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dž.  g.  balard

lansirna rampa za dalja istraživanja 
(odlomak)

Uslovi u kojima je Dž. G. Balard odrastao u Šangaju tokom 
Drugog svetskog rata su dobro poznati, zahvaljujući uspehu nje-
govog poluautobiografskog romana Carstvo sunca (1984), kao i 
filmske verzije te kompulzivne automitologije u režiji Stivena 
Spilberga. Međutim, u vremenu pre Carstva, Šangaj se u Balardo-
vom pisanju pojavljivao samo kroz metafore, dok se rat pominjao 
en passant u obaveznim mini-biografijama na uvodnim stranica-
ma njegovih romana. Tipičan primer bi glasio: „Rođen u Šangaju, 
1930. godine, od roditelja Engleza. Japanci su ga tokom gotovo tri 
godine držali u ratnom logoru za civile. Došao je u Englesku kada 
mu je bilo 16 godina. Studirao je medicinu na Kings koledžu, u 
Kembridžu. Radio je kao kopirajter, a zatim kao vratar u Kovent 
gardenu, i kao urednik naučnog časopisa. Prošao je obuku za pi-
lota Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva. Njegova prva objavlje-
na kratka priča je Prima Belladona, iz 1956. Bio je zvezda vodilja 
takozvanog Novog talasa naučne fantastike. Živi u Šepertonu, u 
Engleskoj. Sudar je njegov najkontroverzniji roman...” Povremeno 
bi se pojavile autorske varijacije, izjave toliko snažne da nikako 
nisu mogle biti delo indolentnih kopirajtera, već samog Balarda: 
„Smatra da je naučna fantastika autentična literatura dvadesetog 
veka” (ili da je „naučna fantastika apokaliptični jezik dvadesetog 
veka”). „Takođe veruje da je unutrašnji prostor, a ne spoljašnji, 
prava tema naučne fantastike.”

Danas, imajući u vidu Balardovu kanonizaciju posle Car-
stva, lako se zaboravlja da je počeo kao pisac naučne fantasti-
ke, iako je tokom šezdesetih izgradio ime kroz kvartet romana 
katastrofe koji su najavljivali kraj sveta i pronicljivo nagovestili 
današnju situaciju u vezi sa klimatskim promenama: The Wind 
from Nowhere (1961), Potopljeni svet (1968), The Drought (1964) i 
The Crystal World (1966). U toj deceniji je, takođe, napisao ve-
liki broj kratkih priča koje su preokrenule naučnu fantastiku 

sajmon selars
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pomoću jednog od njenih najdragocenijih tropa, putovanja kroz 
vreme. Služeći se tom premisom, uobličio je čuvenu teoriju o 
unutrašnjem prostoru/svemiru, koja se često pominjala u tim 
ranim biografijama. Nagoveštavajući Maršala Makluana i Žana 
Bodrijara, Balard je pokazao kako agresivni marketing i kultu-
ra masovnog konzumerizma udaraju na naše potisnute želje, 
usađujući nove, veštačke subjektivnosti ne bi li stvorile šizo-
frenu potklasu. Reagujući na takve okolnosti, njegovi likovi se 
povlače u svet mašte – u „unutrašnji prostor” – ograđujući ga 
kao nekakav virtualni rezervat prirode i čuvajući svim mogućim 
sredstvima njegov suverenitet. Često se vraćao zamisli o begu 
iz vremena, o izvrdavanju vremena, potaknutom periodom psi-
hičkog loma. Beležeči dalijevski motiv zaustavljenog ili „isto-
pljenog” vremena, Balard se služi simbolikom vremena (to jest, 
jedinicom mere; vremenom koje pokazuje sat) kao arbitrarnim 
ljudskim konstruktom koji nameće red i kontroliše slobodu i 
haos podsvesnog. Unutrašnji prostor je za Balarda, suočenog 
s realnošću života u toj burnoj deceniji, predstavljao daleko 
neobičnije i primamljivije okruženje za naučnu fantastiku od 
njenog tradicionalnog spoljašnjeg prostora/svemira. 

Izjavivši da je „Zemlja jedina tuđinska planeta”, Balard je 
udružio snage s Majklom Murkokom i stao na čelo britanskog 
Novog talasa, stvorivši obiman niz povezanih fragmentarnih – 
nelinearnih – pripovedaka koje su nastavile da se bave psiho-
loškim posledicama medijskog pejzaža. Uglavnom su izlazile 
u Murkokovom revolucionarnom časopisu Novi svetovi (New 
Worlds), glavnom glasilu Novog talasa, a kasnije su sakupljene 
u knjizi The Atrocity Exhibition (1969), koja je, označena kao „ek-
sperimentalni roman”, zapečatila njegovu reputaciju mračnog 
maga, pisca sposobnog da se suoči sa najekstremnijim aspek-
tima naše kulture i pronađe skriveno ustrojstvo usred haosa. 

Sredinom sedamdesetih, Balard je uglavnom napustio 
formalne eksperimente u korist tradicionalnijih pripovednih 
tehnika, mada su mu teme ostale jednako problematične, pa 
možda postale i šokantnije, usled neutralnog stila kojim su 
iznošene. U romane iz tog perioda spadaju Sudar (1973), o kul-
tu profesionalaca iz srednje klase kojima je dosadno i koji se 
osećaju živim tek kada modifikuju svoja tela putem osmišlje-
nih automobilskih nesreća; Concrete Island (1974), o čoveku koji 
sleti automobilom na parče pustog tla ispod petlje auto-puta i 
podsvesno ostane „nasukan” usred grada; i High-Rise (1975), u 
kom visokotehnološka stambena zgrada postaje poprište ple-
menskog rata. Ove zavodljive i uznemirujuće priče proučavaju 
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rubna područja gradova i oneobičavaju bliske predele pred-
građa, i a njihov precizan prikaz novih uloga koje preuzima-
mo usred tehnološkog pejzaža pokazao se izuzetno uticajnim. 
One su inspirisale ne samo druge pisce, već i muzičare, slikare i 
filmske stvaraoce, koji su reagovali na Balardov visokoimagina-
tivni stil (na koji je, opet, uticao nadrealizam), pa čak i arhitekte 
i urbaniste, koje je privukla njegova oštra kritika savremenog 
urbanog života.

Usledili su romani koji se ne daju klasifikovati: The Unli-
mited Dream Company (1979), Hello America (1981), The Day of 
Creation (1987) i Rushing to Paradise (1994). Ako bi trebalo potra-
žiti zajedničku temu, mogli bi se reći da svaki od njih nudi li-
zergičnu viziju toga kako mitske zemlje (koje su nam, ponekad, 
tik pred očima – kao što je predgrađe) podrivaju i degradiraju 
strukturalni integritet urbanog Zapada. Između tih dela našli 
su se Carstvo i Dobrota žena (1991) – oba ta romana se na nadre-
alistički način poigravaju Balardovom životnom pričom. 

U poznijoj karijeri dogodila se konačna inkarnacija: Ba-
lard, pisac subvezrivne kriminalističke proze, kao što su dela 
Running Wild (1988), Cocaine Nights (1996), Super-Cannes (2000), 
Millenium People (2003) i Kingdom Come (2006). I zaista, krimi-
-žanr je savršeno odgovarao dobu teorija zavere i neuništivih 
svetskih struktura moći koje će odrediti novi milenijum i koje 
je Balard oduvek najavljivao u delima. Naravno, on je za sve to 
vreme pisao i izvrsne kratke priče, a napisao je i novelu The 
Ultimate City (1976), o budućem Njujorku koji je napušten, pa 
zatim ponovo naseljen, i koja se smatra jednim od njegovih 
najuspelijih dela.

Zapravo, kroz ovu fino spakovanu biografiju se vidi da je 
Balardovu karijeru gotovo nemoguće sažeti. Stoga, kad čitate 
blurbove sa korica njegovih novijih romana, blurbove čiji je na-
glasak na Šangaju i Carstvu, čini vam se kao da ste se prepusti-
li ritualnom napevu osmišljenom da popravi masku za javnost 
jednog od najneuhvatljivijih pisaca. A u stvari, ako ste se prvi put 
susreli s Balardom čitajući, recimo, njegovu kratku priču Potoplje-
ni džin (1964), lako biste mogli pomisliti da ste naišli na vrhun-
skog autora magičnog realizma, poteklog iz sviftovske tradicije. 
Ako ste prvo pročitali Sudar, onda ste, možda, dobro razmislili 
pre nego što ste nastavili da ga čitate, osim ako već niste razvili 
apetit prema najmračnijim intelektualnim zalogajima.

Balard je objavio oko 1.100.000 reči u romanima, 500.000 
reči u kratkim pričama i najmanje 300.000 u nefikcijskoj prozi. 
Sabrani broj reči svih intervjua iznosi oko 650.000. U Balardovoj 
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galaksiji oni predstavljaju drugo sunce, ogroman paralelni izvor 
promišljanja, filozofije, kritičkog ispitivanja i uzleta mašte koji 
nude kritički komentar na njegovo pisanje, često ga objašnja-
vaju, a katkad ga šire ili prevazilaze njegove granice. Balard je 
voleo da priča o svom radu, što se jasno razlikuje od savreme-
nog književnog pejzaža u kom pisci intervjue vide kao napornu 
dužnost ili vežbu iz samoreklamiranja, šansu da prodaju proi-
zvod ili čak da se istresu nad svojim stvarnim ili zamišljenim 
neprijateljima. Kako je to Ijan Sinkler rekao o Balardu: „On ne 
govori loše ni o kome, ni o jednom čoveku poimence. Gotovo 
kao da je reč o sujeverju: tračanje je zabranjeno.” U intervjuima 
je obično ignorisao svaki pomen književnosti i kolega pisaca. 
Često bi izbegao da odgovori na pitanje o književnim uzorima 
ili bi naveo samo kratak spisak dela koje je čitao u mladosti. 

Balard nikad nije voleo jasno da odredi svoje mesto unu-
tar kanona i nije se mnogo bavio savremenom književnošću, 
koju je smatrao zarobljenom u devetnaestovekovnom modelu 
društvenog romana, nespremnu ili nesposobnu da se suoči s 
fragmentarnim subjektivnostima nastalim u medijskom pej-
zažu. Za razliku od toga, njegove priče i romani predstavljaju 
psihosociološke studije slučaja, zasnovane na veštoj analizi 
stvarnih svetskih trendova u kulturi, konzumerizma, tehnolo-
gije i medija. Taj proročki naboj često je dodatno podstican u 
intervjuima, svojevrsnim filozofskim „laboratorijama” u kojima 
je mogao da preispituje svoje ideje, stavove i zapažanja, kako 
bi ih kasnije prokrijumčario u svoje čvrsto zaptivene prozne 
svetove. Prilika da se iznova pročitaju njegovi intervjui je stoga 
veoma važna i u zoni sumraka kritičkog mišljenja koja neizbež-
no usledi posle smrti pisca treba joj pristupiti veoma ozbiljno. 
Zahvaljujući mogućnosti da se osvrnemo unazad, kao i kom-
pletnom Balardovom opusu pred nama, koji se proteže pedeset 
godina unazad, ne samo da smo u stanju da iskopamo filozof-
sko i imaginativno seme iz kog će se razviti njegova najzna-
čajnija dela, već možemo i da iskusimo neku vrstu proširenog 
remiksa tema protkanih kroz ceo njegov rad. 

Preveo s engleskog Darko Tuševljaković
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protiv entropije

Peter Ronov-Jesen: U nekim vašim knjigama bavite se 
postindustrijskim društvom. U noveli The Ultimate City opisu-
jete dva grada, Garden City i sam Ultimate City. I dok bi većina 
ljudi rekla da statični Garden City predstavlja ostvareni raj, pro-
tagonista očito više voli dinamični rasap Ultimate City-ja – en-
tropiju, da se poslužim omiljenom rečju šezdesetih.

Dž. G. Balard: Ne mislim da je taj mali deo Njujorka (grada 
o kom je reč, mada to nigde nisam direktno naveo) koji on iznova 
oživljava – pokušavajući da uhvati nešto od dinamike, agresije i 
slobode mašte koje su mu toliko nedostajale u maloj, ruralnoj 
varoši u kojoj je odrastao – zaista područje entropije. Zapravo je 
nešto suprotno od toga: on život u Garden City-ju vidi kao sputa-
vanje mašte, uviđa kompletno odsustvo istinske slobode u tom 
ruralnom raju. Vraća se u prastari grad na drugoj strani zaliva, 
grad koji u sebi sadrži mogućnosti, alatke, sredstva pomoću ko-
jih će on moći da oslobodi svoju maštu. Naravno, tamo pronalazi 
starog preduzetnika, arhitektu, zastarelu figuru opterećenu sno-
vima o džinovskim građevinskim strukturama. Fuler predstavlja 
poslednjeg pripadnika generacije koja je u građevinarstvu videla 
način da raspali čovekovu maštu, da potakne otkrivanje aktivnih 
mogućnosti koje pruža život. Ja ne smatram da je taj grad en-
tropijski. Podržavam potragu mladog junaka koji bi da pronađe 
alternativu za onaj mali raj sa druge strane zaliva, gde je ljudska 
mašta ugušena. Ne donosim nikakav moralni sud o tome. Ne mi-
slim da će svet zauvek nedriti Bakminstere Fulere i ljude kao što 
je taj momak, ljude koji moraju da rade po svom i da usmere ma-
štu u vrlo određenom pravcu. Ljude koji ne vole statično druš-
tvo i njegove vrednosti (oličene u širokim predgrađima zapadne 
Evrope i SAD; smrti duha).

