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велика књижевност у малом граду

После успешног првог издања, Сомборски књижевни
фестивал одржан је претходног викенда у организацији
Градске библиотеке „Карло Бијелицки” и њених сарадника
Тамаре и Драгана Бабића. Ни ове године нису изостала етаблирана књижевна имена и добитници најзначајнијих награда за поезију и прозу који су се представили суграђанима.
Програм је обогаћен још једним даном који је представљао спону између прошлогодишњег и овогодишњег
Фестивала те је публика у четвртак у сали Дечјег одељења
имала прилику да погледа документарни филм Шајтинац и
три приче који је режирао Бошко Милосављевић. Филм се
фокусира на стваралаштво Угљеше Шајтинца, који се сомборској публици представио прошлог маја, и осветљава његов прозни и драматуршки рад. Након пројекције, редитељ
је причао о процесу снимања и разлозима зашто је баш тај
аутор постао тема његовог филма. Упоредо са пројекцијом,
у дворишту Дечјег одељења, уметник Милан Милосављевић
је насликао мурал Карла Бијелицког и тако оставио поклон
грађанима Сомбора.
Друге фестивалске вечери уприличено је свечано отварање током којег је публику поздравио директор Библиотеке
Владимир Јерковић као и уредништво Фестивала. Том приликом додељена је награда на конкурсу за другу књигу аутора млађих од 35 година, Александру Петровићу. У главном
програму су учествовали песници Марко Томаш, Марјан Чакаревић и Звонко Карановић који су се представили читањем
песама, те Тамара Бабић, која је дала оквир за разумевање
њихове поезије. Након тога је књижевни критичар Бранислав
Живановић кроз разговор са ауторима публици приближио
њихове поетичке одлике и стваралачке процесе.
Завршне вечери публици су се представили прозаисти
Владимир Арсенијевић, Вуле Журић и Јелена Ленголд, који

ДАТУМ

тамара бабић

више деценија стварају у различитим жанровима и формама, непрестано одржавајући своју присутност у нашој књижевности. Након уводног дела у којем је критичар Драган Бабић дао преглед њиховог опуса, аутори су читали исечке из
својих романа и прича. У разговору са Тамаром Бабића, гости
су причали о мотивима у својим делима, значају награда и
свом полижанровском раду. Из перспективе организатора
фестивала Крокодил, Владимир Арсенијевић је истакао значај књижевних фестивала у мањим срединама те потврдио
разлоге за постојање истих.
Друго издање Сомборског књижевног фестивала је показало неопходност књижевног окупљања овог типа у нашој
средини. Интересовање медија је довело до већег броја публике и интеракције са учесницима по завршетку програма
те су посетиоци поделили своје утиске које су аутори оставили на њих.
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vladimir arsenijević

(moja) arkadija
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Alehandro Apostolidu po ocu je Grk. Majka mu je poreklom s Kostarike. Rođen je i odrastao u Pertu, Australija. „Aka
The Loneliest City in the World”, kaže mi kroz smeh, otvarajući
pivo. Kad se Aleks smeši, onako široko i belozubo, čitavo mu
lice blista; kad se smeje, uvek i jedino grohotom, nemoguće je
ne smejati se za njim. Kad mu se u jednom času obratim punim imenom – Alehandro – Vodič i on me začuđeno pogledaju.
A dotični Alehandro Apostolidu me brzo ispravlja. „Disculpame
file”, kaže. „Just Alex, parakaló.”
Njegova trojezičnost ne prestaje da me fascinira.
Nazdravljamo flašama piva koje je maločas doneo iz kuhinje u prizemlju i otpijamo dugačak gutljaj. „Onda Aleks”, pristajem i osmehujem se.
„Right on”, kaže mi on. Dok mota dugačak džoint od nekoliko uzduž i popreko slepljenih papirića, govori mi kako se
ovde, na Omfalos, odakle potiče očeva strana njegove porodice,
preselio sa suprugom pre dve godine. Pokazuje mi jednu od
fotografija kojima je ukrašen zid naspramno od mesta na kom
sedim. Na njoj su on i njegova supruga, zagrljeni. Njena me lepota zaslepi u času. Osmeh joj je jednako blistav kao i Aleksov,
ten tek za nijansu svetliji, kosa duga, ravna i puštena da pada
niz ramena i leđa, sa šiškama sve do očiju, crnih i kosih. „Kim je
Vijetnamka”, kaže mi Vodič.
Aleks i ja pušimo motu na terasi kuće na severnom izlazu
iz Panagije. Saznajem da njegova supruga i on ovde vode kafić
koji su otvorili dole, na promenadi. Nazvali su ga Kurri Kurri i
opremili raznim aboridžanskim predmetima koje su doneli sa
sobom. „To moraš da vidiš da bi poverovao”, uverava me Aleks
pružajući mi džoint.
Dok mi duvamo, Vodič se u sobi zabavlja s Helenom.
Ujedno prebira po Aleksovoj impresivnoj kolekciji ploča pa napokon pušta jednu. I kad muzika otpočne – Easy Skankin’ Boba
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Marlija – dođe mi da zaplačem od naglog udara čiste, ničim
razblažene sreće. Posmatram zrelo popodnevno sunce kako
klizi ka zapadnom obzorju. Izdišem dim iz pluća. Zauzvrat udišem opojni miris borove smole. Predajem spravu Aleksu. Neko
vreme samo žmurim. Toplina i zadovoljstvo meko struje mojim
krvotokom i postepeno mi obuzimaju čitavo telo. „U jebote”,
mrmljam nehotice, na srpskom. Ko zna da li sam u stanju da
podnesem ovoliko lepote i opuštenosti? Čime li sam je uopšte
zaslužio? Ježim se od glave do pete. Uživanje koje osećam čisto
je i snažno, poput orgazma.
„Excuse me while I light my spliff”, pevuši Aleks zadovoljno, ispuštajući gust, plavičast dim kroz nos, „good God, I gotta
take a lift.”
„From reality I just can’t drift”, pridružujem mu se iako su
mi usta lepljiva a grlo potpuno suvo, „that’s why I am staying
with this riff.”
„Right on!”, smeje se Aleks i pruža mi džoint koji je već
pri kraju. „Ay hombre”, govori, lenjo se proteže, zeva i osmehuje.
„Life is good.”
Dok fleširam karton zavaljen u trščanoj stolici, pogleda
uprtog ka oštrom prevoju puta koji od ove tačke zamiče i vijuga
uzbrdo kroz sve gušću četinarsku šumu, u ušima mi snažno
zuji. Pogled mi se postepeno muti. Boje se tope i mešaju. Slika
se beznadežno razlaže pred mojim očima. Naduvao sam se jače
nego što mi prija. „This stuff is strong”, kažem. A možda i ne kažem. Zujanje postaje sve snažnije. Usta su mi suva, jezik bolno
natekao. Kad pokušam da obližem usne, osećam kao da trljam
dva komada šmirgle jedan o drugi. Kad pokušam da kažem nešto, ne znam da li reči iz mene uopšte izlaze. A onda u trenutku
sve nestaje. Čitav okean sivocrnih kvadratića sad mi ritmično
pulsira u svesti. U daljini se oblikuju i rastu koncentrični krugovi žutih, plamenih i tamnih boja. Približavaju mi se sve dok u
zaslepljujućoj belini njihovog središta ne razaznam Anđelin lik.
Vidim je u krevetu na izgužvanoj posteljini, usred zamračene,
neprovetrene sobe. Glava joj je poduprta hrpom tankih i neudobnih jastuka. Kosa joj je mokra, lice belo i nezdravo sjajno.
Naglo otvaram oči i protresam glavu.
„...ali definitivno bi trebalo da se vidimo”, Aleksov glas se
postepeno pojačava kroz brujanje u mojim ušima. Helena mu
sedi u krilu, drži njegov kažiprst rukom i veselo njime mlatara.
I – gle! – nismo više na terasi već u dnevnoj sobi njegovog
doma, među svim onim aboridžanskim rukotvorinama.
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Trljam oči i protežem se.
„Kim bi sigurno bilo drago da te upozna”, govori mi Aleks.
„Kao i tvoju suprugu. This little muñeca here episis.”
„Naravno”, uzvraćam. „Zašto da ne.” I dalje mi sve deluje
nestvarno. U rukama držim dugačak zakrivljen didžeridu. Ne
znam otkud on tu ali s interesovanjem posmatram sve one
neobične, hipnotičke šare na njemu. Aleks mi dodaje Helenu i
uzima didžeridu iz mojih ruku. Onda seda na pod nasred sobe
i namešta instrument pažljivo na usta. Dugačka drvena tuba
ukrašena čitavim svemirom izrezbarenih spirala oglašava se
niskofrekventnim nadzemaljskim brujanjem koje kao da iznenađuje i samog Aleksa pa mu je, čini mi se, potreban trenutak
da ukroti brujanje, da uspostavi kontrolu nad njim i počne da
ga vešto modulira u neobične plutajuće celine ispresecane poletnim ritmičkim upadicama. Zvuk se kovitla negde iznad naših
glava. Uvija se u bezbroj spirala poput onih izrezbarenih na samom instrumentu. Svetlost lagano tamni i postaje zlatnosmeđa. Zatvaram oči i okeanske dubine me povlače, crvene poput
srca australijskog kontinenta. Oko mene pluta beskrajno jato
nautilusa. Svetlost dopire odozgo i odozdo. Dva sunca osvetljavaju ovaj neobični svet u kom sam se zatekao. Plutam blaženo, čini mi se večnostima. Talasi podrhtavaju poput želatina.
Ne treba mi ništa više od ove pulsirajuće, u sebe ukovrdžane
i meko osvetljene crvene stvarnosti u kojoj nema ni dana ni
noći. Samo to ritmički ispresecano brujanje koje joj daje oblik i
smisao. Ne ide mi se odatle. Ne ide mi se nikuda. Ali nešto me
ipak vraća u stvarnost u kojoj je moj vrat mokar od predvečernje zapare, u kojoj se Helena rita i već pomalo kenjka u mom
naručju, u kojoj se Anđela muči i stenje u tamnom sobičku i
u kojoj se sve rumenije i jedno jedino sunce na nebu uporno
spušta prema obzorju. Oblizujem suve usne i nameštam Helenu bolje u naručju. Uzalud: ona se ne smiruje. Zvuk otegnutog
plača nekoliko trenutaka lebdi u savršenom skladu iznad znatno dubljeg zvuka Aleksovog instrumenta. Ali Helena ostaje bez
daha pa, nakon što udahne, zaurla još jače nego maločas. Njeno je zavijanje sad potpuno van ritma i u bolnoj disharmoniji
s Aleksovim kosmičkim muziciranjem. On odvaja didžeridu od
usta i zbunjeno trepće.
„Uplašila se”, kažem mu s pomirljivim osmehom. Podižem je i grlim. „Hajde hajde”, šapućem. Ljubim je. Ona se i dalje
batrga – sada više buntovno nego prestrašeno. „Verovatno bi
trebalo da krenemo”, obraćam se i Aleksu i Vodiču istovremeno.
„Mislim da je umorna.”

Ali Aleks neće ni da čuje. Odlaže didžeridu uza zid, prilazi
nam na kolenima, mazi Helenu po glavici, nudi me čašom vode,
novim pivom, bilo čime – „može još jedna šolja čaja?” – sve
samo da ostanemo s njim još neko vreme. Njegova sunčana
opuštenost gasi se pred nama. Jata nautilusa sad su daleko. U
pogledu mu pulsira očaj. Posmatram ga kako grozničavo razmišlja čime bi to mogao da nas navede da se zadržimo još malo.
Lice mu iznenada zablista. „Hej”, kaže, „hej, znam, znam! Hajdemo na terasu da popušimo još jedan džoint. A onda možemo
da igramo nintendo!”

12
dometi

Kad god govori o Jorgosu Toklatidisu, Vodič ga oslovljava
samo po prezimenu. „Toklatidis vodi Gradski muzej”, objašnjava mi, dok u cik-cak koračamo uskim ulicama Panagije. Obla
kaldrma se meko, poput gume, ugiba pod mojim stopalima.
Vrelo je i vazduh pred nama treperi kao u pustinji. Helena je
sva lepljiva od znoja. Nameštam je bolje u nosiljci na grudima
dok prolazimo pored razrušenog zida gotovo potpuno prekrivenog ogromnim žbunom bugenvilije. Pred nama je brdo na
čijem se samom vrhu vekovima nadvija moćna citadela koja
svojom konstrukcijom verno prati morfologiju tla. U podnožju
brda nalazi se nestvarno lepa bašta ispunjena mediteranskim
rastinjem među kojim se kriju stele, isečci i kapiteli ogromnih
stubova, čudom sačuvani triglifi i metope s frizova odavno nepostojećih hramova, reljefi, biste i statue bogova i heroja koje
su u davnoj istoriji poštovali građani slavnog Neapolisa. Tu su,
naravno, i mnogobrojni turisti s foto-aparatima i video-kamerama. U dnu bašte presijava se predivno nisko zdanje žutobele
fasade na čijem se krovu od crvenog crepa vijori grčka zastava
u bojama mora i neba a ispred čijeg ulaza, do koga vodi vijugav
putić posut snežnobelim šljunkom, rastu dva džinovska fikusa.
„Hajdemo”, požuruje me Vodič dok prolazimo kroz širom otvorenu dekorativnu kapiju. „Toklatidis nas očekuje.”
Već od prvog trenutka, Toklatidis mi liči na nekoga; možda na Tomasa Volfa? Ista krupna građa, iste glomazne ruke dugih prstiju, razbarušena kosa, usta puna snažnih zuba. Ipak, stisak njegove šake iznenađujuće je mek. Glas mu je tih i nežan.
Zajedno hodamo kroz javni deo muzeja. U tišini obilazimo
razmilele turiste. Prolazimo kroz splet hodnika i konačno stižemo do Toklatidisove prostrane i prijatno klimatizovane kancelarije. Tu, na svom terenu, on je neuporedivo opušteniji i pričljiviji. „Pa, kamaki, šta ima kod tebe?”, obraća se Vodiču uz osmeh
na svom prilično dobrom engleskom ali s izrazito lokalnim naglaskom i onom specifično pucketavom grčkom intonacijom.
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Ignorišući njegovo podbadanje, Vodič mu, igrajući se s
prastarom mastionicom na stolu pretrpanom papirima, staloženo pripoveda kako se upravo vratio iz Beograda gde je bio na
redovnoj zameni turističkih grupa.
„I?”, pita ga Toklatidis. „Kako je tamo?”
„Sjebano”, uzvraća mu Vodič kratko.
„Ali i dalje radiš, vidim.”
„Naravno, zašto da ne?”
„Rat i turizam”, Toklatidis se smeje s nevericom, sad gledajući direktno prema meni. „Koliko ste vi, ljudi, ludi!”
Ne znamo da li bi zbog ovog trebalo da se osećamo počastvovano ili neprijatno. Pa se samo neodređeno smeškamo.
„U pravu si”, odgovara mu napokon Vodič i široko se osmehuje.
„A to je sigurno dovoljno dobar razlog da nas počastiš pićem.”
Dok pijuckamo ledeni uzo i opušteno ćaskamo, Toklatidis
nas neko vreme posmatra s određenim nepoverenjem u očima.
Onda vrti glavom. „Ne znam da li je vama jasno koliko je teško
shvatiti sve to što se kod vas događa? Pitam se da li sad isto
ovako neko iz, recimo, Ruande letuje u Tanzaniji, na primer?”
„Razumem. Ili možda neko iz Somalije u Keniji?”, nastavlja Vodič. „Efharisto”, uzvraća mu Toklatidis.
„Ili neko iz Južne Osetije na Crnom moru?”, dodajem.
Toklatidis se smeši i pruža ruke u očekivanju odgovora.
„Nema rata u Srbiji”, kažem mu. A osećaj sramote zbog
tog priznanja pripisujem sveopštoj iskrivljenosti u kojoj smo
prinuđeni da živimo. „Samo gomila sranja.”
„Ratove Srbija proizvodi ali se vode drugde”, govori Vodič.
„U Bosni”, Toklatidis klima glavom.
„Trenutno u Bosni”, dopunjuje ga Vodič. “Sve to ima neki
svoj morbidni red.”
„Tako je”, potvrđujem. „Za nas su u međuvremenu rezervisani diktatura, hiperinflacija, sankcije i blokada.”
„I mnogo mržnje.”
„I jebeni primitivizam.”
„I sveopšte siromaštvo.”
„I mobilizacija.”
Gotovo sva svetlost kao da najednom zamire. Neko vreme
ćutimo u tami. Pripremajući nam drugo piće, Toklatidis dugo i
strpljivo odgovara na sva moja mnogobrojna pitanja o muzeju,
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citadeli i antičkoj istoriji ostrva. Uz obavezno „Pa, vidiš, prijatelju” na početku svake replike, živopisno mi govori o izuzetnim
akustičkim svojstvima dionizijskog teatra na grebenu iznad
grada ili o mnogim čudima koja su se odvajkada događala na
mestu današnje crkve posvećene devici po kojoj je savremena
Panagija uostalom i dobila ime ili o misterijama nenaseljenog
severnog dela ostrva na kom su se još od antike eksploatisali
beli i zeleni mermer, škriljac i granit. U stanju je, uviđam, da
priča o svemu i svačemu ali je istina da se uvek, pre ili kasnije,
vrati na citadelu. Dok me tera da se naginjem kroz prozor kako
bih iz žablje perspektive osmotrio delove originalnih kiklopskih zidina, dugo se zadržava na merama, materijalima, konstrukcijskim specifičnostima i neverovatnim razmerama grubo
obrađenih blokova lokalnog granita. Slušam ga s interesovanjem i divljenjem.
Vodiču je dosadno. Sve je to, za razliku od mene, čuo do
sad barem milion puta. Već neko vreme uporno vrti onu Toklatidisovu mastionicu po rukama, i naglašeno zeva.
Toklatidis se napokon okreće prema njemu, svestan da
ga je predugo ignorisao. „I šta sad planiraš, kamaki?”, pita ga.
„Nazad u Beograd?”
Vodič se lenjo proteže. „Ne hvala”, kaže. „Nisam siguran
da ću se uopšte vraćati tamo. S obzirom na okolnosti, mislim.”
Neko vreme ćutimo.
„Idem sutra u Atinu”, kaže Vodič. „Biću tamo preko vikenda.”
„Kod Irini?”, pita ga Toklatidis.
Vodič na to samo kratko klimne glavom. „Naravno”, kaže.
„Irini je Aleksova starija sestra”, objašnjava mi kratko –, na našem jeziku – pa se ponovo okreće prema Toklatidisu. „Kad smo
već kod toga”, pokazuje prstom najpre na samoga sebe a onda
i na Helenu i mene, „baš smo juče bili kod Aleksa.”
Potvrdno klimam glavom, ispijajući uzo do kraja.
„Ah, Aleks”, Toklatidis odmahuje rukom, teatralno ali s
ljubavlju, „kakav je to ludak!” Dosipa nam još pića, mešajući
ga s ledenom vodom iz frižidera i stavljajući u svaku čašu po
tri kockice leda. „Hey wanna smoke la mota file?”, vešto imitira
Aleksov glas kao i njegovu trojezičnost. I grohotom se smeje.
Ispijam i smejem se za njim. S dosta muke, čežnje, možda
i ljubomore, opisujem ono što doživljavam kao Aleksovu „čisto
geografsku, grčko-karipsko-australijsku sreću”. Priznajem da mu
zavidim na „svom tom suncu” kojim je u životu darovan, ali me
umesto bilo kakvog odgovora sačekuje neobičan osećaj nelagode.

Odlomak iz romana Ka granici: sapunska opera,
koji izlazi u junu 2018. godine.
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I grobna tišina, koju prvi prekida Vodič. „Da”, glas mu iz
nekog razloga zvuči razdraženo. „Ipak, kao što znamo, nije sve
u geografiji.” Pa naglo ispija sadržaj svoje čaše i ustaje.
Tek na putu prema izlazu iz muzejskog kompleksa, osećam
se zaista pijano. Krivudavi puteljak zasut belim šljunkom leluja
mi pred očima. Popodnevno sunce je prejako. Pridržavam Helenu u nosiljci i nastojim da držim pravac. S obe strane ceste koja
od citadele vodi prema modernom delu Panagije širi se prastari
maslinjak. Sunce se ovde s mukom probija kroz guste krošnje,
srebrna svetlost sporo curi niz žilavo bledo lišće pa niz čvornovate grane i široka, izbrazdana stabla maslinovog drveća. Crvena
zemlja rasresita je pod našim koracima. Sve oko nas je nestvarno
mirno. Vodič je neuobičajeno tih pa i ja ćutim. Helena je zaspala. Osećam njeno utešno, ravnomerno disanje na grudima. Onaj
okean sivocrnih kvadratića ponovo mi ritmično pulsira u svesti.
U daljini trepere crveni i žuti vatreni krugovi. U njihovom belom
središtu je Anđela. Hodam nasumice i posmatram kako iz svih
otvora na njenom telu nekontrolisano otiču velike količine telesnih tečnosti. Gledam je kako ih sakuplja raznobojnim kuglicama
vate koje, iskorišćene, razbacuje svuda oko sebe i kako se one u
tami slobodno preobražavaju u egzotične barske cvetove usred
kojih moja supruga pluta okružena aureolom hladnog plamena,
nestvarna, uzvišena i stravična poput mesečeve družbenice lude
od ekstaze, trolike lunarne boginje.
Otvaram oči. Već smo nadomak Panagije. Vodič hoda tik
do mene ali u tom času usporava korak kako bi pozdravio staricu pored koje prolazimo. Odevena od glave do pete u crninu,
ona naizgled besposleno sedi na drvenoj klupici ispred svog
doma na samom rubu gradića. „Kalimera kirija”, obraća joj se
ljubaznim glasom.
Starica mu uzvraća odmerenim naklonom glave u stranu,
uz bezubi osmeh od kojeg tek na trenutak oživi njeno lice smežurano poput starog pergamenta. Čvornovatom rukom izobličenom od artritisa dodiruje kraj marame. „Kalimera agori mu”,
otpozdravlja mu melodičnim glasom prekrštajući noge s mladalačkom koketerijom.

вуле журић

кувар јова се на сремском фронту
сећа како је кувао војнички пасуљ
титу и дражи
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Ау, што је навалила зима, мисли ми се мрзну.
Ово, бре, стегло као да неће скоро крај рата. А ʼоће,
чујеш како работа каћуша – ама не стаје! Е, да је баћушка ово
чудо распоредио по Јевропи тамо негде теријес пете, шесте,
не би се онај зализани пицопевац усудио ни да провири из
своје рупе. Море, толико би му се тресле гаће да би му и поотпадали и они његови смешни брчићи.
„Таме и коспото, ја шели да каше како сам се сајебала! Ја не шели да се пори против фелика Црфена армија!
Шифео друк Стаљин и сфетска рефолуција! Шифео маршал
Тито! Шифео Јофан Јофановић, чуфени куфар Друге пролетерске дифизије, за чији сам пасуљ чула од моји сироти
саропљени фојници, којима је офај фелики шеф фојничке
кујне скуфао своје чуфено јело по рецепту сфога чуфенога
оца Танасија Јофановича у Шиду, дфадесетог јануара хиљаду
тефетсто чтердесет и пете готине, на дан сфоје слафе, сфетога Јофана крститеља!”
Али не кукастог крститеља, мајке вам га кукасте закукам! Да ја на данашњи дан морам да спремам мој чувени пасуљ по још чувенијем рецепту мог најчувенијег оце, који ме
сад сигурно гледа одозго, са овог ниског, смрзнутог неба и
врти главом и крсти се три пута и вели:
„Па ти, синко, уместо да куваш за наше народне хероје,
за оне румене, младе партизанке и оне малецне бомбаше и курире, ти нашао душманима да сервираш наш чувени пасуљ...”
Али, не би ја био Србин а да не умем оци у себи да одбрусим:
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Па да, видиш, оцо, изледа да је у праву народ када вели
да ивер не пада далеко од кладе. Јер, ако се добро сећам, а
сећам се одлично, јер шта човек у рату друго да ради него да
се сећа мира, ти си мени толико пута испричао ону своју муку
када си пред сам крај онога рата, на неком овчијем пољу, тамо
скроз доле, чак у Македонији, један од последњих ратних
војничких пасуља зготовио за неког бугарског ђенерала, који
беше дошао да са нашима и са Французима уговара предају.
Истина – увек си тако настављао да ми причаш ту причу – ти си пасуљ готовио пре свега за војводу Степу Степановића и за тог Франше де Епереа, али се онда испоставило да
Степа не сме да једе пасуљ због, да простиш, затвора, а Француз због, да простиш, пролива, па се онај бугарски ђенерал
толико накрако Танасијевог пасуља да је прдео и приликом
потписивања бугарске капитулације.
Па ето, оцо мој мртви и мили, имам, дакле, чијим куварским стопама да идем.
Ти си наʼранио једног Бугарина, а ја ћу бог те пита колико ових заробљених Шваба, па нек после причају, ако се
икада врате у своју земљу какав им је пасуљ сервирао Србин
и како су прдели ко покварене каћуше све док Баћушка није
стигô до Берлина.
Е, мој Адолфе, каћуше ти под прозором свирале!
Жилав си ко матора говедина, не даш да те сажваћемо
тек тако.
Уместо да признаш да си прднуо у чабар, ти си нашо
баш овде, по овој зими, у овој равници да покажеш колико
си још жељан наше крви.
А и ови наши доводе ове голобраде гологузане, боже
ме прости, као на клање. А прошао је Јова многе кланице,
али овакве страшне погибије још нисам видео. Ко ће, бре, да
учи школе и милује онолике лепе девојке ако у овој цичи и
равници све изгине? Па више ће нас бити под земљом него
на земљи. Да нам слобода не испадне велики парастос. И то
што претекне има да буде пијано од муке и чемера.
Е, а да ми је крајем октобра, кад смо оно ушли у Београд, неко рекао да ћу на светога Јована да кувам мој чувени
пасуљ нашим душманима, мислио бих да је појео неку отровну печурку, или неку конзерву којој је истеко рок.
Али, шта човек може да ради сем да слуша наређење.
Па ми смо ипак сада права правцата војска? На шта би личили када би свако радио оно што му падне на памет?!
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А капетан ми каже да је наређење о припремању
топлог оброка за заробљену војску издао лично генерал лајтант Пеко Дапчевић. Ко зна, можда је Пеки стигла депеша од
самога маршала!
Генерале Дапчевићу, примио сам твоју депешу у којој ме питаш шта да радиш са силним
непријатељским војницима које си заробио приликом поновног освајања Шида. Ја ти овим путем
одговарам и наређујем ти да их нахраниш, и то не
било каквим провијантом, него да им свој чувени пасуљ скува најбољи партизански кувар Јован
Јовановић, који је прави правцати народни херој
у припремању најукснијег војничког пасуља у
Другом светском рату! И, молим те, пренеси моје
личне поздраве другу Јовановићу и кажи му да
ћу ускоро долазити да обилазим фронт, па да и
мени спреми порцију његовог пасуља!
Тито
О-хо!
Шта сад кажете, а?
Једног најобичнијег кувара лично поздравља врховни
командант народноослободилачке војске!
Али, зна маршал шта ради... Море, ко зна да ли би и цео
овај рат био овако близу свога краја да се он и ја нисмо срели тамо негде, у јесен четерес прве.
Ја сам тад још био код, да простиш, четника, заједно са
мојим поручником из оне старе, растурене војске, али сам
се онда, како се то на овим политичким агитацијама каже,
класно освестио и кренуо јединим исправним, револуционарним путем.
И ево ме сада у овом Шиду, још увек на цичи зими,
готовим мој чувени војнички пасуљ за заробљене душмане,
али бога ми и за ову нашу силну омладину која опет, попут
оних хиљаду и триста каплара почетком оног првог, преко
сваке мере изгибе пред сам крај овог другог, а даће бог и
последњег светскога рата.
А нема где нисам пристављао овај мој пасуљ!
Од Ужица, па преко Златибора, па онда у оној Фочи, па
све тако, по брдовитој Босни, преко оне проклете Сутјеске,
где сам морао да оставим и мој стари, верни казан, јер ем
није било шта у њега да се тури, ем га Шваба оне ноћи, кад
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смо са Кочом газили преко набујале реке пробуши са петшест куршума, па преко Дрвара, онда Виса, па моје Шумадије и нашега Београда све довде...
А где ћемо мој пасуљ и ја да се зауставимо, бог свети зна.
Рус је већ наставио да граби ка Берлину, а ми ћемо
прво у Загреб, па све до те Словеније, где је у прошломе рату
био доспео и мој добри, мртви оцо...
Их, а кад се само сетим тих првих дана рата.
Мене запало да кренем у војску баш у ту зиму, пред рат.
И ја ти таман завршим пешадијску обуку и чекам да ме пошаље негде у прекоманду, да најзад почнем да држим неку
војну кујну, кад прво потписасмо онај Тројни пакт, па силан
народ изађе на Теразије, па паде влада, отераше кнеза Павла,
доведоше младог краља Перу, и онда нас на Васкрс засуше
бомбама и за десет дана пређоше преко нас ко оклагија преко меког теста...
Боже, колика је то брука и срамота била. Нисам могао
да престанем да плачем колико ме је стид што смо се тако
предали Шваби. И сви ме питају што толико плачем, а ја их
лажем да је то од лука. Вала, толико сам, мислим, цмиздрио
тих дана да су ми оброци што сам спремао онима који су се са
поручником окупили у шуми вероватно били мало посланији.
Али, било је да се залије и вином и ракијом, сељаци су нас
одмах прихватили као своје, нису жалили ни брашна, ни меса,
само нека је у шуми нека војска која ће да се суопротстави
душманину.
Е, кад сам ја скувао мој први ратни војнички пасуљ, а
све наравски по оцином рецепту.
Оно мало војске што ме није знало и што је кренуло за
поручником не може да дође себи.
Каже ми један: „Јово”, вели. „сад не жалим ни ако погинем, али опет гледаћу да останем жив, па да опет кркам ово
твоје чудо!”
О-хо!
Шта сад кажете, а?
Па мени је онај Бранко Ћопић, онај, да простите, зајебант, оно партизанско спадало, тамо негде пред десант на
Дрвар рекô: „Јовандека”, вели Ћопић, „једна кутлача твога
граха више уради за нашу револуцију него стотину мојих
агитација и рецитација!”
А кад су Швабе почеле да искачу из авиона на Дрвар, па
кад сам се и ја, по Титином наређењу, докопао острва Виса,
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где пасуљ зову фажол и спремају га на неки свој, острвски начин, тај исти Ћопић ме, да простите, зафркаво како
падобранци уопште нису хтели да укебају Тита, него мене,
јер им је Хитлер наредио да ме живог доведу у његову јазбину, па да му ја кувам, јер је имао слаб стомак, па му лекари
препоручили да чешће крка пасуљ.
Смејте се ви, али ја сам скоро до ослобођења Београда
знао да сањам један те исти сан:
Хитлерова јазбина, средина маја четерес четрвте, овај
се пресамитио на ћенифи ко јуфка у тепсији, па пита оног
дебелог Геринга:
„Шта та ратим, траки мој Геринг? Офај стомак ме фише
мучи од Стаљина и Черчила саједно?”
„Мој Фиреру”, каже му Геринг са зачепљеним носем,
јер се онај тамо начисто утроњао, „Ја сам чуо да код маршал
Тито има једна куфар који куфа чаробан пасуљ.”
„Па шта чекаш, Геринг, испланирај нека специјална операција, пронађи ми тај куфар и дофеди га овамо шифа.”
О-хо!
Шта сад кажете, а?
Али то је тек први део ноћне море, када се пробудим у
голој води, одем, да простите, да пустим воду, па кад се вратим и опет заспим, креће тек оно главно.
Ухвате ти они мене у Дрвару, па цап, у авион, па правац
Берлин, у Хитлеров бункер. Уведу ме код њега, а он мален,
цмољав, љигав, љут и приде нервозан, све хода тамо-вамо
испред карте света, па ме онда прострели оним одвратним
погледом, а они брци му се скупили под носом, боже ме прости, ко пацовско дупе.
„Ти сада тала сфој тајни рецепт за тфој чаропни пасуљ
на мој куфар!”
„Никс”, кажем му ја, а он ти тек тад начисто полуди и почне да толико урла да се са зида откачи велики кукасти крсʼ.
„Онда пеши у кухиња и отмах да си ми куфала тфоја
чаропни пасуљ.”
А ја само поновим:
„Никс!”
„Ја ћу тепе отмах да стреља!”
„Али, госин Хитлеру”, објасним му ја кад нам доведу
преводиоца, јер Хитлер ни у моме сну ич не зна да говори
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српски, „ја би радо да виʼка скувам, мислим није спорно, али
не могу кад немам основно средство за рад.”
„Па ми у Немачка имамо сфе, и пасуљ, и лукац, и алефу
паприку.”
„Ал немате варјачу”, кажем му ја.
„Какфу сат фарјачу?!”, чупа косе и оне мале брке.
„Варјачу мога оце”, кажем му ја и онда му испричам како
ми је мој мили оцо, када сам оно кретао у војску, почетком
четерес и прве, поклонио своју чувену варјачу која је са њим
била и на Церу, и на Колубари, и са којом је прешао преко Албаније и којом је свој чувени пасуљ правио и на Крфу, па онда
на Солунском фронту, одакле је са њом стигао чак до Ријеке,
да би се најзад са том варјачом заденутом за појас вратио у
своје село, нашој кући, где ми је и пренео свој тајни рецепт.
О-хо!
Шта сад кажете, а?
Углавном, у том мом сну Хитлер хоће да зна где ми је
варјача, а ја му одговорим како сам је затурио негде у оној
силној фртутми кад су са неба на нас почели да падају швапски падобранци.
И да не дужим, као и у сваком сну, наједном се све преметне и ја се нађем код Стаљина, ома после рата, али ни њему
не могу да кувам мој пасуљ без оцине варјаче. На крају у Москву дође друг Тито, исприча Стаљину како сам тај мој пасуљ
скувао њему и Дражи и у то ти се ја некако и пробудим, па
прво одмах проверим да ли је ово моје наоружање на сигурном, пољубим је, прекрстим се, па устанем и проверим је ли
пасуљ довољно попио воде да могу да га пристављам.
Е, да није било ове моје варјаче, ко зна коме бих ја данас кувао мој чувени пасуљ. Можда бих био у неком логору,
где бих могао само да сањам како потпаљујем ватру под казаном и проверавам шта ми фали од зачина по овим мојим
теглицама...
(Шапатом) Илʼ биʼ и даље био код... ма код оних четника... а ни тамо сад не бих баш могао да кувам како бог заповеда, јер како нам каже политички комесар, бегају и они према
Словенији, а оно што их је остало не сме ни ватру да запали,
а камоли на њој пристави нешто миомирисно...
Али док је мени моје варјаче, нема мени зиме, иако је
стегло, не попушта.
Јер, то, кад су се четерес прве састали Тито и Дража, ко
зна шта би било да ми ње није било.
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А било вам је то овако:
Зарудела јесен, Србија, чини ми се, није никад била
лепша него у том октобру четрес прве, али џаба кад се под
тим руменилом и мирисима у свима нама накупила нека
туга, па кога год да погледаш онако одистински, право у очи,
видиш да ни тај не мисли да ће пролећа дочекати.
Али, опет, и поред толико туге и чемера, нашло се нешто
места и за наш чувени инат. Јер ако смо преко главе претурили оне прве дане, кад се Шваба провозао по нашој земљи ко
да је , боже ми прости, дошо на летовање; када смо прегрмели
и цело лето, а по шумама и горама нас је било све више – што
да не рачунамо да ћемо некако презимити предстојећу зиму,
па ударити на душманина већ на пролеће, када све олиста?!
Међутим, у рату ти са једне стране све некако стоји,
као кад замислиш да је цела Земља један велики заустављени рингишпил, а опет се, са друге стране, наједном деси толико тога да ти се чини како у један дан може да се стрпа и
по целих неколико месеци.
Е, тако ти је било у ту прву ратну јесен.
Шваба доби неколико пута по њушци, овде га опаучисмо ми, онде га опрљише комунисти и, мало по мало, рашчисти се велики простор који наједном заузе оно што смо
мислили да више никада нећемо доживети – слобода!
Али ми смо ти, изгледа, такви.
Чим нешто може да испадне на добро, ми сви гледамо
да га упропастимо.
Тако је било и са том првом, малом јесењом слободом.
Загоре ко запршка и засмрде на онај најгори палеж –
када браћа један другом огњиште сатиру.
Зато су се крајем октобра и састали предводници две
народне војске, да виде могу ли како да се помире и да опет
заједно навале на душманина.
И где ће да се састану, него баш у оном засеоку где смо
се тих дана затекли са нашим поручником, коме је ђенералштаб краљеве војске и наредио да све припреми за овај
шкакљив рандеву.
Они наредили њему, а он онда почео да наређује нама.
„Јово”, каже он мени два дана пред састанак. „Колико
ти треба пасуља да нараниш обе делегације ђутуре, и нас
овде приде?”
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„Не треба мени, госин поручниче, само пасуља”, кажем
му ја, „него ми треба и већи казан од овог који сад имам, и
добра дрва, и лука, брашна, алеве паприке, соли...”
„Ево ти”, вели он „папир, па напиши све што ти треба и
добићеш све то сутра.”
И стварно је тако било.
Где су набавили онај нов новцијат казан, нико није
умео да ми каже, биће да су га заробили од Немаца. Ама,
биће да је све што су ми донели било из неке њиове кујне,
укључујући и дрва, јер је све било некако, како да ти кажем,
постројено ко нека права војска.
Пребирам онај пасуљ, а он, боже ми прости, као да
стоји у потиљак, у ставу мирно.
Узмем да сецкам лукац на ребараца а она сва ко јаје
јајету, само што не запевају неки швапски марш.
А тек цепанице!
Ем ми их дотерали сложене цакум-пакум, ем горе равномерно, пламен под казаном све једнак, као да га је потпалио неки мађионичар, а не ја.
Богами сам се био уплашио да ми пасуљ овога пута
неће успети, да ће испасти бљутав ко капларева говоранција
кад на егзерциру малтретира регруте.
Али, док је мени ове оцине варјаче, биће и нашег чаробног војничког пасуља.
Чаробног, него шта!
Тако га је крстио онај Драгиша Васић, што је био у Дражиној делегацији. После су ми рекли да је он неки здраво добар писац, па још и адвокат. Не знам, можебити, али ја само
знам да је човек био једини господин међу свим тим војницима и да ме је спасао грднога страха када ме наједном позваше
да уђем горе, где су пет сати седели и преговарали.
Били су им однели мој пасуљ у неко доба, послужили
смо и све ове из оба пратећа вода и сви ти борци једу и ћуте,
што се каже, све им пуца иза ушију, али није то она, да каже,
свечана тишина, него, боже ме прости, ко да кусају последњу
вечеру.
Ћуте, тако, две посвађане устаничке војске и кусају мој
војнички пасуљ, кад дође мој поручник и рече да ме зову
горе, у кућу.
Обро си бостан, Јово, кажем сам себи, ноге ми се одузеле, руке ми дрхте, зуби ми цвокоћу, а низ потиљак ми се
слива ʼладан зној.
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Уђем у велику собу, а унутра се слабо шта разазнаје од
силног дуванског дима. Пуше и Тито и Дража, а пред обојицом не празни, него омазани тањири.
„Ти ли си, војниче, ово правио?” пита ме Дража и стреља
строгим старешинским погледом кроз оне своје ђозлуке.
А ја – само климнем главом.
Не могу да бекнем, а знам да се већ грдно срамотим.
„Ко те је учио да овако куваш?”, пита Тито, а за угао
усана му се окачио онај осмех од ког не знаш кака ће ти бити
судбина.
И ја опет климнем главом.
Сви ћуте, ево као да сад могу да чујем тај дим како пада
на олизане тањире, кад наједном проговори тај Васић.
„Јуначино, да знаш да си нам закомопликовао преговоре.”
А ја опет климнем главом, мада сад сви гледају у њега, а
ја ко да сам већ, боже ме прости – бивши.
„Друг Тито и пуковник Михајловић сада морају да преговарају о томе за коју ћеш војску у будуће да куваш овај
твој чаробни пасуљ!”, каже он и сви праснемо у смех.
О-хо!
Шта сад кажете, а?
Али, кратко потраја то смејање, а и испаде да то што је
тај Васић рекао и није била шала.
Ускоро одасвуд навали Шваба, пуче савез између Тита
и Драже, а поручника и нас ти у оној општој бежанији и фртутми једног предвечерја на препад опколише партизани и
ко зна како бисмо прошли да ме неки од њих не позна и не
упита јесам ли ја тај који је скувао чаробни пасуљ.
Тај сам, некако кажем.
И тако спасем главу и себи и поручнику.
Он је, сирот, главу изгубио на Сутјесци, а мени је, кад
смо се те зиме сместили у Фочи, стигла вест да је мој мили
оцо стрељан још у октобру, у Краљеву. Како је изгубио главу
испричала ми је моја мајка тек сад, у септембру, када смо на
путу за Београд прошли кроз наше село.
Каже, нема ту, мој синко, шта да се прича. „Задесио се
мој Танасије тог дана на краљевачком пијацу, покупише га и...”
Одмахну руком као да у њој држи варјачу...

