping centra, dok sede 
na klupi drugarice pričaju o mamama i bakama i zamišljaju kako 
će biti kada tu budu sa svojim ćerkama i svi će im se „sklanjati 
sa puta”; i dalje u parku gde je dosadno i glupo i koji treba da 
se počisti, one čitaju izveštaj doktorica (jednu od njih su našle 
na ludipopust.com i pregled košta 15 maraka) ili razmenjuju nji-
hove pedagoške tlapnje o dečijoj osetljivoj seksualnoj teritoriji 
„koja mora sačuvati svoju nevinost”. „And of course my phone 
is near me” veli Ina i na svom telefonu piše, otpisuje, odgovara, 
razgovara, fotka, šalje i prima selfije, misli, mudruje, zabavlja se 
(#teengirls#fun#), učestvuje u igri. Čita nam svoju poštu, provodi 
kroz svoju elektronsku prepisku i slikovnice kao svet u kom po-
stoji, gde je sve (#teengirl 311, 284 posts), a njena životna priča na-
lik je na markesovsku magično realistično oslikanu storiju u ko-
joj i dane i krevet i stvarnost deli sa babom, gde se u sumornim 
sudarima mladosti sa starošću ukazuje horizont sa maglom na 
njemu kamo se pruža prazan pogled i prazno srce, i ne razaznaje 
šta se to vidi, i ne raspoznaje ni prošlost ni sadašnjost. A sve to 
Ina slika iz visine, i sve to slikom obuhvata, i odmah postuje i 
jasno je da je to što je okačeno posebno. 
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Ako se raspričane istorije života i dalje čitaju pažljivo, 
sa uočenim detaljima, prate figure jezika kao oznake bivanja, 
pre-poznavanja sebe-sveta, putokazi bića, devojčice bivaju sve 
bliskije, razumljivije, a kao da je u pitanju kakav triler njihov 
slučaj sve je bliži rešenju. U prošlost, na ekskurziju, vraća nas 
Ona, u sobu 113 Hotela San sa izlizanim tapetima ne bi li tako 
postalo jasnije šta se tamo zbilo, a u vazdušnoj banji pevaju 
se iste pesme, kao „We’re happy, free, confused, and lonely at 
the same time”, sve je i magično i jadno, a i odavde se „ne vidi 
prošlost sadašnjost budućnost”. I ako bi neko pitao, a ne pita, 
nijedna od prisutnih ne može tačno da se seti „kako je TO bilo 
s kim je TO bilo zašto je TO bilo” jer sve je izmešano (vreme od 
pre hiljadu godina i Vučko na hotelskom ćebetu kao znak neke 
Olimpijade i predavanje pod nazivom „Tinejdžerska trudnoća” i 
kondomi-baloni i faktori rizika) i „krto je sve i krhko” i nevažno. 
A veselo je, igra se kolo sa razrednicom, šalju se fotke i re-po-
stuju i razmenjuju video zapisi, sve je „uredno evidentirano i 
snimljeno”, „na netu može da se zaustavi vreme... na netu stvari 
ostaju zauvek”. Una nas u svojoj sobi sa posterima upoznaje 
sa veselom mamom koja preko šarene haljine nosi crni bade-
mantil (a ta boja menja svetlost, atmosferu, od nje se prosto-
rija zacrni), mama razume, podržava mlade, sve što čine deo je 
„odrastanja, traženja identiteta, i mesta u svetu”, sa mamom se 
gleda tinejdžerski film i kada naiđu slobodne scene i koristi 
se njena vodootporna maskara, a kada se pobroje sve sitnice 
o mamama, šminkanju i kolačima, dolazi čas da se razjasni ka-
kav je to „vredan rezultat svega toga sa ekskurzije”. I Una tako 
razlaže Eni da je zapravo reč o „tumačenju prirode budućnosti”, 
da je u njihovim utrobama suvišak budućnosti („onoliko je bu-
dućnosti koliko ne može da podnese naša mesna zajednica”), 
ta budućnost ne sme da se dogodi, treba je se rešiti, otarasiti, 
pobrinuti se za nju. I dok Lea mašta o tome kako će sa Markom 
sagraditi Novo Grahovo sa mnogo betonskih blokova, „takve je 
gradio Tito i njegove arhitekte” i njen deda građevinac, i da je 
to budućnost i njegova i njena što u njima raste (trudnoća se 
vidi kada se nekom pogleda u oči), Marko mudruje da iako njih 
dvoje nemaju „ljubavi jedno za drugo ili za bilo koga ili za sebe 
same” imaju „plod ljubavi” i doneće ga na ovaj svet ona ili on, 
svejedno. I Lea bi htela da ispriča kako je do svega došlo, da su 
njih sedam „sve to smislile” da su se „to tako dogovorile” da su 
one „to tako htele” da su „napravile pakt” da se njihova „deca 
rode u novom svetu u Novom Grahovu”. A ipak ništa ne kaže. 