Ronov-Jesen: Vi živite u predgrađu.

Balard: Da. To je veoma dobro mesto za rad, pošto me 
svakodnevno podseća šta bi bila alternativa mašti.

peter ronov-jesen
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Ronov-Jesen: Moglo bi se reći da je dinamičnost prikaza-
na u Njujorku zapravo dinamičnost rasapa.

Balard: Ne, ne prihvatam to. Grad je napušten, a tu s njim 
je, zaustavljena u vremenu, ostala čitava paleta formula za is-
poljavanje ljudske energije, mašte, ambicije. Sat se zaustavio, 
ali momak će moći ponovo da ga pokrene, baš kao što u roma-
nu Hello America, u kom mladi junak čini upravo to – osim što je 
njegov pokušaj na nivou celog kontinenta. Suštinski, to je ista 
priča, ja iznova ukazujem na stalne pretnje.

Ronov-Jesen: Čini se da rasap donosi izvesno uživanje, 
zar ne?

Balard: Ne mislim da rasap uopšte postoji. Amerika i Las 
Vegas sa kojima se susreću likovi u Hello America nisu u raspa-
du – samo su napušteni, što je nešto sasvim drugo. Posredi je 
klasična priča o Aladinu i lampi, čarobnjakovom šegrtu i tome 
sličnom. Moj mladi junak, u noveli i u romanu, nije pojmio šta 
sve duh ljudske mašte i ljudske ambicije može da postigne: 
kad mu jednom date zeleno svetlo, izgovorite magične reči i 
on iskoči iz lampe, možda ćete dobiti i više nego što ste tražili. 
Dakle, ja u oba ta dela iznosim stav o ljudskoj ambiciji i mašti, 
implicitno tvrdim da se rađa mračna strana mašte. Roman je 
konkretnije okrenut Americi; novela se, u osnovi, bavi industri-
jalizacijom i dvadesetim vekom, i mogla bi se smestiti u bilo 
koji veliki grad – Sidnej, Kejptaun (mada je, zapravo, reč o Nju-
jorku). Ja postindustrijsko društvo ne vidim kao entropijsko, u 
moralnom ili bukvalnom smislu. U tome i jeste čar: ne radi se o 
tome da strukture i moralne vrednosti društva zasnovanog na 
mašinama, tehnologiji, propadaju, trunu, rasipaju se... Ne, nije 
reč o tome. Već naprosto o tome da se neko u potpunosti izdigne 
iz celog sistema vrednosti tehnološkog društva, baš kao što su, 
pre 150 godina, u vreme Industrijske revolucije, ljudi napuštali 
unutrašnjost i selili se u gradove. To nije značilo da poljoprivred-
ni život propada, da su njegove moralne vrednosti dovedene u 
pitanje. Naprotiv, to je samo značilo da su ljudi uznapredovali 
do stanja u kom im je trebao grad kako bi ostvarili sebe i svoje 
mogućnosti. I baš kao što se to tada dogodilo, mislim da ljudi 
danas polako prevazilaze mogućnosti koje nude velike urbane 
sredine industrijskog društva – sa ugrađenim konformizmom 
masovne proizvodnje i kupovine – te da teže ka većoj indivi-
dualnosti. Stoga je na delu druga emigracija, u ovoj zemlji, 
svakako, ali i u SAD i većini zemalja zapadne Evrope. Ljudi se 
udaljuju od industrijskih centara, u svakom smislu, i odlaze ka 
nečemu refleksivnijem i ličnijem. Dom se postepeno preobrazio 
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u televizijski studio – sve je više elektronske opreme, kućnih 
video-sistema, televizijskih kamera, video biblioteka. Ljudi se 
kreću ka intimnijoj fazi samootkrivanja i ostavljaju za sobom 
masovno društvo koje je tehnologija stvorila pre 150 godina. Sto-
ga je entropija pogrešan izraz ako želimo da opišemo proces na 
delu, kako u noveli The Ultimate City, tako u romanu Hello Ameri-
ca. Sat se jeste zaustavio, ali mehanizam je i dalje tu. 

Ronov-Jesen: U nekoliko navrata ste rekli da katastrofe 
s kojima se suočavaju vaši likovi vode ka izvesnom psihičkom 
ispunjenju. Mejtland iz romana Concrete Island, Balard iz Sudara 
i Leng iz romana High-Rise – za sve njih se može reći da su, do 
izvesne mere, sami zaslužni za katastrofu. Ali šta je sa Sander-
som iz The Crystal World, Ransomom iz The Draught i Keransom 
iz Potopljenog sveta? Koliko biste smatrali ispravnim tumačenje 
ovih dela po kom su prirodne katastrofe opisane u njima puke 
eksternalizacije podsvesnih težnji i želja samih likova?

Balard: Mislim da je to prilično tačno. Tačno je da u ta tri 
romana likovi gotovo svesno stvaraju katastrofu. To nije istina 
u slučaju prethodne tri knjige koje pominjete, pošto – naravno 
– nije moguće da pojedinac utiče na topljenje polarnog leda i 
potapanje Londona ili na sušu koja će kompletnu hemisferu 
pretvoriti u pustinju. Ali šta bi se desilo s tim likovima da nije 
globalne katastrofe? To je veoma zanimljivo pitanje. Šta bi se 
desilo sa Keransom, Sandersom i Ransomom da se ledene kape 
nisu otopile, da nije bilo kristalizacije ili suše – šta bi oni učinili 
sa svojim snažnim kompulzijama? Možemo pretpostaviti da bi 
na neki način proizveli krizu unutrašnjeg univerzuma... Ali u 
pravu ste kada kažete da u moja prva tri romana spoljašnje ka-
tastrofe kao da su stvorili likovi, baš onako kako su ih stvorili u 
naredna tri romana. To je pomalo i stvar ugla gledanja, zar ne? 
Ako pogledate Potopljeni svet, moj junak, Kerans, jedini uviđa 
značaj preobražaja kom svedoči. Svi ostali likovi u moje prve 
tri knjige reaguju onako kako bi ljudi obično reagovali: ako bra-
na popusti, pobegli bi u brda. Jedino centralni lik uviđa sistem 
imaginativnih mogućnosti koje nudi katastrofa.

Ronov-Jesen: U tradicionalnim pričama o katastrofi cilj 
subjekta koji dela jeste da zaustavi objekat, svet, dok vaši liko-
vi kao da žele da se sjedine s njim...

Balard: To je tačno. To je deo problema s kojim se junak 
susreće u sve tri knjige. Uzmimo Keransa u Potopljenom svetu: 
jasno je da će, do trenutka kad se vrati na izvorište svog bića 
u amniotičkoj supi, u primalno more, otkriti istinu o sebi, ali 
će kroz stapanje sa velikim, nediferenciranim izvorom života 
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ostati bez sopstvene individualnosti. Isto tako, poslednja re-
čenica mog romana The Drought glasi otprilike: „Kada je počela 
da pada kiša, on to više nije primećivao.” To znači da je suša 
sada potpuna – potpuna suša koja opstaje čak i kada pada kiša. 
Psihološki proces „ispunjenja” je dosegao vrhunac onda kada 
tog procesa više niste svesni. Na samom kraju počinje da pada 
kiša, ali Ransom toga nije svestan, zato što unutar njegove gla-
ve suša sada apsolutno vlada. Taj proces je verovatno prisutan 
u svoj mojoj prozi: naposletku se doseže tačka u kojoj proces 
koji je generisao knjigu više nije neophodan. Ali život teži da 
se ispolji na takav način, zar ne? Ljudi neguju moćne ambicije 
i nadanja koja izblede kada stignete u pedesete (što se i meni 
desilo). Snovi i nade kao da zgasnu i čovek se pita: „Šta to sa 
mnom nije u redu?” A zapravo je čovek te snove ispunio. To je 
kao da letite kroz oblak: vidite prelepu, jasno izvajanu masu 
bele pare koja vam deluje čvrsto poput mermera na nebu, ali 
kako joj se primičete ona nestaje i vi odjednom letite kroz ne-
što što liči na retku maglu. To je istina o životu. Stoga smatram 
da se sve te knjige završavaju na ispravnoj noti.

Ronov-Jesen: Ali The Drought je drugačiji, zato što u nje-
mu zapravo počinje kiša. Jedino se u toj od ove tri knjige proces 
naizgled preokreće na kraju.

Balard: To je možda samo s tehničke strane tako. Nisam 
mogao da okončam Potopljeni svet tako što će voda da se po-
vuče, a da se junak i dalje kreće kroz maritimni svet – mental-
no. Mislim da tu suštinske razlike nema. U Potopljenom svetu 
je to malčice drugačije, zato što on traga za izvorištem svega, 
izvorištem sebe samog, krećući se niz sopstveni kičmeni stub, 
uviđajući da se, što je bliži tom izvorištu, on sam rastače. Pojam 
identiteta prestaje da postoji, te je, stoga, potraga za apsolut-
nim identitetom na neki način samoporažavajuća. Pa, ne baš 
samoporažavajuća: pronaći ćete Sveti gral, ali tamo neće biti 
ničeg, rastočiće se u vašim rukama. 

Ronov-Jesen: Vaši ženski likovi su obično vrlo zavodljivi, 
ali nisu baš prijatni. Slažete li se s tim?

Balard: Ima tu istine. Morate shvatiti da ja ne pišem na-
turalističku prozu. Pišem veoma stilizovani vid proze. Gotovo 
uvek se bavi ekstremno usamljenim ljudima, proza fabulacije. 
Veliki broj ženskih likova, a i muških, kad smo već kod toga, 
potrebno je posmatrati unutar konvencija takve proze – unutar 
carstvu princeza u zamkovima, jer to su uloge koje žene preu-
zimaju u legendama i bajkama. Moja proza pripada tom miljeu. 
U fabulaciji žene su obično nedokučive (blago rečeno) i njihova 



15

d
o
m

e
t
i

nedokučivost je neophodna kako bi uspešno funkcionisao mit-
ski sistem, istraživačko putovanje na koje se otiskuje junak. 
Intimne veze, sa seksom ili bez njega, uništile bi moćnu privat-
nost koja je potrebna junaku. Takav je slučaj sa raznim vrstama 
proze i poezije. Lamija, grozomorni život u smrti u Kolridžovom 
„Drevnom mornaru”, neobični i izuzetno nedokučivi likovi u, 
recimo, knjigama Luisa Kerola o Alisi (ne sama Alisa, već Vojvot-
kinja i drugi), prilike koje se pojavljuju kod Edgara Alana Poa 
– fenomen Anabel Li – gde protagonista iznova stvara žene oko 
sebe, na osnovu slike koju im je dodelio, a zbog toga što su u 
stanju da udovolje nekim osnovnim potrebama.

Žene obično preuzimaju prilično preteće, opake, magijske 
uloge. Bela boginja Roberta Grejvsa; muza koja nije nužno do-
bronamerna, ta gotovo prekorevajuća prilika... Arhetipske žen-
ske pojave vuku koren iz odnosa prema ženama koje oblikuju 
naš pogled na svet u ranim godinama našeg života. Žene u mo-
joj prozi često igraju prilično preteće uloge, prihvatam to. Ali to 
je nužno, to daje među celokupnoj teritoriji... Inače protagonisti 
nikad ne bi bili u stanju da se otisnu na putovanje, zato što bi 
brod propuštao vodu kada bi se prepustili toplim, naturalistič-
kim vezama. Na neki način, veze između likova u mojoj prozi 
nisu toliko važne. Svi su moji likovi u poziciji kapetana Ahaba, 
opsednutog kitom! Oni su u moćnom zagrljaju opsesije, a op-
sesivni ljudi obično nemaju bliske lične veze.

Ronov-Jesen: U vašoj prozi žene uglavnom predstavljaju 
smetnju samoostvarenju muških likova. Zanimljivo je izmirenje 
u pripoveci „Mr F is Mr F”, u kojoj se protagonista zaista otiskuje 
u ponor, ali se ispostavlja da je to materica njegove žene. Žena 
dobija dvostruki smisao: očigledno je neprijatelj, ali je i medi-
jum putem kojeg on stiže do blaženstva. 

Balard: Ta dva toka su prisutna u odnosima muškaraca i 
žena, zar ne? Mislim da je psihologija toga ispravna.

Ronov-Jesen: Većina vaših muških likova nema nikakav 
seksualni život, većina ih je napustila svoje žene i sada su na 
nekoj vrsti samotne potrage. Ali u Sudaru ima mnogo seksa...