А, мој оцо, као да је знао, дан-два пре тога ми је написао
писмо и рекао јој да ми га да, ако се њему случајно нешто деси.
Још га нисам отворио.
Чекам да се већ једаред заврши овај рат.
Онда ћу да се вратим у моје село, окачим ову оцину
варјачу као ратни трофеј изнад кућнога прага, да седнем,
запалим дуван и прочитам шта ми то мој оцо с онога света
поручује...
Него, да ја одем да приупитам капетана у шта ћемо
Швабама да сипамо пасуљ, а ви... припазите мало на комору...
Сад кад је дошла народна власт и ово братство и јединство,
не знаш кад ће ком народу и народности да падне на памет
да нешто мазне са заједничког казана.
„Друже капетане... друже капетане...!”
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jelena lengold

s one strane svih stvari

S ONE STRANE SVIH STVARI

Ja nemam tajni.
Ušla sam u voz i putovala dugo
sve dok nisam stigla s one strane svih stvari.
Usput, svima sam pomalo pričala o tebi.
Ljudi bi me nekad slušali, pa bi otišli
dalje, svojim putem, u život u kom ne postojiš.
26
dometi

Ja nemam tajni.
Jutarnja izmaglica i duvanski dim, to je sve.
Svetlost dolazi sa one strane sa koje obično dolazi
i sve se dešava kao i uvek.
Tvoja ljubav prema moru i moja ljubav za reke
proglasile su kraj međusobnog razumevanja.
Čekala sam da stigne leto
i da spavam gola pod čaršavom
jer nešto se mora čekati, takav je zakon života.
Duboko u noći, odjednom, budim se
i čujem kako negde tamo jecaš u snu
prepun svojih tihih užasa
zatim se sklupčaš i zagrliš svoj stomak, čvrsto
kao da iz njega preti da iskoči strah.
Ja nemam tajni.
Dok se to moglo, volela sam ranu od koje si sazdan
sada volim lampu na uzglavlju, koju si gasio, pred zoru
i volim ulicu kojom si prošao nekoliko puta
stiskajući mi prste, kao da odlazimo u rat.

IZNAD NIČEGA

Živićemo divno
neće me biti i neće biti tebe
krasno ćemo se slagati u predelima odsustva
putovaćemo i menjati hotelske sobe
naručivaćemo lake večere na terasama
divićemo se brdima koja prolaze kraj nas
i uzdahnućemo u isti tren, ganuti lepotom,
kad se iza okuke ukaže more.
Ponekad samo
probudiću se uplašena lomnom maglom snova
i potražiću te u mraku
ruka će mi zastati tik iznad ničega
i čekaće.
ZABORAVLJAM TI IME

KUTIJE
tako živim
okružena tim zaključanim kutijama
pravim se da ih i ne vidim
zaobilazim ih
ni u potpunom mraku
one nisu prepreka
proglasila sam njihovo nepostojanje
jer šta ti vrede kutije

27
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Sve otad brojim kamenje na stazi
krijem perorez u dnu džepa
urezujem slova na tajna mesta
ostavljam poruke u žbunovima
zaboravljam ti ime, snežna masko
pažljivo slažem tvoja krila u herbarijum
šuškam u tvom ormanu, otrovna paučino
u noći, prilazim ti s leđa i šapćem:
čik pogodi šta ćemo noćas sanjati
umorni kanibale
bestidni gušteru
pećino
voljeni tamničaru.

kad znaš da ključ koji ih otvara
ne postoji
ZABORAV
Sada je to već neki tuđi život
detalji uzmicanja blede i gube obrise
život koji kao da nisi ni živeo
još samo malo
i pričaćeš o tome šaljivim tonom
sa blagim osmehom predaje
kazaćeš, bile su te neobjašnjive godine
i smatraćeš nepotrebnim da završiš rečenicu
kazaćeš, izgleda da sam još bio mlad
jer kako bi se drugačije moglo objasniti
tvoj sagovornik će ubrzo promeniti temu
pustićeš da i to ode u zaborav
jer na ovom svetu ima toliko važnijih stvari
od tvog života.
28
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GALEBOVI

Moj mozak, u poslednje vreme,
očigledno zna nešto što ja ne znam
svake druge noći ostavlja me budnom
daje mi više života nego što mi pripada
vreme sa kojim ne znam tačno šta bih
ostavlja me da razmišljam
o velikim krvožednim očima mog suseda
i mokrom mirisu njegovog kaputa u liftu
ostavlja me bešumnim poslovima
jer čak i okretanje listova u knjizi
preti da uzbuni vertikalu čitave jedne zgrade
ostavlja me na nemilost šumovima u cevima
neobjašnjivom kapanju česme
ostavlja me rečenici koja se niotkuda pojavljuje
da čovek sve to sam sebi čini
a napolju galebovi tuku svojim hladnim krilima
po zaleđenom košarkaškom igralištu
na pomen galebova, priznajte, pomislili ste na more
eto šta nam radi mozak, kaže noć
galebovi takođe ne znaju zašto su tu, na betonu
ovde se više nikad neće pojaviti more

zarobljeni smo na kopnu, zarobljeni u januaru
ako se napregnemo i zaista dobro koncentrišemo
možemo čuti samo talase tegobnih snova
kako udaraju u okolne zidove.
MUVA KOJA SE VRTI PO SOBI
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Pesnici koji žive kraj mora
mnogo lakše mogu napisati ljubavnu pesmu,
zatim oni koji su išli u rat
i bili ranjeni, ali preživeli i nose ožiljak,
pesnici koji su barem nekad u životu
prespavali noć na klupi
pesnici koje su jedne jeseni odbacili svi
ili su u to duboko verovali
svakim svojim promrzlim prstom mogu pisati
o zvezdama koje ih preteći bodu u ramena,
oni koji su se nebrojeno puta napili
i zatim bolovali od čira na želucu
koji bi tako postajao metafora nesmirenog bola,
pesnici koji su promenili državu
koji su nosili svoju čežnju iz grada u grad
koji su te sanjali ispod mostova, obespravljeni
i ljubili nepoznate usne i oči i trepavice
zaklinjali se na jezicima koje su znali samo delimično
pokušavajući da te zaborave
otkrivali daleke religije, proklinjali bogove,
otišli da žive na nekom ostrvu, oboleli na plućima,
vratili se napokon zavičaju i delili hranu sa bezimenim psom
pisali ti duga pisma o vetru i plesni na cipelama
pisma koja naravno nikada nisu poslali,
cepali ih i bacali pred jutro ili nakon fajronta,
priznajem, mnogo je lakše verovati njima,
ja imam samo ovu muvu koja se vrti po sobi
i čokoladno mleko i senf u frižideru,
a to ni približno nije dovoljno da ti dočaram
nepodnošljivost vlastite pogibije
koja se, međutim, ne može podičiti
nikakvim streljačkim vodom
pa se stoga i ne računa.

zvonko karanović

priče iz bloka 46
(zlatno doba, outtakes)
SVE TO NISU LJUDI
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Vidite, sve to nisu ljudi.
Moja majka nije moja majka. To je neka nepoznata osoba
koja, verovatno za novac, glumi moju majku. Kako znam? Uvek
me pita kako mi je na poslu. Moja prava majka dobro zna kako
nikada, i pored najbolje volje, nisam uspeo da se zaposlim.
Ni moja žena nije moja prava žena. Moja prava žena je stidljiva, a ova što je zamenjuje, verovatno i ona plaćena za ulogu,
neprestano priča o tome „kako poboljšati seks u deset koraka” i
sličnim gadostima koje čita na internetu. To me čini nervoznim.
Ni moj otac nije moj pravi otac. Taj čovek koji se predstavlja
da je on po čitav dan sedi i puši i izdaje naređenja iz kuhinje. Moj
pravi otac je odavno mrtav, a ni glumac neće dugo. Ima poodmakle simptome Parkinsonove bolesti. Ko li je njega unajmio?
Kako sam to shvatio? Pa, nisam shvatio. Oni sami su mi
to rekli.

POEMA

Preko noći, na teritoriji čitave zemlje, misteriozno se osuše sve jelke, do jedne.
Najveći naučni autoriteti ne mogu da pruže odgovor zašto se to dogodilo.
Vojska i policija ne izdaju nikakva saopštenja.
Znak dolazeće apokalipse – tvrde astrolozi i vidovnjaci.
Stanovništvo se silno uznemiri.
Pohrli da posećuje crkve, čisti skloništa, pravi zalihe hrane.
Kafane se isprazne. Ulice opuste. Dolazi sudnji dan.

Usred takve napete atmosfere iščekivanja, najčitaniji tabloid u državi objavi tekst na naslovnoj strani da u gradu N.
umiru jedino ljudi sa zelenim očima.
Istraživanje je obavio lokalni novinar na uzorku od dvesta ljudi.
To izazove egzodus ljudi sa zelenim očima iz grada N. u
obližnje gradove i sela, ali najviše u prestonicu.
Ni prestonica nije pošteđena čuda.
Na desnoj obali reke, preko noći, nestane drvored topola.
Komisija određena da ispita slučaj potvrdi najpesimističkije glasine: stabla nisu presečena već iščupana iz korena i volšebno odnesena bez tragova upotrebe mehanizacije.
Zabrinutost dostiže vrhunac kada reka jednog jutra duž
svojih obala izbaci na stotine hiljada morskih zvezda.

SKARLET

PIN-AP

Ležali su nagi na hiruškom stolu i gledali u sat. Kada su
se kazaljke poklopile, on je zbacio kiseoničku masku s lica i
skočio na bele keramičke pločice. Ona se pridigla i oslonila na
desnu ruku. Polako je skinula svoju kiseoničku masku, privukla bradu desnom ramenu i napućila usne. Gledala ga je pravo
u oči. To ga je naročito uzbuđivalo. Ovoga puta, odlučio je da joj
ne priđe ni za korak. Biće dovoljno samo da viče na nju. Počeo
je da urla na japanskom, unoseći joj se u lice. Znao je desetak
japanskih reči koje je ponavljao nasumičnim redosledom. Vratne žile su mu se napinjale dok je urlao na nju nošen nekom ne-
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Sleće.
Na izlazu iz aerodromske zgrade čita imena s kartona koji
desetak ljudi drže ispred sebe. Odlučuje se za prezime koje joj
zvuči otmeno. Prilazi starijem uniformisanom čoveku koji je odvodi do limuzine parkirane ispred ulaza. Posle sat vremena vožnje stižu na imanje ušuškano četinarima. Vozač je uvodi u vilu,
odnosi joj stvari u sobu na spratu. Sobarica je poslužuje pićem.
Piće pije sama u sobi, dugo vremena provodeći uz prozor. Pada
mrak. Razmišlja da li će upoznati muškarca ili ženu. Osluškuje
zvuk svojih sekutića koji nežno stežu rub kristalne čaše.

objašnjovim silinom. Nije skidao pogled s njenih usana. Činilo
mu se da može otići do samog kraja, a da je ne dodirne.

U MISIJI
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Trojica mladića i devojka svakog jutra kreću dalje. Ne
znaju kuda idu. Samo idu. Usput dobijaju uputstva: adrese, telefonske kontakte, male sume novca koje podižu s automata.
Stižu u stan gde treba da prenoće. Brzo otkrivaju da iza trpezarijskih vrata postoje još jedna, zamaskirana vrata koja vode
u novu prostoriju. Prostorija je nekoliko puta veća od stana i
podseća na salon nameštaja ili kućnih aparata. Začuđeni, ulaze unutra. Nalaze dugački beli konferencijski sto s dvanaest
stolica, dve identično opremljene kuhinje, belu i crnu, dve baštenske garniture, kapsule za spavanje, hirurške stolove, duž
polica naređane plućne respiratore, defibrilatore, solarijume,
kiseoničke maske, medicinske mašine i alate kojima ne znaju
namenu. U dnu prostorije pronalaze dva lifta. Penju se na sprat.
Ulaze u uzani hodnik, s petoro vrata na svakoj strani. Iza svakih otkrivaju identična kupatila na čijim zidovima vise providni
gušteri. Brzo se vraćaju u prizemlje, ali izlaz im je preprečio
džinovski crveni jastog na mermernom postolju. Svo četvoro
ustuknu i povuku se u dubinu prostorije. Sedaju za dugački
beli sto. Gledaju se. Očekuju da se probude. Očekuju da se razmakne zavesa i zaslepi ih red reflektora. Očekuju da im glas iz
zvučnika saopšti kako je misija završena. Mole se da nisu stigli
u piramidu.

STELA

Stela je mrtva. To već svi znaju. Trebalo je nešto uraditi s njenim kolenima. Upravni odbor je odlučio da ostanu na
bilbordovima, bar dok se ne nađe zamena. Začuđuje me to što
mnogi misle kako sam ja krivac za sve što se desilo. Na ulazu
u upravnu zgradu stražar me je zaustavio i rekao: „Uputstva su
bezvredna. Naslednica neće dobiti ni jednu informaciju.” Ljudi
zaista ne znaju šta govore. Nemaju prave infrormacije. Na primer, Stela je mrzela dugokose muškarce. Ko bi u to poverovao?
„Zime pune zaleđenog iskustva”, prezrivo je govorila. Morala
sam ja da podmećem leđa. Masline iz njenih martinija uglavnom su završavale u mojoj čaši. Upravni odbor mi nije davao
toliku platu na lepe oči. Iako se od mene očekivalo jedino da

joj pravim društvo u šopingu i tračarenju, i s vremena na vreme
pročitam joj misli, činila sam daleko više od toga. Po mojoj ideji
osmislila je Boginje na autoputu. Njen najveći hit. Moje zasluge
nije pomenula ni u jednom intervjuu, ni u jednoj TV emisiji gde
je gostovala. Moje ime nije se pojavilo nigde. Sve sam to unela
u izveštaj. Neka sve bude evidentirano. Naravno, detaljno sam
opisala sva tri naša udesa automobilom. I našu uobičajenu opkladu. Ovoga puta ona je vozila, ne ja. Tako je bilo, tako i piše u
policijskom zapisniku. Ali sada to više nije važno. Stela je mrtva
i neko mora da je zameni. U dvanaest sati je velika konferencija
za medije. Upravni odbor objaviće odluku o njenoj naslednici.
Nadam se da će uzeti u obzir sve moje zasluge i neće podleći
pritisku javnosti. Uostalom, ja sam ta koja je preživela.

BLIZANAC

Dugo je stajao s telefonskom slušalicom u ruci. Otišao je
u spavaću sobu, skinuo odelo i uredno ga složio na krevetu.
Nije želeo da se oblači. Bosonog, samo u boksericama, rasklonio je postavljenu trpezu. Tortu je vratio u frižider. Iz kuhinje
je izneo sve noževe kojima raspolaže i rasporedio ih po stolu.
Doneo je i sataru, sekiru, testeru, čekić i šilo i poređao ih pored
noževa. Sedeo je i dugo gledao u ugašen televizor. Šilom je po
dva puta probušio najpre jedan a potom i drugi obraz.

ODRŽAVANJE RAVNOTEŽE

Ručali smo kada je na mojoj košulji primetila prljavu kragnu. Počela je da plače. Gavran s njene narukvice zaronio je u
supu. Spustio sam ruke u tanjir. Učinio sve da održim ravnotežu.
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Informaciju da je najpoznatiji televizijski voditelj po drugi
put pokušao bekstvo iz psihijatrijske bolnice prvo su saopštili
njegovom bratu blizancu. Pozvali su ga telefonom i ispričali da
se njegov brat povredio u pokušaju bega; sapleo se prilikom
preskakanja ograde od bodljikave žice koja mu je, dok je padao,
probila obraze na četiri mesta. Veoma žale zbog incidenta.

POSLEDNJEG DANA NA PLANETI

Poslednjeg dana na planeti svi su bili pijani od radosti.
Sećanja koja su pokušala da se vrate dočekana su zverski. Ne
pamti se takav masakr uspomena. Bile su nepodnošljivi teret.
Visok i tesan lavirint iz koga se jedva izašlo.

VAJT
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Samo iz pukog sažaljenja jednog člana Upravnog odbora,
Vajt su dobili kontrolu nad tržištem zdrave hrane i ajlajnera.
Vajt su tu odluku smatrali svojim velikim neuspehom. Stabilno
tržište kozmetičkih preparata, kao i nagli skok prodaje ajlajnera
nisu uticali da Vajt poprave raspoloženje. Osećali su se izigranim. Sebe su smatrali mnogo većim igračima, iako su činjenice
govorile drugačije. Vajt su, kao i svi provincijalci, precenjivali
sebe. Pripadali su onim tipovima koji džipom usmrte srnu na
noćnom putu i s radošću je strpaju u prtljažnik. Ako su kontrolu
nad tržištem ajlajnera smatrali neuspehom, zašto su se uopšte
žalili na tržište zdrave hrane? Zdrava hrana je dobra karta, ali ne
i za Vajt. Trampili su je s grupom Grin za kontrolu nad mnogo
manje isplativim tržištem narkotika. Na tržištu narkotika penzije se ne isplaćuju, trljali su ruke momci iz grupe Grin. Vajt su
takođe zadovoljno trljali ruke. Kao i svi provincijalci, veoma su
cenili posthumnu slavu. Vajt, ništarije s krvavim prtljažnikom.

marko tomaš

trideset deveti maj

STARA PESMA

Bila je tako blizu
da sam mogao osjetiti
njene nagone.
Ostala je kratko
jedan oslikan trenutak.

DŽEM OD VODE

Mi smo neadekvatni.
Mi nedovoljni.
Mi smo šteta.
Mi smo talog.
Mi neupotrebljivi.
Mi mirni mimohodimo.
Mi sprovodujemo.
Mi glagolimo imenice.
Mi smo množina od ja.
Mi nemamo nikoga.
Mi sami mimujemo pjesmu.
Mi mislimo minimalno.
Mi bez svrhe.
Mi mesom začinjavamo.
Mi ključamo.
Mi mjehurići mirisni.
Mi svjesni da smo samo ja.
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Otišla je tiho
pred jutro na prstima
krećući se unatraške
kao nevješto bačen nož.
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Mi je gomilanje jastva na kauču.
Mi jastvom trgujemo.
Mi spremni potpisati priznanje kao pjesmu.
Mi izdajnici čak i vlastite neadekvatnosti.
Mi mirni terorizam propovijedamo.
Mi mimikriramo.
Mi miksamo mišljenje.
Mi mišlimo miševe.
Mi ne mišomorimo.
Mi mimoišli mine mišljenja.
Mi mineralni.
Mi tegle mijemo.
Mi veličanstveno beskorisni.
Mi moramo to inzistirati.
Mi kao ja deklarirani.
Mi nepriznati.
Mi loše obrijani.
Mi brijemo naše brige.
Mi se češem gdje me svrbi.
Mi se nad tipkovnicom grbi.
Mi se baš lijepo zabavljamo.
Mi džemujemo.
Mi smo šala na moj račun.
NEUSTRAŠIVA PJESMA

Netko to čini namjerno.
Utače noć u kotlinu.
Vriju zvijezde kao mjehurići
u čaši gaziranog pića,
svjetlucaju i naguravaju se.
Svima je na svijetu tijesno i teško.
Netko će umrijeti od toliko šećera.
Netko drugi od olova na prstima,
od loših vijesti, od dosade.
Tako se rađa jug, kao san,
na jastuku
na pamuku
pa se ničega ne plašiš
i ponosiš se čudnim sitnicama.
Pijanac tog jutra obori
laktom drvenu gajbicu
a voće se zakotrlja
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po podu tržnice
i starice se ukopaju u mjestu
u strahu za krhke kosti –
Budala pijana!
Povrće baci, povrće!
Samo meso valja čuvati,
pokazati ga treba
visoko ga dižući u zrak u zrak
jer gdje drugo dizati stvari
to meso
da kap krvi dugo i sporo
kao na filmu pada
kada padne
tijelo s prostrijelnim ranama
jer tko se nekad smio
suprotstaviti JohnuWayneu?
A danas je sve tako bezveze.
Svi prasnu u smijeh,
cvokoću vještačke vilice
i pucketa lak u kosi,
da, smijeh se zaori toplim jutrom
u kojem se miris kruha nadmeće
s mirisom svega toga prosutog
i podignutog i poprskanog vodom
istom onom od koje je i noć napravljena,
baš od te iste misli
i voća
u rukama neke žene
koju sam jednom sanjao
kako odlazi
jer to žene čine
u mojim snovima.
I tako bukne sunce
kao obrazi djeteta
uhvaćenog u laži.
Ovo je, prije svega, igra,
ne zavaravaj se,
samo zato dijete
nepozvano ušeta među svijet
među suknje i hlače
i klepetanje papuča
i škripu štikli
među taj svijet jutra
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koji je odavno izgubio
ideju zašto su uopće odlučili
ustati pa sad razočarani
smišljaju nove trikove
kako ih nitko
ne bi prekinuo u zaboravljanju,
potajnom slaganju uspomena
u neke nove inkarnacije.
Imaju oni sobu za to,
odrasli su ljudi.
A odrasti se mora
i na Mediteranu
makar ti dupe
osunčano kao ekvator.
Odrasti se mora, nema druge,
jer kako drugačije
kupiti jabuku i grozd
grožđa kupiti kruh
i ponosiš se time
da piješ vino
i još vina da piješ
i maslinovo ulje
mirisati
to mogu samo odrasli.
Majo, igraj se sa mnom,
hajde da slijedimo psa
i zvuk noći
i ono voće koje se kotrlja
da ukrademo.
NEMOJTE OVO ZABORAVITI
Živim sa ženom.
Izjutra pogledam
njeno usnulo lice
i nasmiješim se.
Čitav je svijet
pod mojim nogama.
Toliko obuhvati
jedan kratak pogled.

(iz zbirke Trideset deveti maj, 2018)

марјан чакаревић

ткива

ПРСТЕН

Али то је стратегија лишћа:
заборавивши на себе,
у великој мрежи природе
оно је само дистрибутер моћи,
не и уживалац.
Зато с јесени
наступа хрпимице:
у гомилицама које неко млад прибира грабуљама,
заједно са ластавичјим леглом
отпалим са довратка,
и сухом кожицом миша,
који је можда био храбар.
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Треба почети од зелене.
Листа, на пример.
Фине жиличасте структуре.
У тренутку када почиње да се наслућује
обликована стрпљивим радом светлости,
ходећи самом ивицом баналности,
но ипак отргнута од ње –
лепота, бесловесна, као и увек –
погледом већ су загосподариле
сенке густог лета.

У бољем случају
почетком зиме том трулом масом,
ако је довољно сува,
потпаљује се ватра за печење ракије,
у чијем пламу нико неће уочити
зеленкасту нијансу,
него у кратким трзајима,
у налетима, задихано,
војске распоређивати,
цртати нову карту света.
Касније,
један дечак упрљаће руке,
прекопавајући по топлом снегу
наићи ће на заборављену хрпицу
лишћа које се распало,
стопило с травом и земљом.
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Осетиће да га жуља чизма
и, покушавајући да се сети те речи,
кренуће ка кући
и неће ништа приметити,
загледан у ново пролеће;
неће се ни осврнути
ка дрвету које мирно,
прибрано,
изнутра светли,
изнова зри.
ОСАМДЕСЕТЕ

очевима
Били су очајни бициклисти,
брдашца немоћи на точковима,
сами на улици
у декадентној деценији.
Крвавих лактова и колена
храбро су возили,
паклено, сечимице,
свако поносан на свој рафиниран пад.

Око драгстора се ширио мирис
печене пилетине,
стамбени блокови расли су брзо,
као трбуси девојчица;
на мермерним бистама очева револуционара
голубови су остављали трагове
који су све мрзовољније уклањани.
Атомска склоништа, технологија,
мини линије, рециклажа.
Семе сујете сејано је испочетка усменим путем,
као ствар грађанске и личне хигијене,
тек кончић сукрвице
назирао се у четкици за зубе:
ситна нит стида и страха:
гуштер склупчан удно стомака.

И пролазници загледани
само у своја уста,
у своје зубе, непца, зрнца,
са рукама на ушима,
грудвице се сусреле на падини и наставиле,
рукама на очима,
глиб, ветар, гозба костију,
фабрике, солидарност, Раковица,
нова линија историје,
поткожна болест, просут јогурт,
зидови у глави, главе уза зид,
јогуртом на јогурт,
на екрану Исус и мај,
и све надохват руке,
али у рукама чудно изобличено,
али свеједно: халапљиво,
бар по залогај хлеба преко погаче,
бар по чашу преко тешког пијанства,
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А после су као поводањ
надрли јежеви и кртице,
зечеви обрстивши најфинију траву
утекли су у своје јазбинице,
отвориле су се скривене шкољке
и злокобан, једва чујан хук
допирао је и у најдаљи кутак сна,
шкрипутао као нож по леду.

на крају била је могућа само једна реч,
од вина, од киселог грожђа
још увек ми трну зуби.
КРАТКА ИСТОРИЈА НАСТАНКА СЛОБОДНОГ ЏЕЗА

(трећи покушај)
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Сви смо кренули са истог места, али ипак, свако својим
путем. А опет, сретали смо се често, нехотице, и то на предвидљивим местима, ту где се окупљају музичари, песници,
уметници, градске шмизле и шминкери, у оних неколико
барова и кафана, у оних неколико улица (овај град онима
који га гледају издалека делује несагледиво велико, а у ствари је мали као и сви други градови, само што ми не забадамо својом вољом нос у туђе послове). Испрва су ти сусрети
били испуњени чудном напетошћу, тајанственим трењем
наших сујета, као да смо били бесни што знамо да смо сви
пошли са истог места и да ништа никада неће моћи да промени ту чињеницу.
Иглица је стално вукао са собом неке мутне типове,
упадао у реч, добацивао женама у пролазу; Дуги је по обичају прстима по столу свирао неку ствар коју је у том часу
у себи импровизовао и гледао некуд на улицу; ја сам имао
осећај да нешто пропуштам и да се права ствар тада догађа
у некој другој кафани. Онда је дошао Чарли и позвао сваког
од нас на свирку, негде доле у граду, место се звало Петица,
двадесет зелембаћа и цуга на газдин рачун. Али нико од нас
није знао, јер је Чарли сваком од нас то прећутао – рекао је
само: „не брини, биће добра екипа, звао сам људе, али не
знам још увек ко ће све доћи” – да ће и остали бити позвани
на свирку; кад смо се видели тако на окупу после дуже времена, сви смо мало устукнули, било нас је превише, што је
превише тестостерона, али Чарли је рекао: „момци, све је у
реду, возићемо па где стигнемо”.
И кренули смо, ускакали, јурили смо један другог,
пресретали се, волели, било је беса, нетрпељивости, узлетелих сујета, прекинутих пријатељстава, обновљених пријатељстава, страсне елеганције, набацивања, тимског рада,
плажа у суботу поподне, лењост, одуговлачење са раскидом,
опроштајни секс, момци са градилишта који добацују цурама,
подземна железница, жене које вичу са прозора, човек који
пре посла ујутру сам у кафеу испија своју кафу и листа нови-

не, девојка која плаче као киша док киша пада по њој, писац
без цвоњка у џепу који од уредника тражи предујам за причу
коју ће му послати, широки аутопут који води у земљу љубави
и среће... бог свети зна колико је све то трајало, дуже од најдужег замисливог секса на свету, бар је иначе мали и био је
препун, после су неки причали да су били ту те незаборавне
вечери, али нису, ја добро памтим лица, знам свако које сам
те ноћи видео, а број оних који су се клели да су били током
година је вртоглаво растао, човече, била је то толико добра
свирка да ни сам више не знам да ли сам био тамо или негде
на небу, јер сам све време био и негде горе, ужасно високо,
али нисам се плашио, био сам задовољан, радостан на неки
елегантан начин, и кад се сетим свега тога и сада помислим да
сам још увек горе, е, о тој слободи ти причам.

(из збирке Ткива, 2016)
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ljudožder

Negde u isto vreme kada je Antonio Mejuzi, službenik osiguravajućeg zavoda u jednom malom toskanskom gradu, putem oglasa na internetu objavio svoju želju da pojede čoveka,
svetski mediji preneli su vest o ulasku svemirskog broda Vojadžer u oblast zvanu termination shock. Od tog trenutka, kako
saznajemo, najudaljeniji objekat u svemiru sačinjen ljudskom
rukom prestao je da se povinuje zakonima Sunca: oslobođen
svakog uticaja koji bi mogao da bude direktno okrivljen za
stvaranje života, uplovio je u mrak gde će provesti godine raspadanja dalekog čovečanstva. Opremljen slikama i dijagramima
brižljivo sakupljenim da dočaraju svet koji je čovek stvorio po
sopstvenoj slici i prilici, Vojadžer je nosilac biranog svedočanstva o svojstvima planete i njenih stanovnika. Prikazani su tu
ljudi raznovrsnih zajednica, načini organizovanja njihovih društava, ishrane, odgoja i zabave, snimljeni glasovi, fotografisane
postojbine, opisana dostignuća epohe. Stanovnici planete, sad
okupljeni u sportskom nadmetanju, sad predani radu ili druženju, predstavnici su mnogih rasa i naroda, a njihove su telesne
mere saopštene neobičnim crtežima i dijagramima. 20. avgusta
godine 1977. tom grupnom portretu prikladne ljudskosti pripalo je da zaplovi bespućem svemira.
*
Antonio Mejuzi posmatra obod svog tanjira koji je najednom zaista sasvim nalik okrugloj Vojadžerovoj anteni na večernjim vestima. Ta je antena, na animiranom prikazu, sada nagnuta nad neshvatljivim, tamnim ništavilom, jer sve su planete i
njihovi odsjaji ostali iza nje. A evo, i njegov tanjir sada i sam kao
da pluta sred čudnog, mračnog ponora.

РЕЧ

dejan atanacković

*
Što se Betina Spere tiče, o njemu se, kao i o Mejuziju, danas vrlo malo zna. Zna se, na primer, da je, nakon incidenta u
osnovnoj školi u San Kašanu, premešten u jezuitski dom Corpus Domini, nedaleko od Areca, posredstvom porodičnog prijatelja, oca Salvatora, paroha, zbog straha majke da joj je sin žrtva
nečastivog. Zna se i to da je, s vremenom, nasuprot urođenoj
ćutljivosti, samostalno stekao neshvatljivo dobro znanje engleskog, a moguće i nekolicine drugih jezika, te je po povratku
u San Kašano, tada već punoletan, obavljao sitne prevodilačke
poslove za crkvenu zajednicu – privatna pisma, seminarske radove, i ostalo što nije zahtevalo zvaničnu prevodilačku licencu
– i od takvih prihoda živeo skroman, gotovo nevidljiv život.
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*
Antonio Mejuzi nije bio ni najmanje talentovan za jezike.
Zato i ne čudi da je engleski tekst oglasa bio skrpljen od fraza
pokupljenih sa interneta. Bilo mu je to, ipak, dovoljno da saopšti svoju, u osnovi jednostavnu, poruku. Većina oglasa na sajtu
bila je dvojezična. Mejuzi je stoga smatrao da bi bilo sasvim
neprikladno da se ne povinuje većini. Čovek samo kada je deo
većine može da uistinu gleda svoja posla.
*
O Antoniju se zna da je, kao dvanaestogodišnjak, po sopstvenom svedočenju, u šumi nadomak porodične kuće, video
leteći tanjir kako odleće k nebu, i da mu je majka kasnije rekla
da je takvim prevoznim sredstvom i njegov otac napustio dom.
Za Betina se zna da se godinama stideo svog ožiljka na
vratu, jer mu je otac Salvatore u poverenju saopštio da ima skaradan oblik.
Antonija je, kako se ispostavlja, poznavalo svega pregršt
individua, a ta su poznanstva bila listom površna i kratkotrajna,
i povezana s poslom koji je – savesno, kažu – obavljao u osiguravajućem zavodu. Oni malobrojni koji su ikada s njime podelili
bilo šta lično, kasnije su naglašeno tvrdili da je Mejuzi u osnovi
bio običan mediokritet, površan i nemaštovit, rečju: tipičan malograđanin, pa makar bio i ljudožder.
Betino je s nepunih četrnaest godina lečen u gradskoj
bolnici u Peruđi, od inficirane rane u predelu prepona, kada je
bolničkom psihijatru u poverenju rekao da je engleski jezik
progovorio preko noći, a uz to priznao da sasvim jasno razume
i mnoge druge jezike, ali o tome nemamo preciznijih podataka.

*
Tako na primer, ima i onih koji danas smatraju da je Vojadžer tek jedan nesvesni, nadmeni iskaz, takoreći retorički pokušaj iskupljenja, jedne narcisoidne civilizacije. Drugi u njemu
vide naivnost sveta koga već odavno nema i žale za njegovim,
makar i naivnim, idealima. Većina, ipak, nikada za Vojadžer nije
ni čula, niti bi za njega marila i da jeste.
*
Jedne noći, Betino je video šumsko čudovište. Hodalo je
uspravno, kao čovek, hodnikom Doma, kao da je tu došlo da
prošeta, a bilo je rogato i sasvim obraslo u gustu dlaku, dugih i
prljavih noktiju, i smrdelo je na trulež. Niko drugi ga nije video
sem Betina Spere, a kada je ocu Salvatoru to ispričao narednog
jutra ovaj je, kažu, samo prebledeo i nije rekao ni reč. Spera je
istog dana prebačen u neimenovani manastir, negde u brdima
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*
Sajt ljubitelja horor i SF filmova, Monster Café, prema saznanjima istražitelja, nije bio drugo do tajno mesto za dogovore
i planiranje nesvakidašnjih seksualnih susreta i orgija, često inspirisanih kostimima, ambijentima i likovima iz popularnih filmova, poput Ratova zvezda i Zvezdanih staza. Betino Spera je
Mejuzijev oglas pročitao na oba jezika, italijanskom i engleskom,
i pritom ustanovio jednu neobičnu gramatičku grešku. U engleskoj verziji reč „pojesti” stajala je u glagolskom obliku present
continuous, kao da ukazuje na mogućnost kakve ne prestajuće,
beskrajne konzumacije. Ostale reči bile su ispravno prevedene,
te se Spera upitao: ne radi li se tu, možda, o namernoj grešci
i skrivenoj poruci. Biti pojeden, dakle, ili biti večno konzumiran? Gramatički gledano, prva varijanta bila je „nalik na pretnju
šumskog čudovišta” (na tom mestu, u svom dnevniku, Betino o
šumskom čudovištu ne daje dodatna objašnjenja). U suprotnom,
dodao je ushićeno, nije moglo biti reči ni o čemu drugom sem
o „potpunom iskupljenju, predavanju večitom pričešću kojim se
telo rastače na beskraj delova i poklanja večnosti”. Betino Spera
potom zamišlja svoje telo udvajano sve sitnijim rezovima, kako
se topi između nepca i jezika posvećenih koji „oplakuju i slave
njegovu potpunu i perfektnu žrtvu”. Uz oglas je stajala šifra, a on
već zna da je važno da odgovori što pre, jer „svetom baulja lažna
ambicioznost, prepotentna koristoljubivost, i sve se ideje, pa i
one najčistije, mogu gadno zloupotrebiti”.