Posle prolaska lavirintima reči-slika, manje ili više ne-važnih, 
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usputnih, u kojima su i obrisane poruke i promašene želje i 
psovka i seta i žal, nema više šta da se kaže. 

U završnoj sceni posle koje sve iščezava, kao u epilogu 
neke tragičke mitske sage sve devojčice su okupljene u sobi 
kod Lee, „zgrčene kao sedam fetusa” leže na krevetu jedna uz 
drugu. Jasno je da nije ni važno jesu li one odista bile trudne 
ili više nisu (kako bi „nacionalni koordinator za reproduktivno 
zdravlje” naložio) ili to nikada nisu ni bile, samo im se na kratko 
ukazalo obećanje „novih svetova i novih života”. „Naših sedam 
stomaka su bile tempirane bombe budućnosti naše selendre i 
naše državice i naših roditelja i naših učitelja i nas samih”, tako 
rezimira Lea, tih „sedam stomaka je trebalo da porodi buduć-
nost” i baš o tome su sve vreme, mnogo i sa žarom govorile 
„kao i sve slobodne devojke” ljupke, energične pričalice Tanje 
Šljivar. A sada, pošto budućnost više ne postoji jer su je „se-
dam puta ubile”, u njihovoj sobi vreme zauvek staje. Kao na 
fantazmagoričnoj razglednici vidi se da su svi ostali napolju 
sa mobilnim telefonima u rukama i na maglovitom horizontu 
pokušavaju da ugledaju budućnot. Njih sedam su iza zidova, 
unutra, savim jasno vide jedna drugu i znaju da se zapravo ni-
šta nije dogodilo, da njima ništa nije ni bilo, da u ovom pustoš-
nom kraju sveta ništa nije ni moglo da im se desi. I ostaje kako 
pesma kazuje: Sa one (druge) strane ulice stanuju devojčice. A 
o tome i govori magična pripovest Tanje Šljivar. 

Rediteljka Salome Dastmalhi pristupa postavci Neustra-
šivih devojaka na Scenu za mlade Dojčes teatra u Berlinu sa 
umećem i finim osećanjem. Čitanje jednog ovako složenog au-
torskog rukopisa nosi ozbiljne izazove pa se ukazuje prilika 
da dođe do učitavanja nagoveštenih, bliskih sadržaja što se u 
predstavi umešno izbegava. Ako je za nastajanje drame inspi-
racija pronađena u navodnom slučaju „ekskurzije sa posledica-
ma” to ne znači da u napisanom/igranom treba tražiti priču o 
posledicama te ekskurzije gde se stvari povezuju od početka 
do kraja (mladalačka trudnoća kad joj vreme nije, pa abortus 
kao mera socijalnog reda, pa onda ono što biva posle) i uz to 
obrađuje važna problematika koja naročito uzbuđuje zabrinu-
tog pojedinca u uvek budnom društvenom okruženju, stvara 
kritički osvrt (ova i slična očekivanja uočavala su se u nekim 
odjecima na dramu – predstavu). Ogledi o pozicije žene – de-
vojke naspram sveta, o tome šta je oblikuje u poretku pravih 
vrednosti, o pristajanju i pobuni, o osudi okoline, sve to samo 
još više širi opšta mesta koja u stalnoj upotrebi bivaju sve obe-
smišljenija u svakom daljem diskursu. Neproverljiva, zapletena, 
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senzacionalitička vest ne interesuje autorku kao povod za ot-
krivanje šta se zapravo desilo, ono što je određivalo dalji rad 
„nije bilo istraživačko novinarstvo, već umetnički, dramaturški 