Balard: Tamo nema ničeg osim seksa. Carstvo privrženo-
sti je zbrisano. Eto o čemu je ta knjiga: o prevazilaženju privr-
ženosti i emocija, što ja vidim kao najveće postignuće tehnolo-
gije. Mislim da smo tek na pragu toga, uz veoma lako dostupne 
savremene sisteme komunikacije, mikroprocesore, skladišta 
kompjuterske memorije, vizualne displeje... Savremena tehno-
logija omogućava rađanje sveta iz kog će nestati kompletno 
carstvo privrženosti i osećanja. Mislim da će se to dogoditi. 
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Počinje da se razvija sistem vrednosti koji će, na neki način, 
moralno biti striktniji, pošto se neće zasnivati na emocijama. 
Priznajem, u Sudaru je rođena perverzna nova logika, ali to je 
primer nove vrste mentalnog ustrojstva koje više ne zahteva 
posredovanje emocija.

Ronov-Jesen: Poredili su vas sa Konradom i Grinom. Dvo-
jica pisaca koji se nikad ne pominju su De Sad i Žorž Bataj. Jesu 
li oni svesni uticaji?

Balard: Moram da vam priznam nešto strašno: nikad ni-
sam pročitao ni reč od te dvojice pisaca, mada su mi njihova 
imena poznata. Neki su, zapravo, u razgovoru pominjali moje 
veze sa De Sadom. Mislim da na tu liniju mog pisanja, koja je 
započeta knjigom The Atrocity Exhibition, a kulminaciju je doži-
vela u Sudaru, niko direktno nije uticao. Svestan sam toga da je 
De Sad jedna od najvećih inspiracija savremenog nadrealizma. 
On me zanima zbog svog interesovanja za nauku i fiziologiju, 
mada ga nisam čitao. Možda De Sadu dajem sopstveni pečat: 
nemam pojma da li njegovi pornografski uzleti mašte podseća-
ju na one u Sudaru.

Ronov-Jesen: Podsećaju, u izvesnoj meri. On piše klinički 
precizno...

Balard: U redu. A što se tiče Bataja, ima ga na sve strane, 
ali zapravo nikad nisam pročitao nijedan njegov roman. On je 
jedan od članova nevidljive biblioteke, zajedno sa raznim dru-
gim pionirima nadrealizma, koju nikad nisam iščitao. Zato sam 
pročitao veći deo Remboove poezije na engleskom, čitao sam 
Ženeove romane: sa zadovoljstvom tvrdim da su ta dvojica iz-
vršili snažan uticaj na mene.

Ronov-Jesen: Zaokupljeni ste vremenom. U romanu The 
Crystal World, Sanders želi da vreme stane, da ostane zaustavljen 
u vremenu. Entropija. Kristalizacija bi označavala nultu entropiju...

Balard: Ne, ja to uopšte ne vidim tako. Nadam se da vas 
knjiga Kolina Grinlanda [The Enthropy Exhibition, o britanskom 
Novom talasu] nije navela na pogrešan trag. Ako definišemo en-
tropiju u striktnom smislu, ona se u fizici koristi kako bi opisala 
nedostatak energije unutar nekog sistema, rasturanje složenih 
formi u manje organizovane forme, što dovodi do stanja potpuno 
neorganizovanosti i gubitka energije. Psihološki ekvivalent toga 
bilo bi rastakanje prilično složenih mentalnih stanja u depresi-
ju, očajanje, inerciju, melanholiju, i tako dalje. Ne vidim da moja 
dela odražavaju sve to, bilo na fizičkom, bilo na psihološkom ni-
vou. Naprotiv. Pogrešno je tumačiti, na osnovu toga što su moja 
dela ispunjena napuštenim hotelima, ispražnjenim bazenima, 



17

d
o
m

e
t
i

praznim noćnim klubovima, opustošenim avionskim pistama i 
sličnim motivima, da ja slavim raspadanje prethodnog psihološ-
kog i društvenog poretka. Ne činim to. Ja se samo služim tim 
materijalom kao građom za podizanje novog poretka. 

Ronov-Jesen: Zapravo sam reč entropija upotrebio kao 
metaforu...

Balard: Ali ljudi se stalno služe rečju „entropija” i čine to 
već dvadeset godina kada pišu o mojim delima. Mislim da me 
je Kingsli Ejmis, kada je pisao o nekoj mojoj ranoj knjizi, nazvao 
„pesnikom mentalne entropije”, što sam u to vreme smatrao 
sasvim pogrešnim tumačenjem onoga što želim da kažem, a to 
mislim i sada. Ja nisam dekadentan, ne slavim čari večernjeg 
svetla: mnogo sam pozitivniji od toga. Knjige kao što je The 
Atrocity Exhibition nude ceo spektar složenih formula, u njima 
su likovi opsednuti izgradnjom malih psiholoških mašina koje 
će iz svega izvući nove mogućnosti. Kroz moju prozu – a svaka-
ko kroz The Atrocity Exhibition i Sudar – provejava to okretanje 
ka organizovanijim, složenijim sistemima događaja. Može se 
reći da uzimam neki sasvim običan događaj, sudar automobi-
la, po sebi ništa zanimljiviji od pucanja papirne kese, a zatim 
usložnjavam metaforu. Ne znam šta je suprotnost entropiji, ali 
mislim da ja stvaram upravo to. 

Ronov-Jesen: U The Unlimited Dream Company, Blejk je 
praktično anđeo smrti, zar ne? Mnogi vaši likovi kao da žele 
da izbrišu granice između bića i sveta, granice koje stvara so-
cijalizacija. Oni tragaju za utrobom, matericom... Ali linija koja 
razdvaja matericu od smrti meni se čini prilično tankom.

Balard: Smrt, naravno, poprima mnoge oblike. Gubitak 
svesti o sebi, o sopstvenom biću, moglo bi se posmatrati kao 
smrt, ali to je istovremeno ideal ka kom ljudska bića teže. Nije 
to samo materica. Neki moji likovi opsednuti su pomišlju da se 
vrate izvoru svog bića služeći se biološkim sistemima kao me-
taforom... Svetlost igra veliku ulogu u mojoj prozi. U novijim no-
velama, Myths of the Near Future, News from the Sun, Memories of 
the Space Age – trima dužim pričama sa suštinski istom temom 
– svetlost igra neverovatno veliku ulogu. Svetlost i vreme. Liko-
vi pokušavaju da podignu strukture pomoću kojih će prevazići 
ograničenja svog bića. Moglo bi se reći da je svest o sebi, o fizič-
kom telu, koju svi posedujemo, sama po sebi mala smrt – zbog 
svojih ogromnih ograničenja. I veoma nam je teško da iz te male 
smrti pređemo u širi svet... Ne prihvatam kritiku koja tvrdi da 
kroz moja dela provejava mračna nota. Mnogi su me optuživali 
za defetizam, pesimizam, entropiju i tako dalje. Smrt kao smrt 
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sopstva, da! Samouništenje je jedan od najstrašnijih grehova, ali 
naravno da je smrt sopstva neophodna kako bi se dosegla nir-
vana – oslobođenost od sopstva i poistovećivanje s nevidljivim 
silama univerzuma ili kako god želite to da nazovete.

Ronov-Jesen: Malkom Edvards iz Golanca mi je pokazao 
neka pisma u kojima se raspravlja o objavljivanju Potopljenog 
sveta. U pismu upućenom Hilari Rubinstin, Kingsli Ejmis smatra 
da bi knjigu trebalo objaviti kao SF roman, dok je Hilari Rubin-
stin želela da to bude glavnotokovski roman. Izgleda da ste bili 
na korak od toga da uopšte ne stupite na scenu kao naučno-
fantastični pisac...

Balard: Mislim da je Ejmis imao pravo. To je bio naučno-
fantastični roman i ja sam se oduvek rado svrstavao u nauč-
nofantastični žanr. Jasno mi je da to zvuči pomalo perverzno, 
pošto za većinu SF označava Zvezdane ratove, Zvezdane staze, 
rudimentarne stvari, Hajnlajna, Larija Nivena i tako dalje. Zvuči 
sumanuto da ovaj pisac, čija najveća interesovanja nemaju ni-
kakvih dodirnih tačaka sa Nivenom, Hajnlajnom i Asimovom, 
uporno tvrdi da je pisac naučne fantastike. Sa druge strane, 
ja nikad nisam smatrao da je naučna fantastika ograničena na 
komercijalnu američku prozu koja je cvetala između, recimo, 
četrdesetih godina i sadašnjeg trenutka. Ja naučnu fantastiku 
posmatram u mnogo širem kontekstu, kao važnu pritoku reke 
imaginativne proze, pritoku koja postojano teče još od Fran-
kenštajna Meri Šeli.  Šteta je što je tokom tridesetih i četrdese-
tih postala preplavljena komercijalnom prozom, popularnom u 
SAD, prozom na osnovu koje se i danas gradi slika o naučnoj 
fantastici. Stvar je u tome što se ja zanimam za nauku i veći-
na mojih ideja u korenu ima neku naučnu premisu. Mislim da 
svojim temama pristupam umnogome kao naučnik koji iznosi 
hipoteze kako bi objasnio neki fenomen. Uvek je to potaknuto 
potrebom da se otkrije istina o nekoj situaciji. Stoga sebe i da-
lje smatram piscem naučne fantastike. 

Ronov-Jesen: Šta, onda, mislite o britanskom tržištu na-
učne fantastike? Vi ne posećujete SF konvencije...

Balard: Naučnofantastična „scena” kao takva je sačinjena 
od tradicionalnije nastrojenog i nostalgičnog čitalaštva, zar ne? 
Nisam otišao na konvenciju još od 1957. godine. Ostao sam to-
liko zatečen da sledeće dve godine nisam ništa napisao. Samo 
nagađam, ali moj utisak je bio – mada danas u SF-u postoje 
veoma inteligentni ljudi poput Pringla, Edvardsa i Grinlanda 
– da na tim konvencijama najveći uticaj imaju ludi zaljublje-
nici u Hajnlajna i Asimova, zaluđenici Zvezdanim radovima i 



19

d
o
m

e
t
i

Zvezdanim stazama – oni, zapravo, kreiraju atmosferu. Pozivaju 
me na veliki broj evropskih konvencija, ali ne odlazim na njih iz 
istog razloga. Ljudi kažu: „Da li biste došli kao počasni gost na 
konvenciju u Nemačkoj, Jugoslaviji ili negde drugde?” Šalju mi 
programe i tu vidim da se prikazuju isti stari filmovi, organizuju 
iste panel-diskusije... Stoga ne želim da imam ništa s tim.

Ronov-Jesen: Mislim da je neobično što se tako mali broj 
kritičara bavio vašim jezikom. Kad sam vas prvi put čitao, pomislio 
sam da ste Amerikanac, pošto često koristite američke izraze...

Balard: Pa, pokušavam da istaknem internacionalnu priro-
du mog dela. Namerno se odričem engleštine, kako bih izbegao 
parohijalnost. Oduvek sam bio svestan toga da imam publiku 
širom sveta – malobrojnu, ali internacionalnu publiku. Većina 
mojih knjiga prevedena je na većinu izdavačkih jezika sveta. Ako 
čitate romane mnogih naučnofantastičnih pisaca koji zadržavaju 
britanski identitet – Džona Vindama, recimo – to je tip engle-
štine koji posebno ne volim: ta parohijalnost, taj regionalizam. 
Želeo sam da ih izbegnem, a jedno od skromnijih rešenja jeste 
upotrebna američkih izraza. Ima to veze i sa mojim odrastanjem. 
U Šangaju sam bio do svoje šesnaeste godine, a to je bila zona 
američkog uticaja. Koristili smo reči kao što je „trank” i „hud” za 
delove automobila. I danas ih koristim. Pločnik smo nazivali „saj-
dvok”. Bila je to kultura koka-kole i klima uređaja...

Ronov-Jesen: Time se postiže neobičan efekat kad opisu-
jete prepoznatljiv engleski krajolik – kao da je preobličen.

Balard: Veoma je otuđen. To mi se sviđa! Eto jedne ko-
risti, zar ne?

Ronov-Jesen: Iznenadilo me je kada sam video da Književ-
ni marketinški savet lansira vas, Murkoka i Oldisa u okviru svojih 
SF promocija [oktobar 1983], pošto ste vas trojica velika imena 
britanske naučne fantastike i zapravo vam ne treba promocija.