Umbrije, gde je, po svemu sudeći, živeo dugi niz godina. Za to
se vreme, kako saznajemo na osnovu nekolicine lekarskih izveštaja, vezuju mnogi Sperini pokušaji samopovređivanja, nanošenja lakših i težih povreda uglavnom oštrim predmetima, u
predelu stomaka, butina i genitalija.
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*
Antonio Mejuzi je te 1977. imao tek devet godina, tačno
koliko i Betino Spera. Biće da je baš u tom uzrastu Antonio prvi
put osetio želju da pojede svog školskog druga. štaviše, ujeo
ga je, i strašno raskrvario, i čim je osetio ukus krvi, smesta znao
da nikad neće biti ljubitelj sirovog, nedopečenog mesa, kakvo
su, recimo, voleli da jedu njegovi roditelji.
Veče pred hapšenje, servirao je sebi večeru uz kvalitetno
crno vino (odabrao je za tu priliku svoj omiljeni srebrni escajg).
Tog dana napunio je četrdeset godina. Sobu prožima miris pečenja, s prelivom od – na maslinovim ulju prodinstanog – belog
luka i ruzmarina. Tokom večere, Mejuzi začuđeno uviđa, kako
će kasnije pričati, da iz časa u čas napreduje njegovo znanje engleskog. Tačnije, Mejuziju se sa svakim progutanim zalogajem
ukazuje po jedna nova, kristalno jasna, engleska reč.
Zatvorskom psihijatru će kasnije reći da, sada, kada govori
engleski, to Betino Spera iz njega govori. U prilog tome, izdeklamovao je, kao da je naučio napamet, nešto nalik na deo monologa kakve pozorišne drame. Psihijatar, koji je engleski sasvim
dobro poznavao, saslušao je sve pažljivo, a potom rekao Mejuziju
da to uopšte nije engleski jezik, ne znajući kasnije ni sam da u
svom izveštaju navede na kom je to jeziku recitovao Mejuzi.
*
Antonio i Betino prvi put su se sreli posle više od trideset
godina, tačno koliko je prošlo od onog dana kada je Antonio ispisan iz škole, a cela se porodica Mejuzi preselila u drugi grad,
gde Antonijeva majka i danas živi. Ubrzo po preseljenju, Antonijev otac, Umberto, napustio je porodicu, i više se o njemu
ništa nije znalo.
Betino je tog dana ostao u školskom sanitetu, rane tretirane jodom, i čitavog vrata i levog ramena uvijenih u zavoje.
Pričalo se da je od šoka izgubio pamćenje. Antonija, međutim,
nije posebno iznenadilo kada se baš Betino po oglasu našao
pred njegovim vratima. Odmah su se prepoznali, čak i posle
toliko godina.
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*
Nije nam sasvim poznata priroda odnosa koji je u tom trenutku nastao. Poznat nam je samo ishod, završnica zabeležena
video snimkom, kojoj je svakako morao da prethodi višednevni, možda i višenedeljni suživot nekadašnjih školskih drugova.
Ni dnevnik Betina Spere ne daje bliže podatke o tim danima,
premda je ovome dnevno beleženje planiranih obaveza, a i sasvim sporadičnih misli bilo redovna navika. Poslednje reči koje
je Spera zapisao ticale su se obaveze isplate nekog duga, nakon čega sledi nezanimljiv spisak namirnica za nabavku u samoposluzi. Tim je zapisima, međutim, prethodio niz zabeleški
koje su se nizale danima pre susreta s Mejuzijem. U njima Spera
nedvosmisleno i, po svemu sudeći, pri punoj svesti, ispoljava
želju da učestvuje u svemu što će se potom dogoditi. Zamišlja
rezove na sopstvenom telu, vodi dijalog sa svojim saučesnikom, predlaže tretman odsečenih delova, nalazi u njihovoj konzumaciji duhovni smisao i opravdanje.
Opisuje, tako, Spera, i jedan svoj san.
„Uznesoh se u nebo, nekom vrlo modernom letelicom i
ubrzo se nađoh daleko iznad Zemlje, i jedna za drugom planete Sunčevog sistema ostajahu za mnom, sve dok oko mene
ne zavladaše potpuni mrak. A onda se najednom ukaza sićušno svetlo koje stade postepeno da narasta i ja shvatih da se
približavam nekoj novoj, dosad neotkrivenoj, planeti. Pristupih
sletanju, kao što sam video da se radi u filmovima, i kako kročih
na njeno tlo oko mene se sjati silna gomila stanovnika, sasvim
nalik ljudima. Ljubazno me dočekaše ali se ja najednom osetih
neprikladan, jer nikakav im poklon nisam doneo, te reših da
otkinem svoju desnu ruku i makar tako ih darujem. Njima se,
međutim, moj poklon vrlo svideo, i moju ruku stadoše pažljivo
da režu na delove i njima hrane neku sitnu decu koja se tu
okupila. Videh u gomili i moju majku kako stoji uz oca Salvatora, i osetih ponos jer su me i majka i paroh gledali s posebnim
poštovanjem i odobravanjem. Zato smesta nastavih deo po deo
svog mesa da otkidam preostalom rukom i zdušno ga delim
tom dobrom narodu. Oni, kao da su samo to čekali, nekako se
spremno skupiše u povorku, stadoše u red, i jedno po jedno
kleknuše preda mnom ne bi li primili moj dar. Srce mi beše
puno, kao da će se raspući, kada me probudiše zvona crkve i
prekinuše san.”
Naravno, odbrana Antonija Mejuzija biće u potpunosti zasnovana upravo na dnevničkim beleškama Betine Spere.

*
U Italiji, po mišljenju Mejuzijevom, trenutno živi oko osam
stotina aktivnih ili pasivnih ljudoždera.
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*
Sperin kompjuter, Windows PC marke Toshiba, koji mu je,
zajedno s jednom kancelarijom, paroh dao na raspolaganje za
prevodilački rad, a kome su, bez sumnje, imali pristup mnogi
službenici parohije, bio je odmah predmet interesovanja istražitelja. Nije ih iznenadilo da, imajući u vidu brojne korisnike, u
hronici pretraga na Google-u pronađu, raznovrsne pojmove i
podele ih u dve grupe. Prva grupa pojmova odmah je bila jasno
povezana sa Sperinim nastranim sklonostima. Druga se grupa
nesumnjivo ticala uobičajenog parohijskog rada. I zaista, dok
su se u prvoj grupi našle mnoge reči povezane s temom antropofagije, ljudskog mesa i krvi, a uz njih i pojmovi koji su listom
vodili ka sajtovima bizarnih i brutalnih pornografskih sadržaja,
u drugu grupu svrstani su mnogi liturgijski pojmovi, prvenstveno oni povezani sa ritualom pričešća, tela Hristovog, krvi
i vina, pretvorbe i transupstancijacije. Međutim, već se iz tih
spiskova, naslućuje izvesna zbunjenost u redovima istražitelja,
koji najednom u svoj posao unose razmatranja nesumnjivo van
okvira svoje uobičajene prakse. Jer pojedine reči prožimaju se
i ponavljaju, nalaze čas u jednoj čas u drugoj grupi, pa čak i
zajedno javljaju u pretragama, i sve je manje jasno upućuju li ti
raznovrsni pojmovi na jednog ili više korisnika.
Obavljeni su diskretni razgovori s parohom, ocem Domenikom, koji je tom prilikom, budući da je bio naslednik parohije
po smrti oca Salvatora, istražiteljima ispričao to što je o Betinu
i sam znao, između ostalog i to da je, po priči pređašnjeg paroha, Betino kao dečak doživeo susret sa đavolom. Potom su sakupljena imena pojedinaca koji su spornom kompjuteru imali
pristup, i ta su lica saslušana. I premda je druga grupa pojmova
bila nesporno vezana za hrišćanska razmatranja i običaje, svi su
službenici do jednog uglas tvrdili da nikada na spornom kompjuteru nisu vršili ni jednu pretragu na internetu.
*
Kada je, nekoliko meseci kasnije Antonio Mejuzi uhapšen,
ustanovljeno je da je u međuvremenu pojeo nekih dvadeset
kilograma ljudskog mesa. Glavu školskog druga zakopao je u
dvorištu. Sudski psihijatar izneo je mišljenje da je Mejuzi to-

kom tih meseci razvio vrlo poseban, emotivan odnos sa svojom
pojedenom žrtvom, pa je često iznova gledao video snimak kojim je zabeležio čitav proces ubijanja i kasapljenja Betina Spere. Tvrdio je, potom, i da je pre konačnog čina – oduzimanja
Sperinog života kuhinjskim nožem – sa ovim zajedno uživao
u najmanje jednom zajedničkom obroku. Jer, kako se ispostavlja, postupak odvajanja jednog po jednog parčeta Sperinog tela
trajao je danima, uz adekvatnu negu i previjanje rana, kao i jaka
sredstva protiv bolova kojima ga je opskrbljivao.

*
Psihijatrijske analize celokupnog slučaja išle su nesumnjivo u prilog odbrani Antonija Mejuzija. Tužilastvo se našlo
u nedoumici. Nedelje su prošle u potrazi za adekvatnom formulacijom optužbe za ubistvo. U zakonu se, naime, nije mogla naći baš nikakva osuda kanibalizma, a činjenica da je Spera
dobrovoljno prihvatio da bude ubijen i pojeden, putem oglasa
na internetu, pa i danima pre susreta sa Mejuzijem fantazirao o
tome u svojim dnevničkim beleškama, nije nimalo olakšavala
stvar. Konačno, Antonio Mejuzi je osuđen na osam godina zatvora za asistenciju pri samoubistvu, te za potonje narušavanje
dostojanstva umrlog. Poslednje što je Mejuzi saopštio u svojim,
uopšteno govoreći, srdačnim kontaktima sa novinarima jeste
da je trenutno zaokupljen pisanjem memoara, u kojima mnogi
izdavači već vide mogući bestseller.
*
Vojadžer je, u međuvremenu, uputio Zemlji i svoj poslednji
signal. O njemu više, po svoj prilici, nećemo ništa čuti. Od njega
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*
Po mišljenju jednog istražitelja, u najmanje jednoj okolnosti, dok je Betino Spera još bio u životu, ili neposredno nakon njegove smrti, u kući Antonija Mejuzija boravilo je više lica.
Njihovo je prisustvo moralo biti povezano, po mišljenju ovog
istražitelja, sa pripremom i konzumiranjem delova Sperinog
tela. Drugim rečima, makar jedan obrok za nepoznati broj zvanica bio je tom prilikom upriličen u Mejuzijevoj trpezariji. Povodom svojih saznanja, pomenuti istražitelj je insistirao da se
obavi privođenje nekolicine prethodno saslušanih pojedinaca.
Ovo mišljenje, premda potkrepljeno uverljivim argumentima,
nije naišlo na podršku istražiteljskog tima.

nas već dele mnoge godine. Ko zna, možda bi, da je danas ikome
stalo, kao nekad, da šalje u svemir boce s porukama, u tim bocama bile neke sasvim drugačije slike. Uostalom, na sve to što
u sebi Vojadžer nosi danas se gleda sa izvesnom ironijom, pa i
sumnjom. Ko bi danas, pitaju se ljudi, dao pare za tako nešto. A
možda nekom zajedljivom posmatraču, baš kao i meni, upravo
raspoznavanje znakova nekog drugačijeg, prošlog vremena, probudi osećanje nostalgije i sentimentalnost, posebno ukoliko pomisli da je to porinuće već tada bilo samo još jedan od pokušaja
preživljavanja. A tada je uostalom sve dozvoljeno.
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omer ć. ibrahimagić

ostrvo

LAGUNA MATERADA

Po horizontu, brodice kao šangajske čačkalice
zabodene u komade sudžuke, na brzinu spravljane.
Za tili čas preskočim vodu pogledom i lijeno ponton prebacim
na Poreč,
grad naoružan strpljenjem, ali nenaviknut na ravnodušne oči.
Gledanje kvare lastavice koje salijetaju muhe i slijeću ptićima,
u gnijezda što na grudnjake punašnih pipničarki sjećaju.
Izbliza su laste poput brka surovog ličkog žandarma,
udalje li se, tek su moustach Dalijev.
Velike palme su kao mali korneti sa sladoledom od pistaća,
a male palme kao veliki ananasi.
Svjetiljke, čisti bijeli štapovi mažoretkinja,
u crvenoj istarskoj zemlji što je poput smrvljene cigle,
na travnjacima poput versajskih.
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Jedan od onih aprilskih predakšama
kada te nešto ponese mada ne znaš ni šta ni kako ni gdje.
Puše vjetar a shvatiš da je hladan
tek kad te prođu srsi ili prosto i glasno kihneš.
Razbaruši i friz i travu, poslagane i guste poput pažljivo
spremanog kadaifa.
Obori pokoju šišarku, povija ruzmarin,
šešire i stolnjake ne štedi.
Ošine, važan, i more pa je ono nalik ribljoj čorbi dok se krčka.

Englezi skijaju po vodi bez štapova, Njemice hodaju sa
štapovima bez skija.
Crvene Austrijanke i pjegavi Poljaci, ozbiljni Slovenci i briga ih
Talijani.
Crnogorci, začudo, trče, a Francuzi to isto, ali na biciklu.
Švabe, humorom nenasmijane, vojnički, pet na pet,
već čitav sat po mađaru igraju odbojku na pijesku,
a Mađari mimo njih, dolje u crnogorici, jedu kobasice za
zahladu ručku.
Šta radim u ovom svijetu nalik rajskom za njih?
Dižem pogled na balkon sobe u kojoj privremeno boravim i
masno plaćam.
Vidim li otvorena vrata, to biće signum da su Azra i Benjamin
prestali sanjati.
Zatim ću i ja tamo, da pozdravim oči tek probuđene djece, a
do tada:
„Konobar, molim, može li još jedna flašica Merlota?”
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RAZVOJ

„Ovisnici o internetu” –
vijest koja je podijelila tisak,
veliki napredak u svijetu,
u nas običnih – vrisak.
Stiže nas razvoj, to želim reći,
zamišljam strujca prepunog šarafa,
što isključi sebe prije no će leći,
a igra lafa.
Za desetak godina kad ti takav jedan,
uzme radno mjesto jer je puno znan,
Ti ćeš se osjećat više nego bijedan,
svom poslu stran.
Sebi ćeš priznat da su tvoja raja,
pet kompjutera i dvojica ljudi,
spazićeš robota pred vratima raja,
pa de čovjek budi!
Kloniraćeš tada dvojac sličan sebi,
jedan će da radi, drugi će da spava,
trojica Vas će, samo jedan ne bi,
zgaziti robota ko mrava!

PROLAZI VRIJEME, MIJENJA SE ŠTOŠTA ...

Opčarani krasotama koje su nam sjenčile život postajali smo
ljudi.
Naše isto mijenjalo se i nehotice, odrastali smo u različito.
Kolanje se vezalo i nastavljalo, sve oko nas postajalo drukčije.
Zimu, avaj, ne razaznajem po snijegu na jarkocrvenim
krovovima komšiluka
niti po okruglorumenim obrazima djetinjstva.
Stidna, još se samo u stare kalendare može skriti.
Proljeća me ne omamljuju rascvalinama, jer sve što se trebalo
rodit,
rođeno je prije i nazor – ko sedmače.
U ljetnim noćima ne nosimo džempere za gole ruke naših
djevojaka.
Danas, njihovoj koži, samoj kakva i jest, pretoplo je.

I tako, sve isponova, dugo već – trajemo.
Svijet se mijenja kako adet ne poručuje, a mi, zašto ne reć –
starimo.
Kao da ne osjećamo sve ono što smo osjećati učili.
Kao da, u jednom mahu i ne znajuć,
prolazimo sve ono za što smo se godinama spremali,
čemu smo se, vrijeme trošeć, nadali.
Od svega, proplamsaji tek.
Kadšto pomislim: je li sve bila opsjena?

OSTRVO
Davno-poodavno, u dobroj i maloj zemlji, tekla je rijeka, i
mirna i plahovita.
Na njenim obalama živjeli su ljudi, crni i bijeli, žuti i crveni.
Voljeli i nevoljeli, ratovali i mirili se.
I vrijeme je, kao rijeka, teklo.
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Jeseni me više ne biju kišama i vlagom koja u kosti kidiše.
Tu su, tik pored, tek da se zna.

Nekolicini mahera, i crnih i bijelih, i žutih i crvenih,
palo je na pamet da sagrade ostrvo. Sve je ličilo na ekstrafazon.
Sprva se činilo da rijeka ne popušta, da će se društvo umoriti.
Mnogi su im se smijali govoreći da je ta zamisao čist promašaj.
Broj fajtera koji su podizali ostrvo bio je razmjerno mali,
ali se, na čuđenje gomile, povećavao iz godine u godinu.
Puno vode otišlo. Puno ljudi umrlo, još više ih se rodilo.
Jednoga jutra, nekako s jeseni, iz vode se ukazao kameni vršak.
Nije bilo kraja radosti onih koji su ga gradili.
Još više se čudili oni koji u čudo nisu vjerovali.
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Za kratko vrijeme – naraslo. Kao da je stalno porađalo sebe.
Pokazalo se i vrelo bistre, hladne vode.
To su, kao dobar znak, primili i oni koji su sumnjali u rođenje
ostrva.
Zazelenila je trava, narasla mala šuma, nastanile se životinje.
Graditelji i poštovaoci provodili ugodna poslijepodneva i večeri
na ostrvu, pripovijedajući i veseleći se.
Činilo im se da su zvijezde iznad njega krupnije i sjajnije.
Geografi ga ubilježili u svoje karte.
Čak se i jedan brod nasukao na njegovu obalu.
Voda mu ničeg zlog nije mogla napraviti. Nadolazila bi, hujiva,
zauzimala,
a onda se skrušeno povuče ostavljajući ga većim i naplavljenijim.
Nevrijeme bi polomilo grane i zamutilo izvor, ali bi ostrvo za
čas bilo još ljepše.
Turisti su, simbolično donoseći veliko kamenje,
nastavljali davno započeti graditeljski pothvat.
A narod je, šaren i lijep, rastao sa ostrvom u svojoj dobroti i
raznolikosti.
Više niko nije pamtio kako je nastalo.
Svi su mislili da je prirodno. I da je tu od pamtivjeka.
Meni je ovo šapnula žena koja je u sebi čuvala i crvenu i žutu i
bijelu i crnu boju. Svana i iznutra, izgledala je predivno.
U prvi mah joj nisam vjerovao, ali sam s vremenom nadošao.
Ne znam je li ostrvo još na istom mjestu i raste li.
Znam samo da zvijezde nad njim sijaju ljepše no drugdje,
da ljepota ne da gledati u sebe, i da hladni vrutak krijepi žedne
dajući im zdravlje, sreću i blagost.

dušan savić

do poslednjeg slova

DO POSLEDNJEG SLOVA
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U kupatilu sam. Stojim nad umivaonikom. U ruci mi otvorena knjiga. Pokušavam da je odložim na policu, ali ona se opire. Kao da je srasla s dlanovima. Nisam u stanju ni da je sklopim koliko je odrvenila. Kao sumanut tresem rukama. Ništa!
Zastajem u lažnoj smirenosti. Očajan sam, hvata me obamrlost,
i gotovo sam spreman da odustanem i prepustim se toj čudnoj,
nepoznatoj sili. Ali život je čudo. Ne dopušta nam da živimo bez
uzbuđenja. Odjednom osećam pokretljive ruke. Knjiga omekšava i slobodno klizi preko dlanova. Preneražen posmatram kako
iz nje počinju da cure slova i obrušavaju se u slivnik. Desnicom
pokušavam da ih zaustavim i vraćam natrag na stranice, trpam
ih bez reda, ali uzalud. Knjiga se dodatno uzjoguni i poče da
lista stranice mimo moje volje, a slova mlazom prelivaju preko
šake i nestaju u slivniku. Do poslednjeg slova! Hoću da odložim ogoljenu knjigu koja, onako bez slova, liči na palimpsest.
Ali ona u tom trenutku prelazi u tekuće stanje i sruči se treskom u slivnik pokupivši pritom nekoliko slučajno preostalih
slova. Ruke su mi mokre, a da nisam otvorio slavinu. Sklapam
oči u neverici.
Ovo je božji znak! Bog me mrzi ili me prezire. Pogrešno.
Bog ne zna šta je mržnja. Samo mi daje znak da život posmatram otvorenih očiju. Ipak, nameće mi se, prečesto dopušta mržnju. Zašto?
– Upravo zato jer ne zna šta je to! – huči među slovima
zarobljen glas iz slivnika.
Znači Bog nije svemoćan. Previše sam srčan i previše razmišljam. Nesiguran sam. Mnogo govori i za i protiv. Redak je
celovit čovek. Um i srce nisu u balansu. Ili vuče konce jedno ili
drugo. Ako bi vukli zajedno onda je to savršenstvo. A, savršenstvo ne postoji.

Zidni časovnik otkucava pun sat. Otvaram oči i gledam
ruke koje drže otvorenu knjigu. Listam. Sva slova su tu, uredno poređana kao vojnici na smotri. Ruke mi više nisu mokre.
Gledam u slivnik i upoređujem ga s trajanjem života. Knjigu
sklapam i stavljam pod mišku. Ne, neću da budem zarobljenik
svojih strahova.
Neka ostanu u snovima.
PRESUDA
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Stižem s putovanja. Raspoložen sam. Posao je zaključen
u moju korist. U predsoblju spuštam putnu torbu i veselo izvikujem ženino ime. Nema odziva. Čudno!?! U ovo doba uvek je
kod kuće. U bašti me umilno pozdravlja pas uz orkestralno zujanje dosadnih muva. Vraćam se u kuću. Klima ne radi. Spuštam roletne da prepolovim nesnosnu vrućinu. Ne uspevam da
sednem. Sprečava me zvrndanje kućnog zvona. Pred vratima
dvojica, u civilu, pokazuju značke.
– Vi ste…
– Da.
– Pođite s nama. Uhapšeni ste radi ubistva! – reče bliži
prvi, a drugi vešto kliknu lisicama preko iznenađenih ručnih
zglobova.
– Kakvo ubistvo, zaboga, pa tek sam stigao s puta i... –
zavapih preneražen
iznenadnim obrtom, a onaj prvi me grubo prekinu:
– Imate pravo na advokata po vlastitom izboru ili ćete ga
dobiti po službenoj
dužnosti. Sve što izgovorite, od ovog trenutka, može biti
upotrebljeno protiv vas...
Dalje nisam slušao. Gurali su me do službenog vozila kao
kofer, zatežući svezane ruke na leđima prema gore. Savijen kao
„deveti paragraf” jedva uspevam da se održim na nogama. Teško je biti savijen kada si ispravan, mislim dok me uguravaju u
službeno vozilo. Ali, ko te pita?
U ćeliji sedim sam i čekam na izvršenje smrtne presude.
Suđenja se ne sećam. Dozvoljavaju mi da pušim. Palim jednu
za drugom. Pogledom pratim dim kako slobodno izlazi kroz rešetke. Čuvar ćuti i prati svaki moj pokret. Nisam izdržao, pitam:
– Ko mi je ovo smestio, dobri čoveče? Zar ne vidite da
sam u opasnosti da me smaknu ni krivog ni dužnog!

– Ne, ti nisi u opasnosti. Ti si opasnost! – zareža istrenirani poslušnik bez trunke saosećanja.
Telo mi uzdrhta i padam u očaj. Nemam više cigareta. Pristižu dva nova stražara. Čuvar, koga sam pogrešno nazvao dobrim čovekom, naređuje da s leđa proturim ruke kroz četvrtasti
otvor. Opet kliknuše lisice. Vrata se otvaraju i vode me kroz
dugačak hodnik prema prostoru za pogubljenja. Osećam se kao
protagonist u onom filmu Zelena milja. Zastajemo u skučenoj,
hermetički zatvorenoj sobici i posađuju me na drvenu klupu,
jedini komad nameštaja. Čuvari stoje levo i desno kao da drže
počasnu stražu. Ulazi sveštenik i sobica odjednom počinje da
liči na čistilište. Koristim svoje jedino pravo i odbijam slugu
božjeg. Iznerviran počinje da viče:
– Odbijaš pokajanje pred Bogom u poslednjim minutima
svog mizernog života...
– Da, nemam razloga za kajanje! Kažnjava me nevinog!
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Pop me gleda pokislih očiju i već je na vratima. Po inerciji
krećem za njim.
– Samo sedi, ima još vremena. Tek si treći po redu – reče
levi stražar i blago me vraća na klupu.
Oči mu odišu poštenjem i odlučujem da se ispovedim
njemu umesto popu.
– Uopšte nisam bio u gradu kada se dogodilo ubistvo. Ne
znam ni ko je ubijen. Neko se poigrava mojom životom. Molim
vas, recite mi ko mi to smešta da ne umrem u neznanju.
– Tvoja žena i njena familija – glatko izgovori stražar. –
Ne znam, ali svi dokazi govore protiv tebe i nema ti spasa. Ovo,
nažalost, nije Amerika, pa da te pomiluje guverner u poslednji
čas. Žao mi je...
Duboko me pogađa ovo novo saznanje. Teško je reći: NE
ZNAM i ŽAO MI JE, ali ipak je najbolje kada čovek govori istinu.
Posle toga postaješ lak i oslobođen. Čovek ima razumevanja za
moju nesreću. Bar je neko na mojoj strani.
Iznad vrata čistilišta pali se zelena lampica. Semafor koji
usmerava na put bez povratka. Ulazim u salu koja puca od beline. Polažu me na stol i kaiševima pričvršćuju ruke i noge. Stražari izlaze. Neko vreme ležim sam, stegnut belinom. Pojavljuje
se čovek sa injekcijom u ruci. Noktom lupka po špricu da istera vazduh. Polako pritišće odozdo i kroz iglu isteruje dve kapi
otrovne supstance. Šta mu to znači, pitam se, kada ću ionako
umreti za koji tren. Drugom rukom napipava venu. Telo mi drhti

sve jače. Nisam zamišljao ovakav kraj. Zatvaram oči. Ne želim
da gledam smrti u oči.
Igla se zabode, iz grla ote se krik.
Kapci poskočiše i nestade prizora zlokobne beline. Gledam u polusavijenu ruku u čiji se unutrašnji pregib zabada
antena sobnog tranzistora. Polako se pridižem i sedam na rub
bračnog kreveta. Još uvek se tresem. Potpuno sam mokar. Spiker je u razgovoru s nekim lekarom koji govori kako su srećni
oni ljudi koji znojenjem izbacuju otrove iz organizma. Isključujem tranzistor.
Pored mene žena mirno spava.
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цветао је бели јоргован

ЦВЕТАО ЈЕ БЕЛИ ЈОРГОВАН

Жена je повела децу у село. Вацлав их је посадио рано
на воз и весео и радостан је провео цео дан у предосећају
слободне вечери, када га, најзад, нико неће спречити да се
занима чиме жели. Све му је ишло од руке на послу. Шеф га
је похвалио за добро сређене документе и обећао повећати
додатну зараду за тромесечје. И, од свега важније, Аљина,
коју није видео већ више од месец дана, пристала је да се
нађу. Њен муж, Васиљ Игнатович, начелник одељења за рекламе, дебелог лица, са пивским стомаком, ћелав као колена,
пре два дана је отпутовао на службени пут у Москву. То је
Вацлав знао, јер су њихови кабинети били на истом спрату.
И подређени Игнатовичу су славили његов одлазак, испричавши свима о том догађају.
Вацлав је изашао из зграде компаније, где је радио
више од двадесет година, исправио се и пуним плућима
удахнуо мирис белог јоргована, који је, висок и са танким,
тешким гранама стајао на улазу, као огроман букет. Поред
њега је желео да се задржи, посматра и посматра, да осети
замирање срца од те лепоте. Исти јоргован је растао и поред Вацлавове куће. И поред своје канцеларије и поред куће
засадио је такво дрво, чије калеме је донео из родног села.
Веома му се свиђао његов необични благи мирис.
Вацлав је полако крочио на улицу, погледајући на жене
које је сусретао, које су у раскошности топлог раног пролећа биле обучене лако, скоро летње. Код неких баш младих
примамљиво су се белели, по последњој моди, непокривени голи стомаци и приморавали срце да удара још јаче. На
кестенима су се узнеле свеће белог цвета и само дрвеће се
огрнуло у јарко – зелену одећу, а листови после кише сијали
су се на сунцу дијамантским бљеском милиона капи.

spone

виктор супрунчук
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Човек може тако ићи и ићи, удисати пролећни ваздух,
ни о чему не мислити и радовати се што су здраве ноге и
руке, што се може себи дозволити празнични тренутак, који
нико не може да му одузме. Он иде, слободни човек, поштено одрадивши дан и – срећа је у његовим рукама.
„О, девојке, о, лепотице”, испратио је очима Вацлав
две добро грађене, као фотомодели, риђокосе девојке, које
су знале да се на њих гледа, смејале су се, ходале њишући
бредрима, као да демонстрирају све своје женске квалитете.
Да није било сусрета увече са Аљином, довео би лепотицу,
упознали би се. У џепу има новца, можда у кафану или у бар
ући... Али није тако данас, као што је било некада. У данашње
време је мало другачије...
Аљину је упознао у аутобусу, када се после рођендана код пријатеља помало припит враћао кући. Било је једно
слободно место и Вацлав се са радошћу спустио на седиште,
осећајући како умор почиње да излази из утрнулих ногу, после дугог дана. После десетак минута он је окренуо главу и
угледао њу, некако налик на руску глумицу Олгу Остроумову
у младости. Да је био трезан, он јој се не би удварао. Имао
је принцип: у градском превозу се не упознавати ни са ким.
Тада, као да је слетео са кочница: он је о нечему говорио,
приповедао... Она испрва није хтела да слуша, чак се спремала да устане са свога места и оде у салон, али је потом
почела да се смеје и пажљиво га слуша. Сигурно се Вацлав
тада сетио најлепших и најневероватнијих догађаја из свог
живота, и најзад, неочекивано је досегао до те мете, коју и
није ставио испред себе. Они се нису само упознали, они
су имали односе вероватно лепше, него што су код жене и
мужа. У једном тренутку Аљина је објавила да хоће од њега
дете. И обавезно сина. Вацлав се насмејао, превео разговор
на шалу, сетивши се одједном њеног мужа – дебељка Игнатовича, са којим се скоро свакога дана поздрављао, стискајући
његову меку руку, мокру од зноја.
Аљина је имала кћерку од првог мужа – четрнаестогодишњу Светлану. Танка, светлокоса девојчица са великим
плавим очима на пола лица. Она је знала за однос мајке са
Вацлавом и била је задовољна тиме, јер није волела очуха.
„Не ваља ово, не ваља, бојим се. Не ваља што Светка зна
за нас... Ја сам мислила да ће све остати међу нама”, повремено је шапутала Аљина, када су они, стиснувши се једно до
другог, лежали у кревету. Најчешће је то било у њеном стану.
Да узму одвојени стан, није било новца. Вацлавова жена и
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деца су ретко некуда одлазили. И коначно су отишли, чак на
две недеље. Он и Аљина су добили велики поклон...
Понекад је хтео да је заборави, као да је није ни било.
Међутим... Ни са једном женом он се није састајао тако дуго.
Упознају се, проведу заједно недељу – две, и до виђења.
Чему проблеми када може и без њих? Он јој ништа није био
дужан, такође ни она њему. То је као празник, а празник није
сваког дана, већ само посебног. Празник је као сунашце, а потом долазе облаци, који споро пливају, заклањајући небо. И
ево, празник са Аљином се нешто затегао, одужио. Није само
једном помислио да окрене леђа њиховим односима, да се
разиђу. Али пролазило је време, и изнова је он телефонирао
Аљини, давао јој комплименте, лупао главу, а она је трчала на
састанак са њим, није могла да одбије.
Недалеко од куће, Вацлав је пошао у супермаркет и,
помисливши како је фрижидер празан, – жена је скоро све
понела са собом, напаковавши пртљажник аутомобила, – купио је велики пакет посластица: месо, грожђе, шампањац,
црно вино, конзерву икре, димљену скушу, шпански ситни
парадајз. Сто је постао леп и богат. На средину стола је ставио букет жутих ружа, које је највише волела Аљина. Они се
нису видели више од два месеца и Вацлав је желео да њихов
сусрет буде као прави празник. Не треба да журе, обазиру
се са стране, бојећи се да ће их неко од познатих људи видети. И, уопште, он Аљину скоро да воли... Па, не тако, као
жену, другачије, али... Његову душу затеже њена, привлачи
је к себи... И тада он заборавља све на свету – уопште, тада,
осим Аљине, никога и нигде нема. Нека се продужи тај тренутак, јер он се чини вечношћу, чудом, срећом, која даје моћ
да се даље живи.
Вацлав је изашао на балкон и застао као зачаран: од
белог јоргована струјао је узбудљив мирис, као да објављује
пролеће. У дворишту су процветали трешња и шљива, које је,
такође, некада донео из села и посадио после рођења сина и
кћери. Ваздух је био просто засићен пролећем, здрављем и
лепотом. Да је имао крила – полетео би, као тај чворак, који
је саградио своје гнездо на липи, скоро под њиховим балконом. Душа је певала и чекала Аљину. Хтео је да је види, као
да су се први пут договорили да се сретну, и није знао да ли
ће она доћи на састанак или не. Ни минут није могао мирно
да седи на каучу, трчао је од прозора до врата, слушао тишину, чекајући да чује кратак удар њених потпетица. А никако
није долазила... И чинило се већ да неће доћи. Али, одједном,
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је изникла на уском тротоару, који је попут тунела делио порасло ниско и густо жбуње у суморном дворишту. Одједном
је постало светлије у соби, небо се чинило сасвим близу, и
он се осетио толико јаким, способним на таква дела, на каква
не могу ни да помисле други мушкарци. Био је бољи од њих,
зато што је к њему ишла, журила Аљина. Значи, она га воли.
Без разлога ништа не бива... И никада...
Негде високо – високо протутњао је авион, оставивши
бели траг, који је полако нестајао иза тамно – плавих облака,
који су се стално мицали по небу, тежећи некуда у вечност.
Он је за њих био нико и ништа, мањи од капи воде, од комарца, од птице, али сада је стајао на балкону и чекао жену, која
је за њега била најлепша на свету. Тог тренутка... Не јуче и не
сутра, већ данас. У гостинској соби је био препуни богати сто.
Никога није било. И само осећај празника је владао около.
Они ће сести за сто и разговараће. Нико неће пореметити празник, који је он заслужио. Никога нема, мир. Само
њих двоје...
Вацлав је запалио следећу цигарету и тек тада је видео
да је паковање већ скоро празно. Баш се забринуо данас. Као
да се састаје први пут са Аљином. Три године су прошле од
њиховог упознавања, за бригу, чини се, нема разлога. Међутим, он је чека као двадесетогодишњи момак.
Време је пролазило, Аљине није било. Расположење је
почело да се квари и Вацлав је решио: још пола сата и поћи
ће код Марине, са којом се упознао летос на службеном путу.
Он неће протраћити ово вече, слободно вече, без жене и
деце. Марина је била сама, неудата и у свако доба му је била
рада. У њеном фрижидеру увек је имало шта да се поједе и
попије. Још двадесет минута и он више неће чекати...
Вацлав је отворио врата скоро истовремено, како је
чуо звоно. Аљина, поцрвенела, у белој сукњи, само што није
пала од неочекиваног отварања врата. Чим је окренуо кључ,
Вацлав ју је обухватио својим снажним рукама, притиснуо
јако уза себе и почео да љуби. Била је тако укусна, мирисала
је на пролеће и, ваљда, на бели јоргован. Њене очи су блистале, као зелено стакло. Усне су биле вреле, сочне. Није било
могуће испустити је из руку, престати љубити.
Њему је било просто прелепо. Њушио ју је као пас, фрктао, облизивао језиком врат. Цео свет је, чини се, био у њој.
„Доста, доста”, смејала се Аљина, „Хоћу да једем. О, какав сто! Ти си мене скроз заборавио...”
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„Нисам заборавио... Много те волим... Туговао сам за
тобом...”
„Почео си да тугујеш чим је жена отпутовала?...”
„Зашто тако говориш?... Баш сам туговао за тобом... Баш
сам туговао...”
Почели су да једу негде кроз пола сата, а до тада смејући
се од радости што виде једно друго, необично срећни заборавили су на све на свету. Њима је било добро на поду, после на кревету. Чинило се, ничега нема, осим ове мале собе
са старим, олињалим линолеумом, пожутелим тапетама и
црно-белим телевизором „Њеман”, којег Вацлав није хтео да
мења за телевизор у боји, јер је био успомена из детињства.
И најзад, кауч није издржао њихов „напад”: са страшном буком је отпао један ослонац.
„Сад ће дотрчати комшиница”, препала се Аљина, „И
све ће рећи жени.”
„Комшиница је у болници, а комшија је, вероватно,
пијан”, задовољно је рекао Вацлав и почео поново да је љуби.
„Ти си ме баш изубијао”, погледала се Аљина, „Муж ће
ме убити.”
„Као прво, муж ти је на пословном путу, као друго, рећи
ћеш да си пала под ауто”, он се весело насмејао и осећао се
сасвим млад. Као да му се све ово дешавало пре двадесет година. И он има само двадесет пет. Живот, чини се, тек предстоји. Никада га неће напустити младост... Он ће заувек бити
срећан. Колико му је дато да буде са Аљином? Није познато.
Па, онда зашто одрицати се радости и празника, који он добија од састанака са њом? Изгледа да је и Аљина задовољна
тиме не мање од њега... Зашто да не, нека буде она, док се не
сретне интересантнија жена... Ништа није вечно. Управо тако
је, наједном, помислио Вацлав, слатко љубећи ватрено врелу
Аљину, која је, изгледа, заборавила у његовим рукама на све
на свету. Он је био тада њен господар, владар, и она је била
веома срећна.
Попили су мало црвеног вина и слушали тиху музику
Чајковског, уморни и спокојни. Дуга кестењаста коса, помало
разбарушена, замршена и мокра од зноја, као крзно, замотала је врат, рамена Аљине. Лице је поцрвенело, а очи су блистале на њему јарко и весело.
У стану изнад њих чули су неку грмљавину, шум, а потом – свађу. Комшија је био вољан вотки, а жена је често ломила посуђе, вриштала на улазу у зграду. Значи и сада је био
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на реду породични концерт, после којег ће доћи спокојна
тишина до самог јутра.
Било је загушљиво у стану, са отвореног балкона је
дувао слаб ветрић, који је мало – помало рушио завесе на
прозору. Јако је мирисао бели јоргован. Цело биће је захватила слабост, тело је некако слабило и спавало му се. И није
чудно, јер је Вацлав устао у пет сати, и организму је било
потребно одмора. Међутим, у гостима је Аљина, коју је он
толико дуго чекао... И спавати? За њега, као за мушкарца то
ће бити срамота. Срамота и крај!...
„Идем да се истуширам хладном водом”, рекао је Вацлав, пољубио Аљину и, зграбивши женин бадемантил, успео
је само да направи корак, кад се затресло звоно. Упорно,
први, други... На врховима прстију, мало – помало дишући,
Вацлав је опрезно, не паливши светло, пришао вратима и
погледао кроз шпијунку. Осетио је, како су жмарци од страха
побегли под кожу, и захвалио је Богу за то, што је успео да
стави кључ у браву.
Пред вратима је стајала жена и, накрививши главу уназад, некоме је говорила: „Он ми је такав, када заспи, можеш
из топа пуцати. Још навика да оставља кључ у брави. Ништа,
сад ћу да га пробудим. Не, он ми скоро да не пије...”
Опет бучно и непријатно, као ножем по срцу, дуго
звоно. Вацлав се није сећао како је ускочио у собу, зграбио
Аљину за руку и довукао је до балкона.
„Невоља!.. Жена!.. Брже!...”
Он је говорио и чинило се, његов шапат се чује тамо иза
врата, где је стајала жена, методично стискајући дугме звона.
„Брже, брже...”
„Али ово је трећи спрат, сломићу врат”, навукавши на
себе хаљину, сва дрхтећи, рекла је Аљина. Њено лице је постало бело и некако тање, очи су биле препуне страха.
Вацлав је узео два чаршава, поцепао их на траке и завезао. Направио је дугачки конопац. Један крај је омотао око
танког струка Аљине, други – привезао за ограду балкона.
„Спуштај се или ће она сада врата развалити... Брже...”
„Бојим се.”
„Не бој се... Није ништа страшно. Веома је ниско.”
Гурнуо ју је ка балкону, покупио са стола све трагове,
које би сведочиле о доласку туђе жене у собу и, зевајући,
као да се тек пробудио, пошао је да откључа врата.