postupak”. Tako se u delu/predstavi ne raspravlja, ne razjašnja-
va, ne traže uzroci niti problematizuje, tematizuje tinejdžerska 
trudnoća. Ako ipak postoje neke teme one se razvijaju kroz gla-
sove date junakinjama u njihovih sedam monologa i u vezi su 
„sa mladim ženskim telom”, kontrolom drugih nad njim ili od-
nosom prema njemu, konstruktima nametnutim od najranijih 
dana, pitanjima redefinisanja identiteta koji je i sam konstrukt 
(„autentičnost ne postoji” zaključuje se). Sasvim je jasno da 
tekst Tanje Šljivar nikako nije dokumentarna drama koja govori 
o stvarnim ličnostima, gde se zauzima određeni stav ili nudi 
dnevno-angažovani uvid, ma kakvo tumačenje situacije, prave 
direktnije kontekstualizacije. Ono što je napisano jeste fikcija, 
a u višeglasju koje se otvara kazuje se o mnogo čemu – One 
govore dakle postoje, reč je o tome-o-čemu-one-govore, o sebi, 
o Deci, Budućnosti... Ili bliže, o tome šta stvarno znači biti trina-
estogodišnja devojčica i možda je pre svega baš to prvo (kao da 
diskretno sugeriše autorka), a o tome bi svi da raspravljaju, ali 
Devojčicama-napisanim-junakinjama je dato „da same odrede 
svoje ja kroz salve govora, da same odrede sopstveni narativ”. 

Čitajući sa pažnjom dramsko štivo kao autonomno delo 
što samo sobom o sebi govori, dakle tekst (bez uplitanja pridru-
ženih, umetnutih, vezujućih rasprava ili tekstualnih proteza), Sa-
lome Dastmalhi afirmiše, prati, usmerava taj narativ kao središte 
igre u kojoj su „Neustrašive” priča o Ani, Eni, Ini, Uni i njihovim 
drugaricama. A u njoj se ne govori jesu li one stvarno trudne jer 
za tu njihovu priču to nije ni važno, i niko ih za to i ne pita i one 
o tome ne mogu ništa da izjave. U njihovim napisanim monolo-
zima održava se stanje ne-postojeće istine, ne-proverenih glasi-
na o čemu se tek mnogo pripoveda, neznatnim intervencijama 
u izvornom tekstu rediteljka samo nastoji da stvari unekoliko 
konkretizuje, da se sugerisan događaj i u njemu i nepouzdano 
i umišljeno i željeno, ali i moguće zaigra do kraja kao stvarno. 
Mesto u kome se akteri nalaze naročito je inspirativno (rad Paule 
Velman). Nevelik prostor između visokih belih zidova može da 
se posmatra kao zatvoreno intimno boravište – soba taj strašan 
vrt, ili kao kakva ukleta bašta sa ljubičastim cvetovima đumbira 
(pripisuje mu se lekovito delovanje kod trudnoće), ili prazno saj-
ber stanište virtuelnog boravka i prisustva mladih ljudi, ali čini 
se da je to pre svega mesto zatočeništva, ukinute slobode, gde 
su u crveno-narandžastim jednodelnim gvantanamo-kostimima 



ostavljeni vinovnici neke drugačije budućnosti koju bi samo oni 
mogli da rode. Bela površina zidova oko njih polje je po kome 
kao i svi pritvorenici crvenom bojom crtaju, pišu, dodaju poruke 
(ili su to golemi ekrani – budućnost ja na webu!), i po njihovim 
rukama, telima ostaju znaci pisma kojim se obraćaju – hešteg 
se unosi kao magično slovo potrage za nečim što može da se sa 
drugim podeli i preko toga poveže, pita, pretraži, učestvuje, bude. 