Balard: Nismo mi toliko veliki kao H. Dž. Vels, Oldos Haksli 
i Džordž Orvel, nažalost – i nikada to nećemo biti. Promocija je 
bila haotična. Zamisao o promociji je bila izvrsna. Dent je pro-
dao ceo prvi tiraž reizdanja Potopljenog sveta, što je posledica 
promocije. Ljudi iz Saveta su mi rekli da su, u okviru svih svojih 
promotivnih aktivnosti, najbolji odziv za naučnofantastične pro-
mocije imali među knjižarima, a najslabiji, za bilo kakve promo-
cije, među novinarima – što mi je bilo veoma zanimljivo. Jedne 
novine, Dejli telegraf, želele su da podrže promocije: „Rado ćemo 
pomoći – o čemu je reč – o naučnoj fantastici – batalite!” Na-
ravno, Savet se umnogome oslonio na kolegijalno objavljivanje 
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novinskih vesti, što su dobijali tokom ranijih promocija, ali je 
sada to izostalo. U dvema najvažnijim ovdašnjim novinama za 
književnu publiku, Obzerveru i Sandej tajmsu, nisam pročitao ni 
reč o promocijama. Stoga je sve to omanulo. Odabrali su pre-
više mrtvih pisaca i previše Amerikanaca. Ne može se nešto 
promovisati sa dvadeset pisaca, od kojih su samo trojica na 
teritoriji ove zemlje. Šteta, jer mislim da je propuštena prilika...

Ronov-Jesen: Da li sve vaše knjige prolaze relativno dobro?

Balard: Po čijem standardu? Nikad se nisam sjajno pro-
davao. Imao sam mnogo sreće da većina mojih dela i dalje cir-
kuliše u većini izdavačkih centara na svetu. Amerike je jedini 
izuzetak. Tamo sam uspešno objavljivan sve do pre pet, šest 
godina. Ali nisam ja jedini britanski pisac koji u tom smislu 
trpi. Na američkoj izdavačkoj sceni je došlo do velikih prome-
na. Ja sam imaginativni pisac. Verovatno imam više sličnosti sa 
Edgarom Alanom Poom nego sa Džordž Eliot, recimo, i imagina-
tivnom romanu je obično potrebno više vremena da privuče pa-
žnju publike. Mislim da su moje knjige prošle relativno dobro. 
Potopljeni svet je i dalje u štampi. Većina mojih knjiga dobila je 
reizdanja i nove prevode, posebno na evropskom kontinentu: 
prodaja je mala, ali postojana, što je, u neku ruku, najvažnije. 
Zahvalan sam na tome. Ali koliko je uopšte onih koji bi želeli 
da čitaju knjigu kao što je Sudar? Ne mnogo. 

Mnoge odbijaju moji romani zbog toga što su imagina-
tivni i zato što od čitaoca zahtevaju da odustane od datosti s 
kojima je dobro upoznat. Većini je imaginativna proza izuzetno 
neprijatna. Smešno je to što bi, kada biste skrojili listu od stoti-
nu najboljih romana svih vremena, tri četvrtine naslova potpalo 
pod imaginativnu prozu! Hiljadu devetsto osamdeset četvrta je 
postigla ogroman uspeh od samog početka, ali je bilo i mno-
go neuspeha... Mobi Dik, na primer. Jadni Melvil je bio uspešan 
pisac dok nije napisao Mobi Dika. Umro je nepoznat, tridesetak 
godina kasnije, potpuno zaboravljen, a to se sve desilo samo 
zbog jedne knjige, Mobi Dika – za njega je ona značila propast. 
To generalno važi za veliki deo imaginativne proze.  

(intervju Petera Ronov-Jesena sa Dž. G. Balardom prvobitno je 
objavljen u The Literary Review 74, u avgustu 1984. godine)

Preveo s engleskog Darko Tuševljaković
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reptilsko gnezdo

„Podsećaju me na gadarinske svinje”, primetila je Mil-
dred Pelam.

Prestavši da proučava ispunjenu plažu ispod terase kafe-
terije, Rodžer Pelam baci pogled na svoju ženu. „Zašto to kažeš?”

Mildred je nakratko nastavila da čita, a zatim je spustila 
knjigu. „Pa, zar nije tako?”, postavila je retoričko pitanje. „Izgle-
daju kao svinje.” 

Pelam se slabašno osmehnuo na ovaj blagi, ali karakteri-
stičan izliv mizantropije. Zagledao se u sopstvena bela kolena 
izvirela iz šortsa, pa u dežmekaste ruke i ramena svoje žene. 
„Svi, valjda, izgledamo tako”, nećkao se. Međutim, bilo je malo 
verovatno da će neko čuti Mildredinu opasku i uzeti je za zlo. 
Sedeli su za stolom u uglu, okrenuti leđima stotinama koje su 
jele sladolede i pile koka-kolu, natiskanim bok uz bok na te-
rasi. Preko jednoličnog žagora čuli su se beskrajni komentari 
emitovani preko radio-tranzistora smeštenih između flaša, kao 
i daleki zvuci vašara sa druge strane dina. 

Na kratkoj padini neposredno ispod terase počinjala je 
plaža, prekrivena gomilom poleglih prilika koja se protezala od 
ruba vode do šetališta iza kafeterije, pa i dalje, preko dina. Nije 
se videlo nijedno zrno peska. Čak ni na liniji plime, gde je mir-
na voda slabašno zapljuskivala ostatke starih kutija cigareta i 
drugo smeće, grupa sitne dece držala se ruba plaže, skrivajući 
pod sobom sivi pesak. 

Pogledavši opet duž plaže, Pelam shvati da je preki sud 
njegove žene, zapravo, tačan. Nage butine i ramena videli su se 
posvuda, udovi su ležali uvijeni poput zmija. Uprkos suncu i 
značajnom vremenu koje su proveli na plaži, mnogima je koža 
i dalje bila bela, ili eventualno skuvana u ružičasto, dok su se 
nervozno okretali u svojim malim jamama, u beznadežnom po-
kušaju da se udobno smeste.

Obično bi ga takav prizor suviše izloženog, zbijenog mesa, 
sa svojim neprimamljivim bukeom ustajale kreme za sunčanje i 

dž. g. balard
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znoja naveo da najbližim auto-putem odmagli ka unutrašnjosti 
brzinom od preko sto kilometara na čas – gledajući duž plaže 
koja se protezala do dalekog rta, Pelam gotovo da je video gno-
javu koronu koju u vazduhu održava trtljanje iz desetina hiljada 
radio-tranzistora, zujavih poput roja muva. Ali iz nekog razloga, 
Pelamovo uobičajeno zgražavanje nad javnošću je nestalo. Ose-
ćao se neobično ushićeno zbog prisustva tolike mase (procenio 
je da može da vidi više od 50 hiljada ljudi duž sedam kilometara 
plaže) i shvatio je da nije u stanju da napusti terasu, iako je sada 
bilo 3 sata i ni on ni Mildred nisu ništa jeli od doručka. Ako budu 
ustali sa svog mesta u uglu, zauvek će ga izgubiti. 

Razmišljao je: „Ljudi jedu sladolede na plaži Eho...” Igrao 
se praznom čašom ispred sebe. Vlaknasti komadići pomoran-
džine pulpe zalepili su se za njen rub i jedna muva je zujala s 
pola snage između njih. More je bilo ravno i mirno, neprovidni 
sivi oval, ali kilometar i po od obale, površinska izmaglica poči-
vala je iznad vode nalik na isparenja iznad bačve. 

„Izgledaš kao da si se skuvao, Rodžere. Zašto ne odeš da 
se okupaš?”

„Možda i hoću. Znaš, čudno je, ali niko se od svih ovih 
ljudi ne kupa.”

Mildred nezainteresovano klimnu glavom. Toj krupnoj, 
inertnoj ženi kao da je bilo dovoljno da sedi na suncu i čita. 
Mada, upravo je ona predložila da se odvezu na obalu i, za div-
no čudo, suzdržala se od uobičajenog zvocanja kada su uleteli 
u prvu saobraćajnu gužvu i bili prisiljeni da ostave automobil i 
poslednja tri kilometra puta pređu pešice. Pelam je za posled-
njih deset godina nije video da tako korača. 

„To je zaista neobično”, rekla je. „Mada, nije previše toplo.”

„Ne slažem se.” Nameravao je nešto da doda, ali je naglo 
ustao i zagledao se preko ograde u plažu. Na pola puta niz pa-
dinu, paralelno sa šetalištem, ljudi su se u neprekidnom nizu 
polako kretali, poštujući neformalno prvenstvo prolaza, i laktali 
se sa tek otvorenim flašama koka-kole, kremama za sunčanje i 
sladoledima u rukama.

„Rodžere, šta je bilo?”

„Ništa... Učinilo mi se da vidim Šeringtona.” Pelam je po-
gledom pretražio plažu, ali trenutak prepoznavanja je iščileo.

„Tebi se stalno priviđa Šerington. Već četvrti put samo 
ovog popodneva. Prestani da brineš.”

„Ne brinem. Nisam sasvim siguran, ali kao da sam ga vi-
deo tamo.”
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Oklevajući, Pelam je seo i privukao stolicu malo bliže 
ogradi. Uprkos letargiji i šupljoj dosadi, nejasna ali izražena 
strepnja mučila ga je celog dana. Na neki način povezana sa Še-
ringtonovim prisustvom na plaži, ta nelagoda je postojano ra-
sla. Verovatnoća da je Šerington – s kojim je Pelam na univerzi-
tetu delio kancelariju na Katedri za fiziologiju – zaista odabrao 
ovaj deo plaže bila je mala i Pelam čak nije ni znao zbog čega 
je uopšte mislio da je Šerington tu. Možda su te kratkotrajne 
varke – još manje verovatne kad se na umu ima Šeringtonova 
crna brada i grubo lice visokog čela, kao i njegov pogureni, du-
gački korak – bile naprosto projekcije njegove opšte napetosti 
i neobične zavisnosti od Šeringtona.

Međutim, osećanje nelagode nije morilo samo njega. Iako 
je Mildred delovala imuno, većina ljudi na plaži kao da je delila 
raspoloženje s Pelamom. Kako je dan odmicao, stalni žamor je 
ustupio mesto nešto sporadičnijem ćaskanju. Povremeno bi buka 
u potpunosti zamrla i ogromna masa sveta bi se, nalik na publiku 
koja čeka početak dugo odlaganog javnog događaja, uspravljenih 
leđa nestrpljivo promeškoljila. Pelamu, koji je sa svog vidikovca 
pomno proučavao plažu, te su impulse anksiozne aktivnosti, kada 
bi se svi zanjihali napred u dugim talasima, jasno pokazivali oscili-
rajući titraji metalnih odsjaja hiljada radio-tranzistora. Svaki nared-
ni grč, koji se ponavljao u približnim polučasovnim intervalima, 
kao da je gomilu odnosio malo bliže moru.

Tačno ispod betonskog ruba terase, među gomilom leže-
ćih prilika, mnogočlana porodica obrazovala je privatno gnezdo. 
S jedne strane, doslovce nadohvat Pelamove ruke, mladi članovi 
iskopali su zasebnu jazbinu, gde su se njihova ispružena, ugla-
sta tela u vlažnim, minimalnim kupaćim kostimima preplitala na-
lik na neobičnu prstenastu životinju. Uprkos stalnoj pozadinskoj 
buci s plaže i sa udaljenih vašarišta, Pelam je sasvim jasno čuo 
njihov isprazni razgovor, koji se nadovezivao na komentare s ra-
dija, dok su besciljno prebacivali sa stanice na stanicu.

„Samo što nisu lansirali još jedan satelit”, uputio je Mil-
dred. „Eho XXII.”

 „Zašto se uopšte trude?” Mildred je svojim nezaintereso-
vanim, plavim očima prešla preko daleke izmaglice iznad vode. 
„Meni se čini da ih već sasvim dovoljno leti naokolo.”

„Pa...” Za trenutak, Pelam se pitao da li da uopšte nastavlja 
razgovor posle tako bledunjavog odgovora svoje žene. Iako se 
udala za predavača na Katedri za fiziologiju, njeno interesovanje 
za nauku svodilo se na jedva nešto više od opšteg prezira prema 
tom celom polju aktivnosti. Uz bolnu nelagodu je trpela njegov 



24d
o
m

e
t
i

položaj na Univerzitetu, prezirala je njegovu neurednu kancelari-
ju, neugledne studente i besmislene laboratorijske eksperimen-
te. Pelam nikad nije uspeo da otkrije koje bi zanimanje umela 
da ceni. Kasnije je shvatio da je ona, pre nego što su se uzeli, 
učtivo ćutala kada bi se pričalo o njegovom poslu; posle jeda-
naest godina, taj stav jedva da se promenio, mada je, usled ži-
votnih poteškoća koje su im donela njegova skromna primanja, 
bila prisiljena da se zainteresuje za suptilnu, složenu i beskrajno 
zamornu igru uspona stepenicama profesionalne karijere.

Kao što se moglo očekivati, njen oštar jezik im nije doneo 
mnogo prijatelja, ali je Pelam, paradoksalno, smatrao da mu je 
dobro došlo izvesno negodujuće poštovanje koje je stekla. Njeni 
ubojiti komentari, koje bi iznela na predugačkim koktel-zabava-
ma, i to uvek glasno u trenu kada razgovor zamukne (na primer, 
jednog starijeg kolegu sa fiziologije je opisala kao „gerontološku 
anomaliju” stojeći samo metar i po od profesorove supruge), kat-
kad bi razgalili Pelama jetkom preciznošću, ali uopšte uzev, bilo 
je nečeg zastrašujućeg u njenom nemilosrdnom manjku saose-
ćanja sa ostatkom ljudske vrste. Njeno široko, bezizražajno lice, 
usana napućenih u ružin pupoljak, podsećalo je Pelama na onaj 
opis Mona Lize prema kom je ona upravo proždrala svog muža. 
Mildred se, međutim, nije čak ni osmehivala.