КОРПА ЈАРОСЛАВА ПАРХУТЕ

На полици под прозором у мојој кухињи увек стоји корпа. Није велика, направљена је од корења. Уплетена је лепо,
уредно, ребро до ребра. Свакога дана је пред мојим очима, веома елегантна, жута, боје лука, којег држим у њој. Чини се, луку у
корпи је удобно, увек је сув, никада не труне. Гледам је, и изгледа, као да је жива: дише, смеши се. Ето-ето нешто ће рећи. Знам
да се то никада неће десити, али, сигурно, до дубоке старости
остајемо деца у души и верујемо у чудесну причу...
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„Баш си спавалица”, рекла је жена, ушавши, „Сигурно
си пио вино...”
„После посла сам са друговима ишао у бар... Мало... Шта
се десило? Требало би да си код мајке?”
„Знаш ли какав је наш начелник идиот?! Сутра ујутро
обавезно треба предати извештај за прво тромесечје. Као да
ће без тог извештаја скончати цео свет... Не може да сачека
недељу дана!..”
Жена је још нешто говорила, али Вацлав није ништа
разумео. Сав је био тамо на балкону: и мислима, и живцима,
и умом. Одахнуо је, када је жена најзад отишла у купатило и
кад је потекла из чесме вода.
Вацлав је искочио на балкон и видео на огради остатке
чаршава, а доле на одломљеној, широкој грани, у цветовима белог јоргована, лежала је Аљина... Хладноћа је пресекла
цело његово биће и није могао да обузда звокотање зуба.
Он није скидао очи са Аљине, која је, згурена, у белим тракама чаршава лежала на земљи под белим јоргованом. Али
одједном се помакла, откинула са лица те траке и покушала
да се подигне. Изгледа да јој је понестало снаге, па је поново спустила главу. Њему се учинило да је Аљина крикнула:
„Вацлаве! Вацлаве!”
„Значи, попио си сво вино?”, зачуо је позади женин глас.
„Не, драга, не”, затворио је Вацлав за собом врата балкона и разлио по чашама остатке вина, које нису попили он
и Аљина...
„Знаш ли, како дивно мирише крај наше куће бели јоргован”, рекла је жена и попила мали гутљај црног вина, „Браво, што си га посадио. Ја много волим бели јоргован. А ти?..”
„И ја такође, драга... Много волим.”

Ова корпа ми је веома драга, зато, што ју је за мене направио Јарослав Пархута. Одличан писац, необична особа, са
којим сам се дружио много година. Колико удара је примило
његово срце: инфаркти, мождани удари... Он се очајнички борио за живот и више пута је победио смрт, ускрсавајући из понора и уздижући се поново на ноге. Пропутовао је и обишао,
можда, сваки кутак Белорусије, написао чудесну књигу изузетних кратких прича „Земља очева наших” о родној земљи.
Његов оптимизам, чинило се, био је неисцрпан. Излечивши се
од наредне болести, узео би у руке свој штап и пошао даље,
да би боље упознао свет и људе, написао нова дела. И корпа,
која стоји у мом стану, такође је његово дело. Сваког дана је
неколико пута изнова и изнова прегледам, представљајући
пред собом аутора и те далеке стазице, на којима су заувек
остали трагови Јарослава Силвестровича Пархуте...
МАЧАК МИЛОРД И ПАС ШАРИК
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Дошао сам у родно село, прошао по својој улици, удисао
њен мирис. Вишње и шљиве, јабуке и крушке су мирисале, као
у детињству. И трава, чини се, такође. Трчао је по плавом небу
ваздушасти облак, а као испраћај је кликтала рода, која је излетела из свога гнезда, које се још од мог детињства налази на
комшијиној кући. И било је већ готово подне, када су се после
жеге на улици скупљала стада и краве, одмахујући реповима
од обада, док су полако ишле до рупе у огради или на пашњак.
Дуж улице је бујала трава, сочна, укусна, чини се, могла би се јести. И није била угажена копитима и није била
испрљана крављим изметом. Лепа, широколисна трава била
је светлозелена, упркос прашини, која је полетала попут барута, испод точкова ретких аутомобила.
Чини се, сада ће замукати краве, и нека од њих, кавгаџија, наместивши рогове, почешаће једне или друге комшинице леђа и почеће гужва и туптање на улици, чуће се дозивање пастира. Ево-ево изаћи ће стадо... Чекам га... И тишина...
Само негде на некадашњим пашњацима, где се сунчају
кћери варошана, једном или два пута усамљени вивак је
закрештао и утихнуо. Потом опет тужна песма, као да тражи слушаоце и истовремено подсећа на себе: „Овде сам,
још сам жив!”
... На улицу је изашао сиви мачак Милорд. Зевнуо је,
протегао се и легао на средину пута, не бојећи се да ће се,
изненада, у висини његових очију појавити аутомобил. Као

да се руга целој цивилизацији, неколико пута се окренуо у
топлој прашини и отпузао у сенку испод вишње.
Пас Шарик, као маратонац пре трке, протезајући лењо
своје, обрасле сивим крзном шапе, напустивши двориште,
њушком је одгурнуо вратанца са пута. Дошао је до мачка и,
нарушавајући хиљадугодишње вређање и мржњу, презриво
га је окренуо њушком у страну. Уздахнувши, Шарик је легао
ближе вратима.
Њихов господар Кастус је појео чорбу са лисичаркама.
Затим – кромпир са пилетином. Попио је шољу кваса, којег
је Наста јуче донела из продавнице. Укуснији је на врућини.
Сео је на клупу.
Још нема аутомобила. Нема прашине. Пас не лаје. Мачак
око ноге њушка и преде. А небо је плаво-плаво.
– Ето, кад би Бог дао да тако проживим сто година! –
рекао ми је Кастус. – И не треба ми никаква крава. Њу треба
хранити, поjити, мусти...

Била је то оштра зима. Река Јасељда је, чини се, излила
се од села до Симоникове шуме. Лед је светлуцао разним
бојама. Као да су положили оборена огледала без размера и
дебљине. Бор иза Логора је постао израженије риђ и небо је
било боје челика.
На Међуречју смо имали стожић сена, који смо ми
направили, пузајући на стомаку по мочвари. Под ругањем
обада, комараца и мушица. Када ме је мучила жеђ, пио сам
воду, коју сам сакупљао у боцу у Јасељди, преко своје мајице, користећи је као сито, да не би, одједном, жаба упала у
уста. Али смо отац, мајка и ја накосили траву, сакупили грабуљама, саденули у стог сена. И ево зиме, када се може однети у колхозни амбар, да би, коначно, добили храну за нашу
кравицу. Услов је био један: ако не даш у колхоз четири тоне
сена – нећеш добити своје две. Толико је потребно кравици,
да преживи зиму.
Возимо сено тата и ја. Коњ каска споро. Уморан је, једва вуче за собом велику гомилу сена, коју сам широко раздвојио у углове, угазио, да би се најбоље сместило на санке.
Сунце рано залази. И ето, само последњи црвени његов ожиљак још је био видљив иза села, а када смо били на
Аљендру – и он је нестао.
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СЕНО

На фарми, где треба саставити сено, већ је мрачно. Однекуд се појавио председник колхоза:
– Набацајте сено. Израчунаћу ваше тоне...
... Преварио нас је. Сутрадан је рекао да нема појма о
каквом сену је реч.
Чак ни пред смрт, мој отац није могао да заборави ову
увреду...
Превела са белоруског:
Дајана Лазаревић
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Виктор Супрунчук је белоруски писац, пише прозу. Рођен
је 1949. године у селу Сјалец, општина Бјароза, Брестска област Белорусије.
Служио је у Совјетској Армији, дипломирао је на новинарском
факултету Белоруског државног универзитета. Радио је у новинама
„Сельская газета” („Сеоски лист”), на Белоруској телевизији, у часопису „Полымя” („Пламен”), као заменик председника Савеза књижевника Белорусије, заменик главног уредника часописа „Всемирная литература” („Светска књижевност”), главни уредник часописа о
аутомобилима „Корвет”, начелник управе за информисање у банци
„Беларусбанк”, главни уредник листа „Наш банк” и главни уредник
часописа „Банкаўскі веснік” („Банкарски весник”). Сада је у пензији.
Аутор је романа „Живиш само један пут” („Жывеш толькі
раз”) и „Од тела и крви” („З плоці і крыві”), повести (=дужих приповетки) „Трећи син” („Трэці сын”), „Сјаргеј Сјаргејевич” („Сяргей Сяргеевіч”), „Банални детектив” („Банальны дэтэктыў”), а такође више
приповетки. Објављене су му књиге „Страсти” („Страсці”), „Звони
се на узбуну” („Набат”), „Боли негде око срца” („Недзе баліць ля сэрца”), „Буји-паји, мој генерале” („Баю-бай, мой генерал”), „Спашавајте
ваше душе” („Ратуйце вашы душы”), „Мајчин век, или Пут до Храма”
(„Матчын век, альбо Дарога да Храма”), „Цветао је бели-бели јоргован” („Цвіў белы-белы бэз”). Превођен је на српски и друге стране
језике. Добитник је књижевне награде „Иван Мељеж”.

елиза сегјет

магнетни

ЗЛИ
Хоћемо ли успети да испричамо
да су били они
који су убијали будућност?
У буци пројектила
покушавамо да прошапћемо живот.

Живот је
– дрхтај.
Упркос свега
ево наде за следећи
– смешак случаја.
Можда захваљујући њему
зли
неће да чују наше ћутање?
СОРТИРАНИ

Разговори већ завршени
Друкчији
немају право да се обраћају Бољима.
Сортирани
ћуте,
ослушкују,
иду у навођеном правцу.
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Очи говоре само са ћутањем:
– плашимо се смрти.

– Ка смртоносном транспорту.
Ретки могу да скрену са овог пута.
Откупљивање најдражег
није лако.
Не може се увек плаћати за
Живот.
Одерани из части
изгубили су готово све
Само
дах и мрвица наде.
остаде.
Можда треба да се помиримо?
Раније или касније
сви ће да заћуте.
ЧОВЕК
72
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Тамо где возови
довозили су људе
били су и димњаци.
Уз
смртоносни дим
– одлетале маште.
Поверљиви
без опроштаја
губили су смисао и значење речи
– Човек.
ЗАШТО

Када ће да се заврши ова мора?
Живимо сакривени,
чујемо заглушујуће пуцње.
Између нас претрчавају пацови.
Тамо – горе – људи се плаше сопствених сенки.
Шта и коме може да се каже?

Нико неће да потказује ако
ћутиш,
не излазиш
тамо где свет
чека да нам се освети.
Заспимо
када се гласови мржње стишавају.
– Тате, а када ћемо се пробудити?
Можда неће да нас пробуде.
− Зашто?
Тако ће бити боље,
Спавај већ једном, кћеркице.
КАО НЕКАД

Онда се смрт
рађала чешће него живот.
Боже, нас који си у нама,
дозволи да дотрајемо до сутра.
Не отимај нам будућност.
На кратере од бомби
сливала се киша од суза.
Неки су дотрајали
несигурног јутра.
Магнетски су привлачили
као некад
– Разапети.
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Из сваког сокака
Магнетски Људи су привлачили.

ПОКРИВАЧ

Јуче сам био у Лођу код пријатеља
– данас већ знам
да само у сну могу да их сретнем.
Јуче сам сањао о фабрикама,
– данас већ знам
да се тамо шију немачке униформе.
Јуче сам се возио кочијом
– данас већ знам
да морам да будем снажнији
него коњ који ју је вукао.
Јуче сам спавао
у уштирканој постељи
– данас
моја је прична покривена само покривачем.
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Јуче је ово био само привид
– данас
тек само вера
да ће у људима
остати нешто од Човека.
Препев са пољског: Агњешка Жуховска-Арент

На Књижевно-уметничком факултету Јагјелонског универзитета, у Кракову, Елиза Сегјет је завршила филозофију и постдипломске студије на тези „Знање о култури и филозофији”, као и студије
телевизијске и филмске реализације и експлоатације, у Лођу.
Немирна душа између поезије и драме.
Објавила је збирке песама: Romans z sobą (Авантура са самом
собом, 2013), Myślne miraże (Мисаоне мираже, 2014, 2017), Chmurność
(Туробност, 2016), те монодраму Prześwity (Пресеци, 2015) и фарсу
Tandem (Тандем, 2017).
Изабрана је као аутор месеца јуна у The Year of the Poet 14 у
САД-у. Њена песма „Питања” објављена је у августу и изабрана као
публикација године 2017. у „Spillwords Press”. Добитница специјалне Међународне награде „Frang Bardhi” 2017.
Њена дела могу се пронаћи у многим антологијама и књижевним часописима у Пољској и ван њених граница (у Албанији,
Аустралији, Босни и Херцеговини, Индији, Канади, Косову, Сингапуру, Шкотској, Шведској, САД-у, Великој Британији и др.).

roman muradov, brus holand rodžers, vorsan
širi, k. k. sted, art tejlor, krejg tejlor

izbor međužanrovske književnosti

roman muradov

lezbejska atika

dometi
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Ne tavan1 pun lezbejki, već Lezbejska Atika.
Petar Veliki je jednom posetio Lezbejsku Atiku.
Ni palube, rekao je, ni jedara, čak ni elementarnog plutajućeg uređaja!
Zatim je pregledao svoj omiljeni brod, Fila Kolinsa, i ocenio njegovo stanje kao zadovoljavajuće.
Prevod: Dragana Miljević

1 Igra rečima: attic – tavan, Attic – Atika, geografska regija. – Prim. prev.

brus holand rodžers

šest jednorečeničnih priča
PRVA PRIČA

Napustio je selo svog rođenja, pregazio planine, prešao
mora, video velike gradove, naučio po koju reč na desetak jezika, sretao one sa vrha i sa dna, i vratio se nakon dugo godina
lutanja u selo svog rođenja, gde je do kraja života čeznuo za
svojim selom onakvim kakvo beše kad ga je napustio.
DRUGA PRIČA

Provodila je dane čitajući knjige o bolestima koje nije
imala sve dok od naprezanja očiju nije oslepela.
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TREĆA PRIČA

dometi

U bolnici polako je počela da se priseća lica i imena prijatelja koji su dolazili u posetu, svojih omiljenih boja, automobila
koji je vozila u trenutku nesreće, i toga da je nekad bila muško.
ČETVRTA PRIČA
„Idem po mleko”, rekao je ženi, a na putu do prodavnice
i natrag mimoilazio je omladinu koja je govorila neke njemu
nepoznate reči, te pomisli da, kako biva stariji, sve se, pa i jezik,
menja sve brže i brže, a kada reče ženi: „Doneo sam mleko”, ona
reče: „Da li je bukser stablištraf pretrosirao?”
PETA PRIČA

Sedela je čitajući priču o ženi koja je sedela u autobusu
čitajući priču, zatim diže pogled i vide da je ona, zapravo, žena
koja sedi u autobusu čitajući priču, mada joj se činilo da samo
trenutak ranije uopšte nije bila u autobusu, da je, zapravo, živela jedan sasvim drugačiji život, ali koji i kakav sada nije mogla
da se seti.

ŠESTA PRIČA

„Život je kratak”, reče ožalošćeni otac, „hvala Bogu!”
Prevod: Dragana Miljević

vorsan širi

34 izgovora zašto nam
nije uspela ljubav
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1. Usamljena sam pa činim ono što čine usamljeni.
2. Voleti te bilo je kao odlazak u rat; nisam se mogla vratiti ista.
3. Mrziš žene, baš kao što ih je mrzeo i tvoj otac i njegov otac,
tako da ti je to u krvi.
4. Lutala sam po pustom parkingu tvog srca tražeći prevoz
do kuće.
5. Ti si grad duhova a ja sam previše patriota da ga napustim.
6. Ostajem jer si ti početak sna kog želim da se setim.
7. Nisam mu uzvratila poziv jer voli da su mu devojke bez glasa.
8. Ne želi on da bude lažov; prosto ne zna istinu.
9. Nisam mogla da te volim, bio si omanji rat.
10. Miris gubitka prikrivali smo šalama.
11. Nisam želela da ne uspemo u ljubavi kao naši roditelji.
12. Zbog tebe je nomad u meni sagradio kuću i ostao.
13. Nisam pas.
14. Pokušavali smo da prkosimo svojoj krvi.
15. I dalje sam bila usamljena pa sam još više činila ono što
čine usamljeni.
16. Jesam, nesigurna sam, ali takve su bile i moja majka i njena majka.
17. Ne, voli on mene, samo zbog njega mnogo plačem.
18. Zna sve moje tajne ali i dalje želi da me ljubi.
19. Previše si bio okrutan da bih te dugo volela.
20. Prosto nije uspelo.
21. Moj tata je jednog popodneva izašao i nikada se više nije
vratio.
22. Ne mogu da spavam jer mu još osećam ukus u ustima.

23. Sečem ga u korenu, bio mi je omiljeno drvo, trulo, opasno
po temelje mog doma.
24. Žene iz moje porodice umiru čekajući.
25. Zato što nisam htela da umrem čekajući te.
26. Morala sam da odem, osećala sam se usamljeno u njegovom zagrljaju.
27. Ti si pesma koju premotavam sve dok ne naučim sve reči
napamet i ne smuči mi se.
28. Poslao mi je SMS u kom je pisalo: „Užasno te volim.”
29. Srce mu nije bilo podjednako lepo kao osmeh.
30. Emotivno smo ucenjivali jedno drugo sve dok nam se nije
učinilo da je to ljubav.
31. Oprosti mi, bila sam usamljena pa sam odabrala tebe.
32. Ja volim ali nemam koga.
33. Ljupka sam i usamljena.
34. Duboko pripadam sebi.
Prevod: Bojana Gajski
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k. k. sted

amsterdam
Ušuškano međ’ knjigama, gle, davnašnje pismo,
davno izgubljeno, u kom mi zahvaljuje za pesme –
posebno za onu u kojoj je spomenuta. Sećam se
našeg opraštanja u Regensburgu. Uz pivo
smo jeli ćufte i kiseli kupus,
dok su pahuljice lebdele, a Dunav se kovitlao
kroz drevne lukove. Rekla mi je da je trudna,
i da ju je dečko ostavio, no te su mi pametne oči govorile
da želi isto što i ja, isto toliko.
U filmu, junak sebi ne postavlja pitanja poput:
„A šta ću s Amsterdamom/hotelom/sastankom?”
niti: „Da li ova karta važi i za sutra?”

Ja sam sebi postavio ta pitanja. Tužno smo se
poljubili i ja sam ušao u voz. Pismo mi kaže
da je beba devojčica i da se zove Eva.
Trebalo je malo da se zadržim, da nam
nađem lepši restoran, da joj kupim srebrni nož
da otvara divna pisma koja bih joj možda pisao.
Eva je sigurno već napunila tridesetu. Zamišljam je
kako se na peronu oprašta
sa duhom pesnika. Kažem mu: „Prijatelju,
zajebi Amsterdam i ne misli na kuću, misli samo
na Evu, i na zadovoljstvo. Reci sebi da će te
čestitost lišiti priča, i da život jeste film.”
Prevod: Bojana Gajski

art tejlor

ovladavanje veštinom
francuskog kulinarstva2
Coq au vin
1 luk
2 šargarepe
2 struka celera
6 zrna bibera
2 čena belog luka, protisnuta
1 grančica zeleni
1 lovorov list
¼ kašičice majčine dušice
3 boce Burgundca (2 jeftine, jedna ne)
2 kašike belog arsenika (iz gvožđare)
2 Naziv kultnog kuvara američke kuvarice i televizijske zvezde Džulije Čajld
iz 1963. (Osim Čajldove, kuvar su pisale još dve autorke, Simon Bek i Luizet
Bertol.) – Prim. prev.

dometi
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2 kašike šećera
1 celo pile
So i biber
2 kašike maslinovog ulja
4 kašike putera, ukupno
1 kašika brašna
1 zreo paradajz
¼ funte usoljene slanine (ili debeo režanj dimljene, isečen na komadiće)
½ funte pečuraka
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Oštrim nožem iseckati luk na kockice, a šargarepu i celer
na kružiće. Gledajte da se ne posečete. Sjedinite luk, šargarepu,
celer, zrna bibera i beli luk u velikoj posudi. Povežite zelen, list
lovora i majčinu dušicu u parče gaze i napravite bouquet garni;
dodajte u povrće. Prelijte jednom bocom vina, sačuvajte otprilike jedan gutljaj. Blago promešajte.
Pogledajte mešavinu. Popijte iz cuga ostatak vina iz boce.
Dodajte sledeći sastojak.
Pa zatim sledeći, da ublaži gorčinu.
Razmislite o toj reči, gorčina.
Oštrim nožem izvadite iznutrice, odsecite šiju i vrhove
krila i tranžirajte pile na manje komade: grudi, noge, bataci itd.
Divite se oštrini noža, tome kako lako klizi kroz meso. Zapazite
kako se presijava. Osetite kako vam stisak čvrsne. Slušajte zvuke sa televizije u susednoj sobi. Razmotrite za trenutak druge
mogućnosti. Razmatrali ste vi njih i ranije.
Potopite piletinu u posudu sa povrćem i začinima. Dobro
pritisnite.
Prethodna faza recepta može se obaviti dan ranije. Štaviše, poželjno je da sastojci odstoje, radi boljeg ukusa i bogatije
teksture. Prekrijte posudu plastičnom folijom tako da je dobro
zatvorena i stavite u frižider.
Preko noći i tokom narednog dana razmišljajte o veštini
francuskog kulinarstva, mešavini sofisticiranosti i izdašnosti,
stila i romantike. Pomislite kako je Džulija Čajld unela te kvalitete u prosečno domaćinstvo ranih šezdesetih – i sa njima
osećaj divljenja prema širokom svetu, nagoveštaj mogućnosti,
kao da to može svako.
Pitanje zašto se Francuskinje ne goje.

3 Francuska reč coq (petao) zvuči slično kao reč engleska reč cock (muški
polni organ). – Prim. prev.

81
dometi

Potražite na internetu fotografije Emanuel Bear, Izabel
Ađani, Marion Kotijar, Sofi Marso, Odri Totu. Dok ste za računarom, pažljivo pregledajte suprugovu elektronsku poštu još jednom ili dvaput, tražeći ime Monik. Osmotrite sliku koju mu je
poslala, njene visoke jagodice, kremast ten, naziranje golotinje.
Razmišljajte još jednom o onoj reči gorčina.
Potražite još nekoliko reči iz recepta na pretraživaču: zreo,
bouquet, noga, batak, grudi, struk. Znajte da coq naprosto znači
pile, ali nasmejte se u sebi tome kako ta reč zvuči.3 Pomislite:
coq u vinu. Shvatite kuda pijanstvo može odvesti.
Otvorite drugu bocu vina i popijte dve-tri čaše, pošto će
vam kasnije biti potrebna samo jedna šolja.
Zamislite se nad rečju slanina. Zažalite što volite da je
jedete. Spustite pogled na svoje butine. Dva sata pre večere
izvadite piletinu iz marinade od povrća i ostavite je sa strane.
Procedite marinadu razdvajajući tečne i čvrste sastojke i sačuvajte ih. Ostavite sa strane buke-garni.
Zagrejte ulje i polovinu količine putera u pekaču na srednjoj vatri. Posolite i pobiberite piletinu. Propržite je kratko i ravnomerno dok ne porumeni. Pogledajte kako koža cvrči. Razmotrite za trenutak druge mogućnosti. Sklonite sa vatre i ostavite
sa strane.
Ubacite sačuvano povrće u pekač i pržite, povremeno
mešajući, dok ne porumeni. Pospite brašnom, lagano promešajte, zatim dodajte sačuvanu marinadu. Vratite piletinu u pekač. Iseckajte na kocke i dodajte paradajz. Ubacite buke-garni.
Setite se kako ste bacili buket na sopstvenom venčanju. Setite
se jednog ranijeg venčanja na kome ste uhvatili buket i kradomice pogledali čoveka za koga ćete se naposletku udati. Setite
se kako ste bili srećni. Odolite želji da probate jelo, ma kako
primamljivo ono izgledalo.
Kuvajte na tihoj vatri sat i po vremena. Otpijte još iz te
druge boce vina, vodeći računa da ostavite bar jednu šolju za
kasnije. Pazite na vreme.
Slanina! Umalo da zaboravite! Dobro bi bilo, zar ne? Kamo
sreće. (Ponovo osmotrite butine.) Pržite komadiće slanine u manjem tiganju na srednjoj vatri dok ne postanu hrskavi. Izvadite
ih na tanjir prekriven kuhinjskim ubrusom, ostavivši masnoću
u tiganju. Dodajte pečurke i pržite dok ne porumene. Odmerite
težinu tiganja. Izmerite temperaturu masnoće. Razmotrite za
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trenutak još drugih mogućnosti. Dodajte sačuvanu šolju vina
i deglazirajte tiganj.
Kad je piletina meka i kuvana, dodajte u pekač slaninu,
pečurke i saft od crvenog vina. Umešajte ostatak putera. Dodajte još soli i bibera – ali ne prema ukusu, ma kako da je ukus
možda primamljiv, i to iz mnogo razloga. Suzdržite se od teatralnog napuštanja scene, očigledne melodrame i sentimentalisanja. Makar jedna suza? Ako baš hoćete. Najzad, svi su ovde
na gubitku. Samo je brzo umešajte, da niko ne vidi.
Čujte kako vaš suprug kaže: „Što nešto lepo miriše” dok
ulazi na vrata. Posmatrajte ga kako se bezazleno osmehuje. Pitajte ga kako mu je prošao dan. Ne verujte mu ni reči.
Služite jelo coq au vin toplo, sa širokim rezancima ili sa pirinčem, uz hrskavi francuski hleb i treću bocu Burgundca, onu
koju je vaš suprug odabrao za „neku posebnu priliku”. Kada je
vidi i pita vas da li je ovo zaista posebna prilika, pokušajte sa
nekom dosetkom, tipa: „Zar nije svaki dan sa mnom posebna
prilika?” ili: „Kad je bal, nek’ je bal” ili čak poletno: „Vive la France!” Klonite se cifrastog sarkazma.
Pomislite na reč cifrast. Setite se donjeg veša sa karnerićima koji ste pripremili kao iznenađenje za medeni mesec. Čujte
kako ga vaša majka naziva trousseau4 i setite se kako vam se ta
reč dopadala. Zamislite Monik u puš-ap grudnjaku i tangama.
Pomislite čemu služi corset.5 Pomislite na izraz vesela udovica.
U poslednjem trenutku recite da nećete jesti. On zna da
u poslednje vreme izbegavate zasićene masnoće. Ili vas je najednom zabolela glava, pa ste izgubili apetit. Važnije je da on
uživa. Poslužiće bilo koji izgovor, zaista. Ali, da, sedećete s njim
i popiti malo vina.
Zatim otkrijte zašto ste se ovoliko trudili. Čujte ga kako
hvali jelo. Čujte ga kako kaže: „Daleko je ovo od pilećih ćufti,
zar ne, dušo?” Sakrijte da vas iznenađuje što se seća prvog jela
koje ste mu pripremili. Sakrijte svoje iznenađenje i kad odmahne
glavom, nasmeje se i prizna: „Jeste da je ukusno, ali ne može se
porediti sa onim ćuftama.” Uočite da zaista misli to što govori.
Setite se kako vas je preneo preko praga. Setite se kako
ste plesali u dnevnoj sobi, samo vas dvoje, sami jedne subotnje večeri, vaša glava počivala je na njegovom ramenu, njegova
ruka na vašem boku. Posmatrajte mu bore u uglovima očiju.
Usred svega toga, predomislite se. Sipajte i sebi porciju.
4 Devojačka sprema (franc.). – Prim. prev.
5 Korset (franc.). – Prim. prev.

Jer poenta braka je da ste zajedno, zar ne? U dobru i zlu?
A možda ovo nije teatralan odlazak sa scene, već otmen –
sofisticiran čak, romantičan na izvestan način.
Elegantno mu nazdravite.
Nasmešite se toplo, iskreno.
Uzmite viljušku i nož.
Uzmite taj prvi zalogaj.
Prevod: Dragana Miljević

krejg tejlor

milion malih komada o britaniji:
komad br. 85
(Na jednom festivalu u Samersetu mladić i devojka sede
pod šatorom)
Teri: Naravno, to je skroz prihvatljivo.
Ejmi: Zato što je ovo ipak kao muzički festival.
Teri: Muzika bi trebalo da bude glavna stvar. U pravu si.
Ejmi: Jednostavno poznajem neke ljude koji su na festivalima radili stvari zbog kojih su se pokajali.
Teri: Na primer, spavali su s nekim.
Ejmi: S nekim koga su jedva poznavali.
Teri: Ali valjda je i to u nekim slučajevima deo celog ovog
doživljaja na festivalima.
Ejmi: Zapravo, i ne smatram da jeste.
Teri: Mislio sam za neke ljude. Neke, kao, loše ljude.
Ejmi: A i ne vidim zašto ne bi posle prosto došao u Grimsbi
da me posetiš.
Teri: Ma da. Toga se nisam setio.
Ejmi: Mogli bismo se bolje upoznati.
Teri: Naravno. To bih baš hteo. U Grimsbiju.
Ejmi: Znači ne bi bilo samo za jedno veče u blatu pod šatorom.
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Teri: Tako je. Mada, ovo blato baš ume da prija. Nekim ljudima.
Ejmi: A i poslednje je veče.
Teri: Znam. Ali poznajemo se mnogo duže od jednog dana.
Ejmi: Dan i po.
Teri: Znači, hoćeš da kažeš da te ne zanima da nekog bliže
upoznaš na taj festivalski način?
Ejmi: Ne. A tebe?
Teri: Ne, naravno. Nikako. To je jednostavno tradicija, to je sve.
Ejmi: Tvoja?
Teri: Ma ne, kao, kroz istoriju. Znaš ono, festivali. Slobodna
ljubav. Uzmi tabletu, ko zna šta će ti se desiti. Ko zna šta će se
desiti pod šatorom.
Ejmi: Ja samo želim da slušam muziku.
Teri: I ja isto. I možda da uzmem koju tabletu.
Ejmi: Verovatno je trebalo ranije da ti kažem šta mislim o
drogi. Kad samo pomislim da treba nešto da progutam...
Teri: Ma razumem te skroz. Skroz.
(tišina)
Mada, možeš ti njih i da zdrobiš, znaš. Mislim, samo kažem.
Prevod: Bojana Gajski

(Izbor iz panorame moderne anglofone međužanrovske književnosti
U šta smo se to pretvorili koju je priredio Srđan V. Tešin i koja uskoro izlazi u
izdanju Arhipelaga)

Roman Muradov (Roman Muradov), američko-ruski slikar, ilustrator i pisac. Sam ilustruje svoje kratke priče. Piše na engleskom
jeziku. Rođen je u Bakuu, trenutno živi i radi u San Francisku. Dobitnik
je više nagrada. Redovno objavljuje u časopisima New Yorker, New
York Times, Paris Review, Wall Street Journal i drugima. (Izvor: 3:A.M.
Magazine, 2016).
Brus Holand Rodžers (Bruce Holland Rogers, 1958), američki
pisac, jedan od najznačajnijih svetskih autora fleš fikcije. Dobitnik je
mnogobrojnih književnih nagrada za ovaj žanr, uključujući dve Svetske
nagrade za fantastiku, kao i nagradu Puškart. Kao profesor kreativnog
pisanja predavao je u Grčkoj, Portugaliji, Finskoj, Danskoj, Mađarskoj.
Živi u Judžinu u državi Oregon. (Izvor: Flash Fiction Online, 2010).

Vorsan Širi (Warsan Shire, 1988), britansko-somalijska pesnikinja rođena u Keniji. Autorka je knjige Teaching My Mother How To Give
Birth. Živi u Londonu. Američka pevačica Bijonse 2016. obilato je koristila prozu i poeziju Širiove u svom filmu Lemonade. (Izvor: Warsan
Shire – Home, For women who are difficult to love i 34 Excuses For Why
We Failed At Love).
Kristijan Karlson Sted (C. K. Stead, 1932), poznati novozelandski
pisac koji piše romane, zbirke pesama i priča, kao i književnu kritiku.
(Izvor: C. K. Stead, Amsterdam, iz časopisa Five Dials, br. 32).
Art Tejlor (Art Taylor, 1968), američki književni kritičar, univerzitetski profesor i nagrađivani autor kratke proze. Živi u Virdžiniji.
Dobitnik je ukupno četiri nagrade „Agata”, zatim nagrada Antoni, Makaviti i tri nagrade Derindžer za kratko prozno delo. Njegove priče uvršćene su u brojne antologije. Priča „Ovladavanje veštinom francuskog
kulinarstva” objavljena je u časopisu PANK septembra 2011. Godine
2012. nagrađena je prvom nagradom na književnom konkursu Press
53 Open Awards. (Izvor: pankmagazine.com).
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Krejg Tejlor (Craig Taylor, 1974), kanadski pisac i novinar, kao i
urednik elektronskog književnog časopisa Five Dials. Ovi komadi preuzeti su iz njegove knjige One Million Tiny Plays About Britain, čiji su
delovi prvobitno objavljivani u autorovoj kolumni u Gardijanu. Objavio je i dela Londoners i Return to Akenfield. (Izvor: Craig Taylor, One
Million Tiny Plays About Britain, Bloomsbury, 2009).

фестивалски видиковац
позоришне сезоне 2017/2018.

Изван традиционалне матрице: XXV Фестивал Вршачка
позоришна јесен – фестивал позоришне класике
Основна концепција такмичарског програма, 25. Међународног фестивала класике „Вршачка позоришна јесен”
заснована је на најрелевантнијим позоришним остварењима која су настала у театрима у Србији и региону, на бази
домаће и светске драмске класике.
На почетку је, поштујући пропозиције Фестивала, премијерну свечаност приредио домаћин Фестивала, Народно
позориште Стерија. Вршачки глумачки ансамбл извео је драму Пигмалион чији је аутор Бернард Шо а у режији Ненада Гвозденовића. Пигмалион је написан почетком XX века и
најпознатије је дело идеалисте бритког пера, Џорџа Бернарда
Шоа, критичара друштва, позоришта и музике. Ова драма аутору је донела Нобелову награду за књижевност (1925) и Оскара за најбоље адаптиран филмски сценарио (1938). То је необична, духовита, љубавна прича о професору фонетике који се
заљубљује у своје дело, продавачицу љубичица и одсликава
реалност преточену у људску глупост коју лако препознајемо
и у XXI веку, али у извођењу вршачког ансамбла без довољно
уметничке уверљивости и редитељске инвенције.
После ове премијере у такмичарском програму уследиле су представе које је селектор (Ђура Мрђа) одабрао руководећи се првенствено естетским вредностима позоришних
остварења насталих на основу класичног драмског дела, као
главним критеријумом, а потом ценећи иновативност форме
и поступка, вредност глумачке игре, разноврсност поетичких
обележја. Окосницу, смисаону носивост фестивалу дала је
мисао Јована Стерије Поповића „Човек... загонетка сам себи”

cin

миливоје млађеновић
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исказана у Даворју, и она као да је одјекивала у свим одабраним представама па се просто наметнула као слоган јубиларног Фестивала. У одабраним представама, а селектор је бирао
између четрдесет позоришних остварења која у основи имају
класично драмско дело, без обзира на њихов стил, жанр и ауторску и редитељску поетику и епоху у којој су настали драмски изворници, исијавају питања и загонетања о идентитету
човека двадесетпрвог века: питања морала и неморала, добра
и зла, његове светле и тамне стране духа, скровитих закутака
психолошког устројства, истине и лажи.
Једна малограђанска интрига специфичне Пиранделове
драматургије која је била повод Јагошу Марковићу за једноставну, забавну, на моменте фарсичну позоришну творевину
Тако је (ако вам се тако чини) која својом лакоћом у извођењу
ансамбла Југословенског драмског позоришта из Београда
заводи гледаоца и кад поставља озбиљна, морална питања,
наметнула се без дилеме за јубиларни Фестивал позоришне
класике.
Вршачка публика имала је такође изванредну прилику
да се упозна са позоришним остварењем Игора Вука Торбице,
једним од најпровокативнијих младих редитеља у региону,
који је Царство мрака светског класика, Толстоја, режирао у
београдском Народном позоришту као мелодраму у којој се
укида емпатија и уживљавање, али која снажно доноси осећај
мрака, као и олакшање кад изађете из сале, јер сав тај мрак
остаје у некој руској блатњавој забити 19. века. Јесења соната Ингмара Бергмана у продукцији Атељеа 212 и Града театра
Будва је још једно суптилно саткано редитељско остварење
Јагоша Марковића које почива на инспиративном, свевременом предлошку и игри глумаца, који у тајновитом амбијенту
наступају надахнуто, психолошки нијансирано и деликатно,
емотивно снажно и убедљиво, градећи психолошки прецизне ликове и њихове испреплетене и сложене односе. Био је
то истински позоришни празник за вршачку публику.
У такмичарском програму била је још једна представа Народног позоришта – Чеховљев Иванов. Татјана Мандић
Ригонат, режирала је представу фокусирајући се на егзистенцијалистичку раван драме, трудећи се да на површину
избаци питања која су данас маргинализована, а то су она
основна, животна: ко сам, шта сам, зашто живим и какав је то
живот? Ниска сродних питања наставила се и у представи У
агонији Мирослава Крлеже у режији Ане Ђорђевић (продукција: Бео арт 2015). Гледаоци су у представи пратили про-
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цес постепеног схватања лажи у којој модерни човек живи
и процес демистификације принципа по којем функционише друштво у целини. Представа је балансирала ивицом
између интимне драме и суморне слике времена које долази, увлачећи гледаоце у улогу сведока једног времена, чијој
завршној фази управо присуствује. Публици је такође била
понуђена још једна представа великог светског драмског
писца Антона Павловича Чехова: ван такмичарског програма,
ансамбл крагујевачког Књажевског српског театра „Јоаким
Вујић” извео је представу Ујка Вања у режији Јована Грујића
која је редитељски усредсређена на раван осећајне приче о
изневереним очекивањима и проћердани животима.
Инсиприсан стиховима Виљема Шекспира, Кокан Младеновић је у продукцији румунског Мађарског националног
театра „Чики Гергељ” из Темишвара, начинио визуелно-музички-кореографски раскошну представу. Само 14 стихова
Младеновићу је било довољно да уради представу у којој говори о 2017. години и темама света у коме живимо – мржњи,
похлепи, миграцијама, насиљу, убиствима. Сваки стих сонета
коришћен је као лајтмотив једне сцене. Мађарски глумци дисциплиновано, еруптивно, потресно и дирљиво представљају
Шекспирове зликовце и жртве, упечатљивим језиком тела.
Међународни карактер Вршачке позоришне јесени потврђен је и у завршници Фестивала представом Краљ Иби
из Хрватске, из Казалишта Вировитица чији је редитељ Само
М. Стрелец. Ова представа својим особеним редитељским
рукописом и тежњом ка снажној интеракцији са публиком
искаче изван традиционалне позоришне матрице. Изванредна уметничка провокација за сам крај јубиларног Фестивала позоришне класике.
Одабране представе чиниле су кохерентну и битну
фестивалску целину која је уз представе у пратећем програму и остале манифестације: изложбу Поглед Стеријиних
очију аутора Хаџи Зорана Лазина, представе за децу (Еколошка прича Невиђена Црвенкапа) дружење са Радом Ђуричин, трибину фестивала на тему Прошлост, садашњост
и будућност фестивала Вршачка позоришна јесен, сећања
на доајена вршачког позоришта Ивана Вукова и фотографа
Драгана Владисављева Гагија, промоцију публикације Почеци српске драматургије – Шекспиров одјек у Стеријином делу,
округли сто критике, ауторитативан жири (Слободан Савић,
уредник РТС; Душан Белча, књижевник; Александар Швабић
позоришни редитељ), добро осмишљен церемонијал отва-

рања (те одлично конципиран каталог и остали промотивни материјал, потврда је да је задржан и унапређен висок
ниво фестивала „Вршачка позоришна јесен” који траје четврт века.