Kao eho unutarnjih zbivanja, burnih, setnih, kao mapa skrivenih 
osećanja, dodatnu boju pruža izuzetno aranžirana muzička sli-
ka koju otvaraju prodorni zvuci grupe Nirvana, a tekstovi dobro 
odabranih pesama bivaju poetizovane priče-u-pričama traga-
nja napuštenog, sebi prepuštenog mladog čoveka u svetu bez 
uporišta. To su znana numera „Majka” nemačkog sastava „Ram-
štajn” koja govori o žudnji za prisustvom majke i francuski hit 
„Papaoutai” („Gde si, tata” pevača Stromae) gde ostavljeno dete 
doziva svog oca i pita se gde li se sakrio, da li je daleko, da li 
se traganje uvek završi nalaženjem, a sve to uokviruju duboki, 
lirični tonovi Gustava Malera koji kao da dolaze iz nepojamnog, 
nedosegnutog središta. 

Sedam raspričanih devojčica zastupa, igra njihove nedou-
mice, strepnje, želje, bune i poraze sedmoro mladih aktera, Ana, 
Ena, Ina, Una, Ona, Lea i Mia su četiri devojke i tri momka (Livija 
Marlene Volf, Marte Miler Litken, Kenoa Nort Harder, Emi Biter, 
Peter Šteden, Eren Gindar, Bruno Libler), rodne razlike se brišu 
u tinejdžerskoj skaski o donošenju na svet nove budućnosti. 
Oni nastupaju kao tim, pošto sve dele i svaka pojedinačna priča 
je zajednička, kazuju je glasom i gestom poput dobro uigranog 
hora u kome je na čas solista svako od njih, darovitog vokal-
no izvođačkog sastava što posvećeno predstavlja svoj (životni) 
program. Figure hirovito izgovorenog pretvaraju se u figure po-
kreta, grupa deluje kao plesni crveni orkestar čiji se igrači na-
mah približavaju pa udaljavaju, sede, leže, miruju i opet skaču 
u ponovnom pokazanju sebe u novoj protestnoj numeri (u isto 
vreme čini se da je to njihovo kolektivno užareno biće što se u 
burnim menama rasipa i pribira, slabi pa onda osnažuje, nikada 
ne predaje). Igra, zaigranost, stoje u osnovi svega, sedam devoj-
čica-dečaka su ostavljena, zametnuta deca-sveta, sa barbikama 
u rukama kao nedonesenom decom zamišljene budućnoti koja 
je i sama zamisao, igra, njihove su igre ozbiljne, teške. Oni ni 
ne kriju da je sve Igra, izmešteni iz stvarnosti uporno ponavlja-
ju svoje priče – pesmice-života naučene napamet, kao čudne 
prilike izložene na pozornici uzornog društva njihovo samo-
predstavljanje je naglašeno i bez ostatka u želji da ih neko 



vidi i čuje. U sceni kada ritualno stavljaju na sebe pozorišne 
trudničke stomake, kao da najglasnije poručuju: gledajte kako 
bi izgledalo ono što bi moglo a nije se dogodilo, ovo smo Mi 
stvarni a ovo za vas naša igra odložene-izneverene budućnosti 
(koreograf Nilufar Šahisavandi); mladi neprofesionalni glumci 
daju igri potrebnu autentičnost jer oni ne glume, bez artizma, 
proživljenosti (osim sobom), oni jednostavno jesu. U vezi sa tim, 
pitanje koje ostaje za kraj moglo bi da glasi: ko su te devojčice 
– mladi ljudi sa kojima se upoznajemo? O čemu oni govore, šta 
bi to hteli da nam kažu, koliko nam je bliska njihova istina i da 
li ih razumemo bar u pozorištu? Sudeći po napisanom o pred-
stavi (a što može da se pročita), njene junakinje „iz perspektive 
odraslih (u) skandaloznom stanju” „filozofiraju... o društvenim 
utopijama” pa tako nastaje „čitav jedan horizont nerazuma” pri 
čemu je „granica između njega i uobičajenih, razumom iscrta-
nih predela sve... jasnija”; „prava provokacija za sve one kojima 
je do morala, uverljive priče i, naravno, reda” jeste staviti binu 
„na raspolaganje devojčicama, tom nezrelom, kolebljivom ko-
lektivu”... Shodno ovakvim uvidima, i dalje ostaje jasno, onako 
kako pesma kazuje: Sa one strane ulice stanuju devojčice. Sve 
ostalo je samo prozračnost praznine. A o tome i govori predsta-
va Salome Dastmalhi. 