„Šerington ima prilično zanimljivu teoriju o satelitima”, 
rekao je Pelam. „Ponadao sam se da ćemo ga sresti, kako bi nam 
je opet izneo. Mislim da bi te to zabavilo, Mildred. Trenutno radi 
na UMO...”

„Na čemu?” Grupa ljudi iza njih pojačala je ton na radio-
-tranzistoru i prenos finalnog odbrojavanja na Kejp Kenediju 
treštao je iznad njihovih glava.

Pelam je rekao: „UMO – urođeni mehanizmi oslobađanja. 
Već sam ti ih opisivao, to su nasleđeni refleksi...” Zaćutao je, 
nestrpljivo se zagledavši u svoju ženu.

Mildred mu je uzvratila onim hladnim pogledom kojim 
je prešla preko ostalih ljudi na plaži. Pelam razdraženo prasnu: 
„Mildred, pokušavam da ti objasnim Šeringtonovu teoriju o sa-
telitima!”

Staloženo je odmahnula glavom. „Rodžere, ovde je suvi-
še bučno, nema šanse da slušam. A pogotovo ne Šeringtonove 
teorije.”

Gotovo neprimetno, još jedan talas napete aktivnosti pro-
strujao je plažom. Možda u znak odgovora na klimaks odbroja-
vanja koji su pružali izveštači sa Kejp Kenedija, ljudi su ustajali 



25

d
o
m

e
t
i

i otresali jedni drugima oštri pesak s leđa. Pelam je posmatrao 
kako sunce svetluca na hromiranim radio-tranzistorima i laž-
nim dijamantima sa ramova naočara za sunce, dok se cela plaža 
lelujala i podizala. Buka se primetno utišala, tako da se do njih 
probio zvuk orgulja sa vašara. Posvuda se primećivalo nestr-
pljivo komešanje. Pelamu, očiju poluzatvorenih zbog odsjaja, 
plaža je delovala poput ogromne jame ispunjene siktavim be-
lim zmijama.

Negde je ženski glas nešto uzvikivao. Pelam se nagnuo 
napred u stolici i pretražio pogledom kolone lica maskiranih 
naočarima za sunce. U vazduhu se osećala strepnja, neprijatna i 
gotovo zlokobna najava nasilja, skrivena ispod mirne površine. 

Postepeno, međutim, aktivnost se smanjila. Gomila se 
opustila i opet legla na pesak. Naizgled masno more zapljuski-
valo je stopala onih koji su ležali uz rub vode. Potaknut nekim 
od talasa dalje od obale, lagani vetar je prelazio preko plaže, 
noseći sa sobom slatkast miris znoja i losiona za sunce. Okre-
nuvši glavu, Pelam oseti kako mu se grlo steže od mučnine. Bez 
sumnje, razmišljao je, homosapijens je, na gomili, predstavljao 
manje prijatan prizor od bilo koje druge životinjske vrste. Krdo 
konja ili junaca odiše moćnom, plahom lepotom, ali ova masa 
zglobova i albino mesa, rasprostrta na plaži, podsećala je na 
poremećenu anatomsku fantaziju nekog nadrealističkog slika-
ra. Zašto su se svi ti ljudi okupili ovde? Vremenska prognoza 
tog jutra nije bila posebno povoljna. U većini najava, glavna 
vest bilo je predstojeće lansiranje satelita, poslednja faza iz-
gradnje svetske komunikacione mreže koja će sada svakom 
kvadratnom pedlju planete obezbediti direktnu video-vezu s 
nekim od brojnih satelita u orbiti. Možda je neminovno dovrša-
vanje ovog nebeskog baldahina navelo sav taj svet da potraži 
najbližu plažu i izvede nekakav simbolički gest samoizlaganja, 
kao konačan čin predaje. 

Pelam se nelagodno promeškolji na stolici, iznenada sve-
stan toga da mu se rub metalnog stola zabija u laktove. Jeftino 
sedište od letvica bilo je bolno neudobno i njegovo celo telo 
kao da se našlo zatvoreno u čeličnoj devici prepunoj šiljaka i 
okova. Opet mu je um nakratko opselo neobično predskazanje 
zapanjujućeg čina nasilja i on pogleda naviše, ka nebu, goto-
vo očekujući da se iz udaljene izmaglice obruši prekookeanski 
avion i dezintegriše prepunu plažu ispred njega. 

Obratio se Mildred. „Neverovatno je kako sunčanje ume 
da postane popularno. Pre Drugog svetskog rata, to je pred-
stavljalo najveći društveni problem u Australiji.”
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Mildred zatrepta i podignu oči s knjige. „Verovatno nisu 
imali šta drugo da rade.”

„U tome i jeste stvar. Dokle god su ljudi spremni da sve 
vreme provedu ispruženi na plaži, slabe su šanse da ćemo ikad 
otkriti neku drugu zabavu. Sunčanje je antidruštveno zato što 
je u potpunosti pasivno.” Spustio je ton kada je primetio da se 
ljudi oko njega osvrću preko ramena, ušiju naćuljenih tačno na 
frekvenciju njegove precizne dikcije. „Sa druge strane, ljudi se 
zbog toga zaista okupljaju. Nage, ili gotovo nage, prodavačice i 
vojvotkinje praktično se ne razlikuju.” 

„Ma je li tako?”

Pelam slegnu ramenima. „Znaš na šta mislim. Međutim, 
smatram da je psihološka uloga plaže zanimljivija. Linija pli-
me i oseke posebno je značajno područje, osenčena zona koja 
istovremeno pripada moru i iznad njega je, zauvek uronjena 
u veliku vremensku matericu. Ako more shvatimo kao oličje 
nesvesnog, onda se ovaj poriv da se ode na plažu može razu-
meti kao pokušaj bega od egzistencijalne uloge svakodnevnog 
života i povratak univerzalnom vremenu-moru...”

„Rodžere, molim te!” Mildred je umorno skrenula pogled. 
„Zvučiš kao Čarls Šerington.”

Pelam se opet zagledao u more. Pod njim, radio-voditelj 
je objavio položaj i brzinu uspešno lansiranog satelita, kao i 
njegovu putanju oko planete. Pelam dokono izračuna da će mu 
trebati oko petnaest minuta da stigne do njih, gotovo tačno u 
pola četiri. Naravno, neće biti vidljiv s plaže, mada je Šerington 
u skorašnjem istraživanju percepcije infracrvenog zračenja na-
govestio da se deo infracrvene svetlosti sa Sunca može subli-
minalno percepirati preko mrežnjače. 

Razmišljajući o tome koliko bi novih prilika to ponudilo 
nekom trgovačkom ili političkom demagogu, Pelam je slušao 
radio sa plaže, kada se dugačka, bela ruka protegla i isključila 
aparat. Vlasnica te ruke, dežmekasta devojka bele puti i lica 
spokojne madone, sa okruglim obrazima koje su uokvirivale 
loknice crne kose, prevrnula se na leđa, odvojivši se od svog 
društva, i za trenutak pogledala Pelama u oči. Pretpostavio je 
da je namerno isključila radio, kako bi ga sprečila da prati pre-
nos, a onda je shvatio da je devojka, zapravo, slušala njega i da 
se nadala da će nastaviti svoj monolog. 

Polaskan, zagledao se u devojčino oblo, ozbiljno lice. Nje-
no stasalo, mada i dalje mladalačko telo proteglo se toliko bli-
zu njemu, i bilo je toliko obnaženo, da kao da su delili postelju. 
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Njen iskreni, zreli, ali i neobično trpeljiv izraz lica jedva da se 
promenio i Pelam joj okrenu leđa, nespreman da se suoči s onim 
što bi taj pogled mogao da znači. Uz žaljenje je osetio koliko je 
duboka njegova pomirenost sa Mildred i koliko je neprobojan 
bedem to podiglo između njega i svakog novog ili značajnog ži-
votnog iskustva. Tokom deset godina, hiljade opreznih svakod-
nevnih gestova i kompromisa koji su život činili podnošljivim 
postojano su trošile njihove zalihe parališućih sedativa, i ono 
što je preostalo od njegove negdašnje ličnosti, sa svim njenim 
potencijalom, sada je bilo balsamovano poput laboratorijskog 
primerka u tegli. Ranije bi prezreo silnu pasivnost s kojom je 
prihvatao situaciju u kojoj se našao, ali sada je prevazišao sa-
moprekor, jer više nije bilo validnih kriterijuma po kojima bi 
ocenio samog sebe, a takvo stanje besprizornosti neuporedivo 
je bednije od stanja prostog, glupavog krda na plaži oko njega.  

„Nešto je u vodi.” Mildred je pokazala prstom niz obalu. 
„Eno, tamo.”

Pelam pogleda u pravcu ispružene ruke. Dve stotine me-
tara niže, grupica ljudi okupila se na rubu vode. Tromi talasi 
razbijali su im se oko stopala dok su oni posmatrali nekakvu 
aktivnost u plićaku. Mnogi su držali podignute novine, kako bi 
zaklonili glavu od sunca, a starije žene u grupi držale su suknje 
prikupljene oko kolena. 

„Ne vidim ništa.” Pelam protrlja bradu kada mu je pažnju 
skrenuo bradati muškarac na rubu promenade iznad njega. Lice 
nije bilo Šeringtonovo, ali je izuzetno ličilo na njegovo. „Svaka-
ko se čini da ne preti nikakva opasnost. Možda je neka neobič-
na riba izbačena na obalu.”

Na terasi, kao i ispod nje, na plaži, svi su čekali da se nešto 
desi, glava nervozno isturenih napred. Pošto su isključili radio-
-tranzistore, kako bi se čuo svaki zvuk i iz najveće daljine, talas 
tišine proneo se plažom nalik na ogromni, mrki oblak koji za-
klanja sunce. Gotovo potpuno odsustvo zvuka i kretnji, nakon 
dugačkih sati gnojnog komešanja, delovalo je neobično i jezivo, 
ulivši snažan dah samosvesti u hiljade zagledanih prilika. 

Grupa pokraj ruba vode ostala je na svom mestu, čak su 
i mala deca mirno zurila u ono što je privuklo pažnju njihovih 
roditelja. Tek je tada uski pojas plaže postao vidljiv, prepun ra-
dio-tranzistora i opreme za plažu, poluzakopanih u pesak po-
put odbačenog metalnog otpada. Dok su se novopridošlice po-
lako spuštale s promenade i tiskale, zauzimajući prazna mesta, 
društvance uz liniju vode nije ničim reagovalo na taj manevar. 
Pelamu su izgledali kao porodica pokajnika na hodočašću, koja, 
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prešavši ogroman put, sada stoji pored svoje svete vode i str-
pljivo čeka da njene okrepljujuće moći učine svoje. 

„Šta se to dešava?”, zapitao se Pelam kada, posle nekoliko 
minuta, i dalje nije bilo naznake pokreta u toj grupi kraj mora. 
Primetio je da su obrazovali pravu liniju, duž obale, a ne luk. 
„Ništa oni ne posmatraju.”

Izmaglica iznad mora sada je tavorila samo petsto metara 
od kopna i zaklanjala je obrise velikih talasa. Potpuno nepro-
vidna, voda je nalikovala toplom ulju, tek bi se poneki talasić 
razbio u masne balončiće koji bi lenjo nestali na pesku, izme-
šani sa otpadom i odbačenim pakovanjima cigareta. Gurkajući 
tako obalu, more je podsećalo na ogromnu okeansku neman, 
podignutu iz dubina da slepo baulja po pesku. 

„Mildred, odoh ja načas do vode”, rekao je Pelam i ustao. 
„Nešto se neobično dešava...” Zaćutao je, pokazavši prstom na 
deo plaže sa druge strane terase. „Gledaj! Tamo stoji još jedna 
grupa. Šta se to, zaboga...”

I opet, naočigled svih, ta druga skupina posmatrača obra-
zovala se uz liniju vode, nekih sedamdeset pet metara od terase. 
Sve zajedno, dvestotinak ljudi bez reči se okupilo duž obale i za-
gledalo u more. Pelam uhvati sebe kako krcka zglobove, a zatim 
ščepa ogradu s obe ruke, kako bi prestao s time, ali i sprečio sebe 
da im se pridruži. Zadržavala ga je jedino gužva na plaži.

Gomila je, ovog puta, prestala da se zanima posle svega 
nekoliko trenutaka i ponovo se čulo romorenje u pozadini. 

„Bog te pita šta to tamo rade.” Mildred je okrenula leđa toj 
grupi. „Onamo ih ima još. Sigurno čekaju nešto.”