АТРАКТИВНО И ВИРТУОЗНО:
23. ФЕСТИВАЛ „ГЛУМАЧКЕ СВЕЧАНОСТИ МИЛИВОЈЕ
ЖИВАНОВИЋ” ПОЖАРЕВАЦ

90
ДОМЕТИ

Већ двадесетрећу годину како град Пожаревац не дозвољава да се активира онај сунђер који је Миливоје Живановић сањао да у сну, брише његово дело. Глумац чијој се
уметности дивио Жан Пол Сартр, а коју је одликовало дубоко уживљавање, еруптивна емоционалност у градњи ликова оживљена је у игри даровитих, модерних савремених
глумаца. Биле су то истинске Глумчаке свечаности по избору
потписника овог текста.
На почетку Фестивала виђен је преплет наше прошлости и будућности у театрализованој Корешподенцији, Борислава Пекића у режији Горчина Стојановића и извођењу Звездара театра. У редитељском концепту насталом скоро четири деценије од култне изведбе Атељеа 212, нађени су свежи
сокови – они којим нас данас напајају у причама о тежњи ка
Европи и њеним вредностима. О нашој друштвеној стварности говорила је и представа са комичким просевима, Моја ти
Олге Димитиријевић, у режији Александре Милавић Дејвис
и извођењу Атељеа 212. Представа наглашеног сентимента
проблематизује старост, самоћу, дискриманицију, похлепу
уз благи призвук носталгије за добрим старим временима
југословенства. Изузетно провокативна је и представа Аника и њена времена (Српско народно позориште Нови Сад и
Беоарт Београд) за чији је драмски предложак редитељка
и списатељица Ана Ђорђевић инспирацију нашла у приповеткама Иве Андрића. Мистериозна Аника подвргава токове
касаблијског живота својим изузетним моћима, она доминира светом мушкараца, преобраћајући традиционализмом
оптерећену средину у поприште савременог погледа на свет.
У званичном програму изведена је и представа Кад би Сомбор био Холивуд, ауторски пројекат Кокана Младеновића
(Народно позориште Сомбор). Била је то несвакидашња позоришна форма: представа изузетне глумачке имагинације,
али без речи, која говори о филмском зансењаку Ернесту

НЕИМИТАТИВНИ ФЕСТИВАЛСКИ КОНЦЕПТ:
6. ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА
АЛЕКСИНАЦ ( 22–28. НОВЕМБАР 2017)

Фестивал првоизведених представа у Алексинцу (селектор Томислав Трифуновић) доживео је шесто издање и сада
су све сумње у оправданост ревитализације ове манифестације засигурно развејане. Ентузијазам Душана Дуке Јовановића и Слободана Селенића, прихваћен и подржан од самог
почетка од општинских власти у Алексинцу нашао је своје
најважније и најснажније упориште – у публици. Из вечери у
вече дворана Културног центра у Алексинцу, била је испуњена до последњег места. Оно што је најважније јесте да у опредељењу публике за фестивалску понуду, уопште није важио
критеријум опште популарности глумаца, спектакуларност
ни гламурозност представа, нити за места у унутрашњости
карактеристично некритичко фаворизoвање престоничких
позоришта. У алексиначком случају превагу је изгледа одне-
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Бошњак, уметнику кога је паланка спутала у остваривању
сна о стварању филмске уметности, која је поништила романтику и чежњу за бољим светом. Атрактивна и вирутозна
је црнохуморна гротеска Ожалошћена породица (Народно
позориште Београд) Бранислава Нушића у режији Јагоша
Марковића. Налик театру апсурда, театрализована скупина
тобоже уцвељених сродника наступила је као немилосрдна
бестијална хорда коју је похлепа и грамзивост учинила и
ментално дегенерисаном.
У част награђених изведена је представа Црна кутија (Београдско драмско позориште) која на изузетно духовит начин
одражава дух нашег времена: епоху виртуелне стварности
у којој доминирају друштвене мреже, свеопшта доступност
најинтимнијих истина. Стара форма комедије забуне коју је
Ана Ђорђевић написала инспирисана филмом Савршени
странци Паола Ђеновезеа, вештим редитељским поступком
Андреја Носова упакована је у модерно дизајнирану трагикомедију наших дана: испод на први поглед комичких ситуација
у које доспевају брачни парови решени да играју игру истине
допуштајући апсолутну проверу свих информација које им
стижу на мобилне телефоне, крију се бракови испуњени преварама, лажима, прећутаним сексуалним опредељењима: био
је то један мали поткожни људски бестијариј.
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ла потреба, својеврсна глад за уметничким догађајима. Томе
свакако доприноси и развијен позоришни животу у Алексинцу који све више поприма одлике професионализма. Просто речено, Фестивал првоизведених представа грађанима
Алескинца се наметнуо као културни догађај прве врсте. Могуће је да је томе допринела и неимитативност фестивалског
концепта – примат који има први пут изведен драмски текст
као посебна вредност.
Оно што се такође може приметити након петогодишњег искуства у трајању ове манифестације јесте да је интересовање српских позоришта за учешће на Фестивалу све
израженије, јер је Фестивал изградио препознатљив уметнички идентитет који се огледа у уважавању домаћег драмског
писца, крунисано објављивањем својеврсне Антологије Првих
пет у којој су сабрани драмски текстови награђени у првих
пет година трајања Фестивала. Тај тренд ће бити настављен
и наредне године када се планира објављивање антологије
драмских текстова Синише Ковачевића, Љубомира Симовића,
Драгослава Михаиловића, Душана Ковачевића и Виде Огњеновић. Ова манифестација наметнула се као важан културни
догађај, који има свој пуни смисао, наткриљен геслом „лепотом мењати свет”.
На почетку Фестивала изведен је најновији комад Душана Ковачевића Хипноза једне љубави. То је бајковита мелодрамска гротеска која третира проблематику одласка младих људи из земље. Збива се негде у забитом планинском
крају, остављеном од људи. Ковачевић тмурну друштвену
стварност претвара у метафоричну, подношљивију театарску реалност у којој одјекује централна мисао да је љубав
према ближњем свом једина оптимистичка нит за коју се
човек качио да се не би сурвао у амбис отуђења. Представа
има топлину, извесну идиличност и нежни патриотизам без
идеолошког предзнака.
И у комедији Хор „бечких” дечака Мирољуба Недовића
у режији Ирфана Менсура оптимизам је најмоћније оружје.
У једном подруму у Бечу, наши људи које је у свет одувао
ветар транзиције, сањају будућност, а боре се за садашњост.
Они, у ствари, импровизују живот у Бечу. Хумор на сопствени рачун, као одлика српског менталитета, врло делотворно
делује у овој непретенциозној представи у којој Предраг Ејдус, Слободан Нинковић и Ирфан Менсур изванредно вешто
и урнебесно развијау причу о проклетству живота у туђем
свету, наглашавјући теме пролазности и носталгије, али до-
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тичући се и провокативних тема из наше политике и новије
историје.
Позоришно преиспитивање механизма транзиције
тема је представе Ново доба Вука Бошковића у режији Дина
Мустафића. Основно је питање које ова представа покреће
– има ли транзиција на Балкану уопште смисла? Чини се да
су балканске државице остале у глибу револуције која се
није догодила и еволуције која се не дешава. Бес, мржња,
послушници , прагматичари , жртве, злочинци, тајкуни, сиротиња, радници, неазпослени – сви у једном лонцу који је,
врло могуће, канта за смеће покрај пута за запад, за обећану
земљу правде, једнакости и благостања за све.
Представа Рубиште наластала према тексту Нинослава
Ђорђевића у режији Кокана Младеновића полази од стварног догађаја, забележног у црној хроници, о томе како је, негде у Србији, мајка отишла на њиву са дететом, које се није
вратило са њом, и она није знала да каже шта је било с њим...
Ђорђевићева драмска прича је мрачна, говори о томе како
у Србији људи нестају без трага. Снажна метафора, између
осталог, и о губљењу блискости међу људима.
На Фестивалу је изведена и представа Маестро Миливоја Млађеновића у режији Милана Нешковића и извођењу
Народног позоришта Сомбор. Будући да је аутор драме и
потписник овог текста, наводимо критичку оцену Игора Бурића, једног од критичара који су писали о овом остварењу.
„Млађеновић се определио за фрагментарну структуру дела
у којем се, ликовним језиком говорећи, оловком скицирају
основни елементи Коњовићевог биографског пута, док се
боја наноси из палете околности и људи који су га окруживали. Ова конструкција – Коњовић и окружење – посебно
одговара пишчевој намери да сликара представи као централну фигуру, помало егоистичну (Ја сам нарцис који се огледа у свемиру, а не у води, каже сликар у комаду).
На крају такмичарског програма изведена је представа
Опет плаче, алʼ сад од среће Новице Савића у режији Драгана Јаковљевића у извођењу Књажевског српског театра „Јоаким Вујић” из Крагујевца. То је врло интересантна комедија
о нашем малограђанском погледу на свет. Дијалог о збитијима једне чекаонице на железничкој станици у провинцијској
забити деловао би гротескно и надреално, да није сасвим
могућ у Србији модерног доба.

ПРОТИВ МРТВИЛА РЂАВЕ СВАКОДНЕВИЦЕ:
54. ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ
„ЈОАКИМ ВУЈИЋ”
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Један од најзначајнијих позоришних фестивала у Србији, Фестивал професионалних позоришта Србије „Јоаким
Вујић”, први пут је одржан у Новом Пазару. Домаћин 54. издању ове театарске манифестације било је Регионално Народно позориште уз финансијску подршку Министарства за
културу Републике Србије и Града Новог Пазара. Тако је Заједница професионалних позоришта Србије одлуком да се позоришно огледање српских позоришта приреди у Новом Пазару
практично изашла у сусрет жељи Нихата Бишевца, градоначелника Новог Пазара који апостофира да је новопазарцима
нарочито стало до тога да ова регија досегне „равномернији
развој у сваком смислу, а поготово културном”. На мисију фестивала у опозирштавању једне средине несвикле на стабилни
театар подсећа и Сеадетин Мујезиновић, управник Регионалног позоришта у Новом Пазару парафразом мисли да „место
колико год било велико, без позоришта не може бити град”.
Да ће Фестивал да додатно афирмише Регионално позориште,
уверена је Ивана Недељковић, директорица Пулс театра из
Лазаревца и председница Заједнице професионалних позоришта Србије. Тако је и било, из вечери у вече, од 7. до 14. маја
– показало се да је у живописном и узаврелом новопазарском специфичном свакодневном и духовном раму, идентификовану потребу за позориштем потребно још истакнутије
и перманетније охрабривати. Организација Фестивала „Јоаким Вујић” је у том погледу изузетно битан и успешан догађај.
Предстоји новопазарцима борба непрестана за стабилност
репертоара и едукацију публике. У том смислу је посета и
учешће публике у разговорима за Округлим столом публике о
овогодишњој фестивалској селекцији, више него добар знак.
А селектор фестивала Александар Милосављевић је
као општу одлику продукције српских позоришта у периоду између два фестивала описао као “мртвило, препуштање
судбини, односно рђавом току културне свакодневице, репертоарска лутања и све очигледније кокетирање с комерцијализацијом”. На срећу, успео је да нађе седам представа
које су, изнад тог запаженог „баналног нивоа забаве него и
померају постојеће границе”.
Прве фестивалске вечери виђен је својеврсни театар
о театру у театру, позоришта домаћина. Та метатеатарска
творевина била је згодан увод у фестивалска збивања. Нај-
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мање три равни стварности преплићу се у представи Жак
и његов господар (Милан Кундера / Давид Алић, Регионално
позориште Нови Пазар): стварност Жака и његовог безименог Господара, стварност ликова о којима они приповедају,
те стварност на позорници на којој они гледају упризорене
ликове Жакових љубавних згода из прошлости, те најзад,
увек заводљива, стварност нас самих као гледалаца.
Дакле, видели смо театар о театру у театру у којем се
границе представљених стварности не маркирају нападно,
и то није проблем. Тешкоћа у комуникацији повремено настаје, услед могућег преобиља позоришних знакова, а можда и због запенушане бујице приповедања. Сврсиходније би
било да је приповедање било само у функцији да се покаже
природа драмског, како се прича претвара у драмско: како
приповедно постаје догађајно. Тада би очигледна врло проницљива редитељска намера младог, али знањима о драми
и позоришту врло добро опскрбљеног редитеља Давида
Алића била делотворнија и сценски узбудљивија. Представа
би боље „дисала” а и публика гледајући је, да је идеја да нам
се покаже шта је позориште било, шта јесте и шта ће бити,
а самим тиме и често наглашавано питање „шта нам је тамо
горе писано”, о вечитом сукобу богова и људи, о свету који
је одавно труо а све кроз згоде са наглашено , за пучки театар карактеристичном сексуалном алузивношћу међу којима
доминира она „о ножићу и футроли”, срезана мало оштрије,
макар задрла и у Кундерину ђаволски ироничну драматизацију (настала у време уласка руских трупа у Чехословачку!).
Да је мање збијеније ово сценско ткиво импрегнирано Дидроовом филозофијом, некако би до нас уверљвије допрла
истина о томе „је ли човек бештија или анђео”.
Као фарсична монтажа документарног – тако је деловала представа Лифт – Слободан шоу (Јелена Богавац / Ненад
Тодоровић, Народно позориште Приштина). Страсници који
од позоришта очекују пикантерије као производ нецензурисаног медија или позорницу алтернативне јавности који прерађује једну табуизирану тему, можда неће бити претерано
одушевљени. Јесте да се у тексту Јелене Богавац фиксирају
стварна имена и догађаји, користе аутентични документи и
извори, јесте да је реч о јавној теми укрштеној са приватним
животом најмоћнијег брачног пара у Србији деведесетих и
њиховом утицају на обликовању укупног живота тог раздобља, те на крају, и о томе да како један, на први поглед, сасвим
обични брижни брачни пар окренут традиционалним поро-
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дичним вредностима (уређење стана, брига о деци) посредно
још увек сенчи и идентитет грађана Србије. Сву ту вешто и
приљежно сакупљену документарну, али не превише драмски потентну грађу, редитељ Ненад Тодоровић је у садејству
са глумачким ансамблом употребљава, монтира, и успешно
обликује у динамичну, заводљиву кабаретску форму. Оно политичко које голица знатижељу позоришног гледаоца ушушкано је лепо у породични перформанс, Лифт – Слободан шоу,
лишен очекиваних идеолошких и политичких наслага. Љубитељи жанровских етикета додаће још и елементе постдрамске структуре, документаристичку раван.
Срећан живот испуњен тугом, то би могла да буде одредница представе Сведобро (Стеван Вранеш / Немања Ранковић / Народно позориште Ужице). То је позоришни догађај
наглашене осећајности. Две пријатељице, жене у најбољим
годинама, једна исцрпљена емотивно и психички посвећена
здравом животу (Марина Тање Јовановић) и друга која помаже
свима осим себи (Јована Биљане Здравковић) не сањају више
о срећном животу. Њихова присећања на срећне дане прекида фуриозна, егзалтирана младица Ника (Тијана Караичић)
која је, тако млада, већ видела и шта је живот, али и његов реалити одраз, који је од битног значаја за разумевање значења
ове представе. Најзагонетнији лик јесте младић Жарко (Бранислав Љубичић) који је онемео у шесанестој години а који би
се могао осмотрити (иако нема у мотивационом систему овог
карактера такве назнаке!) и као метафора односа младе генерације према стварности у којој су рођени – определити се
за вечно ћутање и самоизолацију у доба опште какофоније.
Представа Рубиште (Нинослав Ђорђевић /Кокан Младеновић / Шабачко позориште) означава топографију таме.
Појам Рубиште призива у свести различита значења. Њиме
се може означити простор рубног интересовања друштва,
живот на рубу егзистенције, место где су сабрани одбачени, маргинализовани убожници. Реч има и призвук и облик топонима, несумњиво уверљивог. Та се уверљивост
и поткрепљује у некој врсти рефрена – у неколико сцена
као бројалицу Саша Торлаковић изговара ниску имена насељених места у Србији злогуког призвука: Рубиште, Црна
Река, Мртве воде, Пусте Пољане, итд. Та топографија тамнине говори да је ова земља српска, земља преобиља мрачног,
мучног, злокобног, уклетог и проклетог, вековима таложеног
црнила и болештина ума, духа али дегенерације и друштвеног организма.

97
ДОМЕТИ

Била једном четири брата... У представи Четири брата
(Радослав Тишма / Драган Јаковљевић / Књажевско-српски
театар Крагујевац) заиста одзвања почетак класичне бајке
и њен образац као далеки узор се назире у овој драми из
живота савременог српског села. Најпре се то уочава у донекле стереотипно изграђеним ликовима (један брат остаје на
имању; други је отишао у свет – у град, трећи се осамосталио
али не у родитељској кући; а четврти, како би се описало у
бајци – обично туп, глуп, а у овој верзији са дијагнозом шизофреника). Управо су карактеристике лика четвртог брата
Миће добро нађен драмски покретач, онај унутрашњи механизам који управља радњу драме: након смрти родитеља
браћа се не гложе само око поделе имања, како то обично
бива у сваком комаду из сеоског живота, него се закрве око
бриге за неговање четвртог брата који због болести не може
сам да брине о себи. У драми се, дакле, третира судбина
Другог, што је изазовна тема, подесна за исказивање снажног друштвеног ангажмана, али писац Радослав Тишма не
организује значење дела у том смеру. Мотивација његових
ликова и заплет крећу су у правцу тежње за помирењем,
превазилажењем сукоба. Е, управо та тежња, такво пишчево
опредељење, чини се, највише блокира смисао и веродостојност овог драмског дела. Радња комада иде узлазном
путањом: брат Бранислав који највише личи на тип злотвора
из бајке утиче највише на заоштравање сукоба, сасвим изненада се мења, обрт је неочекиван и танушно мотивисан.
Исход драме је публици допадљив, ганутљив, бајковит као
финална формула бајке: „сложна браћа нове дворе граде”.
Гледалац, међутим, није добио одговоре на многа важна питања о судбини јунака и завршетку приче.
Снажна је поетска представа Дом Бернарде Албе (Федерико Гарсија Лорка / Бојана Лазић / Пулс театар Лазаревац) један део из трилогије Федерика Гарсије Лорке о сеоском животу Шпаније у извођењу лазаревачког Пулс театра
сасвим лепо се уклопио и тематски и идејно у овогодишњи
фестивалски избор „Јоакима Вујића” који је начинио Александар Милосављевић. Ово театарско остварење које плени
пажњу публике својом тананом осећајношћу налази место
у оном сегменту фестивала који третира теме из сеоског
живота (Четири брата, Рубиште, а донекле и Сведобро) као
и у оној силници фестивала која додирује проблематику такозваног женског питања, односно релације мушко-женско
(опет Сведобро, Рубиште).
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Снажне, чулне слике које у свести гледаоца постиже
Дом Бернарде Албе резултат је изузетно добро осмотреног
односа драмског и сценског простора, односно синхронизоване сарадње редитељке Бојане Лазић и сценографкиње
и костимографкиње Зоране Петров, као и изузетног дизајна светла Радомира Стаменковића. Сценографски концепт
који представља, с једне стране бујност , разбокореност
неког прашумског а можда и рајског предела са плодовима
злаћаних наранџи, а с друге стране, тескобност, аскетизам
и тамнину кућних заточеница, омогућио је да се понајбоље
прикаже судбина ових жена које чезну за мушкарцем. Без
музике Владимира Пејковића у којој се чују и преобликовани звукови из природе, бујне и раскошне, и стилизованог
опоетизованог сценског покрета Дамјана Кецојевића снажан
утисак о успелој представи не би био целовит.
Модерно, емотивно драмско ткање представља Кеплер 452Б (Тијана Грумић / Југ Ђорђевић / Позориште „Бора
Станковић” Врање). Питања смисла живота, смрти, љубави,
бесмртности и човековог трајања на земљи – мерено временски и географски – јесу бескрајно варирана у уметности
и науци. И отуд се посезање за обраду ове теме у драмској
литератури може сматрати врло рискантним потезом. Међутим, приступ егзистенцијалној проблематици Тијане Грумић
у драми Кеплер 452б намеће се као изузетно продуктиван
и иновативан. То је модерно драмско ткање којем се свакако могу приписати и својства постдрамског али и поетске
драме. Драмска окосница је, у ствари, монолошко казивање,
главне јунакиње Соње (Јелена Филиповић) које је осовљено на индивидаулне исповедне приче њене мајке (Радмила
Ђорђевић), деде (Ненад Недељковић) и лекара (Бојан Ивановић) које тек у свом сустизању и пресецању добијају особине драмског. Монолог се, знано је, сматра антидрамским елементом, изазивачем досаде. Међутим, у драми Тијане Грумић
он постаје главно стилско средство: додаје тексту, а потом и
у сценском извођењу, лирско и меланхолично осећање. У све
четири приче као заједнички именитељ јесте новинска вест
о смрти Дејвида Боувија и других важних личности из света
уметности и шоу бизниса, али и вест о открићу планете Кеплер 452б. Откриће ове космичке појаве, која личи на планету на којој ми живимо своје сићушне и краткотрајне животе
неизбежно намеће мноштво питања шта ми то радимо са
својим животом, у чему је садржана његова вредност, примећујемо ли своје ближње док су живи или ћемо (као деда

у овој представи тек на гробљу започети истински дијалог
са особом коју смо волели), итд. Монолошко обележје драме
упућује нас и опомиње на самоћу као одлику модерног доба,
на потребу за дијалогом, разумевањем, љубављу.
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pozorište pejzaž
51. BITEF: Moć pozorišnih ludosti ili ludosti stvarnosti
izvan svake sumnje

PEJZAŽI POZORIŠTA, PEJZAŽI MITA
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Kako izgleda pozorišni skok u budućnost već uveliko zašlu u tokove novog veka? Koliko i kako svojim glasom, snagom
i delovanjem igre pozorište učestvuje u haotičnoj avanturi savremene epohe? Da li ono budi publiku iz kulturoloških navika,
da li i dalje traga za drugačijim pogledima na život i kreativni
čin ili ih već donosi? Da li može da ubedljivije odrazi uzburkana
stanja i misli pomućene stvarnosti i čoveka u njoj? Vodeći gledaoca na tren iza / preko pojavnog, objektivnog sveta (ili možda
upravo novosmišljenim dokumentaristički postavljenim pohodima baš u njegovo središte), da li otkriva, čini jasnijim, vidljivijim na drugačiji način ono duboko, važno i u prvi mah ne-vidljivo? Šta to gledamo i gde smo dok stojimo – sudelujemo u slikama pozorišta pred nama? Da li obilazak sve prepoznatljivijih
raznovrsnih po-etika sličnijih pobuda i zahteva (postoje samo
ideje koje se iznova rađaju?), nalaženje oslonca u materijalima
što potiču iz epskog, pripovedačkog, ne-dramskog umara ili
okrepljuje, inspiriše?
Pejzaž savremenog pozorišta zapravo je široko polje umnoženih pitanja pa se čini izazovnim podsećanje na pozorišno
ostvarenje koje zasniva, afirmiše, problematizuje nepregledan
tok pitanja kao dopunjavan, izmenljiv ali postojan tekst malih
i velikih ljudskih istorija. Na početku Festivala (Dan prologa 51.
BITEF-a) predstava „Quizoola!” (Forsd Enterteinment Šefild, Velika
Britanija), deo pamćanja, već viđenog (Festivali INFANT i BELEF),
starog ponuđenog ponovnom pogledu posle petnaestak godina, označava „vraćanje u prošlost, performativni zapis o istoriji,
kako pozorišta uopšte tako i o svojoj vlastitoj” a i uvodi u estetski fenomen predstava dugog trajanja kao središnji u izabranom
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programu. Delo vrlo osobene zamisli i izraza nastajalo je kao
eksperiment grupe glumaca, vežba u izvođenju dijaloga, da bi
u toku dugotrajnog procesa došlo do „otvaranja prema publici”, usavršavanja improvizacije, „opuštanja strukture predstave”
(kako upućuje glumica Keti Naden), „izvlačenje materijala iz jednostavnosti” bilo je osnovni mehanizam razvoja, a niz sastavljen od svega nekoliko pitanja narastao je do višesatnog trajanja.
Predstava koju odlikuje „ʼkonflikt formata i stila’, odnosno logika
malog zbivanja i mirnog izvođenja” (Žorž Bani) tokom dugotrajnog odvijanja evoluirala je kroz više od dve decenije ne samo
osavremenjivanjem sadržaja već promenama dinamike odnosa
aktera što su donosile mene glumaca, opredeljenjem prema staloženijem, opuštenijem pristupu. Ovakav stil igre, oslanjanje na
mogućnosti duge forme vodi oslobađanju i glumaca i gledalaca
u zajedničkom prostoru – vremenu, postepenom „uranjanju u
materiju”, gledanje ne čini tek pomno praćenje narativa u celini
već osoben doživljaj zajedništva, druženja, specifično iskustvo
prisustva i razmene energije. Izvođači sa klovnovskom šminkom
na licima, u krugu po podu postavljenih sijalica, šest sati bez
prekida jedno drugom postavljaju pitanja i daju odgovore, naizmenično menjajući uloge ispitivača i ispitivanog. U formatu kviza bez prestanka, „te opsesije savremenog medijskog društva”,
namah neobaveznog druženja, upoznavanja, raspitivanja ili razmene interesovanja, lagodnog ćaskanja i / ili strogog saslušanja
što se ne dâ izbeći, prisilna zabava (kako i glasi ime trupe koja
neguje igru preispitivanja) gde se, od opštih, banalnih, važnih,
aktuelnih, do popularnih i (kvazi)filozofskih, onih o vrlo ličnim
stavovima i tajnama večno nižu pitanja i traže odgovori, artikuliše čovekovu izloženost (nevoljnom) delovanju drugog, privrženost govornim – jezičkim vežbama u stalnim nedoumicama,
apsurdnost bivanja kroz pripovedanja i propitivanja, težnju da se
razotkrije neko / nešto, ističe ljudski napor da se ono što intrigira
neodložno razjasni, sazna, potrebu za izvesnošću, određenjem,
poretkom stvari, možda pre svega rešenjem dileme „šta je stvarnost a šta predstava – šta pitati i kako odgovoriti”.
Šta pitati na početku još jednog Festivala osim ono uvek
prvo: da li će između naših očiju i prostora scene zasijati nešto
čarobno što ispunjava, pokreće? Odgovor u velikom stilu pruža
dvadesetčetvoročasovna teatarska magija Jana Fabra naslovljena „Olimp: u slavu kulta tragedije” (Trublejn / Jan Fabr Antverpen, Belgija). Da li vam je miliji ušuškan teatar licemerja pita
mitski heroj (sa čijih ruku još kaplje krv) u grandioznom kaleidoskopu antičkih predanja, pozorišnom putu do Olimpa i dalje
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na koje Fabr vodi. Svet, njegova istina i priča, umetnost, sve je
samo bezumni hir bogova i ljudi začet još u mitskim prapočecima; surova pravila ustrojstva sveta na kojima su odgajana naša
postojeća uverenja i pogledi što se ruše i obnavljaju po istom
uzoru, nečem divljem, iskonskom, naivnom, grubom, stoje u
osnovi mitskih skaski i u njima onog živog i postojanog. Mimo
prosečnih saznanja o „mitovima iz bajki i priča za decu”, između uverenja da „mitove treba zaboraviti kao neobičnu i varljivu
fantaziju, ljupku zaostavštinu detinjstva grčke inteligencije”
i tumačenja Jungovih sledbenika da su oni „izvorna spoznaja
predsvesne psihe”, helenska mitologija, uvek misteriozna po
sadržaju, ostaje velikim delom „religiozno-politička istorija”
(piše Robert Grevs), neprocenjivi materijal za izučavanje sociologije, povesti, civilizacijskih temelja, postojanja sveta ljudi.
Grci su izmislili mit da bi mogli da objasne život – prošlost,
sadašnjost, budućnost, upućuju savremeni istraživači; storije
o bogovima i ljudima, priče pale sa neba, potonule kroz vreme
i svetove, i dalje nepogrešivo govore o onom što je bilo, jeste
i biće. Odatle potiče percepcija postojećeg, svekolikog života,
u mitu samom je njegova snaga, potpunost, smisao (sam sebe
stvaram govori jedan od junaka), i umetnost i mit sačuvanih
tragova prošlosti su u večnoj sadašnjosti. U mitskim predstavama sačuvana su najdublja, najneposrednija osećanja (poimanje
sveta nedostupno je čoveku, umetniku, dostupna su samo osećanja). Dvadesetčetvoročasovno razlistavanje fantastične antologije oživljenih mitskih prizora pobuđuje, zavodi, obuzima tim
ne-očekivanim, sveprožimajućim osećanjem.

PEJZAŽI POZORIŠTA JANA FABRA

Stalno zauzetog umetnika, stvaraoca koji neprestano
istražuje i pretražuje, Fabra je uvek „inspirisala starogrčka tematika”, interesovalo da uključi „antičke obrasce u svoj rad”
(antika je veoma savremena, smatra on, „to su sve savremene
priče, u velikoj meri o meni”, o nama, ali u njima je „još više
okrutnosti, nego u svetu u kome mi danas živimo”). Sada kada
je „malo stariji, malo mudriji i spremniji” da razume „sve ove
grčke tragedije” i prevede ih „na svoj jezik” (kako umesno primećuje „Potreban je ceo život da se postane mlad umetnik”),
mogao je da se pozabavi velikim i zahtevnmm poduhvatom i
da posle šest godina priprema i dvanaest meseci proba stigne
do „Olimpa”. Naravno, sva ranija ostvarenja upravo su mu bila
ona vrsta prave „mentalne pripreme” za rad na predstavi nad

predstavama zajedno sa svojim glumcima i izvođačima koje
naziva ratnicima lepote i ponovo sa istim autorskim timom (pisac tekstova Jeron Olislahers, dramaturzi Miet Martens, Luk Van
den Dries, kompozitor Dag Tedelman). I ovoga puta, pre svakog
ozbiljnijeg pristupa „Olimpu”, čini se neophodnim kratko vraćanje u prošlost, podsećanje na korake što su prethodili, dela
koja su „performativni zapis o istoriji , kako pozorišta uopšte
tako i o svojoj vlastitoj”, o povesti stvaranja jednog autora i
njegove jedinstvene po-etike.

PROMETEJSKA VATRA
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Posle dubioznih introspekcija kroz prostor pozorišnog
jezika – izražavanja kao kreacije / ludiranja fantazmagoričnih
privida unutar teatralizovanih stilizovanih sentenci napisanihigranih svetova, žustrog petosatnog provođenja kroz ostatke
postmodernih zanosa i zavođenja (u predstavi „Moć pozorišnih
ludosti” koja je obeležila godine pozorišta i godine BITEF-a),
Jan Fabr, stvaralac nesputane mašte i odlučnih poteza nastavlja svoju tragalačku avanturu. Posvećeno bavljenje odabranom
temom pokreće novi krug preispitivanja, nova igra postupno
razvijana i dugo mišljena (kroz crteže, još nejasne, ne-potpune
vizuelne sheme, crno-beli film, performativne skice, instalaciju koja nagoveštava, tek napola govori), ishodi kao raskošno
formulisana opera od glasova i slika; izvajana i rečju i bojom,
svetlom; scenska kompozicija „Prometej pejzaž II” (Trublejn /
Jan Fabr Antverpen Belgija, 45. BITEF) mogla bi se još nazvati
kao moć resinteze „umetničke” stvarnosti post-post-mitskog
doba koje još preispituje snagu delovanja tradicija antičkih pokretača – popravljača – buntovnika protiv čvrstog ustrojstva
svetova. Pripovest o smelom kradljivcu vatre sa neba, od bogova, koja treba da (pr)osvetli mrak sveta ljudi, okovanom Prometeju postojanih, besmrtnih uverenja o važnosti učinjenog,
smeštena je u prostor zabranjene vatre – i u pozorištu i svuda
uokolo njega (vatra se uzima kao simbol strasti, delanja, novog stvaranja, pre-oblikovanja): scenografiju, geografiju predela
čine pesak, crvene kofe (takođe pune peska) i sekire, džinovske
boce komprimovanog gasa za gašenje požara, čitav vatrogasni
instrumentarijum u rukama budnih čuvara, zastupnika „sile
i vlasti”. U uvodnom delu, svečano intoniranom preludijumu,
dvoje glumaca ponavlja pitanje: „Da li smo očajni?”; sa plamenom reči na usnama i zapaljenim cigaretama u zabranjenoj
zoni, glasom buntovnika i gestom prestupnika, oni nastupaju
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ostrašćeno, teatralizovano, u isto vreme i kao vrsni poznavaoci
i racionalni analitičari mogućih poznatih varijanti tumačenja ishoda Prometejeve priče-bez-kraja u prosvećenoj povesti naših
savremenosti. Ali, jasno je da je tek moguće izgovoriti, poređati jedanaest citata (znamenitih umnih naučnika, teoretičara,
psihologa pre svih) kao hrpu praznih mada zvonkih ljuštura o
tome koji bi to ovovremeni junak, neki novi Prometej mogao da
postoji i bude vredan prevratničkog, okrepljujućeg čina (novi
Hamlet bi svakako bio terorista, a Prometej?). Kakav je status,
upotrebljivost raspoloživih, nataloženih znanja, ljudske umnosti, da li se igra koju bogovi igraju sa ljudima može razumeti,
razjasniti, da li se čin ili patnja tragičnog junaka-čoveka mogu
sameriti pshiloškom matricom? Glasni, uzbuđeni govornici u
predvorju „Prometejevog pejzaža” utonulog u mitski, kosmički
mrak i prazninu, zagovaraju opraštanje od doba psihologije, negiranje temeljnog sistema objašnjenja zapadne civilizacije (od
Frojda do Junga). Bit tragedijskog ne može se svesti na shemu,
aksiom, neiskaziv bol i patnje vezanog, sputanog bića pretvaraju se u zaglušujuću buku koja odjekuje. Ali, i dok se odbacuje,
proklinje i ubeđuje u lažnost aforističnih fraza, pita se gde je
taj naš heroj, i dalje se doziva: „Heroji su nam potrebni sada!”
Dramatis persone oko vezanog, u mrežu uhvačenog, kao Hrista
razapetog, (ne)savladanog prestupnika, i junaka i žrtve (preteći oganj koji bi mogao da zapali branjeni svet, užarena lopta
Sunca, samo su privid, sugerisane opasne vizije, projekcije na
platnu koje ukrašavaju prizor) emancipuju – evociraju društvo
bogova-među-ljudima u manje ili više direktoj vezi / obraćanju
Prometeju (Hefest, Atena, Epimetej, Ija, Dionis, Okean, Pandora).
Tekst tragičke pripovesti menja formu i način kazivanja,
Eshilova poetska dramska struktura ponesene fraze i gustog
biblijskog stiha pretapa se u osam monologa (izuzetan rad Jerona Olislahersa). Svaki od mitskih aktera koji okružuju Prometejevu priču – usud (postvaren i moćnim glasom i impresivnom pojavnošću), dobija vispreno ispisan / montiran tekst /
govor u kome je i „istina” Prometejeve mitske uloge i mesta
i njena interptetacija / zaborav, gde komentar (osuda) sustiže
komentar, stavovi se postavljaju i negiraju a supstrat mitskog
arhetipa raspričava, preokreće, ironizira, negira i reciklira, hibridizuje do hermetičnog ostatka, bujice uskovitlanih reči naročitog zamaha, upotrebljivih samo za krepko izgovaranje. Tako
se otvaranje moguće rasprave oštrih, ne-prijatnih uvida, direktnijih vezivanja – kontekstualizacija, pretvara u sled aktuelnih,
prepoznatljivih filozofema koje majstorski reinterpretiraju –
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resintetizuju čitavu ovovremenu mudrost u tumačenju stanja
očajanja-bez-nadanja, bez vatre, čak i plamička. Svaki monolog
Prometejevog saučesnika, sabesednika, prati raskošno komponovana, komplementarna igra svetla, zvuka, dima, pokreta
virtuozne ekspresije telesnog (u suprotnosti strasnih pokušaja
da se vatra bića oslobodi i prenese i istovremenog posipanja
peskom, nastupom ljudskih figura koje se pretvaraju u „lomače
strasti” ili su poput nojeva sa glavama uronjenim u vatrogasne
kofe), što se pokazuje kao revijalni reprezent, vizuelni analog
zbrke u snažnim, udaljenim udarima prepletenih – pomešanih
– izgubljenih značenja u izgovorenom. Obnavljanje, aktuelizacija slučaja i razmatranja potrebe / uloge / statusa / moći /
opasnosti (po mirno okruženje!) novog Prometeja pretvara se u
majstorski izveden ogled o moćima sveprisutne retorike koja
objašnjava, „traži izlaz”, pokazuje put, zavodi i „osvešćuje”. Lavirint (govorenih) istorija, mudrovanja i kaža, potvrđuje moć reči:
one pale, šire se kao plamen, uznose, gore i nestaju ostavljajući
dim, ništa, vožnja po ovakvom „točku neophodnosti” jedina je
preostala beznadežna mogućnost. Nudi se i obavezno, tako potrebno naravoučenije, a ono je prepušteno Pandori: sve u njenoj kutiji zatvoreno otvoriće znatiželja, vatra / muka / plamen
čovekovog samo-saznavanja biće jače oružje od Prometejevog.
Biti žrtva ili junak ostavlja se kao pitanje pojedinačne odluke
i (odabrane) sledstvene sudbine, a onda je opet sve na početku, nova priča raznolikih odjeka i prividnih uporišta, raspričana, zapletena, nedelatna. „Prometej pejzaž II” sa vatrogascima,
govornicima i rečima koje su već izgorele, svedoči o tekstu koji
se nastavlja in continuo i kontekstu koji se izbegava, zaobilazi,
stalno okružuje novim tekstovima, tiradama, aforističnim skrivalicama, pojašnjenjima, ponudama izbora. Nemogućnost uspostavljanja stava, određenja gledišta, konteksta koji imenuje i
ukazuje, obznanjuje se kao strategija svekolikog mišljenja, tumačenja stanja stvari, mera postojanja i preko krhke, izneverene Prometejeve skaske. U svetu ljudi, haotičnom, rasparčanom,
koji je nemoguće iznova sastaviti, dovesti u sklad, iznaći / stvoriti deliće koji nedostaju i obnoviti strukturu, tragično ostavljenom bez mogućnosti smirenja, nalaženja spokoja, bez zanosa i
vatre koja pokreće, gde i napor da se popularna pesma otpeva
(„Light My Fire”) a da ona zvuči i znači propada, ne nudi se nikakav oslonac, utočište: svaka instrukcija je destrukcija objavljuju
mehanički, preko mikrofona, hladni i udaljeni glasovi bogova
koji gromko odjekuju po pustom, ugašenom pejzažu. I drevnasavremena pripovest koja kazuje o tom i takvom svetu zanavek
je izgubila uzvišenost, okrepljujuće delovanje kroz spoznaju i

saznanje, samilost i strah, „dve glavne emocije koje pokušava
da saopšti grčka tragedija” ne dotiču gledaoca na očekivani način niti vezuju njegovu sudbinu za sudbinu heroja „čisteći ga
od telesnih otrova”.