I zaista, pet-šest istovetnih grupica sada se obrazovalo uz 
rub vode, na gotovo preciznim razmacima od stotinu metara. 
Pelam je pogledom pretražio udaljeni kraj zaliva, u potrazi za 
bilo kakvim tragom motornog čamca. Zjaknuo je na svoj sat. 
Bilo je skoro 3.30. „Nemaju šta da čekaju”, rekao je, pokušav-
ši da ublaži napetost. Ispod stola je, na peskovitom betonu, 
stopalima nervozno baždario tetovažu tražeći oslonac. „Jedino 
što se čeka jeste satelit, a njega ionako niko neće moći da vidi. 
Mora da ima nečeg u vodi.” Na pomen satelita, opet se prisetio 
Šeringtona. „Mildred, zar ne osećaš...”

Pre nego što je nastavio, muškarac iza njega je ustao uz ne-
običan trzaj, kao da poseže za ogradom, zabivši, pritom, oštri ćo-
šak stolice u Pelamova leđa. Dok je pokušavao da zadrži čoveka 
na nogama, Pelama je nakratko zapahnuo kiseli vonj znoja i 
ustajalog piva. Primetio je zacakljeni pogled u njegovim očima, 
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grubu, neobrijanu bradu i usne oklembešena poput životinjske 
njuške, usmerene, u iznenadnom naletu gladi, ka moru. 

„Satelit!” Oslobodivši se, Pelam podiže glavu ka nebu. Ble-
do, ravnodušno plavetnilo na kom nije bilo ni letelica, ni ptica – 
mada su tog jutra, trideset kilometara od obale, videli galebove, 
kao pred oluju. Dok su ga oči peckale od bleštavila, svetlucave 
tačkice na retini počele su da prelaze i krivudaju preko neba u 
epileptičnim orbitama. Činilo se da se jedna od njih, međutim, 
pojavila sa zapadnog horizonta, i kretala se postojano preko ruba 
njegovog vidnog polja, probijajući se ka njemu. 

Oko njih, ljudi su počeli da ustaju, škripeći stolicama dok 
su ih vukli preko poda. Nekoliko flaša prevrnulo se sa jednog 
stola i razbilo na betonu.

„Mildred!”

Ispod njih, u haotičnoj gomili koja se protezala dokle se 
pružao pogled, ljudi su se polako dizali na noge. Rasuti žamor 
na plaži sada je zamenio nasrtljiviji, neprijatniji zvuk, odjekujući 
iznad njihovih glava sa obe strane zaliva. Cela plaža kao da se 
uvijala i meškoljila, prepuna aktivnosti, jedine nepomične prilike 
bile su one koje stoje kraj vode. Te su sada obrazovale nepreki-
nut lanac duž obale, ograđujući more. Ti su redovi postajali sve 
gušći i na nekim mestima je, po širini, stajalo gotovo deset ljudi. 

Na terasi su sada svi stajali. Pridošlice sa šetališta gurale 
su napred ljude koji su već bili na plaži i grupica ispod stola 
sada je odneta dvadesetak metara bliže moru. 

„Mildred, vidiš li igde Šeringtona?” Proverivši na svom 
satu da je tačno 3.30, Pelam je uhvati za rame, ne bi li joj pri-
vukao pažnju. Uzvratila mu je šupljim pogledom, zastakljenim 
i punim nerazumevanja. „Mildred! Moramo odavde!”, promuklo 
je viknuo. „Šerington je ubeđen da možemo da vidimo deo in-
fracrvene svetlosti sa satelitâ, oni su u stanju da stvore obrazac 
i tako okinu UMO stečene pre više miliona godina, kada su dru-
ge svemirske letelice kružile oko Zemlje. Mildred...”

Masa ih je, bespomoćne, podigla sa stolica i pritisnula uz 
ogradu. Ogroman broj ljudi kretao se duž plaže i ubrzo je čitava 
padina dugačka osam kilometara bila ispunjena uspravnim pri-
likama. Niko nije pričao i svi su imali isti izraz na licu, zamišljen 
i odsutan, poput lica gomile koja odlazi sa stadiona. Iza njih, 
ogromni panoramski točak na vašarištu sporo se okretao, ali 
gondole su bile prazne, i Pelam se osvrnu ka pustom luna-par-
ku, samo stotinu metara udaljenom od gužve na plaži; njegove 
vrteške okretale su se među praznim štandovima. 
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Hitro je pomogao Mildred da pređe preko ograde, a za-
tim je i sam skočio na pesak, u nadi da će se probiti nazad 
do šetališta. Međutim, čim su zavrnuli za ugao, masa koja je 
napredovala duž plaže ponela ih je sa sobom, posrćući preko 
radio-tranzistora ostavljenih na pesku.

I dalje se držeći zajedno, povratili su ravnotežu kada je 
potisak iza njih popustio. Osovivši se, Pelam je nastavio da 
govori: „... Šerington smatra da je kromanjonce izludela pani-
ka, baš kao gadarinske svinje – najveći broj koštanih depozita 
pronađen je ispod jezerskih obala. Možda je refleks bio suviše 
jak...” Zaćutao je.

Buka je naglo prestala, dok je golema kongregacija, koja 
je sada ispunjavala svaku kvadratnu stopu plaže, nemo stajala 
okrenuta ka vodi. I Pelam se okrenuo ka moru, iznad kog se iz-
maglica, udaljena samo pedeset metara, u masivnim oblacima 
primicala plaži. Prva linija mase je, blago pognute glave, pasiv-
no zurila u sve krupnije formacije pare. Površina vode blistala 
je jarko, treperava i avetinjska, dok su na vazduhu iznad plaže, 
sivom u poređenju s vodom, nepomične prilike delovale poput 
nadgrobnih spomenika. 

Dvadeset metara ukoso ispred Pelama, u prvom redu je 
stajao visok muškarac sa spokojnim, meditativnim izrazom na 
licu. Brada i visoko čelo nesumnjivo su otkrivali njegov identitet.

„Šeringtone!”, viknuo je Pelam. Nehotično je podigao 
pogled ka nebu i osetio kako mu jarka tačka svetlosti prlji 
mrežnjače. 

U pozadini je muzika sa vašara svirala ukrug ni za koga. 

A onda su, u dramatičnom naletu, svi sa plaže krenuli na-
pred, u vodu. 

Preveo s engleskog Darko Tuševljaković
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mape unutrašnjeg prostora: „reptilsko 
gnezdo” dž. g. balarda u svetlu politike 

iskustva r. d. lenga

Književna karijera Dž. G. Balarda počela je pedesetih godi-
na prošlog veka, njegove rane priče objavljivane su u popular-
nim časopisima specijalizovanim za naučnu i epsku fantastiku. 
Vredi napomenuti da je njegov stil, pre nego što je on postao 
istaknuti romansijer glavnotokovske književnosti, prošao kroz 
brojne preobražaje. Tokom pet decenija karijere, Balard je me-
njao stil i eksperimentisao sa različitim žanrovima. Bio je na-
učnofantastični pisac, pripadnik avangardne književne grupe 
po imenu Novi talas, i postmodernista, eksperimentator pinčo-
novskog kova. Njegova Izložba grozota (The Atrocity Exhibition, 
1970) danas se smatra postmodernim klasikom, a roman Su-
dar (Crash, 1975), makar prema Žanu Bodrijaru, ostaje jedna od 
najuspelijih studija simulakruma u savremenoj kulturi. Tokom 
osamdesetih, međutim, Balard je napisao Carstvo sunca (The 
Empire of the Sun, 1984), veoma uspešan poluautobiografski 
roman, za koji je dobio mnoge nagrade i koji mu je obezbedio 
poziciju cenjenog romansijera. Danas se smatra jednim od naj-
većih engleskih pisaca velike književnosti i njegova popular-
nost stalno raste. 

Priče koje je Balard objavljivao u naučnofantastičnim ča-
sopisima u ranim godinama bave se pejzažima unutar umova 
likova. „Reptilsko gnezdo”, objavljeno 1964. u zbirci po imenu 
Poslednja plaža (The Terminal Beach) odličan je primer takve vr-
ste štiva. Priča deluje kao da je naučnofantastična, usredsre-
đena na lansiranje novog satelita; međutim, reč je o dubinskoj 
studiji „unutrašnjeg prostora”, bezvremenog pejzaža uma sa-
vremenog čoveka, nasleđenog iz daleke prošlosti. Ispostav-
lja se da su instinkti i podsvesne težnje, koji datiraju iz ranog 
perioda kromanjonske istorije, još uvek snažni, te da, kada se 

dominika oramus
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pojave adekvatni podsticaji, ljudi ponavljaju scenarija iz rani-
jih epoha/razdoblja. Moj cilj u ovom eseju jeste da rastumačim 
„Reptilsko gnezdo” u kontekstu Balardovih nebeletrističnih 
tekstova i R. D. Lengovog dugačkog eseja Politika iskustva. I Ba-
lard i Leng pokušavaju da objasne detalje ljudskog ponašanja 
pozivajući se na našu evolutivnu prošlost, na fizičke i društve-
ne miljee koji više ne postoje, ali koje oni smatraju sačuvanim 
u našem instinktivnom ponašanju. U skladu s time, iako smo 
na racionalnom nivou svesni naše uronjenosti u savremeni 
svet, prepun složenih društvenih struktura i kulturnih kodova, 
kada nas pokrene neki snažan impuls, instinktivno reagujemo 
kao da i dalje živimo u preistorijskim okolnostima. Upravo je za 
to zainteresovan Balard – on ceni potencijal naučne fantastike 
za stvaranje neverovatnih narativa pomoću kojih mapiramo ne-
poznate regije našeg uma. 

Balard je priče počeo da objavljuje 1956; u to vreme je 
važio za ambicioznog naučnofantastičnog pisca, nezadovolj-
nog niskim umetničkim standardima tog žanra. Pisao je za 
Sajens fentezi, Ambit i Enkaunter – časopise koji su promo-
visali novu, jedinstvenu vrstu proze, drugačiju od američke 
petparačke svemirske proze koja je nakon rata preplavila bri-
tansko tržište. Mala grupa mladih SF spisatelja, koja se kasnije 
prozvala Novima talasom, tragala je za glasilom koje bi objav-
ljivalo intelektualnu naučnu fantastiku, iliti „spekulativnu 
književnost”, kako su to nazivali. Spekulativna književnost je 
trebalo da bude medijum u kom se moglo pripovedati o aktu-
elnim društvenim i kulturnim pitanjima na eksperimentalan, 
često dramatičan način. 

Godine 1962. Dž. G. Balard je objavio svoj umetnički ma-
nifest, slavni članak po imenu „Kojim putem do unutrašnjeg 
prostora”, u kom tvrdi da ambiciozna naučna fantastika treba 
da raskrsti sa repetativnim pričama smeštenim u duboki sve-
mir, te da počne da proučava unutrašnji prostor ljudskog uma. 
Balard tu tvrdi da su, za razliku od naučnofantastičnih filmova 
– koji su tokom šezdesetih imali eksperimentalnu formu, bili 
apsolutno spekulativni i „sve više zainteresovani za stvaranje 
novih stanja uma” (Balard, A User’s Guide to the Millenium 197) 
– i fantastičnih slika nadrealista, koje imaju snagu da opčine 
posmatrača, priče napisane u novije vreme repetativne i zasno-
vane na minornim varijacijama dobro poznatih tema. 

Tekst „Kojim putem do unutrašnjeg prostora”, prvobitnо 
objavljen u časopisu Nju vorlds, ključan je za razumevanje Ba-
lardove rane proze. A u okviru nje, i priče „Reptilsko gnezdo”. 
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Taj manifest govori o potrebi za revitalizacijom savremene knji-
ževnosti, koja je izgubila moć da stimuliše maštu. Balard tvrdi 
da, od svih žanrova, upravo naučna fantastika poseduje poten-
cijal da se razvija i postane istinska literatura budućnosti koja 
će moći da prikaže unutrašnje iskustvo življenja u visokorazvi-
jenoj, artificijelnoj civilizaciji. Čovekov odgovor na neprirodni 
milje u kom živimo – obilje simulakruma, visokotehnoloških 
spravica, indirektne komunikacije sa drugim individuama – ko-
diran je unutar naših umova, u regijama do kojih tradicionalna 
književnost ne može da domaši. Ako je fokusirana na subjek-
tivnu, idiosinkratičnu viziju stvarnosti, naučna fantastika pu-
tem svoje usmerenosti na budućnost može da postane jedini 
medijum koji je u stanju da prikaže „istinu”. U bliskoj budućno-
sti, tvrdi Balard, najveći napredak se „neće desiti na Mesecu ili 
Marsu, već na Zemlji, te je stoga potrebno istraživati unutrašnji 
prostor, a ne spoljašnji” (197).

U ostatku članka, Balard predlaže načine na koje se unu-
trašnji prostor može pretočiti u književni tekst, posebno u onaj 
naučnofantastični. Kao prvo, akcenat bi sa „fizičkih nauka – ae-
ronautike, elektronike, kibernetike” trebalo premestiti na bio-
loške nauke. Štaviše, svaki naizgled objektivan fenomen, kao 
što je vreme, trebalo bi opisivati „onakvim kakav zaista jeste, 
iz lične vizure”, što bi svaku stvarnost načinilo subjektivnom. 
Osnovno narativno sredstvo treba da bude spekulacija. „Voleo 
bih da vidim više psihoknjiževnih ideja, više metabioloških i 
metahemijskih koncepata, ličnih vremenskih sistema, sintetič-
kih psihologija i prostorno-vremenskih kontinuuma” (197), za-
ključuje on. 

Balardov umetnički kredo, predstavljen u ovom manifestu, 
takođe je istaknut i u drugim njegovim tekstovima iz šezdese-
tih, kao što je kratki esej „Vreme, pamćenje i unutrašnji prostor”. 
Pišući o tome kako dečačko iskustvo života na ratom pogođe-
nom jugoistoku Azije i dalje utiče na njegovu maštu, on tvrdi da 
spekulativna književnost predstavlja „izuzetno moćan metod 
upotrebe čovekove mašte kako bi se konstruisao paradoksalni 
univerzum u kom se spajaju san i stvarnost, pri čemu zadržava-
ju sebi svojstvene kvalitete, ali i na neki način postaju ono dru-
go, svoja suprotnost, i u kom po nekoj neporecivoj logici crno 
istovremeno postaje belo” (200). Tako bi trebalo da se stvaraju 
svetovi snova – oni označavaju spoljašnje ekvivalente unutraš-
njeg sveta psihe. Vizualne aluzije na nadrealističke slike, kon-
struisanje složenih simbola, poređenja, te referisanje na klasike 
psihoanalize i antipsihijatrije može da pomogne hroničarima 
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unutrašnjeg prostora. Ne samo to, opisujući subjektivno isku-
stvo sveta, mi prevazilazimo granice vremena i istorije. Umovi 
su bezvremeni i time što ih proučavamo, mi posežemo unazad, 
ka preistorijskom vremenu. „tu zonu ja vidim kao unutrašnji 
prostor, unutrašnji pejzaž današnjice koji predstavlja preobli-
čenu sliku prošlosti i jedno od najplodnijih područja za imagi-
nativnog pisca” (200).

U „Vremenu, pamćenju i unutrašnjem prostoru” Balard 
navodi De Kirika, Dalija i Ernsta kao primere „ikonografa unu-
trašnjeg prostora” (200), te hvali njihovu sposobnost da osli-
kaju psihu tako što slikaju pejzaže, posebno „blistave plaže”. 
Upravo su more, obala, talasi i rtovi ti koji, iz nekog razloga, naj-
bolje odgovaraju ljudskom umu. U „Reptilskom gnezdu” se baš 
tu, na mestu na kom se okean susreće sa kopnom, potisnuto 
kolektivno pamćenje ljudske rase budi i preplavljuje unutraš-
nji prostor doslovno svake osobe na Zemlji. 

Priča je smeštena u primorsko letovalište i dešava se u 
danu koji, iako nije nešto posebno topao, navodi hiljade ljudi 
da odu na plažu. Nije jasno zašto je gotovo svako na planeti 
seo u automobil i odvezao se do najbliže obale, koja uopšte ne 
mora biti tako blizu. Ogromne saobraćajne gužve teraju ljude 
na odmoru da napuste vozila i peške produže ka moru, gde 
se tiskaju sa ostalim turistima koji se sunčaju na plaži, i leže 
na pesku, slušajući svoje portabl radio-tranzistore. Nijedan 
kvadratni centimetar nijedne plaže nije ostao prazan; ljudi se 
takođe tiskaju i na vašarištima blizu okeana, kao i na šetališti-
ma i u barovima na plaži. U jednom kafeu, protagonista priče, 
univerzitetski profesor po imenu Pelam i njegova žena oštrog 
jezika, sede leđa okrenutih stotinama prilika koje ispijaju koka-
kole i jedu sladoled, nagurane lakat uz lakat na terasi. Mukli 
žamor hiljada glasova i hiljada radio-aparata ispunjava vazduh. 
Baš tog dana, radio-emisije uglavnom pokrivaju „predstojeće 
lansiranje satelita, poslednju fazu izgradnje svetske komunika-
cione mreže koja će sada svakom kvadratnom pedlju planete 
obezbediti direktnu video-vezu s nekim od brojnih satelita u 
orbiti” (Balard, Poslednja plaža, 112).

Pelam radi na Katedri za fiziologiju, gde su se nedavno 
bavili čovekovim opažanjem infracrvene radijacije i došli do 
zaključka da se „deo infracrvene svetlosti sa Sunca može subli-
minalno percepirati preko mrežnjače” (113). On je tek donekle 
svestan toga da su neobičan poriv da se ode na najbližu plažu, 
kao i opipljiva atmosfera neizvesnosti među okupljenim ljudi-
ma, nekako povezani sa lansiranjem satelita. Njegova svest o 
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tome, međutim, ne sprečava Pelamove da se priključe pomami, 
a u tome im ne pomaže ni ženina mizantropija. Njima je gužva 
odbojna i oklevaju da postanu deo nje, ali ipak čine upravo to. 
Pelam opsesivno pokušava da se priseti jedne od novih teorija 
njegovog kolege, a u vezi s vidom, kolektivnim pamćenjem i 
unutrašnjim prostorom savremenog čoveka. Prema toj teoriji, 
neke regije našeg uma su bezvremene, nasleđene od veoma 
dalekih predaka i ispunjene latentnim sadržajem koji ne kon-
trolišemo svesno. Pelam govori svojoj ženi: 

„Međutim, smatram da je psihološka uloga plaže zanimljivija. 
Linija plime i oseke posebno je značajno područje, osenčena 
zona koja istovremeno pripada moru i iznad njega je, zauvek 
uronjena u veliku vremensku matericu. Ako more shvatimo kao 
oličje nesvesnog, onda se ovaj poriv da se ode na plažu može 
razumeti kao pokušaj bega od egzistencijalne uloge svakod-
nevnog života i povratak univerzalnom vremenu-moru... ” (113)

Njegov monolog prekidaju vesti o uspešnom lansiranju. 
Kasnije se ispostavlja da je bio u pravu, makar kada je reč o 
latentnoj privlačnosti linije vode, mada nije odbojnost prema 
„svakodnevnom životu” to što ljude navodi da se vrate u „veli-
ku vremensku matericu”, već refleks koji mnogo više toga ima 
sa fiziologijom. Pelamov kolega s katedre ispravno je tvrdio da 
je racionalnost, oslonjena na logiku, evolutivno gledano mlada, 
a stoga i slabašna, te da smo, u trenu kada naše oko, taj najfiniji 
i najmoćniji organ, uoči odgovarajuće stimulanse, osuđeni da 
iznova sledimo primordijalna scenarija. 

Pelam uspeva da se seti suštine hipoteze o UMO – uro-
đenim mehanizmima oslobađanja – ali je, svejedno, iznutra 
potaknut da zajedno sa ostalim ljudima otrči, poput leminga, 
pravo u okean u trenutku kada satelit počne da emituje signal 
iz orbite. Masovno samoubistvo ljudske rase ima savršenog 
smisla, ako prihvatimo da spoljašnji prostor vrši direktan uticaj 
na onaj unutrašnji, bez posredovanja ljudskog uma: „Možemo 
da vidimo deo infracrvene svetlosti sa satelitâ, oni su u stanju 
da stvore obrazac i tako okinu UMO stečene pre više miliona 
godina, kada su druge svemirske letelice kružile oko Zemlje.” 
(117). „Šerington smatra da je kromanjonce izludela panika... naj-
veći broj koštanih depozita pronađen je ispod jezerskih obala” 
(118). I potom, eonima kasnije, isti takav stimulans zabeležile 
su mrežnjače modernog, civilizovanog čoveka, i on je reagovao 
istovetno: „A onda su, u dramatičnom naletu, svi sa plaže kre-
nuli napred, u vodu.” (118).
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Intelektualne aspiracije „Reptilskog gnezda” i eseja „Ko-
jim putem do unutrašnjeg prostora” jasne su: priča se usred-
sređuje na biološku uslovljenost naizgled racionalnog ponaša-
nja; ljudi nisu svesni toga da njihovom odlukom da otputuju 
na plažu upravlja primordijalni deo mozga. Štaviše, u priči, kao 
što to i manifest objavljuje, latentni sadržaji unutrašnjeg pro-
stora snažniji su od svesnih misli; ljudski um je bezvremen, 
dok je ljudska individualnost samo površinski sloj složenije, 
kolektivne ljudskosti koju svi delimo i kojoj smo potčinjeni.

Zahvaljujući sposobnosti da prekorači svakodnevnu druš-
tvenu stvarnost, naučna fantastika (priča se, površinski, bavi 
tehničkim izumom, tj. novim satelitskim sistemom) omogućava 
piscu da razotkrije tajne dimenzije unutrašnjeg prostora. Baš 
kao što je to slučaj kod slikara nadrealista koje Balard navodi u 
„Vremenu, pamćenju i unutrašnjem prostoru”, osnovna umet-
nička tehnika ove priče jeste kolaž, jukstapozicija veoma ra-
znovrsnih slika i predmeta, izvedenih iz sučeljenih simboličkih 
nizova. Umetnički efekat se postiže navođenjem čitaoca da se 
zamisli nad pačvorkom slika koji u tom procesu nastaje. A što 
se tiče scenografije, Balard naporedo postavlja primordijalne 
jungovske prizore morskog ruba sa komercijalnim otpadom 
na letovalištu. Okean je prošlost, materica, latentni magnet, 
omnipotentno mesto kolektivnog nesvesnog koje datira od pre 
osvita civilizacije – „more je podsećalo na ogromnu okeansku 
neman, podignutu iz dubina da slepo baulja po pesku” (115). 
Ipak, taj pesak je prepun prljavih, iscepanih ostataka pakova-
nja, raznorodnog otpada, polomljenih naočara za sunce, a buka 
radio-aparata je glasnija od talasa.

Stoga smo, zahvaljujući metodu kolaža, uvereni da su lju-
di u priči istovremeno savremeni turisti i bezvremeni humanoi-
di. Turisti predstavljaju srž poznog kapitalizma, kulture okrenu-
te novcu: oni kupuju i konzumiraju robu i uživaju u modernom 
načinu života. Stoga, racionalno, dolaze na plažu da se sunčaju 
ili jedu sladoled – ili zato što bi da izvedu decu iz kuće. Među-
tim, ti motivi su samo „objektivni” alibiji; ljudi, zapravo, dolaze 
zato što ih nešto iznutra nagoni na to. Njihovi kromanjonski 
preci su, tog dana pre više desetina hiljada godina, verovatno 
isto tako imali razloge zbog koji su se primicali rubu vode. Te 
dve grupe ljudi se ne razlikuju mnogo i kada im se stimuliše 
mrežnjača, oni postaju istovetne, bezumne životinje koje trče u 
vodu. Ljudi racionališu svoje ponašanje, ali kako bi zaista shva-
tio šta se tu dešava, čovek mora da prihvati biološku perspek-
tivu ljudske psihologije. Postoji racionalni psihološki razlog za 
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to što se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju, ali taj razlog im 
ostaje nedokučiv.

Fokalizacija priče samo doprinosi efektu otuđenja. Pelam 
i njegova žena, kroz čije oči posmatramo događaje na plaži, u 
stanju su da sa strane sagledaju gomilu ljudi, ali su, istovremeno, 
nevoljni deo nje. Smešteni na rubu terase, pripadaju masi i odvo-
jeni su od nje; paradoks koji se rešava u poslednjoj sceni, kada 
svi bezumno jurnu ka vodi. Njihov inicijalni odmak od ostatka 
čovečanstva naglašen je „nemilosrdnim manjkom saosećanja sa 
ostatkom ljudske vrste” (111) Pelamove žene, kao i Pelamovim 
običajem da ljudsko ponašanje prelama kroz naučnu prizmu.

Štaviše, poređenja koja se koriste u priči, a koja su fokali-
zovana iz mizantropske perspektive, naglašavaju čovekovu uro-
đenu životinjsku prirodu. Ljudi ispruženi na plaži opisani su kao 
životinje: oni „izgledaju kao svinje” (107), njihovi „udovi su ležali 
uvijeni poput zmija” (107), a od njih se čulo zujanje „poput roja 
muva” (108). Plaža, ispunjena belim i ružičastim, kao skuvanim, 
telima koja se sunčaju, izgleda „poput ogromne jame ispunjene 
siktavim belim zmijama” (111), a njihova „masa zglobova i albino 
mesa, rasprostrta na plaži, podsećala je na poremećenu anatom-
sku fantaziju nekog nadrealističkog slikara” (112). Pelam general-
no ne može da se otme utisku da je „homosapijens, na gomili, 
predstavljao manje prijatan prizor od bilo koje druge životinjske 
vrste” (112). On oseća „kako mu se grlo steže od mučnine” (112) i 
otuđen je od tog „prostog, glupavog krda”. 