KAD JE SVET JOŠ BIO MLAD
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Da li je i dalje vreme za velike, civilizacijske priče i kako ih
ponovo ispričati? Ako se Prometejeva skaska prostire po praznom pejzažu savremenosti bez odjeka a tragički usud mitskih
junaka ne uzbuđuje niti nagoveštava i mogućnost katarze, kako
nastaviti putovanje, na koji način pristupiti i pokrenuti dublje
doživljaje i saznanja mitom obeležene stvarnosti? Pošto „Prometej pejzaž II” zasniva kritički pogled na pejzaž sveta, čini se
da Jan Fabr nastoji da u svom novom radu (predstavi „Olimp”,
vrhuncu 51. BITEF-a), bez direktnije izvedenog konteksta, vodeći se prirodom (ne)reda dionizijske igre, dugotrajne svetkovine orgijanja i neprestanog odigravanja komedija i tragedija
kao obrasca funkcionisanja i sadašnjosti, samo izloži i prepusti
igri celu mitsku lektiru, ingeniozno osmisli poziv i pruži priliku
da se kroz ceo jedan ciklus dana i noći proživi bez ostatka u
prostoru tragedije koja se odvija „u krvi, u znoju, u ljubavi, u
strasti”. Tako se kroz četrnaest epizoda dionizijskih svečanosti
priređuje celodnevni furiozni ritual u formi savremenog okupljanja, bdenja, rejv žurke, pokreće dešavanje u kome je bitno
učestvovati, biti u igri, drugačijem, prisnijem dodiru sa mitskim
predstavama. I „Olimp” se razvija kroz dugotrajno istraživanje,
pronalaženje odgovarajućeg jezika za pripovedanje složenih,
slojevitih tokova, scenski, likovno, značenjski bogatog izraza,
reč, pokret, zvuk, glas i muzika, prizor – slika stoje udruženi
u osobeno komponovanoj postavci (ja nisam multimedijalni
umetnik veli Fabr, kretnja, ples, govor, napev, različite forme
izraza približavaju se da bi se između njih ostvarile bitne, bliske veze, ja sam umetnik poistovećenja). Mitski narativ uzima
se kao ogledalo istorije sveta i ljudskog u njemu, fragmenti
rasutih zapisa o bogovima, vladarima, očevima i deci, podanicima i herojima, o žrtvovanjima, pobunama, krivicama i stradanjima, kao istrgnuti listovi praknjige postanja sakupljaju se i rekonstruišu veliku priču u koju su upisane prepletene povesti
predaka, obrasci potonjih događanja velikih istorija, epohalnih
i civilizacijskih raskršća. Pri tom autor kao predani, posvećeni
hroničar, sastavljajući polako apartnu antologiju drevnih napisa i engrama zajedničkog pamćenja, preuzete pripovesti pre-
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vodi u raskošne raznorodne umetničke iskaze u čijoj osnovi
virtuozno evocirane matrice prošlosti govore i čitaju se kao
široki odrazi svekolikih i današnjih slučajeva, načela, prilika i
stanja. Stvaraju se mogući, lični zapisi mitskih priča, oblikuju
načini govorenja i scenskih pisanja tih priča od zvukova, boja,
ritmova, pojavnosti oživljenih zbivanja i figura, prati ispitivanje
granica glumačkih i gledalačkih moći i delovanja, a pre svega
ostvarenja mogućnosti jezika, da se izgovori, iskaže, ispriča i
oslika, oseti ono što je važno. Izvođači su kao odabrani, prvi –
poslednji ljudi, ostavljeni sami u jeziku, prepušteni njegovim
čarima i snazi koje usput usvajaju i uče i igraju, rasipajući ono
mitovima rečeno i duboko mišljeno u milion živih, postvarenih
svetova u kojima očaran gledalac oseća i sopstveno duboko
utisnuto prisustvo.
U svojoj elementarnosti, kao da je u pitanju partitura koncerta ili širkougaona freska čiji se kraj ne nazire, čini se bez unapred smišljene pravilnosti i logike postepeno se u uzbuđujućem
redosledu unosi / ukazuje deo po deo celokupna mitska građa
od one sabrane u Homerovim epovima do upisane u dela velikih
tragičara i potezom savremenika piše raskošna saga o čovečanstvu. Dvadesetčetvoročasovna struktura „u direktnoj je funkciji
događajnosti” u smislu dovoljnog prostora u baš toliko dugom
vremenu potrebnom „da bi se događaj zaista desio – kako na
sceni, tako i između publike i izvođača”, pripovest do kraja izložila i zaokružila. Dočarano doba nastanka tragedije (kada je svet
još bio mlad) širi se u vreme bez vremena gde se reč i pokret odzvanjajući u večnosti upisuju u sadašnjost kroz koju se sustiču,
ogledaju, pretapaju vrednosti prošlosti. „U čitavom mom opusu”
ističe Jan Fabr, od kraja sedamdesetih do danas, vreme je ključni
pojam” (ono može da se uoči i na njegovim crtežima, likovnim
radovima), „vreme je skoro kao partitura, nešto što ’vidite ’” (zapravo osećate to vreme koje je bilo potrebno da rad nastane),
ono je „kao mreža”, u toj mreži se stvara, „u nju se polako, veoma polako hvataju različiti sadržaji”. Šta je vreme u pozorištu, šta
se zbiva kada se vreme razvuče, to su stalno prisutna pitanja, u
lavirintu slika – vremena Fabrovo pozorište intenzivira sadašnji
trenutak, to pozorišno večito ovde i sada, donosi i izvođaču (kao
deo istraživanja u procesu rada prati se „način na koji tela postaju kontaminirana vremenom i umorom, kako se psihički i fizički
reaguje”, kako se izgovara tekst) i ne-umornoj publici drugačije
iskustvo vremena u kome sve protiče sporije, u ritualnom, posvećenom prisustvu, koje deluje sve gušće u svom središtu (ili kao
da u dugom izlaganju prizora namah zastaje). Događanja pokreće
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i vodi unutarnja nekaziva sila, scena se polako priprema, gradi
od vinjeta tišine, svetlosti i boja, izgleda da priča najpre okleva u
svom govoru ili iznosi i ponavlja samo bitan deo, slike sakaćenja,
razvrata, orgija, tela što oblače i svlače bele odore (svečane toge),
prerušavaju se i ogoljavaju, farbaju, prljaju i peru, sve radnje tihe
ili silovite, bučne, akcije ili odmaranja, kratki periodi spavanja,
traju u realnom vremenu ali se doživljavaju kao izglobljene iz
svake stvarnosti, pripadajući samo jednom pozorištem deljivom
magičnom trenutku (to je potpuni iskorak iz svakodnevnice „u
jednu izmeštenu percepciju i stanje svesti”). Hipnotički prizori
ekstaze, mahnitosti, naglašene fizičnosti i poetizovanih predaha
sklapaju se kao delovi spektakla što se odvija u okvirima dionizijskih svetkovina slobode i lepote, snage života (ili savremene
revije gde svet raspevava – igra svoje mitske numere), a koje vodi
Dionis sam, zaštitnik tragedije i pozorišta otelotvoren u ceremonijal majstoru vragolastog nastupa i dečačkog lika i osmeha.
Vidno je autorsko zanimanje za principe, istoriju predstavljanja ljudskog tela („poziv na sticanje uvida u tu uzbudljivu drugu nagost”), tek u igri ono sobom otkriva nova značenja (preko ideja – ideala lepote i harmonije), u oslobođenosti,
izloženosti, krhkosti otvara se kao knjiga tajni, žudnji, poraza,
samo-spoznaje (erotizovane smrti). U orgijastičkom zanosu,
telo je pobuđeno, troši se, ono je i realitet (čovek što igra sebe
u sudaru sa mitskim senkama) i činilac, znak virtuozno živog
pisma igre, i estetska činjenica i medijum kroz koji se ostvaruje neposredan doživljaj, otvaraju mogućnosti za produbljeno
opažanje, potpunije osećanje stvarnosti prema ukazanim daljim planovima ljudske trag(ikom)edije. Pripremljeni dugim i
intenzivnim scenama bez reči (plesnim, ritualnim) ispunjenim
ponekim zvučnim odjekom (ili radnjama učesnika u kreiranju
prostornih aranžmana – instalacija ili sopstvene pojavnosti –
odeća se menja, šminka nanosi i skida, pa opet stavlja, najavljuje karneval prikaza), mitovi o bogovima i herojima najčešće
bivaju frontalno izrečeni ili u formi dijaloga (ponekad se doda
pojedinačna lična izjava ili se publika horski savetuje ili opominje – da ustane sa sedišta i brani svoje vreme sa kojim mora
da se suoči, u kom se odriče slobode) i to u izuzetnoj govornoj
– glasovnoj artikulaciji, pa u Fabrovom teatru telesnosti, materijalnosti, likovnosti, suština ovih iskaza arhetipske, iskonske
snage koja je univerzalna moćno odjekuje i sigurno dopire do
gledaoca. Pokret, fizička izražajnost kojima se mere izvođačke
granice – produženo, naporno izvođenje pirueta kao uvodnog
dela teksta Ifigenijinog monologa koji se odmah potom jasno
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kazuje, izdižu igru iznad fiktivnog, teatralizovanog do stvarnosnog, egzistencijalnog, suštastvenog. U razigranoj pozorišnoj
dioniziji, reči drevnih priča, glasovi, uzvišene arije i okrvavljena
tela u hitnji i traženju sebe – drugog, svi oni zajedno govore o
ljudskom bolu koji ne prestaje još od mitskih vremena, o svetu
osujećenosti, nepravde, surovosti, izdaje, nedosegnute ljubavi
i postvarenja. Prizori se prepliću i nadovezuju, iz svake pripovesti iscrtavaju se i ukrštaju linije značenja i veza, inscenacija prati nameru da između mita i ponuđene priče veza ne bude čvrsta
(mit se ne preslikava scenskom igrom) ali da se očuva osećanje
kako oni potiču iz iste materije, iste misli, trajnih pitanja života
u kojima se ne pronalaze pravi odgovori, da u stvorenoj atmosferi konfuzije „realnih i nadrealnih slika” nad verno predočenim
elementima fabule stoji „vanvremenost egzistencijalnih zagonetki”. Znalački plasirane muzičke deonice i koreografija tela ali
i naročito intoniran govor održavaju emotivnu tenziju, dok kreira impresivne scenske slike – poeme o junacima i (polu)bogovima čini se da Fabr stvara i vodi po pejzažima lične mitologije.
Obično se ističe da je „Olimp” kulminacija estetike performativnog gde je važno zajedno biti, doživeti, dok se razumevanje i
tumačenje, estetski sud stavljaju u drugi plan. Naravno, ne treba smetnuti s uma da to ne isključuje da pažnja takođe bude
usmerena na čitanje tragedije kako je Fabr vidi, mnoge aspekte
izvođenja, da se u delu širokih zamaha i jarkih postignuća tek
analitičkim pristupom ostvaruje punoća utiska.
Kraja nema, nade nema, kaže se na početku i ove reči stoje kao opomena, izdvojen moto velike priče koja će postepeno
krenuti da se odvija (usporenost nagoveštava mitsko vreme u
kome se stvari iznova obznanjuju, istorijskog, civilizacijskog
toka što i dalje traje). „Dadoh im tek ludila malo” navodi Dionis
u svom uvodnom aforističnom monologu, najavi igara u čast
kulta tragedije (tekst se i kasnije ponavlja da se ne zaboravi),
„udesih da se u čast moju za orgiju odenu, to moj je proces
obrazovanja,... osveta moja prevazilazi sve”. U zavodljivom dionizijskom plesu – uvertiri (telesnost se ističe kao primalni
oblik ljudskog postojanja, i gospodar i rob su isto, pomama
lako obuzima), čini se da sa lepih figura u pokretu otpadaju
komadi mesa. Krvoproliće je svuda dokle oko seže veli Dionis,
leševi su nagomilani visoko, videće ih i „treća generacija dece
naše”, trupe su harale, palile, pustošile, uzdrmale temelje „ali
izvor naše patnje presahao nije”. „Koji bol najviše boli, oštrica
mača ili utvare reč”, koji strah je najjači, koji je to zvuk, „to krv
pulsira u mom unutrašnjem uhu”, ritam osvete za mene je sve,
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čuju se glasni povici Eteokla i njegove družine dok uporno, bez
predaha, preskaču lance umesto konopca i pritom pitanja koja
mnogo puta ponavljaju skandiraju na način američkih vojnika
dok uvežbavaju ratničke igre. Posle izuzetnog napora, izvođači
prave predah uz sladoled, sugeriše se da pozorište ovoga puta
ne predstavlja, tu se život igra i igra živi, pozornica je mesto
stvarnog zbivanja gde se prepoznaju, postvaruju tragovi mitskog u prostoru, vremenu, čoveku. Događanja, celine koje se
prožimaju i nadovezuju, koriste isti prostor, nad njim se dižu i
spuštaju svetiljke, uvek u drugačijem rasporedu prosvetljavaju
mrak, svaka se scena odvija pod niskim ili visokim nebom – pogledom – glasom bogova. Sa strane, uvek prisutan, sa sočnim
grozdovima u rukama Dionis (kao muška i ženska prilika – rodne razlike se inače poništavaju, muškarci igraju ženske uloge i
obrnuto) mirno posmatra mahnitanje ljudi u okrvavljenim odorama ili umazanim zemljom, ponekad se kratko uključi radi komentara ili da uputi kako dalje. Nižu se prizori nesreća, pominju
prokletstva, časovi grozote, glas ukletih govori da u ovom bezvrednom svetu zarobljeni smo svi, žrtve smo laži, prevare, kriva
je igra koju bogovi skrivaju, sudbina, besmisleno stanje u kome
smo. Užas je biranje „između ničega i svoje samoće”, bes narasta i uvek dobro služi, „evo požude, evo straha, evo krvožedne
želje”, ona se ponavlja u beskraj. Srca su od kamena, ljubav je
pitanje šta je? („nelagoda nedostojna patnje”?), voljeno biće je
biljka u saksiji, začudna, mračna posveta ljubavi i samoći uz
zvuke arije Casta diva ispunjava prazninu. Nasilje, strast, politika, sve to ide zajedno (provlači se i po neki savremeni poziv
na odbranu demokratije i kulture!), umešno je postavljena igra
Edipa i krune kao vispren ogled o iskušenju vladanja. Napor
je da se kruna uzme ali još je veća borba da se skine, glava je
sa njom teža, telo se povija i pada, ona upravlja i pokretom, ne
može da se odvoji ni od ruke za koju kao da je zalepljena: kralj
čini stvari protiv svoje volje upućuje Edip, moć znači dobiti sve
bez straha a kralj je upravo izvor straha. U mržnji je uteha, osveta za učinjeno zlo je neodložna, ali kuda pobeći posle svega,
„šta može da obriše taj prljavi naum ubistva” još se pitaju Elektra i Orest. Muškarac odeven kao žena predstavlja Medeju, jednu od bića najnesrećnijih koja je postelju decom blagoslovila
a zatim ih ubila, u Jasonovom monologu rečenica se pretvara u
krik, traži se odgovor koji nemaju ni bogovi – od čega je sve počelo, od ljubavi, iz zlobe, da li je sve maskarada koja ne može da
opiše dubok bol, pravu žalost, muku koja će večna biti. Zakoni
ne dolaze od bogova, ne odišu pravdom, izjedaju sve što nam
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je nekada bilo sveto, „zakon se plaši samo mudrih ljudi” kazuje
odlučno Antigona koja je počela da misli svojom glavom i ostala redak smeo borac verujući u slobodu govora.
Taština je ključ, sirovost svega, ekstaza, zaključuju Dionisijeve bahanatkinje, priređen antički sastanak na vrhu, fragmenti raznoliko uokvirenih i intoniranih tragičkih pripovesti,
kao da protiču na fonu bezumnog ludovanja raspomamljenih,
smehom obuzetih žena, majki – lovaca i sopstvene dece, krvavog pira uz vino heroina sa vencem cveća oko glave i komadima mesa oko vrata. Njihova bludničenja i tirade uz ritam bubnja
koji vodi u trans ubedljivo obznanjuju da u svemu je, mitskim
vremenima začeto, ludilo izvan svake sumnje. Vragolasti Fabrov
Dionis ima dodatnu ideju: „svakom je potrebno da bude pomalo lud” ponavlja on i ta obična ludost suprotstavlja se onoj velikoj, bezumnoj; tako scene u kojima na znanu muziku i (filmski)
glas Grka Zorbe što se čuje, slepi Edip sa nagim muškarcima, a
potom Elektra i Orest igraju sirtaki, donose rasterećenje, osvešćenje. Duhovita je epizoda i ona o Krispu koji krvavih grudi
nemušto promiče kroz priče – slike drugih tragedija sa svojom;
u obraćanju posle svega on veli da nije siguran ni da mu je to
ime jer je zaboravljen, kažu da je neko nešto napisao o njemu,
komad, tragediju možda ali se ona izgubila pa se i on izgubio,
niko ga se više ne seća i to je njegova tragedija. Fabr suptilno
aranžira i omamljivu atmosferu scena odmora, kratkog sna kao
delove predstave; uz pesmu i reči uspavanke („sad kad zamori
me dan nek moja žudnja k’o detence umorno bude”, „počivaj
voljeno blago moje, o slatki snovi uspavajte ga, nek’ mu pusta
želja pohote puna na javi procveta”), predah glumaca na pozornici (mita) kao uzglavlju čita se kao mali predah čoveka između
prizora jave, nevolja, surovosti punih. Po podu ostaju razbacana
srca probodena noževima, leže mrtva tela, iznad je polunaga
ženska figura simbol lepote i obožavanja, doziva se Zevs „koji
sva dela vidi”, izjava „...ali naše seme će opstati” više je pitanje.
U fantastičnoj završnici, na sceni koja se sve više ispunjava,
uljem namazanih tela kao pelivani nastupaju borci u igri-bezkraja; uprljani, neuhvatljivi, nesavladivi protivnici su u tesnom
zagrljaju, na tlu pokrivenom zemljom, krvlju, posutom ružama
propinje se i valja masa telesa. Odmor ratnika je kratak pa onda
sledi nastavak, „uvek iznova te male vežbe jednoličnosti, te nenadahnjujuće probe, ta bleda podražavanja”. „Da li vas reč heroj
vređa, zašto me onda ne poštujete” započinje govor mitski junak (sa čijih ruku kaplje krv), nema ničeg uzvišenijeg od borbe,
„hoću svoju počast natrag”. Ali odgovora nema, usred svečane
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tirade, epiloga tragedijske pripovesti, sa svih strana počinju
da padaju, proleću raznobojni papirići kao prašina zvezda, oko
heroja koji leži rasipaju se boje i zlatne konfete, tela kao da
su obuzeta sve bržim pokretom koji se ne dâ zaustaviti (trkau-mestu) prebojavaju se, maskiraju, ukrašavaju. Kroz vatromet
boja i svetlosti i buru glasova počinje razuzdani ples (u slavu
junaka?), sa Dionisom posutim zlatom tela nalik na namalana platna u frenetičnom pokretu promiču kao izložba božijih
stvorenja namazanih svim bojama (radosti?); sa neverovatnom
energijom posle dvedesetčetvoročasovnog obznanjivanja tragedije sve se završva kao neobuzdana igranka-bez-prestanka.
Poslednja reč pripada majstoru svetkovine: „I to bi bilo to? Da
li je to kraj mrski prijatelju”, upitaće Dionis. „Da li su svi klišei
istiniti? Nijedan čovek ne prihvata istinu postojanja..., istina ne
postoji šapuću neke poete, istina je ludilo”. Sve se produžava, a
i to je samo početak (kraja nema, nade nema već je rečeno) mudruje Bog vina i mahnitosti i savetuje: „ostavi se moći, uživaj
u sopstvenoj tragediji, diši, diši, zamisli nešto novo...” I daj svu
svoju ljubav. I to bi bilo to. Olimpijska pustolovina sa Janom
Fabrom. Moć pozorišnih ludosti.

dometi

PEJZAŽI POZORIŠTA JERNEJA LORENCIJA

Na početku beše...
Gde smo sada? Zašto nema sanjara? Gde su svi? To su bila
glavna pitanja – programske teme Slovenskog narodnog gledališča iz Ljubljani u nameri da se pozabavi tragovima utopije
u vremenima kojima se jedino sugerišu sve same distopije. Da
li nešto još postoji u našem svetu, svesti, na šta se oslanjamo,
koja je to reč koju govorimo, misao koju nosimo, priča koju kazujemo? Ovakva pitanja se uvek stavljaju kao prva, to su ona
takođe najzvučnija i u biblijskom tekstu: šta je bilo na početku,
ko smo mi sada i kuda idemo, ko smo mi koji jesmo? Vraćanje
prvim pitanjima, arhetipskim temama, drevnim napisima čini
se naročito umesno; u času kada se govori da treba nanovo da
počnemo nešto da mislimo, Biblija je jedan od osnovnih tekstova naše civilizacije kome se uvek vraća da se još jednom
posluša njena reč, promisli njena misao. Biblija jeste „knjiga
koja prvenstveno motiviše i afirmiše život”, u njoj su sadržana
pitanja života. To je „velika knjiga o čoveku uopšte, koji se kroz
život bori za ljubav, sreću” (kaže glumica Maruša Majer). Važan
arhetipski tekst „počinje postanjem sveta, a završava se novim
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svetom, novim nebom” dok se između ponavlja „pregršt egzistencijalnih pitanja, teških i mučnih”: da li ima nešto novo pod
suncem i tim novim nebom , da li je bilo šta što se čini smisleno
ili je sve kako propoved kaže taština? Ako čovek traga za nekim u sebi i oko sebe da bi mu pomagao, ko bi taj neko mogao da bude (koji bi to bio Bog?). Biblija se uzima kao najveće
delo svetske književnosti, sveta knjiga, kao „jedan od drevnih
kanoničkih tekstova” na kojima se zasniva naša civilizacija. U
pozorištu Jerneja Lorencija, maštovitoj igri poezije, duhovnosti,
rituala, istraživanja teatarskih mogućnosti krupnih epskih, pesničkih, ne-dramskih ostvarenja, Biblija jeste jedna od velikih
izazovnih tema na kojima počiva njegova po-etika. I sam naslov
predstave „Biblija, prvi pokušaj” kazuje da je reč o nastojanju,
iskušavanju da se vrlo osobeno štivo izvede na svetlost pozornice ali i savremenog doba zaboravljenih temelja i izvornih
načela bivanja. Velika, najveća knjiga, knjiga svih knjiga ne čita
se u celini, ne može da se obuhvati jednim pogledom, već kroz
pažljivo probrane delove (dramaturg Matic Starina); Pesma nad
pesmama, Knjiga propovednikova, Knjiga proroka Jezekilja, Knjiga o Jovu, Psalmi jesu tekstualne celine što nose svojevrsna
pitanja i probleme, predočavaju teme koje „potresaju Stari Zavet”. Dok se čitaju bez namere da se njima kaže željeno i važno, u njima se ne prati ništa drugo osim svega onoga što one
same govore. U dugom pohodu istorije čiji je pratilac, ćini se da
je u Bibliji sabrano, sačuvano sve ono što je ljudsko, osetljivo,
surovo (u njenim gustim redovima govori se o usamljenost ili
gubitku uporišta, čežnji za ljubavlju i ispunjenju u drugom, ali
i o mržnji, nasilju, ugrožavanju sebe ili drugog).
Sa svojom posvećenom ekipom, u knjizi svih knjiga, „u
obećanju svih obećanja, u razočarenju svih razoračenja”, Jernej
Lorenci traži Priču, ili dve. Možda o „čoveku koji je verovao a nije
imao u šta da veruje” ili o „čoveku koji je živeo a nije imao za
šta da živi”, možda o Bogu koji se povukao ili o onom koji se
nije pojavio ili onom koji je stalno tu, „prostor između mene i
tebe” i od nas zavisi da li ćemo moći da ga ispunimo božijim što
je odvajkada međuprostor ljudskog. Upravo dotle, do kraja, do
laganog, krhkog, ranjivog mesta vodi, kako sam kaže reditelj Lorenci; do prostorne rane. Biblija je „okean materijala” što podstiče
na stvaranje ali je uvek pitanje kako mu pristupiti. Naročitom
hrabrošću da istražuju sa tekstom (pa gde ih to odvede), svaki od
glumaca za sebe od ponuđenog pravi svoju montažu, priređuje
sopstveni tekst i tako biva i njegov autor; sa vrlo ličnim doživljajem grade se pojedinačni monolozi i oni izvođačima bivaju tako
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bliski (samo njihovi), bez posebnih (nametnutih) uputstava kako
ih interpretirati, specifičan stil igre gde je pripovedačko u prvom
planu postaje neobično zanimljiv i inspirativan. Kao da su izvođači do krajnosti ušli u tekst ili je on zaposeo i potpuno prožima
njihova tela, postiže se najprisnija, dragocena veza između glumačkog, ljudskog bića i onoga što se lepotom dikcije i biblijskog
jezika osobenih zvučanja / značenja izgovara kao tekst-sebe. Rediteljski potezi su diskretni, suptilni, u gotovo praznom prostoru,
bez velikih promena, pod istim svetlom ističe se moćna igra izražene emocionalnosti i duhovnosti, u odsustvu ikakvih ubačenih
savremenih konotacija, u atmosferi čujnog iskonskog vremena,
kazivanje opojne biblijske fraze u kojoj je i uverenje i traženi mir
i trag istine izdvaja se kao bitno postignuće još jednog mitskog
putovanja. Na početku a i kasnije, glumci – pripovedači biblijskih
priča su na stolicama naspram gledalaca (tek na trenutak, kao
da se postvaruju slike izgovorenih reči skicira se neki scenski
prizor) i stiče se utisak da je ono što se zbiva druženje oko velike
knjige koja se čita, susret sasvim sigurno neobičan i uzbudljiv
u kome drevni jezik i priča u njemu otvaraju predele i donose
misao i osećaj, obred „na kojem se okupimo i želimo da nam
nešto dobro uđe u dušu”, „ispovest glumaca koji su iz sebe hteli
da izreknu neke stvari” (kako misli glumac Marko Mandić). To je
i samo prijatan, neobavezan poziv na čitanje i prisustvo, s tim da
je jasno da je tumačenje Svetih spisa uvek samo pokušaj. O čemu
i govori „Biblija, prvi pokušaj”.

RITAM LJUBAVI I SMRTI
Jernej Lorenci nastavlja predano bavljenje drevnim pričama, „tim prvim dokumentima ljudskosti”, u njima su kako zapaža „divno bolna svedočenja nepromenljivosti čoveka”, njegovih
arhetipskih htenja i frustracija nekad i danas (u tim htenjima
su i „moć, čast, slava, bol,... tuga, jad”, traženje smisla, pokušaj
prevazilaženja samoće). Koliko prošlost utiče na sadašnjost, to
je prvo pitanje koje otvara projekat Epika balkanika, osmišljen
kao istraživanje balkanske epske poezije. Tekstualno polazište
predstave „Carstvo nebesko” nastale u tom radu (festivalska
koprodukcija Narodnog pozorišta iz Beograda i Bitef teatra)
je srpska epska književnost srednjeg veka, uključene pesme
pretkosovskog i kosovskog ciklusa stavljaju kosovski mit u
središte stvaralačkih interesovanja. Reditelja privlače različiti
motivi – na tematskom planu to je posebno arhetipska situacija obično vezivana za srpsku (svakako i druge kulture) gde
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su u prvi plan izdvojene dve granične uloge – heroja i žrtve
uz isključenu mogućnost posmatranja iz drugačije, mirnije egzistencijalne perspektive. Inspirativno je upravo pratiti odnos
junaka i žrtve, uoćiti i koliko je tanka granica između te dve
krajnosti. Sa druge strane (pozorišnog – izvođačkog plana), epske pripovesti su po Lorenciju „ispisane na fenomenalne, skoro pa telesne načine” pa je onda zanimljivo koliko one mogu
da budu „naše, sadašnje, koliko uticajne”, ali ne delujući tek
„intelektualno, više fizički, ritmički”, kakvu vrstu interpretacija
omogućavaju. Ipak, pre svega treba prvo omogućiti da se čuje
kako ti izuzetni tekstovi zvuče (gotovo da ih više niko ne čita,
niko sluša, njima se katkad vraća samo po potrebi, češće političkoj, pa je umesno vratiti dostojanstvo toj poeziji kojom se
neretko manipuliše), oseti „koliko pobuđuju imaginaciju, koliko emociju”, predoči lepota i snaga (stare) poezije, tim pričama
i pesmama dâ sopstveni glas, nađe oblik kroz koji će to biti
nešto što je nastalo sada (odabran izvođački tim kao posvećen
poetski kružok u kome je važna reč, lepota izgovaranja, verno
prati ove rediteljske zahteve). Narodne pesme možda najistinitije govore o jednom narodu, njegovoj „veličini, dugovečnosti”,
one su riznica njegovog porekla, zapis bića, pružaju „osećaj pripadnosti,... sigurnosti i zajedništva”, u teškim vremenima bodre
duh i hrabre da se opstane, uz epiku se tumači istorija, temelje verovanja i ideologije, oblikuje život. U bliskom susretu sa
srpskom epskom poezijom Lorenci ističe da pokušava da ne
formira (očekivane) striktne stavove; tek postepenim ulaskom
u materijal koji je obiman i bez granica, polako se dolazi do
onog šta i kako da se radi uz odluku da to ne bude nikakva
vrsta političkog teatra već da se sagleda šta se krije unutra u
tom gustom, ne lako prohodnom pismu narodnog pesnika koje
se otvara kao svet sâm. Polazi se od stava da „nemamo pojma
šta je to istorija”, da ništa ne može da se uhvati do kraja, da sve
uvek izmiče, da je čovek nedokučiv, nikad potpuno ne možemo da se sagledamo, da svako ima pravo na neki svoj pogled
i nema konačne odluke. Središnje pitanje epike „Kojem ćeš se
privoleti carstvu?” biva i u razvoju predstave veoma važno; igra
počiva na suprotnostima – istorijsko-mitsko, zemaljsko-nebesko, „staro-mlado, žensko-muško, pojedinac-kolektiv, govorpevanje, iluzija-aluzija”, na pretapanju planova na svim nivoima, od glumca ka liku, od mitologije ka mitomaniji, od jednog
registra ka drugom, na podeljenosti između racija koji „nema
odnos” i emotivnog doživljaja. Prvi deo odigrava se na Sceni
„Raša Plaović”, gotovo linearno pod jakim svetlom na pozorni-
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cu što se produžava u gledalište stavljene su stolice na koje sedaju elegantno odeveni izvođači: bliski susret, veče uz pesmu
na Lorencijev način može da počne.
Devetoro raspoloženih glumaca koautorski je uključeno
u oblikovanje tekstualnih materijala, bivajući i kao neka vrsta
tumača poezije i diskretnog konteksta. Važno je da se glumcu dâ više mesta, to je pretpostavka iz koje se razvija radioničarski princip u omiljenoj rediteljskoj metodi koja nije pitanje
koncepta jer njega (niti ideologije) nikad od početka nema, ako
sam tekst u savremenom pozorištu na žalost znači sve manje,
kontekst nikako ne sme da bude jači od teksta, „tekst je čovek”.
Stvaranje jeste traženje, uzajamno osluškivanje igrača kao i
predstave same, važno je „šta nam ona kaže, šta joj treba, predstava treba da bude veća od sume svih pojedinaca”. Postoje tri
tekstualne – dramaturške celine koje se prožimaju: jedna je
epska – poezija se kazuje-recituje, druga dokumentarna – iznose se autentična iskustva izvođača, tekstovi koje oni govore u
svoje ime, treća dramska u kojoj glumci preuzimaju, igraju likove iz epske građe (njihova moguća savremena tumačenja), granice u izvođenju delova ovih celina na početku jasno primetne,
prema kraju sve više izmiču. Zapaža se i jedan skiciran okvir u
kome glumice predstavljaju uvek iste likove, a kod muškaraca
se uloge menjaju, teško je uočiti koji glumac zastupa kog epskog junaka (zanimljivo je da on dobija drugu pojavnost, glas
koji kruži i predaje se dalje). Uz poeziju što se kazuje, lična pripovedanja glumaca o tome kako su se upoznali sa narodnom
epikom unose se u sličnim, lirskim tonovima, o tim važnim časovima života, bakama i pradedovima koji su govorili pesme
priča se sa toplinom i uvažavanjem (mitovi o znanim junacima
boje se malim porodičnim mitovima ne-znanih predaka). I privatni i tekstovi pesama izgovaraju se sa naročitom svežinom,
predstava je živ događaj, forma ostaje otvorena, ostavljen je
prostor glumcima da se uvek nešto novo kaže. Zavodljivo je
brisanje granica između glumca i lika (između Bojana Žirovića
i Kneza Lazara), sve je samo lavirint (bića, personalnosti i njihovih odraza). Prvi deo je baš o tome kako da se uđe u „likove
koji jesu, pa nisu, pa jesu pa još malo više, pa malo manje”
(Lorenci) uz trud da se kroz vreme ti veliki likovi humanizuju,
istakne potreba da svako ima svoj svet i priču, ali i da bude
i deo nečije druge priče (kao i biće iz pesme i njen kazivač).
Prelazak u drugo pozorište (šetnja u pauzi između činova do
Bitef teatra sugeriše i protok vremena i izmeštanje igre, mišljenja u drugi okvir) donosi nešto promenjen prostorni raspored:

FUGA ILI O IZMICANJU STVARNOSTI

U svom komadu i predstavi „(Sa)slušanje” Amir Reza Kuhestani uvodi u naizgled sasvim običnu priču i u njoj izlaže svakidašnji (ne)običan događaj što se zbio u novogodišnjoj noći a
reč je o tri studentkinje u internatu – domu za devojke u Iranu.
Čini se da je to jedna od onih skaski iz života koje zasnivaju nove
mitove ljudske savremene istorije, a da ona opet potiče iz davnih epskih vremena nastavljajući tradiciju pripovedanja blisku
persijskoj kulturi u kojoj su saznanja, istine, povesti, svetovi i
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okruženi gledaocima, za klavirima postavljenim oko okruglog
stola, među ukrštenim mikrofonima sede izvođači (samo oni
jedni drugima vide lica). Prostornost određuju i njena zvučnost
(harmonićni i grubi efekti), instrumenti daleko izmakli iz doba
usmene poezije, šlageri koji dopunjavaju naraciju i sećaju na
vreme („Bila je tako lepa”). U daljem toku naslućuju se sitne
pa sve veće varijacije, nudi pogled i iz nekog drugačijeg plana. Možda se u povratku kosovskom mitu posle svega, poraza,
istorijskih gubitaka, činilo potrebno da se naglase složenosti
posledica (ili u onome što je ostalo do danas nakupljeni mutni
osećaji) pa drugačije zvuče / znače obraćanja kneginje Milice
(Nataša Ninković) Lazaru ili Kosovke devojke (Nada Šargin) mrtvom vojvodi i junacima, način kako se u dva glasa i dva različna
tona izgovara Jefimijina Pohvala knezu Lazaru (jedino korišćeno
delo pisane književnosti ali i sveti spis), ili (ne)primereno deluje naglašeno moderan performans u kome epski junak kao nedorasli ovdašnji mitoman (Milutin Milošević) odglumi čitav boj
i sopstvenu smrt, kao i otvaranje daljih dvostrukosti između
svečanog i ironizovanog, poštovanja kulta i izražene muke pod
teretom tradicije. Možda prelazak u alternativni teatar pruža
izazov za diskretne de-konstrukcije u prvom delu zasnovanih,
posvećenih predstava mitskog, poziva na sadržinsko i formalno oneobičavanje, lagodniji pristup (kosovski junaci sa leptir
mašnama i pijanisti uz to deluju vrlo savremeno). Svakako, ne
treba smetnuti s uma zalaganje Jerneja Lorencija da se u čitanju
epike čuje i lični glas, da sve je samo lavirint gde se traži i gubi,
ništa ne može da se osvetli do kraja. „U narodnom blagu krije
se neka čudesna lepota i neposrednost, ono ima snažan ritam
koji liči na ritam ljubavi i smrti” zaključuje autor i takav ritam
vodi ga na putu kroz lepotu epske rime, od osećanja do značenja, između kolektivnog i svog, zemaljskog i nebeskog sve do
carstva pozorišnog. Onog koji baš te ritmove prepoznaje.
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stvarnosti nastajali u kazivanjima, prepričavanjivama, predanjima, u njihovom saopštavanju, razmeni / raspravi i slušanju. Ova
nova priča u drevnom duhu priča se na osoben način, narativna nit se spaja i kida kroz dijaloge i opsežne monologe, uporna ispitivanja i mučno traženje razjašnjenja u odgovorima koji
nude suprotna viđenja. U svojoj formi, delo je postavljeno kao
ispitivanje dve studentkinje od strane najstarije zadužene za
red u domu, osnovna dramska – scenska situacija odvija se kao
saslušanje sve mutnijih uvida i nedosegnutog ishoda u kome
je (kako naslov uputno naglašava) vrlo važno i slušanje. Poput
svake dobre pripovesti, i ovde se njeno tkanje raspreda i dalje
upliće, iz jednostavno ukazanog središta (pometnja nastaje od
dojave da je muškarac boravio u sobi u devojačkom internatu)
širi i problemski i značenjski, razvija kao razmatranje društvene
prismotre i čovekove neslobode, prisile od moćnijeg, moralnosti, zabrane, prekršaja i kazne, tajne i nemoći da se ona otkrije,
odanosti i zavisti, prošlog i sadašnjeg, težine sećanja, kajanja i
traženja opravdanja, oproštaja. U predstavi „(Sa)slušanje” (Pozorišna kompanija Mehr, Teheran, Iran) Kuhestani vispreno vodi
rašomonijadu u kojoj su zatvorena (nedužna i / ili kriva) ljudska
bića. Elementi jezika su moćne verbalne partiture ispisane sa
duhom i umećem (užarene reči se nadmeću i bore) a one se
obznanjuju i kao bogate zvučne slike u prostoru između živih
video zapisa. Način njihovog komponovanja, muziciranja rečima i slikom, najviše podseća na fugu – od unošenja osnovne
teme, razrade kroz epizode, „kontrapunkta” i traženja završnice
(reč fuga inače znači bekstvo, pa odabrana forma tako postaje
bliska sadržaju gde čovek beži od čoveka, istina se udaljava od
onog što je zaista bilo, ljudskost gubi pred silom).
Na početku predstave studentkinja – redar koja saslušava sedi među gledaocima (članovima porote koji slušaju), njeno
prisustvo zapaža se pre svega glasom što dopire iz mraka, ali sa
svih mesta u sali ona se ne vidi ili se nejasno razume (tako je za
nekog u publici koja treba da odgonetne slučaj što se istražuje
pozorišno gledanje slušanje u kom se baš sve dobro ne čuje).
U osnovi svoje zamisli, reditelj teži da postepeno razvije ideju
o ograničenim moćima naših čula, teškoći spoznaje onoga oko
nas, razumevanja i prosuđivanja o onome što (nam) se dešava.
Na praznu zamračenu pozornicu staju saslušavane devojke, najpre Samaneh (Mona Ahmadi) a onda njena koleginica Neda (Aina
Azaruš) koju ne uspeva da odbrani, u njihovom prisustvu dok
stoje u mestu, minimalnom gestu, boji, treperenju glasa što se
prostire i igra, nagoveštava se izuzetna dramatičnost. Kuhestani
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dodatno ukazuje na varljivost vremena, prividnost stvarnog, priča u svom toku zavodi, sklapajući se od delova formira svoj redosled zbivanja. Od mističnog susreta dve drugarice (Samaneh je u
sadašnjosti sa porodicom u Teheranu ali ne može da se oslobodi
tereta pamćenja na događaj iz mladosti koji je promenio njen
život, tražeći razjašnjenje i smirenje, Neda je prognana emigrirala
u slobodnu Švedsku, i tamo neprihvaćena izvršila samoubistvo),
priča se kreće dvanaest godina unazad pa se vraća, gubi i otkriva
kroz ispremetane flešbekove. Uz to, sve tri glumice oko glave
preko hidžaba povremeno nose kameru, na platnu u dnu scene
može da se vidi ono što one vide ali i prostori kuda se kreću (kad
napuste pozornicu), lutaju kao po lavirintu svojih kaža i života; u
direktnom prenosu dok na sceni traje radnja gledaoci šetaju po
hodnicima, zaviruju u garderobe, odlaze do foajea, u rašomonijadi slika potvrđuje se nepouzdanost i čula vida. Pitanja su jasna:
gde se to zapravo nalazimo, u kom delu-prostoru-vremenu priče
o „(Sa)slušanju”, kom odeljku realnosti? Šta čujemo kada slušamo, šta vidimo kada gledamo, je li ono što opažamo – vizuelno-zvučno-medijski dočarano – stvarno? Tako angažovana igra o
pokušaju „saznavanja istine na osnovu poluistine” izvodi široko
kroz priču i pozorište na pejzaž stvarnosti tražeči odgovore. A
ona stalno izmiče.

мешање састојака, или
додиривање светова?
један књижевни лик енеса халиловића
Енес Халиловић: Ако дуго гледаш у понор;
Албатрос плус, Београд, 2016.

Мач Енеса Халиловића поново продире у тело замишљеног опонента. Било да је реч о саморањавању, или о ритуалној борби против аморалитета, он пажљиво бира место рањавања: То свакако није противникова глава. Добро
је познато да су самураји водили рачуна да ривал рањен у
окршају остане свестан свог пораза и да га прихвати рационално, будно и трезвено. Такође, Халиловићево сечиво не
бира прса. Безглава оштрица, вратоломно и вртоглаво зашла
у дубину грудног коша противника, неизоставно се заплиће
међу његова ребра, те је потребно дуже времена да се сечиво извуче напоље, а секунде су пресудне у двобоју који
налаже хитрину, виспреност и жустрину у наношењу фаталног, завршног бода.
Да ли је битно то што је Нејра Бугарин изузетно добра
пливачица, онда када њено крхко тело захвати неумољиви
ковитлац усплахиреног речног вира? Уста ће јој, свакако, затворити тегобни, мрачни, бљутави талог разуларене воде и
све што је добро и чисто у њеном бићу представљаће оно
мекано, анђеоски-нежно перце којим ће вешти, хладнокрван, сконцентрисано-постојан спасилац без одустајања дражити њена изиритирана непца и ждрело, не би ли намерно
изазвао повраћање сумњивог садржаја који испуњава водену стихију са речног дна. Да ли се, пак, клупко интимне

ВРЕДНОВАЊА

маријана јовелић
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повести одмотава од почетака, ab origine, па је већма ефективно да спасилац са дражењем крене од самих пета ногу
утопљенице што, такође, по законима медицинске науке,
изазива рефлекс повраћања?
Нејра Бугарин има „стомак” да поднесе осуду. Та охола стигматизација представља онај беспоштедни детектор
за метал кроз који она храбро пролази, са уграђеним стентом у рањеном, повређеном срцу. Она терет личног пораза
подноси реалистички, са високим степеном фрустрационе
толеранције, пролазећи кроз окрепљујући и исцељујуће-ослобађајући процес аутокатарзе, праћен само пролазним,
транзиторним потиштењима и обесхрабрењима. Рђаво социјално-адаптибилне особе, искушења и потешкоће подносе
тако што прибегавају познатим, краткодометним одбрамбеним механизмима. Реч је о рационализацији, компензацији,
пројекцији, репресији и негативној идентификацији, ако
уопште идентификација може да буде позитивна. Једини одбрамбени механизам кога главна јунакиња здушно упражњава јесте маштање и сањарење, одражавајући најбенигнији
и зацело најбезазленији нереалистички начин обрачунавања са животним препрекама, недаћама, ускраћеностима и
осујећењима. Наполеон и Кутузов постали су војсковође како
би надоместили осећање комплекса због ниског телесног
раста. То је чувени одбрамбени механизам надкомпензације
коме се наша јунакиња само ретко предаје, каткад обеспокојавајуће-бременит, али неопходан њеном коначном, саморасцепљујуће-рашчлањавајуће-синтетски уобличеном личном расту.
Као што је Демостен стављао шљунак под језик да би
самог себе нагнао да учини већи напор не би ли силином
свог испрва слабашног гласа надјачавао страховите, громке
морске таласе који су се ломили о хридине и изнедрио из
груди најграндиозније звуке, тако и Нејра Бугарин свесна
свог егзистенцијалног социо-хендикепа користи ту застрашујуће-стимулативну животну околност, да из себе извуче
оно најлепше, тј. да сачува чисту, биљурско-горско-кристалну, бистру и недаћом ипак интактну, неупрљану душу. Она,
готово предачко-атавистичко-архетипски подсећа на неустрашиву анонимну диву преисторије чија је основна женска мисија била да својим хитрим, вижљастим телом одржи
пламен ватре у земуници.
Према неким антрополозима, постоји 11 врста глади.
Задовољење мотива глади компензује се тиме, што на њега
утиче и искуство, те се према неким врстама јела ствара пре-
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ференција, тј. оно се претпоставља другим јелима. Према
другима се, пак, формира аверзија, одн. одвратност. Главна
јунакиња неретко је раздирана потребом утољавања мотива емоционалне глади. Задовољавање овог есенцијалног,
круцијално-базичног мотива, транспоновано у тежњу за досезањем узвишенијег идеала среће, ометано је, превасходно,
аутостереотипима. Реч је о парадигмама и ограничавајуће-устаљеним, окошталим обрасцима понашања које јунакиња
самој себи бескрупулозно и нештедимице намеће будући
да негде у дубини она сама поседује високо изграђену моралну свест о томе, да неке форме депресивно-анксиозно-агресивних иступања не треба упражњавати у друштву. То је
условљено не ставом околине о њиховој непримерености и
неприхватљивости, те нужном реакцијом исте у виду беспоговорне цензуре и санкције, него њеним интимним ставом
неодобравања таквих погубних врста и облика понашања.
Други разлог наметања окова самој себи произилази из јунакињине потребе да се испробава у улози Deus ex machina
и константно зачикавајући властите способности, готово
сартровског преступа саму себе, при чему не жели да спаси
себе, него сопствену слику о себи, попут чувеног сликара Паула Клеа који је у току Првог светског рата излазио у сусрет
авионима, не да би спасио људски живот, него да би приликом рушења авиона безглаво отрчао до оборене летелице и
маказама искасапио падобран, да би га искористио као бело
платно намењено још једној, новој слици. Хетеростереотипи,
којима Нејрино биће оптерећује не тако блистави и не одвећ
„лакопријемчиво-емпатични” социјални миље, ипак имају
мању инхибиторску моћ и слабашније разарају јунакињин
интегритет и акциони потенцијал. Мотив самопотврђивања,
борбености и афилијативни, грегарни, друштвени, или мотив
„стада”, у сенци су развијеног мотива сигурности кога њено
крхко, танано, вулнерабилно биће тежи да оствари. Иако потекла из једне неумољиве социјалне средине, њу филантропски-саосећајно покрећу високо-алтруистички мотиви који је
нагоне да води рачуна о интересима својих ближњих. Она је у
стању да пред себе постави конкретне циљеве, као плод њеног упорног настојања да утажи угаоно-камените мотиве који
готово инфантилно-уцењивачки-беспомоћно, вапе да буду
задовољени. Они отелотоворавају чувено фројдовско начело
да је „дете отац човека” и да нашу индивидуу покрећу често у
бити дечији, регресивно-исконско-инстинктивно-интуиционистички подстрекивачи.
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У процесу мотивације Нејриног бића могу се уочити
извесне законитости:
1. Процес депривације и сатијације: Под депривацијом
се подразумева ометање задовољења мотива. О јачању и
снази мотива можемо закључити на основу уложеног напора да се постигне циљ, да би се задовољио мотив. Мотиви
се сматрају снажнијим, уколико је за њихово задовољење
потребно уложити већи напор. Нејра се сукобљава са нарочитим препрекама и сметњама у утољавању својих мотива,
како биолошких тако и оних социјалних, те чини огромне
напоре да савлада препреке и уклони их са свога пута. Сатијација значи засићење, или изостанак осећања задовољства у задовољавању неког мотива. Задовољен мотив не покреће на активност. Стога, Нејра Бугарин каткада подсећа на
ситу мачку, која нема потребу да лови мишеве.
2. Принцип процене циља: Главна јунакиња не задовољава у различито време своје мотиве увек једнако. У раној фази њене повратне спреге са „необичним професором”
унутрашњу напетост, створену услед незадовољења мотива, она ликвидира на тај начин што прихвата први објект
којим је могуће задовољити мотив. Али, пошто иста стекне
извесно искуство да различити објекти и различите ситуације могу задовољити њен мотив, она брижљиво врши избор међу тим објектима и ситуацијама. Ове објекте и ситуације она процењује према одређеној скали вредности коју
је сама временом формирала. Један фактор који утиче на
утврђивање одређене скале вредности представља тзв. хомеостатска вредност објекта, тј. мера у којој он доприноси
успостављању поремећене равнотеже. Други фактор оличен
је у уобичајеном начину задовољења мотива, карактеристичном за дату друштвену средину у којој јединка дише и
битише. У различитим културама, различити мотиви задовољавају се на различите начине. Трећи фактор твори специфично лично искуство појединца.
3. Ниво аспирације: Он чини разину захтева које јунакиња пред себе поставља и тај ниво се повећава, како иста
себе увери да је могуће постићи успех у остваривању зацртаних циљева. Успех, дакле, подиже ниво аспирације, а неуспех га смањује. Ово зависи и од тога, са киме се јунакиња
упоређује, као и од општег нивоа аспирације у одређеној
микроклими у чијим се координатама она креће. Нејра се не
либи да изабере особе од којих, чак и кроз властито наоко
и у први мах лоше искуство, „на дуге стазе” посматрано, зацело може научити и просперирати у крајњем исходу свог
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процесуалног и драматски интонираног личног развитка.
4. Принцип многоструке детерминације: Главна јунакиња ретко у својим активностима тежи задовољењу искључиво једног мотива. Њено понашање је мултипло детерминисано, тј. одређено са више стимулуса. Она, истовремено
са мотивом борбености, поткрепљује и мотив сигурности и
самопотрврђивања, који често касније потискују примарни
мотив емоционалне глади.
5. Често, Нејра није у стању да симултано, једновремено задовољи већи број мотива. Поткрепљење једног мотива
нужно подразумева одрицање од задовољења другог мотива. У таквом случају, она бира да утажи онај мотив који је моментално јачи, тј. у датом тренутку важнији. Грегарни мотив,
тј. мотив за друштвом (афилијативни, мотив „стада”), доминантнији је у њеном случају од мотива за афирмацијом, или
самоактуализацијом. Израз Нејриног постепеног сазревања
јесте усклађивање њене мотивације са властитим погледом
на свет. Она, иако раздирана тешким конфликтним стањима
и унутрашњим потребама, приљежно и разложно води рачуна на који начин утољује своје мотиве. Наиме, у пренесеном смислу говорећи, она може неретко бити веома гладна,
али неће јести јело на било који начин, или пак јело које је
нечисто. Интензивну сексуалну потребу, пак, она неће задовољити на било који начин.
У решавању конфликтних ситуација, Нејра Бугарин
пролази кроз сва три типа унутрашњих самораздирања:
1. Први тип конфликта јесте онај, када је потребно да
се определи између два циља, а оба је једнако магнетично
привлаче. То је конкретизација чувене приче о Буридановом
магарцу између два пласта сена, оба лепа и свежа, истоветном снагом примамљива. Исти је угинуо, не могавши да се
одлучи који да поједе. Овај тип конфликта је ипак безазлен,
али поента јесте у томе да ће јунакиња доцније да зажали
што се није определила за претходни, напуштен циљ.
2. Много тежи конфликт, који изједа Нејру, јесте онај
тип унутрашњег трвења који обузима онда када јунакиња
треба да се одлучи за једну, или другу ствар, а обе су јој
непријатне, одбијају је и она их уистину не жели. Тешко је,
дакле, Нејри Бугарин одлучити се између два зла, те када се
удаљи од једне непријатне ситуације, није лако приближити
се другој, такође обеспокојавајуће-неугодној.
3. Трећи тип конфликта долази онда када у исто време
један циљ привлачи и одбија, јер истовремено постоје два
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противстављена мотива од којих један гони на извршење,
а други на избегавање извршења. Нејра често заличи на
бојажљиво дете које би желело да помилује ћудљиву животињу, али је се једновремено плаши. У таквим околностима смењују се покушај и одустајање од покушаја. Ситуација
нема тешких последица само у случају кад мотиви нису
довољно јаки. Каткада, пошто се сукобе Нејрине сексуалне
жеље и морална схватања, долази до трајног стања узнемирености, несигурности и нелагоде.
Коначно, напоменимо две најлепше особине личности
наше јунакиње:
1. Способност промене тврдокорног става;
2. Моћ искорењивања властитих, ометајуће-ретроградних предрасуда;
Кад је реч о промени става, она је оправдана и потврђена, као знак сазревања, одговарајућом акцијом и делањем. Између јунакињиних ставова и поступака, с процесом њене психо-емоционалне матурације, нема несклада, те
како ће се она понашати не зависи само од тога какво мишљење гаји према нечему него и од тога, што је се неће тицати
рецепција њеног мишљења и поступака од стране околине.
На почецима своје психо-соматско-емоционалне еволуције,
Нејра се грчевитије држала својих првобитних ставова, похрањујући и генеришући снажан отпор према промени. То се
одражавало у селективном карактеру њених перципирања
и сећања, у настојању да се одржи постојеће мишљење, по
принципу primum non nocere (првенствено не нашкодити),
те у избегавању упознавања са фактима и подацима који
би могли довести до промене увреженог, укорењеног става.
Трећи фактор који је утицао на одржавање постојећег става
јесте социјални притисак. Социјална група у којој се кретала
неизоставно је осуђивала и критиковала њене ставове, када
су у супротности са ставом који ова негује.
2. Осврнемо ли се на Нејрину моћ да искорени предрасуде, онда треба поменути да је један од најважнијих разлога зашто се предрасуде одржавају не толико економска
рачуница, или задовољење мотива за престижом, колико
могућност за ослобађање од нагомиланог незадовољства и
акумулиране агресивности индивидуе. Главна јунакиња никако не прибегава основном начину задржавања предрасуда, а то је њихова беспомоћна и бесплодна рационализација.
Ради се о настојању да се за неоправдане ставове и поступке
конструишу неки прихватљиви разлози и предрасуде њима
правдају. То, свакако, нису рационални аргументи.
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Постоје две врсте мача у Средњем веку: Егзекуциони
(судбени) и витешки мач. Први се користио за одрубљивање
главе при изрицању и извршењу смртне пресуде на губилиштима, а био је намењен простој, механичкој сечи и ивице
сечива су му биле незграпне, правоугаоне, неелегантне, за
разлику од ивица оштрица друге врсте бодила које су биле
фине, суптилно зашиљене, намењене најрафиниранијем
боду у срце, способне да лукаво и стрпљиво, промишљено
и по принципу „тиха вода брег рони”, разгрну ребра тешког,
пуног витешког оклопа и непогрешиво допру до циља. Све
те оштрице утихњују пред ватреним оружјем Нејре Бугарин
чија цев одликују широка уста. Циљ те пушке није прецизан
погодак мете, него бљување што веће количине ватре, где
сам поглед на та широка уста уверава противника да из овог
оружја није могуће промашити. Из те пушке главна јунакиња
гађа инстинктивно, без употребе нишана. То је прека потреба онда када се она налази на клизавој палуби брода усред
олује, или у кочији у пуној брзини, на коју се изненада обрушила лавина маскираних разбојника.
Питамо се, читајући овај роман: Да ли се узјогуњени
листови немирних, помахниталих биљака које расту густо
посејане на широкој пољани, савијају при самом тлу само
да би се уштедео простор за тело још које нове, амбициозне
биљке чија стабљика стреми ка висини, или да би се те нежно-зелене, танане и узбуђујуће-усковитлане модре статуете
најлепше, најинтимније и најблискије додирнуле при самом
дну негостољубивог, хумусом сиромашног земљаног наноса?
Када тела изувијамо у највратоломније и најнеобичније облике, питање је какви нас унутарњи разлози на то гоне?
Да ли је, онда када се метафизички став разликује од
лирског стиха по томе што се чини да има неки теоријски смисао, при том обманут само читалац, или и сам метафизичар?

branko ćurčić

dva razloga za kratku priču
Avgustin Kupša: Velike radosti i velike tuge; prevod
s rumunskog Đura Miočinović; Partizanska knjiga,
Kikinda, 2017.
Giljermo Arijaga: Retorno 201; prevod sa španskog
Biljana Isailović; Partizanska knjiga, Kikinda, 2017.
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Znanje o rumunskoj književnosti kod nas se uglavnom
svodi na jedno, dva ili eventualno tri imena. Mirča Elijade, Ežen
Jonesko. Možda i Emil Sioran. Tri stara poznanika. Zemlja iz
koje su potekli, međutim, nije bila njihova osnovna stvaralačka
inspiracija, oni nemaju beleg uz pomoć kog ih prepoznajemo
kao tipične predstavnike jedne nacionalne književnosti, u
ovom slučaju rumunske. Daleko od toga. Nova prava prilika da
se sa literaturom najbližih suseda podrobnije upoznamo pruža
nam se putem zbirke priča Avgustina Kupše Velike radosti
i velike tuge, mada ne bi trebalo uzimati ovu knjigu kao mali
ili veliki glosar rumunskog etnosa, ona je daleko opštija od
prostog svođenja na samo jednu teritoriju. Ona govori jezikom
koji svi razumeju, iako potiče iz, figurativno rečeno, egzotične
književnosti.
O čemu Kupša piše? O ljudima. O ljudima iz gradova širom
Rumunije. I dobro poznaje i gradove i ljude. Savremeni politički
i socijalni kontekst, uz istorijsku pozadinu, neizbežan je, čak
i pored toga što se u pojedinim pričama ne pominje. Znamo
da je Rumunija sada u blagoslovenoj ili prokletoj Evropskoj
uniji, znamo da je do kraja osamdesetih godina prošlog veka
bila pod diktatorskim režimom. Pisac ne opterećuje čitaoce
posledicama ovog čudesnog raspeća, niti u knjizi ima tragova
faktografije. Priče su karverovske, izrezbarene do detalja –
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detalji ostaju, oni su bit; detalji: preostale stvari u praznim
sobama, razbacane flaše piva, kratki dijalozi, gestovi. Ostaci
dana, i snovi kao nuspojave realnosti, ili obrnuto (ako ćemo po
Frojdu, odnosno Žižeku). Detalji su biografije junaka u kratkoj
priči; kod Avgustina Kupše naročito. I kada koristi retrospekciju
– a često to čini – ovog pisca interesuju (naoko) sporednosti, a
u stvari rezervoari smisla i besmisla. U priči Linija horizonta, u
kojoj besciljni razgovori i tumaranja trojice gulanfera stvaraju
utisak sveopšte besperspektivnosti, trenutak u kom se govori
o preminulom profesoru astronomije i pitanju linije horizonta
osvetljava i povezuje dotadašnja snatrenja i zaludna bekrijanja
likova (mada se oni i dalje upuštaju u neizvesne avanture,
čitaocima je jasna piščeva namera).
Svaki glavni akter u priči nalazi se u početnoj zabludi ali,
postepeno, on prelazi put do samospoznaje. Bez interakcije
sa drugim likovima to bi bilo nemoguće, sporedni karakteri
su neretko uzurpatori, ponekad stereotipi sa potencijalnim
iznenađenjem. Sobarica iz priče Smeđe oči, tanke obrve predstavlja opšti tip zavodnice, kao što i njen odnos sa starijim
etologom predstavlja opšti tip zapleta. Ali taman kad pomislimo da bi izvesni pasaž mogao biti završetak priče, sledi
nastavak, ili naličje kraja, ili istinski obrt, koji urušava narativni
algoritam (onako kako ga mi zamišljamo shodno navikama)
i pripovedanje teče dalje, do bolne tačke, situacije koja bi se
mogla nazvati činjeničnim stanjem. Serđu iz pomenute priče
shvata da sažaljenje nije ram u koji stavljamo određenu osobu,
a to što je on baš etolog, efektna je ironija.
Sećanja su važan segment svake priče. Na brzinu natrag,
kući stavlja junaka u interesantnu poziciju, klišeiziranom
reminiscencijom na delove svog detinjstva on se gotovo „fizički” vraća u prošlost, a prošlost je, čini se, mesto izbora. Ne
trenutak u kom živimo, nego se tamo, u proteklim trenucima,
nalaze mogućnosti izbora između najvećih radosti i tuga.
Zalud nam spoljna demokratija ako mi u sebi ne nosimo našu,
unutarnju demokratiju. Alati za povratak nisu samo predmeti,
nego i mirisi, boje i način na koji svetlost pada. Sinestezija.
To se osobito odnosi na priču Velike radosti i velike tuge, gde
su dva brata upravo ispraznila staru bakinu kuću, raspodelila
imovinu, ostao je samo stari kredenac, jedina fizički opipljiva
uspomena. Od nje počinje nešto nalik pomirenju, razumevanju.
Nakon čitanja priča Avgustina Kupše sigurno se niko neće
osećati usamljenim, čak i ako prezire uobičajenu frazu o knjizi
koja je najbolji čovekov prijatelj (ili je to ipak pas). Ko zna koje

oko Velikog brata pripovedača, stiče se utisak, pratiće naše
rutinske postupke, jer oni mogu biti i te kako važni, smisleni.
Proces zapisivanja, učitavanja, nezaustavljiv je.

2.

130
dometi

Ako su vešto napisane, očišćene od suvišnosti, kratke
priče su prava, svačija, mera. Svako se može uklopiti u njene
dimenzije. Kada govorimo o zbirci priča Giljerma Arijage Retorno
201 govorimo o takvoj prozi: odmerenoj, ali beskompromisnoj.
Arijaga, scenarista globalno poznatih i priznatih filmova (Pasji
život, 21 gram, Vavilon, Tri sahrane Melkijadesa Estrade) pripoveda
koncizno, ne traći vreme na trope i deskripcije, direktan je.
Ulica Retorno u predgrađu na jugu Sijudad Meksika ne iziskuje
ništa više osim umešno svedenog, sređenog stila, naracije
koja je, otrovna i lekovita, jedini ostatak ljudskosti. Definicija
takve ljudskosti podrazumeva zavist i zlo, sebičnost i nasilje,
destrukciju i autodestrukciju. I niko nije pošteđen. Niko čist.
U istom su kotlu i okoreli zlikovci, i naizgled nevini koje ovaj
pisac naročito tretira i raskrinkava.
Arijaga se upušta u osetljive teme, kao što je (da budemo
politički korektni) vršnjačko nasilje, na dostojanstveno svoj
način. Dakle, ne preza od konsekvenci. U uvodnoj priči Lili
upoznajemo dečake inficirane nezaježljivim seksualnim
nagonom, inače zaraznom bolešću Retorna. Način da ublaže
pohotu, da smire mučnu radoznalost, vide u bolesnoj sestri od
tetke. Ko je u svemu, na posletku, kriv (kad poteče krv)? Svaki
odgovor je pogrešan nakon poslednje rečenice. Deca su u gro
planu i u Pitanju časti, gde mali Pelaes nehotice vređa ponos
meksičke istorije, što je neoprostivo, jer svaki Meksikanac valja
da zna (zarad sopstvenog dobra) ko je bio Ernan Kortes, Španac
i neprijatelj. Ovaj dečak uspešno suzbija napasnike, naš smisao
pravde je za tren zadovoljen, ali već u priči Nepobedivi onaj ko
je gubitnik na početku, ostaje gubitnik i na kraju, legenda o
osvetniku koji se diže iz pepela i postaje šef asfalta izneverena
je. Tendencija današnje (post)pop kulture (visokobudžetne
serije, filmovi, knjige), koja kroz svoje narativne (de)strukture
briše uvrežene teze o neupitnoj poziciji heroja ili antiheroja,
glavnog i sporednog junaka (ako ih uopšte ima), potiče, između
ostalog, od zasićenja gledaoca/čitaoca sadržajem koje mu
nudi vlastito okruženje, trenutni ili trajniji ugodni položaj i
uspavanke o srećnom kraju. Konzument ne želi samo udobnu
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fotelju nego i kontrolu, komunikaciju, poziciju starog Boga.
Makar sve bila samo varka, samo entertainment, teoretisaćemo
o tome kad umremo, ima vremena. Arijaga nedvosmisleno
pripada tipu stvaraoca koji poštuje savremenog (u ovom
slučaju) čitaoca, ali isto tako Arijaga nije neko ko ugađa. On igra
po svom i to mu prija.
Porodična tajna, smrt pripovedačeve sestre Laure, balast
je zdravom odrastanju u priči Izbrisano lice. Rano upokojenje
devojčice remetiće spokoj glavnom junaku, ma u kom se on
životnom dobu nalazio. Više od toga buniće ga namera roditelja
da izbrišu uspomene na ćerku tako što će ukloniti materijalne
tragove njenog postojanja, tako što neće ni reč reći o uzrocima
njene smrti. Demonska narav doktora Del Rija, protagoniste
više priča iz ove knjige, na dobar će način oslikati kob Retorna –
onaj ko bi trebalo da leči, ubija. Doktor je neko kog karakteriše
potpuno odsustvo savesti ili bar predstave o savesti. U Plavoj
noći on, kao glavni osumnjičeni za smrt mlade žene, očajnički
pokušava da se ratosilja optužbi, dok u isto vreme meksička
policija ne bira sredstva da sa njim dogovori što adekvatniji
mito. Nije im dovoljan samo novac nego traže i zlatnu statuu
robinje, artefakt koji za doktora ima kakvu-takvu emotivnu
vrednost. Zastupnici zakona ne žele olako da povrede zločinca
gađajući ga u Ahilovu petu, namera im je da zaista i poseduju
taj predmet, čime bi dodatno materijalno profitirali. Isti doktor,
živ i zdrav, u priči U samoodbrani odbiće da leči ranjenog
provalnika kako bi sadistički posmatrao njegovo mučenje i čuo,
kao vrhunac uživanja, ropac (nakon što ovaj umre, Del Rio će
mirno listati Kosmpoliten).
Stanovnici Retorna su oni prezreni i oni koji preziru, koji
se grčevito drže života – svoje ulice, bez nje ne mogu. I iz nje
neće dalje, ostaju tamo, u glibu, namerno i u inat. Jednostavno,
tako sam hteo, kaže junak Ljubičastog ultimatuma raspadajući se
od borelioze, infekcije koju je izazvao zaraženi krpelj. Dosledno
i uporno, on je odbijao bilo kakvu pomoć, do kraja. Samo da bi
rukavicom raspalio Božji obraz, izazvao Gospoda na dvoboj. A
kad meksičkom Bogu zabridi obraz, kazna je neminovna. I od
kazne nije moguće sakriti se. Takav Bog ima svoje pse, surovije
od njega samog.

srđan v. tešin

o čudesnom i čudnom
Kristian Novak: Črna mati zemla i Ciganin, ali
najljepši; Književna radionica Rašić, Beograd, 2017.

1.
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Ako u ovoj sinhronoj deskriptivnoj analizi romana Črna
mati zemla i Ciganin, ali najljepši Kristiana Novaka pođemo od
elementarnog načela integracije Volfganga Kajzera, kao polazišta za tipologiju ovih proza, onda će biti veoma teško utvrditi
koji bi to bili odlučujući, a koji sporedni aspekti naše provizorne književnoteorijske analize. Jednostavno rečeno, u romanima
Kristiana Novaka nemoguće je izdvojiti jednu kategoriju kao
odlučujuću: događaj, lik(ovi) i prostor u ovim romanima jednako
su bitni i ravnopravni aspekti i nijedan od njih nije od sekundarne važnosti za analizu, tumačenje, razumevanje i davanje
vrednosne ocene.

2.
Ukratko, Črna mati zemla je roman o uspešnom tridesetogodišnjem piscu Matiji Dolenčecu, zaposlenom u državnoj
agenciji, nad čijim su se, samo naoko ušuškanim životom, nadvile stvaralačka i ljubavna impotencija. Ne polazi mu za rukom
da napiše dobru knjigu, a emotivna veza sa Dinom Gajski nezaustavljivo puca. „Dina Matiji nije bila fatalna žena. Ako se išta
može nazvati fatalnim, onda je to način kako je uspio razvaliti
tu vezu u kojoj je imao ljubavnicu, obožavateljicu, prijateljicu i najvećeg saveznika u jednoj jedinoj osobi.” Ljubavni krah
predstavlja okidač predstojećih događaja, odnosno, postupaka
i reakcija glavnog lika. Dinu je od Matije oterala njegova nepresušna i neobjašnjiva potreba da laže o svom detinjstvu. Ako je
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Dinina dilema bila: „Kako biti s nekim ko istinski veruje u sopstvene laži?”, onda je svakako Matiju proganjalo pitanje: „Kako
biti načisto sam sa sobom ako nisi svestan toga šta je laž, a šta
istina?” Matija, prosto rečeno, ako želi da sastavi sve komadiće
svog raspadnutog života, mora otključati ono što je zaključao u
sebe; mora iz tame izvući i osvetliti sve ono što se zbivalo pre
nego što se s porodicom iz Međimurja doselio u Zagreb. Tek na
ovom mestu započinje zaplet romana o ličnom putovanju iz
svakidašnjeg i ovozemaljskog u tajnovito i htonsko.
A ta nam traumatična priča svedoči o Matijinom detinjstvu
u međimurskom selu, o jezivim događajima kojima je svedočio,
o očevoj smrti, o osam samoubistava, o dva izmišljena demona
iz mraka, o gubitku odanih prijatelja, o predanjima, mitovima i
lokalnim legendama, o 1991. godini i raspadu Jugoslavije, o istorijskim rekonstrukcijama, o svakodnevnim lažima, o strašnom
osećaju krivice, o jezivim scenama nasilja i pedofilije, o fudbalu,
o Tuđmanu, Srbima, referendumu, krompiru i vodovodu, o malograđanštini, o demokratiji, šovinizmu i nacionalizmu, o raspamećenoj svakodnevici, o zatomljenom svetu, o besu, okrutnosti,
melanholiji, tuzi, samoći (ućomas), intimnosti i ljubavi.
Kompozicija ovog romana je koherentna, kompaktna i
sveobuhvatna. Formalno, roman je podeljen u pet celina: „Proslov”, „Sakupljači sekundarnog otpada”, „Kako nacrtati ućomas”, „Kutije za bes” i „Epilog”. Integralni deo teksta, a ujedno
i čitalačkog doživljaja, jeste i „Rječnik kajkavskih izraza i frazema” predočen u vidu parateksta koji predstavlja leksički materijal sa same granice narativa. Sva poglavlja odreda obiluju
dobro vođenom i zaokruženom radnjom, preciznog motivskog
niza, majstorski izgrađenim portretima, naturalističkim i fantazmagoričkim opisima, nepatvorenim humorom, dijaloškim perfekcionizmom, stilskim bravurama, jezičkim policentrizmom
(smenjuju se kajkavski i purgerski dijalekt sa književnim hrvatskim jezikom) i formom koja odiše visokom esetetizacijom.
Ipak, u našoj analizi ćemo se zaustaviti na primerima arhetipskog ponašanja glavnog lika u romanu. Matija u tragičnoj
potrazi za mrtvim ocem tone u nadnaravni svet u kom može da
razgovara s izmišljenim demonskim likovima iz tame: Pujtom
i Heštom, koje samo on može da vidi. Petogodišnjak je sasvim
siguran u istinitost demonološkog predanja koje kaže da smrt
jedne osobe može vratiti drugu iz sveta mrtvih, u ovom slučaju
– njegovog voljenog oca. Zbog pokušaja ubistva najboljeg i jedinog druga Dejana i zbog drugih nepočinstava, porodica i komšije doživljavju ga gotovo kao čudovište. Matiju opsedaju de-
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moni krivice, mržnje i nekontrolisane moći ubijanja. On postaje
žrtva sopstvenih umišljaja da je on – a ne „človik v črnomu
kaputo” – zaista odgovoran za smrt oca i za samoubistva petorice odraslih muškaraca, dve žene i jednog desetogodišnjeg
dečaka. „Kroz prozor sam mogao vidjeti Heštoa i Pujtoa kako
sjede na ogradi poput golemih ptica i čekaju da padne noć. Bio
sam siguran da ću još te noći otići u šumu po oca, pa makar
se nikad ne vratio. Ako to ne napravim, do sljedeće nedelje, ili
možda već sutradan, svi će biti mrtvi”, očajan je bio Matija. Ali,
nakon što se umalo smrzao i umro, spoznao je „da sve na svijetu umire i da se smrt ni na koji način ne može opozvati”.
Redudantnost je, takođe, jedna od odlika ovog romana;
dve mantre se ponavljaju u pravilnim razmacima: „Bauk i bogme, bauk i bogme. Prejkprokleti Nac!” i „Črna mati zemla”. Prva
predstavlja poštapalicu, tipičnu za govore severnog Međimurja,
u značenju: „i bog i bogme” ili „bogami”, ali je istovremeno i oblik
obrnute kletve ili vradžbine kojom se tera zlo, čime se potencira
da spasa ipak ima ili ga može biti samo pod uslovom da se duhovna zaštita na vreme osigura (Matija: „Čim sam to izgovorio,
ispod kreveta začulo se duboko moćno gunđanje. Od toga zvuka
Hešto je zastao, s lica mu je nestao zlobni osmijeh, a njegovo
se ticalo povuklo.”); a druga oslikava crnu zemlju, zemlju punu
mraka, o kojoj znaju samo retki i upućeni u njenu mračnu tajnu
(Matija: „Shvatio sam zašto je zemlja blizu moga sela uvijek tako
prokleto tamna, gotovo crna. Črna mati zemla. Svaki puta kada
padne noć, gust mrak ulazi u zemlju. Ali zemlja ne može u sebe
upiti još puno. Bilo je izvjesno da će za neko vrijeme mrak ostati
iznad zemlje i da više nikad neće svanuti dan.”)
Zapravo, etiološko opravdanje za koloplet zla i nesreća,
za sve krivice i greške današnjih ljudi, krije se u praiskonskom
grehu o kom svedoči predanje o došljacima, okrutnim divljacima sa severa vičnim mržnji, koji su ubijali dobre prastanovnike
šuma; u tim starostavnim, drevnim šumama živeli su zaboravljeni visoki ljudi u vunenim tunikama i metalnim oklopima,
koje su došljaci tukli, mučili i na kraju im svima posekli glave. Plodna, crna zemlja, po kojoj koračaju naslednici divljačkih
predaka, natopljena je, dakle, krvlju dobrih šumskih ljudi. „Sve
je to bilo nasljeđe krvi, nasljeđe nasilja, prikriveno pitomom
mišlju o beskrajnoj dobroti. [...] Tu nede mijra do kraja svejta,
dok z neba ne puadne ogen i se vužge i dok veter pepela ne
odnese.” Matija, saznavši po kakvoj crnoj majci zemlji hoda, rezignirano zaključuje: „Sada sigurno nikome neće biti bitno što
se ubijamo.” Ovakva autorova racionalizacija predstavlja težnju

za uspostavljanjem ravnoteže između dva sveta: ljudskog i neljudskog.
Za ovaj poližanrovski roman se s pravom može reći da
sadrži i sve odlike bajke, odnosno, preciznije rečeno – antibajke. Štaviše, ova simboličko-alegorijska fantastična proza s elementima horora, zbog svog jasnog sociokulturnog situiranja,
nipošto ne gubi od svevremenosti, apstraktnosti i univerzalnosti bajke kao sinkretičkog žanra. Črna mati zemla obiluje čudesnim i fantastičnim, s tim što se čuda i čudesno objašnjavaju i
prevode u područje mogućeg i vezuju za neko davno prošlo ili
aistorijsko vreme. Uočljiva je autorska intencija da u domenu
ljudskog pronađe predstave o čudesnom. Ovaj roman odlikuje
i to što su bića kolektivne imaginacije uspešno ukrštena sa neljudskim i nadljudskim bićima koja su plod stvaralačke imaginacije: bićima koja žive u tamnim, šumovitim brdima iznad Međimurja ili u magli hladnih obala reke Mure. Ništa manje važno
zapažanje jeste da, kao i u svakoj antibajci, antijunaci stradaju
jer su narušili izvesno moralno načelo. Črna mati zemla, jezikom
antibajke, rekontekstualizuje dehumanizovanu svakidašnjicu.

3.
Ako je Kristian Novak u romanu Črna mati zemla tragao za
idealnom, ali poroznom granicom između istine profanog i istine
čudesnog, istine ovozemaljskog i istine htonskog, istine svetla i
istine tame ili istine dobra i istine zla, onda u romanu Ciganin, ali
najljepši daje još složeniju ideju istine, ali ne više istine kao normativnog pojma koji vlada tvrdnjama, već kao istine-koncepta
koji dozvoljava uvođenja sivog u crno-belu shemu.
Ciganin, ali najljepši Kristiana Novaka je, kao i Črna mati
zemla, poližanrovski roman. Ipak, postoji jedna ključna žanrovska razlika između ovih romana: zbog potenciranja motiva
čudesnog, raniji roman se može čitati i kao antibajka, dok se
upotreba motiva čudnog u kasnijem može podvesti i pod hibridni žanr kriminalističkog romana s elementima misterije i
fantastike.
Još jedna suštinska razlika su uočava između ovih romana. Narator Črna mati zemle je Matija Dolončec, dok je Ciganina,
ali najljepšeg ispripovedalo četvoro pripovedača: Milena Lovrek,
sredovečna raspuštenica koja se vratila u rodni Sabolščak, Nuzat, Kurd iz Mosula na migrantskoj ruti na putu za Kale, Sandi
Ignac zvani Sandokan, Ciganin iz Bukova Dola, i Plančić, osoba
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zadužena za odnose sa javnošću iz zagrebačke Policijske uprave. U građenju likova naročito su uspeli sporedni likovi poput
starca Rudolfa zvanog Japica, psihički bolesne Albine, Sandijevih prijatelja iz Dola, psihopate Mirze i priglupog Tompa, bivšeg
branitelja i seoskog „šerifa” Marijana Hamera, lokalnog policajca Padoleka ili inspektora Bulea na ivici pshičkog sloma.
Budući da je Kristian Novak područje radnje premestio
iz svoje glave u glave četvoro dejstvujućih likova, odričući se
statusa sveznajućeg autora, pozitivan učinak ovakve subjektivizacije forme nije izostao: tako predočen tekst postaje prisniji
i efektniji, jer dobija na dramskom naponu, odnosno, tačnije
rečeno: čitalac se zajedno s likom suočava sa neočekivanim
pripovednim situacijama i doživljava svet u onoj meri u kojoj
romaneskni junak o tom svetu svedoči kroz uverljivost svojih
izgovorenih opažaja, misli i osećanja. U romanu svoju verziju
istine iznose Milena, Sandi, Nuzat i Plančić, a svaki od njih ima
nekog ko ih sluša: novinara, prevodioca ili Japicu.
Ciganin, ali najljepši je knjiga o iskrenoj i zabranjenoj ljubavi Hrvatice i Roma („Kad kažem Rom, vidim napisanu riječ.
Kad kažem Ciganin, vidim čovjeka.”), o branitelju Domovinskog
rata koji se, na svoj način, stara o miru u Sabolščaku („Hamer
je selu nekakav... ma ne zaštitnik... teško je naći dobru riječ.
Jedinica za posebne potrebe.”), o Bukovom Dolu u koji su se
sredinom sedamdesetih doselili prvi Cigani/Romi („Ne znaš ti
ništa o tom selu. Ni kako se zove. Misliš da je Bukov Dol jer
ga vaši tako zovu, a selo se zove Đinjc, po hrvatski ʼzubiʼ”.), o
Đinjcu koji nije jedan, tri su to sela („Najplići red, odmah uz cestu, njega vide svi. Tamo žive najbolji među nama, u kućama s
fasadama. Iza njega, nešto dublje, žive oni koji bi željeli u pliće.
Taj dio zovemo Nazmes. A najdublje je... najdublje. I zovemo
ga tako, Globoko.”), o psihički rastrojenom inspektoru policije,
o orgijama s Moldavkama u skrovitoj vikendici („Nisam mogo
prestati gledati. Nisu ih uzeli na silu, nije to. Ali bilo je ogavno,
ne mogu ti objasniti, kao da gledaš nekoga kako se pere, ili
kako sere, a on te gleda ravno u oči. [...] Pravili su se da rade to
što rade s domaćim curama, slobodnim curama.”), o krađama i
tučnjavama, o ljudskim slabostima, o „božanskoj Trafostanici”,
nekakvoj „centrali” u kojoj rade ozbiljni sveci, umrli policajci
i pokojnici kojima je učinjena nepravda („Nije Bog zao, samo
je još malo dijete, pa se ne zna vratiti u svijet koji je stvorio.
Umjesto njega svijetom vlada Trafostanica.”), o pauku koji plete
svoju mrežu („Ja u sebi imam pauka, ali ja ga poznajem dobro,
mogo sam živjeti s njim. [...] Moja je smrt pauk, znaš? Misle ovi
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moji da je smrt nekada bila čovjek, da je sablast ili crna kočija.
A moja smrt, gle, običan pauk.”), o strašnim stvarima kojima je
svedočio Nuzat, irački Kurd, bežeći iz razorenog Mosula u kom
su mu ostali žena i dva sina, o krijumčarima i žrtvama palim na
„migrantskoj ruti” i o svirepom nasilju i brutalnim ubistvima.
Istine u koje veruju likovi u romanu - i koje predočavaju
različitim načinima pripovedanja - u najvećoj meri zavise od
njihovih intelektualnih sposobnosti i emocionalnih stanja. Takođe, autor demonstrira – uz ponovno sjajno korištenje dijalekta – i veštu primenu intertekstualnosti, intermedijalnosti
i interdisciplinarnosti pri kombinovanju tipografskih rešenja,
likovnog i pisanog medija. Roman je podeljen na sedam delova, pri čemu je šest delova u vezi sa različitim formama strahova: „Ojkofobija – strah od poznatog”, „Spektrofobija – strah
od vlastita odraza”, „Ankilofobija – strah od paraliziranosti”,
„Tripofobija – strah od rupa”, „Decidofobija – strah od izbora” i
„Simetrofobija – strah od simetrije”, a završni je u vezi sa nekrofilijom, bolesnom sklonošću ka mrtvima: „Nekrofilija – uživanje
u promatranju mrtvih”.
Kao i u romanu Črna mati zemla, i Ciganin, ali najljepši
obiluje motivima poniklim iza granica mogućeg. Štaviše, deo
iskaza predstavljaju i fotografije crteža izrađenih ugljenom,
koje na zidu svoje straćare izrađuje psihički obolela Sandijeva
majka Albina („Albina je počela vidjeti budućnost, čitala je iz
pukotina i mrlja po zidovima što nam je suđeno. Što je više vidjela, manje je pričala, pa nikada nismo do kraja znali što će nas
zadesiti. [...] Crta po pukotinama i rupama, govori o crnim jutrima i kako je sve opasno.”). Nasuprot iskustvima Matije Dolončeca iz romana Črna mati zemla, u Albininom slučaju ne možemo
govoriti o čudesnom (fantastičnom), već isključivo o čudnom
(nastranom), zbog toga se ovi romani i žanrovski razlikuju kao
antibajka od krimi-misterije. Takođe, i u građenju lika starog i
izlapelog Japice ima elementa neljudskog i čudnog: on može
videti i čuti umirućeg Sandija, jer kao bivši rudar, kao neko ko
je dobro upoznao tamu, može biti posrednik između htonskog
i ovozemaljskog sveta. Elementi na tragu fantastičnog, ali bitno pomereni u odnosu na čudesno, oslikani su i u Nuzetovoj
priči o Lamasu – velikom kipu asirskoga krilatog bika, s kojim
on, kao čuvar muzeja u Mosulu, ima poseban, nadnaravni odnos koji teži ka mitologizaciji („Taj krilati bik moje je pravo da
se zaustavim negdje na svijetu. To što sam povremeno jeo s
pogledom na njega. Ja, kamen koji pada kroz džehenem, on,
kamen koji ne uzmiče pred silom. [...] Davao mi je nadu da i ja
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mogu zaslužiti zaustavljanje, postati kao on ako izdržim sve i
ostanem čovjekom.”).
Motivi čudnog u romanu Ciganin, ali najljepši zapravo
predstavljaju kontrapunkt u naraciji: priča o zabranjenoj ljubavi između Milene i Sandija, kao i priča o nasilju nad Romima,
gde se za netrpeljivost prema nacionalnim manjinama osuđuje
većinsko stanovništvo, a ubice traže među ekstremistima, zapravo je priča o najobičnijem kriminalu oličenom u krijumčarenju migranata sa Bliskog Istoka, u koje su, pod nadzorom i
vođstvom, Hamera i policije, uključeni podjednako stanovnici
Sabolščaka, koliko i Bukovog Dola, Hrvati i Romi. U neobjašnjivim ubistvima i leševima bez lica nema nikavog rasizma niti
nadnaravne misterije u koju su upleteni „pauci” i „Trafostanice”, Albinina mračna predskazanja i Japicini somnabulni izveštaji iz sveta tame, već samo pohlepa i mržnja s ljudskim likom.
Pesmu „Ciganin sam, al’ najlepši” izvodi vokalni solista
Ljuba Aličić. Čini se s pravom da za naslov romana Kristiana
Novaka nije bilo pogodnije pesme od te. Milena, analizirajući
Aličićevu pesmu, otkriva pravi uzrok i generator svih međunacionalnih nerazumevanja i nesuglasica: „Sandijevi su za nas s
te krive strane, shvatila sam. Od svega dobrog i lijepog dijeli
ih riječ koja kaže da nisu sasvim vrijedni toga. Upozorava da
u svojoj srži... možda skrivaju i potpunu suprotnost. Bilo mi je
teško zbog toga, shvaćaš. I, da, željela sam vidjeti kako je s njegove strane tog prokletog ʼaliʼ, pa makar tamo ostala zauvijek.”
Roman Ciganin, ali najljepši hrabro govori o toj užasnoj ambivalenciji veznika „ali”: Ciganin sam, ali..., Hrvatica sam, ali..., žrtva
sam, ali..., krvnik sam, ali...

4.
Nema sumnje: romani Črna mati zemla i Ciganin, ali najljepši Kristiana Novaka predstavljaju sam vrh hrvatske, regionalne i evropske književnosti. Komercijalni uspeh ovih romana,
njihova ekranizacija i dramatizacija, kao i izuzetan prijem kod
stručne javnosti diljem regiona, svedoči o ne tako često viđenom potpunom književnom uspehu.

двадесет година
градње виолина у србији

Резиме: Историјски преглед догађаја у Српској виолинарској
школи је само основ расправе у чланку. Разматрају се подробности које у досадашњим догађањима нису имале повод за
разматрање, као што је научни основ преписке првенствено
са Андријом Пурићем. На сличан начин представљају се светска
имена Кинберг Франц и Николa Васић. Дебатује се и о пореклу
облика виолина из природе: Наутилус, Морски коњић и др... Повлачи се паралела између Теслиних индукционих намотаја и облика виолинских резонатора. У чланку се описује и експеримент
о простирању топлотне енергије – аналогно звучној. У Закључку
се анализира и дискутује важност облика резонатора у утицају
на квалитет тона, претежно на основу експеримента о квалитету
простирања облика енергије; складно Теслиним закључицима о
лонгитудиналним и стојећим таласима и електричном пражњењу
због интервала чисте кварте између Јоносфере и Земље, или између горње и доње виолинске плоче.
Кључне речи: облици виолина, резонатор, виолинарска школа,
лонгитудинални таласи, експеримент.

Седим у Лукиној кафани – Париска 4 – у Сомбору, испод остакљене витрине у стилу старог сата, у којој се налазе
спомен остаци чувене Рабове (Raab Károly, 1861–1943) трговине музикалијама, у простору тадашње радионице, oсноване 1885. године (1885–1999). Aутор сам шест научних студија
о виолинама, јединих у Србији у протеклих педесетак година, предајем Mузику на Педагошком факултету у Сомбору од
1994. године; питам се како је толико времена прошло (дест
година од одбране доктората), а да нема макар високе стручне школе, ако не факултетског смера, за градњу виолина у
Србији; у ствари, нема никакве виолинарске Школе.

рељеф раванграда

станислав кнежевић
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Научни почеци савременог виолинарства у Србији су
три писма – повод за Српску виолинарску школу која се у новије доба научно артикулише, пре свега, у мојим и писмима
Андрије Пурића. Пурић, рођен у Врању (1924–2010) деведесетих година прошлог века, је професор Физике на колеџу у
Монтреалу (Канада). Повод за преписку је његова рецензија
за Градњу виолина у Србији (Кнежевић, 1997), мој проширени
магистарски рад, за коју је био потребан што квалификованији рецензент; у то време Пурић је више пута победник на
светским такмичењима у Пeнсилванији (САД) за виолину.
У поводу издања
Градњe виолина у Србији,
објављена су три мишљења у Виолина 1999. –
конструкција и хармонија
(Кнежевић, 2008, 89–91),
међу којима Пурићево писмо заузима централно место. Кинберг Франц (светски реномиран виолинар
рођен у Апатину 1920,
умро у Мајамију 2002),
пише о неуспешности
Бахове Виоле помпосе,
мог акустичко геометријског експеримента. Др Дарја Котер, професор Историје музике на Академији
у Љубљани, позива ме на
Кинберг Франц
сарaдњу са Универзитетом
у Лајпцигу.
Са Пурићем је практично вођена преписка о рецензији
за Градњу виолина у Србији. После претходне најаве (25. 11.
1996), да је рукопис примио (преко супруге која је допутовала у Београд), послао је писмо са примедбама (27. 11. 1996),
које сам све прихватио и следеће године објављена је књига
у издању Учитељског факултета у Сомбору. Значајно је да Пурић има позитиван став о виолинарству у Србији: „Пре свега, честитам вам на храбрости и устрајности, које сте морали
имати да бисте прионули на тако велики подухват као што је
реализација ове књиге. Прикупљен материјал је огроман и ја
сам са уживањем читао и по први пут се упознао донекле са
градњом виолина у Србији за коју сам мислио да је по обиму

Цртеж „доброг и лошег” уздужног облика резонатора
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једва постојала.” За Српску виолинарску школу, значајно је и
то што Пурић као признати практичар акустике плоча, уважава моју теорију геометрије облика, за које се иначе држи
да су у некој супротности.
Кинберг је без обзира на „неспоразум” у преписци,
објавио два чланка у новосадском Дневнику. Преписка је
ишла преко заједничког познаника Фехнера (виолинисте у
Симфонијском оркестру града Сомбора), из Апатина. Кинберг
је њему одговорио на мој експеримент, назван Виола помпоса, по Баховој идеји, а моја намера је била да Кинберга само
уврстим у књигу Градња виолина у Србији. Кинберг је накнадно објавио чланке у новосадском Дневнику: (9. октобар
1991): „Виолина је срећа” и (16. октобра 1991): „Хармонија светог тројства”. Уз овако сугестивне наслове, Кинберг описује
почетке свог виолинарства у Хорновој радионици у Апатину
(1836), све до вртоглавих цифара за процену вредности кремонских мајстора и завршетак каријере у Мајамију. Значајно
је да се Кинберг уврстио у Српску виолинарску школу, јер је
објавио поменуте чланке као својеврсну нашу баштину.
Прва предавања о изградњи виолина, слушао сам у Музичкој школи у Суботици 1975. године. Предавач је био реномирани мајстор Дудаш Лајош (1922–1992; добитник шеснаестог места за виолончело у Каселу и трећег места за виолину
1952. у Београду, јединог такмичања у тадашњој Југославији
(уз првог Торму Јована и другог Боцана Лајоша; Боцан ми је
оставио цртеж „доброг и лошег” уздужног облика резонатора). Дудаш је у последњем периоду (око 80–90 виолина),
водио евиденцију о броју инструмента, основним мерама и
о дебљинама плоча на појединим местима. Тек у последњих
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неколико виолина, виде се и цртежи облика; требао му је
цео век да схвати важност облика, а не дебљина материјала
(свеска А4 формата са цртежима, налази се код професора
виолине Киш Золтана у Суботици).
После три године уметничке лаутарске специјализације у атељеу Демшар (Вилим Демшар, 1937–2017) у Љубљани, за „завршни испит”, израдио сам две виолине; једна је
продата Слободану Лозановском виолинисти Опере у Клагенфурту, а друга је остала мајстору на име школовања (због
поштовања традиције Демшар).
Претходно, занатско уметничке основе наше виолинарске школе постављене су и радом неколицине значајних
мајстора који су деловали како у Србији, тако и у иностранству (већина су обухваћена у Градњи виолина у Србији; Браун, Браћа Димитријевић, Богдановић, Стојаковић и др.). Овде
треба посебно истаћи Николу Васића (Зворник, 1896 – Балтимор, 1961). Илустровани лист, 15/22. јануара 1928. (Београд)
пише о Васићу: „Занат је изучио у Србији, Чехословачкој
и Немачкој; дошавши из Русије, настанио се у Сијетлу.” На
захтев М. Елмана, светски чувеног виолинисте (Seattle Post
– Intel – Ligencer), Васић ће без обзира на цену, путовати у
Француску да набави даске из оргуља, старе 300 година,
изградиће квартет и поправљаће Елмановог Страдиварија,
„што вреди 60.000 долара”.

Никола Васић

1994. сазвао сам Прву скупштину виолинара Србије), десет година касније, основано је Удружење (Поповић и Благојевић) које се распало 2011. године.

4. VI 1994, с лева на десно: Веребеш, Митровић, Ђукић, Тркуља,
Павићевић, Марковић, Салаћанин Ј., Ракић, Ристановић, Максем,
Савић, Судзиловски, Урбан, Крумес, Салаћанин Н., Кнежевић,
Недељковић
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Прву Школу, међутим, основао је Карло Паржик (1887–
1963) 1950. године. То је био вероватно двогодишњи курс у
рангу савремених занатских школа; није шегртски систем,
већ настава и пракса (невелика оставштина je у Рукописном
одељењу Матице српске). Полазници су били шесторица, из
Војводине (Адам Гутвајн, Иван Колај, Шандор Вајда) и из Словеније (Лојзе Блејц, Антон Стендлер и Еуген Косовел / Darja
Koter: Glasbilarstvo na Slovenskem, 2001, 91). Паржиков Атеље
је био донекле везан за Школу, али његова очекивања су
била далеко већа него практични домети. Послератни период се завршава Паржиковом смрћу и објављивањем Пашћанове две књиге (Светолик Пашћан: Antonius Stradivarius
Cremonensis, 1964; и Виолинари породице Гварнериус, 1966).
Промоција књиге Градња виолина у Србији није уприличена у Србији; очекивано је, како је тада било уобичајено,
да ће то можда организовати издавач. Колектив Учитељског
факултета је 1997. путовао на студијску екскурзију у Црну
Гору, а уприличене су две промоције, за др Тадију Ераковића
две мање књиге, у дворцу Петровића, док је за мене промоцију организовао Алекса Асановић, познати виолончелиста
и директор приватне Школе за гудаче. Мора се признати да
се у дворани налазио и aircondition, што није био случај у
дворцу Петровића.

ОБЛИЦИ ВИОЛИНА
У СРПСКОЈ ВИОЛИНАРСКОЈ ШКОЛИ

На трагу Леонардове (1452–1519) изреке Прво учи науку!
(Трактат о сликарству, 1990, 1); 1995. године, магистрирао сам
на Факултету музичке уметности у Београду (Градња виолине
и сродних инструмената у Србији) и докторирао на Универзитету у Новом Саду (Античка естетика и музика у дизајну
звука гудачких инструмената). Основа за научна мерења је
била израда Виолине 1999, по унапред смишљеној теорији
која је и доказана одбраном акустичких мерења на одбрани
2008. године.
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Kолекционарска вредност изнад 20000 евра: први докторат из
области виолинарства у Србији, доказ за теорију форме, доказ за
импрегнацију и лак; није на продају
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Значајна изградња
и трговина, у почетку
мишљена као реклама,
је Виолончело 1996, у
власништву мр Милете
Станковића виолончелисте из Београда; његов професор виолончела, Mилош Млејник
(Akademiја za glasbo у
Љубљани) је пробао Виолончело 1996, оценио
као одличан инструмент и тврдио да ће на
невиђено дати 10.000
ДМ за сваки који изградим. Друга одлична
изградња је споменута
Виолина 1999, прототип за научно акустичка мерења за докторат
(2008). Оба инструмента су ниских облика и
на бази ирационалних
Виолончело 1996, у власништву
бројева 121/12 – 1212/12 мр Милете Станковића (концерти у
(види цртеж бр. 1), изуПаризу и Италији)
зетног тонског квалитета, више пута проверавано, и изузетног уљаног лака и импрегнације на основи калцијума и силицијума.
Утицај врсте дрвета на тонски квалитет резонатора
испитивао је Мерсен (Marin Mersenn; Harmonie Universsalle
1636); према томе и свим каснијим искуствима, најбољи
тонски квалитет се постиже комбинацијом смреке за горњу
даску, а јавора (Босански јавор) за доњу и остатак странице
врат и пуж, такође од јавора. Обично се мисли да су квалитет
дрвета, структура, прави годови, густи годови, еластичност,
жилавост итд., пресудни за квалитет тона, међутим, моја искуства показују сасвим другачији карактер важности облика
и акустике, а потом и материјала.
Импрегнација веома утиче и на изглед, а и на квалитет тона; међутим, импрегнација обезбеђује заптивање на
местима где су пресечени годови, да не би лак пролазио на
унутрашњу страну. Мој експеримент је са кречњаком и сили-

Цртеж бр. 1
146
ДОМЕТИ

цијумом, што се може добро интензивно грундирати прополисом. Импрегнација је технолошко акустички осетљива, јер
мења еластичност, тврдоћу и облик и сходно томе, квалитет
тона. Треба имати у виду да се сви слојеви нанесени на дрво,
сами по себи морају помешати; слојеви морају бити компатибилни међусобно и са дрветом.
Лак је завршни слој који обезбеђује облик у почетку
постављен на површини дасака. У мојој пракси, уљани лак
масивног сјаја је незамењив; ипак, проблем уља је, уобичајено, споро сушење, што се у мојој пракси решава материјалом
у импрегнацији. Веома је важно завршни слој што више углачати и због лепоте и сјаја, колико и због квалитета тона. За
углачавање је важна ланена крпа натопљена ланеним уљем и
етеричним уљима са више врста смола.
Теорија облика и Осцилациона теорија (Карло Паржик
1987, Зборник Матице српске за сценску уметност и музику 1)
Helmholtza, на неки начин су једна насупрот друге, тако што
Теорија облика има конотацију облика са врстом тона, а Осцилациона има везе са фигурама које се формирају од опиљака
на плочама, а означавају неки парцијални тон (нпр., Предговор
Александра Угреновића у књизи Фрање Кресника Талијанско
умијеће грађења гудачких инструмената, Загреб, 1951).

Облици на виолинама су узети из природе и као симболи доносе неку поруку првобитног конструктора, по легенди Леонарда да Винчија, који је конструисао f отворе на
славу краља Франсоа I, на чијем је двору и умро.
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С отвор и f отвор на ренесансним инструментима; VIOL, PARDESSUS,
FRANCE, PARIS, 1759; LIRA DA BRACCIO, ITALY, VENICE, 1575, GIOVANNI
MARIA DA BRESCIA

Пуж се сматра украсом, ипак, он има спиралу, из природе узету од Наутилуса (Nautilus pompilius), живог фосила,
са конотацијама о чврстоћи облика кречњака (не нарочито
тврдог) који на највећим океанским дубинама издржавају
притисак; (види цртеж бр. 2) посредно су то облици капитела јонског и коринтског стуба.
Ф отвори су узети од морских коњића (Hippocampus
gutullatus); који обично стоје у пару окренути насупрот, јединствен случај да мужјаци носе младе и спектакуларно их
избацују у море; ако се гледа са стране, f отвор има конотацију са локсодромском спиралом (Lokus dromos = коси пут)
којом би брод пловио, ако држи правац.

Цртеж бр. 2
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Облици испупчености и удубљености плоча су конотација са сферним површима Јоносфере и Земље: 21/12 –212/12, и
значе неки електрични набој.
Горњи облик резонатора у тлоцрту наспрам доњег дела, у
вези је са нерешивом античком дуплом кубатуром коцке итд..

НИКОЛА ТЕСЛА И ВИОЛИНА

На укопу Николе Тесле (1856–1943) у Њујорку, Златко Балоковић је изводио Аве Марија и Тамо далеко, што се може
тумачити као вишеструка порука великог генија, али чињеница да је за ту последњу прилику одабрана виолина, могла
би носити важну научну поруку.
Тесла је 1900. године објавио Проблем повећавања људске енергије, где се (1996, 72) у поглављу „Бежична телеграфија – тајна грешке у Херцовим испитивањима – пријемник
изванредне осетљивости”, тврди да се постижу најбољи резултати ако „дужина сваке жице или калема, буде једнака
једној четвртини дужине таласа електричне вибрације у
жици”, мада је такође „неопходно прибећи електричним вибрацијама ниског тона”. Тесла је открио да je Херцов (Hertz)
превид у eксперименту са апаратом који производи искре,
присуство ваздуха као изолатора, а да он то престаје да
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буде, ако је дужина жице једнака четвртини дужине таласа.
Поставља се питање шта значе ове одреднице и које везе
имају са облицима гудачког инструмента. Четвртина дужине
резонатора виолине одговара фреквенцији добијеној ударом по средини даске 356:4=89, приближно тону f (за горњу
плочу), ако је градња уобичајених стандарда. Ово је изгледа
обрнута пропорција 4:1, а не 1:4. Прецизна мерења интензитета парцијалних тонова показују најјачи интензитет тона ф.
Тек ако узмемо у обзир првенствено појављивање четвртог,
трећег, другог, па првог парцијала, открива се ако је дужина
резонатора око 360, да је четврти умножак 1440 исто приближно тон ф; тако је 360:1440=1:4.
Незаобилазно је истакнути Хелмхолца (Helmholtz), чији
је покушај штимовања плоча с обзиром на аликвотне или
парцијалне тонове, на основу формуле f=h/l2 e spt (где је
f – фреквенција властитог тела, h – апсолутна висина плоче,
l – дужина тела, e – еластичност и spt – специфична тежина), код нас примењивао Карло Паржик (1887–1963); о чему
су објављена два чланка у Зборнику Матице српске за сценску уметност и музику (1987). Метод мерења фреквенција
плоче или резонатора је донекле збуњујућ, јер Хелмхолц, и
многи други (Ernst Florence Friedrick Chladni, 1756–1824; Felix
Savarat, 1791–1841), третира даску као равну плочу у акустици
и фреквенцију мери потезом гудала по ивици даске. Тако
се добија фреквенција сасвим различитa (велика, евентуално мала секунда између плоча) од фреквенције добијене
перкусијом по средини даске (чиста кварта) и постaвља се
питање која од ових фреквенција је заправо фреквенција
властитог тела.
Ако у расправу уведемо Теслино откриће о односу
фреквенције и дужине 4:1, видимо да је фреквенција властитог тела добијена перкусијом по средини даске, при чему
је очигледно и да кобилица стоји приближно средини, да би
даску у ствари требало вибрирати потезом гудала по апсолутној висини (највишем делу). Теслин ниски тон је властити
тон доње плоче која због лонгитудиналних таласа у горњој
плочи, индукује неки струјно магнетни ефект у произведеним фреквенцијама и веома брз и гласан пренос кроз ваздух. Чиста кварта омогућује најбоље фреквентне подударности између дасака (као Јоносфера и Земља), осим за малу
терцу, на чијем месту се ставља стубић („душа”), због присилног осциловања, јер су мале терце распоређене равномерно
по плочама. Објашњење шта је са малом терцом, у Хелмхол-
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цовом систему мерења, уопште није могуће. Једино на геометријском месту мале терце – велике сексте (делови кружница који формирају лик у тлоцрту, по ширини одређују
подручја аликвотних тонова, редом од горе до доле: прима
– октава, секунда – септима, терца – секста, кварта – квинта);
мала терца не појачава фреквенцију ни горње ни доње плоче,
зато је ту стављена „душа”, да присилно појачава фреквенције плоча. Наспрам овога, Миланковићеви (Богдан Миланковић: Виолина – њена историја и конструкција, 1956) „канони”
(вероватно парафраза на „каноне” његовог брата академика
Милутина), изгледају неуверљиво.
Како других научних књига и нема, последњих педесетак година, осим мојих (и два чланка о Паржику 1987. у
Зборнику Матице српске за сценску уметност и музику), претходни ауторитет би могао бити бог Перун, са електричним
искрама у шаци, или Илија, или у Новом Завету, број 6, ако
се узме да чиста кварта има шест полустепена (Отк. 13) и шест
посуда јеврејског очишћења на свадби у Кани Галилјској –
силазак пламених језика (Јн. 2), мада и Николај Велимировић
музички инструмент схвата као „електрику” (Религија Његошева, 1921/87, 101–3). Важни материјали, међутим, се могу
свести на импрегнацију: калцијум 20, силицијум 14 и угљеник
6; може се приметити 20-14=6, дакле – чиста кварта, опште
прихваћено темперовање Периодног система хемијских елемената Мендељејева in c (и елемената старих филозофа);
дрво је тако само носилац облика, импрегнације и лака.
Тесла тврди да ће електрична енергија да се преноси
на даљину без физичке везе (жице) због тачног фреквентног
односа (патентна писма бр. 645,576, бр. 649,621 1900. године и бр. 685,956 1901. године) чисте кварте. Главно Теслино
упориште је добијено посматрањем природног пражњења
у Колораду 1898, тако да је Земља схваћена као кондензатор који се пуни у Јоносфери („небу”) која се спорије окреће
него Земља и зато се вртложењем етера индукује струја. Под
сасвим одређеним фреквентним односима, ово наелектрисање се може и празни се у виду громова или муња, али
због стојећих (лонгитудиналних) таласа. Тесла је изумео
примопредајник који се састоји од намотаја дебеле жице и
унутар тога много више намотаја танке жице (једнаких тежина) који индукује струју. Није битно навести детаље, али
се испоставља да ови намотаји имају конотацију са обликом
плоча гудачког инструмента и обрнуто (Метод музике у Новом Завету и у Речи о Свечовеку Николаја Велимировића, 2015,

487/88 Библотека „Карло Бијелицки”, Нова електронска издања и „Педагошки факултет” у Сомбору).
Да би ово функционисало, било као виолина или гром,
неопходна је још геометрија сферних облика. Могућа конструкција у доба настанка виолина, то је геометрија ирационалних бројева у Еуклидовим Елементима. Сферни облици су
могли да буду засновани вероватно на деловима кружница
мање више великих полупречника на бази умношка темперационог броја 12 2 (за који се знало у доба Аристоксена, око
три века пре Христа), али о томе нису доступни подробнији
трагови, осим ренесансних гудачких инструмената; и најраније критскa лирицa из IX–X века.

ЕКСПЕРИМЕНТ O ПРОСТИРАЊУ ЕНЕРГИЈЕ
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Проблем истраживања је – тонски квалитет гудачког
инструмента, који има неколико аспеката за истраживање.
Уобичајено се мисли да квалитетно грађен инструмент има
снажан тон унеколико допадљив. Како нема никаквог школовања у области, ово се тумачи произвољно и најчешће
искривљује због претераног умањивања, или повећавања
цене. У сваком случају и најреномиранији музичари, због
цене ће изјавити било шта, само да би постигли неки финансијски ефект. У овоме не постоји морал! Како је на послетку,
осим цене, заиста важан квалитет инструмента, поставља се
и питање квалитета тона, што се утврђује некритичним и дугим исвиравањем.
Колико год да је при томе свирач реалан, неће моћи
проценити, јер инструмент треба слушати на даљину, што
има колоквијални израз „носивост” и „промена тамне у светлу боју тона” – скаларни талас – на удаљености, тон постаје
светлији. На лоше грађеном инструменту, који се „дере” на
уво, на даљини су тонови међусобно „умуљани”, практично се не разазнају; такав инструмент је практично неупотребљив, само свирач то „није чуо”. Инструмент би још требало пробати са клавиром, групно и са оркестром, при чему
би тон требало да остане кохерентан. Сличан опис овоме,
тешко је негде наћи, али незамењива је пракса слушања и
упоређивања тона појединих различитих инструмената.
Поставио сам, ипак, извесну теорију о простирању
енергије, дакле, било какве енергије. Тако је претпостављено да ће се, на пример, топлотна енергија развијена у неком
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облику чисте кварте, простирати онако како се то дешава на
виолинама; то би и био доказ да постоје лонгитудинални и
стојећи таласи успостављени на резонатору и да њихов облик, одлучује о квалитету простирања неке енергије.
Утврђена је „музикална природа” између литраче
„Књаз Милоша” и пивске флаше – чиста кварта. Утврдио сам
чисту кварту и на лименим амбалажама за пиво и сокове.
Нарочито добра је амбалажа 0,9 – 0,5 Туборга. У основи овога
избора је тешко разумљива природа таласа, јер су невидљиви. Други разлог је непознавање акустике за нематичне студије, у сваком случају за анахрону област виолинарства. Неком студенту музике, можда је мало позната акустика, али
фреквенције Туборга су барем занимљиве и разлажу проблем виолинског резонатора на очигледније акустичке појединости облика.
Постављало се и егзактно питање, може ли се направити „резонатор” од 0,9 – 0,5 Туборга, тако што је мања лименка учвршћена у већој и загрејавана емитује топлоту по
стојећим таласима. Посебна хипотеза је била да ће се стојећи
таласи формирати хоризонтално и да ће топлотну енергију
тако простирати, упркос што се топлотна енергија, на пример свеће, простире у вис, а на страну не грије.
Урађен је следећи експеримент. Изнад запаљене свеће,
стављена је једна лименка и она није простирала топлоту хоризонзално, већ само вертикално. Кад је изнад свеће стављен
резонатор 0,9 – 0,5 Туборг, мада и друге варијанте, топлотна
енергија се простирала
хоризонтално. Уместо
свеће, стављена је сијалица, а уместо сијалице, грејна жица. Ових
неколико, четири-пет
сијалица од 60 вати загрејава простор три са
три метра у прелазном
периоду, у јесен и пролеће, зависно од претходне топлотне изолованости простора, може
и у зиму.
Овај приручни, или
експериментални резонатор, доказује при-

роду само основног интервала чисте кварте, односно фреквенција властитог тела. Остали облици који одређују фреквенције парцијала, овде нису примењени, али се може
претпоставити да би значајно побољшали простирање енергије, као у случају виолина. Кад спомиње број човека и звери,
тврди да га треба израчунати; мудрост је израчун броја на
пример, 666=2/1/ 0/ 1/2/1/0/1/01//20//00//20//0/0/1//20//0/1/0/1/ 2/1/ 0/ 1/2, при
чему је 6=чиста кварта, ако је 1=ваздух, 2=ватра и 0=етер,
својеврсно објашњење квартне теорије (Отк. 13).

ЗАКЉУЧАК
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Српска виолинарска школа се у традиционално занатским сегментима наслања највише на Мађарску, међутим,
упадљиве разлике су у изузетном учешћу наших градитеља
нарочито Андрије Пурића (1924–2010) и Кинберг Франца
(1920–2002) по сјајним успесима на светским такмичењима,
за које се може рећи да нису осећали нарочиту припадност
Српској виолинарској школи. На лаутарску сцену у Сједињеним државама Америке, пре њих, утицао је фантастични Никола Васић (1896–1961) из Зворника.
Прве научне ставове, међутим, срећемо у „Предговору”
Александра Угреновића Кресниковој књизи (1951); у то доба
рачунало се да постоји Југословенска виолинарска школа,
међутим, то је више због немачких изјава о некој Виолинарској школи која није њихова.
Предмет истраживања у чланку, је утицај облика резонатора на квалитет тона. O овоме, може се закључити неколико
појединости. У виолинарској пракси често се, мере дебљине материјала (на пример – Дудаш), а не води се рачуна о
облицима. Мора се приметити да је обликовање површина
врло захтевна радња, ако се хоће постићи тачно одређени
облик – у вези са тачно одређеним парцијалима. Ако се основном облику дода импрегнација, она може својом дебљином на поједином месту, утицати на квалитет тона. Слично
је и са лаком, јер се и он слива на удубљена места и треба
одатле да буде „одбрушен”, како би темперација остала иста.
Ово познавање данас се налази у сасвим различитим научно уметничким областима и тешко је за једно кумулативно
познање у виолинарској пракси. Облици су дефинисани у
области геометрије ирационалних бројева, (види цртеж бр. 1)
тј. у дужинама полупречника и њиховим комбинацијама на
сводовима горње и доње плоче.
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Посебна вредност у чланку је поређење облика виолина и Теслиних калемова. Утврђено је да однос вибрација и
дужине жице, тј. даске, је чиста кварта или Теслина мера 1:4;
може се рећи фиксирање фреквенције властитог тела. Ово
до сада није упоређивано, или није доступно, и отвара могућност даљем поређењу и утврђивању природе виолина и
њиховог електричног ефекта кондензовања и пражњења на
резонатору, због минијатурног имитирања сферних облика
Јоносфере и Земље.
У завршници, урађен је и експеримент са резонатором
чисте кварте и простирањем топлотне енергије. Из овога се
може закључити да се сва енергија простире као и звучна
и топлотна. У вези са овим, Тесла наводи формулу E=m/2v2,
при чему је Е – енергија, m – маса, а v – брзина, међутим, нигде не говори о споменутом облику енергије, од којега зависи
њено простирање. Експеримент у чланку показује да облик
резонатора чисте кварте пресудно утиче на облик енергије и
квалитете њеног простирања.
Чланак је пропраћен мање више познатим, али за тематику важним, цртежима и фотографијама.
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