Prevazišavši gađenje, Pelam osmatra gomilu i proučava 
njen teritorijalni instinkt. Reptilsko gnezdo iz naslova zapravo 
je gnezdo u pesku koje svaka porodična grupa pravi za sebe. 
Porodice se trude da zaštite svoja gnezda, na šta ih potiče in-
stinkt iz vremena daleko pre kromanjonaca, iz milenijuma u 
kojima je život tek ispuzao iz mora, uz koje je nastavio da se 
razvija. Pelam primećuje kako je jedna „mnogočlana porodica 
obrazovala privatno gnezdo. S jedne strane, doslovce nadohvat 
Pelamove ruke, mladi članovi iskopali su zasebnu jazbinu, gde 
su se njihova ispružena, uglasta tela u vlažnim, minimalnim 
kupaćim kostimima preplitala nalik na neobičnu prstenastu ži-
votinju” (110). 

Vredi napomenuti da se, prema Pelamu, svaka jedinka iz 
gnezda spaja sa svojom grupom, ta „neobična, prstenasta živo-
tinja” je kolektivni organizam, ljudi su društvena vrsta. Ljudske 
porodice koje se greju na pesku za njega su nalik bezumnim 
iguanama, ogromnim gušterima ili klupku zmija. Oni ponavlja-
ju obrasce ponašanja iz trijasa, sa vulkanskih stena današnjeg  
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Galapagosa; Darvin je možda posmatrao i opisivao njih, objaš-
njavao njihove porive pozivajući se na našu evolutivnu prošlost. 

Poređenje sa reptilskim gnezdom ističe se u priči – time što 
naporedo postavlja porodicu savremenih zapadnjaka u kupaćim 
kostimima i reptilske obrasce njihovog ponašanja, Balard preska-
če milione godina navodnog napretka i naglašava to koliko smo 
osobina naših predaka zadržali. Međutim, uz poređenje sa reptili-
ma nalazimo još jedno, veoma važno: dvaput se pominje poređe-
nje sa „gadarinskim svinjama” (107, 118), ono otvara i zatvara priču. 
„Podsećaju me na gadarinske svinje” (107) izgovara gospođa Pelam 
u prvoj rečenici, a u jednoj od poslednjih rečenica, njen muž doda-
je da su, pre mnogo eona, uspaničeni kromanjonci takođe hrlili ka 
svojoj propasti „baš kao gadarinske svinje” (118).

To poređenje, kojim se opisuje žurni odlazak ljudi u more, 
trenutak u kom kompulsivno ponašanje obuzima svakoga i ma-
sovna histerija dovodi do istrebljenja, preuzeto je iz Novog za-
veta. Sveti Marko opisuje kako je Isus sa sledbenicima došao na 
drugu stranu mora, u zemlju Gadarinsku, gde je susreo „čovjeka 
s duhom nečistim”, koji se krio među grobovima i nije ga se mo-
glo obuzdati niti ukrotiti, pošto  ga je demon navodio da pokida 
sve lance. Ipak, taj čovek je obožavao Isusa i zatražio je njegovu 
pomoć. Isus je pristao da pomogne i izveo je egzorcizam:

9. I pitaše ga: Kako ti je ime? I odgovori mu i reče: Legion mi 
je ime; jer nas je mnogo.

10. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onog kraja.
11. A ondje po brijegu pasijaše veliko krdo svinja.
12. I moliše ga svi demoni govoreći: pošalji nas u svinje da u 

njih uđemo.
13. I dopusti im Isus odmah. I izišavši duhovi nečisti uđoše u 

svinje: i navali krdo s brijega u more; a bijaše ih oko dvije 
hiljade; i utopiše se u moru.1

Kombinovanjem aluzije na Novi zavet sa referencama na 
psihologiju mase, Balard svoju priču upisuje u okvir psihoana-
litičkih razmišljanja o čovekovim instinktima. U priči, ljudi su 
skloni iracionalnom ponašanju, njihove svesne umove, toliko 
okrenute logici, lako ućutkaju „duhovi nečisti” – porivi i instin-
kti koje diktira kolektivno evolutivno nasleđe. Međutim, ako 
uzmemo u obzir postojanje bezvremenog unutrašnjeg prosto-
ra, i najbizarnije ponašanje prestaje da bude iracionalno – jedi-
no njegov osnovni princip datira iz nekih prošlih epoha. Takav 
stav nas podseća na slavnu izjavu Sigmunda Frojda: 

1 Prevod Komisije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske Pravoslavne crkve (Prim. prev.)
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„U svetlu određenih saznanja do kojih se došlo kroz psihoanali-
zu, danas bi se moglo raspravljati o kantovskoj pretpostavci da 
su vreme i prostor neophodni modusi razmišljanja... nesvesni 
mentalni procesi su u svojoj biti bezvremeni. Što znači da nisu 
organizovani hronološki, vreme ne menja ništa u njima, niti se 
na njih uopšte može primeniti ideja o vremenu.” (Frojd, 54)

Balardovo „Reptilsko gnezdo” napisano je 1964, u vreme 
kada je Frojd naširoko čitan, a psihoanaliza je prolazila kroz dubo-
ku promenu. U istoj toj deceniji, R. D. Leng, najpoznatiji predstav-
nik antipsihijatrije, pesnik, mistik i filozof, prigrlio je frojdovsko 
objašnjenje instinkta i razvio sopstvenu psihoanalitičku teoriju. 
On je tvrdio da zbog savremenog kulta racionalnosti, logike i zdra-
vog razuma zaboravljamo preistorijsko vreme, kada je čovekov 
unutrašnji prostor obuhvatao i ono što se danas smatra kliničkim 
ludilom. U svojim knjigama, koje su postale kultne za generaciju 
hipika, Leng se zalaže za ponovno uspostavljanje celovitosti ljud-
ske psihe, po svaku cenu, pa čak i po cenu izopštenosti iz društva. 
Za njega i njegove sledbenike, pomisao da se povrati izgubljena 
celovitost ljudskog uma ne predstavlja metaforu, već pitanje slo-
bodne volje i istrajnosti. Zanimljivo je to da Samjuel Fransis, u kni-
zi Psihološka proza Dž. G. Balarda, primećuje jednake stavove o lu-
dilu u Balardovoj prozi. On nudi komentar na frazu „benevolentna 
psihopatologija”, koju Balard koristi u romanu Sudar:

„Rizikujući na trenutak sinegdohu, ,benevolentna psihopatolo-
gija‘ bi se mogla posmatrati kao oznaka na putu... kroz čud-
novate mentalne pejzaže Balardove proze... Kako neko može 
posedovati ,benevolentnu patologiju?‘ U kom stvarnom smislu 
je moguće zamisliti oboljenje duha koje nam želi dobro? Takva 
je konotacija te fraze, koja u svojoj kalkulisanoj nestvarnosti 
priziva neobične obrte u značenju i nedobrodošle psihološke 
kontradikcije, tako tipične u pisanju Sigmunda Frojda. Balardo-
va dela su, u izvesnom smislu, zaokupljena odbranom blago-
tvorne prirode i nužnosti ludila ili psihopatologije kod savre-
menog čoveka.” (Fransis, 1)

Ipak, trebalo bi istaći da se Leng i Balard ne slažu uvek: za 
Lenga, zapadna civilizacija je zla, za Balarda, ona nije u stanju 
da se nosi sa psihopatologijom. U intervjuu sa V. Valeom, on 
tvrdi da liberalni humani sistem koji upravlja Zapadom „zapra-
vo ne može da se nosi sa samom zamisli o psihopatologiji, zato 
što liberalizam uporno potcenjuje latentnu psihopatologiju 
svih ljudskih bića” (Vale, 99).

Uprkos tome, Leng, kao i Balard, pokušava da odredi 
odnos između unutrašnjih i spoljašnjih svetova, iskustava i 
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ponašanja. U Politici iskustva, knjizi koja se, iako ju je napisao 
psihijatar, čita kao neobična mešavina filozofije, sociologije i 
njuvejv proze, on ističe da unutrašnje iskustvo nije zatvoreno u 
nečijoj glavi, već se „dešava” napolju, u svetu, na šta „Reptilsko 
gnezdo” kao da se poziva:

„Dok posmatram zvezde, one nisu ništa više ili manje u mom 
umu od zvezda koje zamišljam. Ne zamišljam ih da su u mom 
umu, niti ih vidim u svom umu. Odnos iskustva i ponašanja nije 
odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg. Moje iskustvo nije u mojoj 
glavi. Moj doživljaj ove sobe je izvan mene, u toj sobi.” (Leng, 18)

Zanimljivo je to da je Politika iskustva objavljena 1966, 
dve godine nakon „Reptilskog gnezda”, i Balard nije mogao da 
se poziva na knjigu dok je pisao priču. Ipak, Leng ne samo da 
ponavlja Balardovu tezu da se unutrašnji prostor eksternalizu-
je na pejzaže/mentalne pejzaže, već se čak i služi istim pore-
đenjem o gadarinskim svinjama. Upravo pominjanjem Svetog 
Marka Leng određuje fiziološke korene društvene potrebe za 
usklađivanjem:

„Sa idealnog vidikovca može se videti formacija aviona na 
nebu. Jedan avion je, možda, izvan te formacije. Ali možda je 
cela formacija skrenula s kursa. Možda je avion koji je ’izvan 
formacije’ nenormalan, pokvaren ili ’lud’, iz ugla formacije. Ali 
i sama formacija bi mogla biti pokvarena ili luda, iz ugla ideal-
nog posmatrača...

Kriterijum ’izvan formacije’ je čist pozitivistički kriterijum.

Kriterijum ’skretanja s kursa’ je ontološki. Potrebno je načini-
ti dve procene na osnovu tih različitih parametara. Konkret-
no, od fundamentalne je važnosti ne zbunjivati osobu koja je, 
možda, ’izvan formacije’ time što joj se govori da je ’skrenula 
s kursa’, ako to nije slučaj. Od fundamentalne je važnosti ne 
činiti pozitivističku grešku i pretpostaviti da to što je grupa ’u 
formaciji’znači da su istovremeno ’na pravom kursu’. To je za-
bluda gadarinskih svinja.” (98)

I Balard i Leng zanimaju se za to na koji način arhaični impul-
si iz unutrašnjeg prostora subliminalno upravljaju ljudima. Balard 
se predaje frojdovskoj tezi da je fiziologija sudbina, te da pojedinac 
ne može a da se ne pridruži krdu gadarinskih svinja kada se povu-
če pravi konac. Za njega, unutrašnji prostor uslovljava naše pona-
šanje; baš kao u gadarinskom poređenju; on nagoni savremenog 
čoveka da ponavlja kromanjonski scenario. Uopšte se ne postavlja 
pitanje da li bi trebalo da eksternalizujemo unutrašnji prostor ili 
ne, zato što već živimo u njemu – i samo u njemu. 
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Budući pod uticajem Karla Gustava Junga, Leng se drži 
suprotnog stava. „Zabluda gadarinskih svinja” je fakat društve-
nog života, a ne evolutivno nasleđe. Zapadno društvo je oda-
bralo da uništi svoje pravo biće, „kao ljudi od sveta, jedva da 
uviđamo postojanje onog unutrašnjeg... Čak i naša sposobnost 
da vidimo, čujemo, dodirnemo, okusimo i omirišemo toliko je 
uvijena u veo mistifikacije da je neophodno snažno primeniti 
disciplinu odučavanja pre nego što bilo ko počne da doživljava 
svet iznova” (22–23). Racionalnost nas navodi da zaboravimo 
ko smo, zapravo, i držimo se „normalnosti”, koja se definiše kao 
ono što rade svi ostali. Nekolicina nekonformistički nastrojenih 
pojedinaca proglašena je ludima i njih niko ne sluša.

„Neki ljudi svesno, a neki nesvesno, zakorače ili budu ubače-
ni u manje ili više totalno unutrašnje prostor-vreme. Društve-
no smo uslovljeni da potpuno uranjanje u spoljašnji prostor 
i vreme doživljavamo kao nešto normalno i zdravo. Uranjanje 
u unutrašnji prostor i vreme obično se smatra antidruštvenim 
povlačenjem, devijacijom, invaliditetom, per se patološkim, na 
neki način sramnim.” (103)

Politika iskustva ubeđuje čitaoca da ne poklanja povere-
nje onom normalnom: „normalni ljudi su za poslednjih pedeset 
godina ubili oko 100.000.000 svojih kolega, takođe normalnih 
ljudi” (24), upozorava Leng. Putovanje do „unutrašnjeg mira” će 
nas sve izlečiti i spasti od nadolazećeg samouništenja vrste. 
Trebalo bi da se „vratimo celim putem natrag do iskustva celo-
kupnog čovečanstva” (104). 

Iako Balard i Leng na različite načine iznova ispisuju 
frojdovsku tezu o arhaičnim regijama ljudskog uma, obojica 
prihvataju da, kada se unutrašnji prostor i vreme spoje, više 
ne postoji hronologija ili kalendar. Um je prostorna kategori-
ja i upravo zahvaljujući prostornim metaforama: unutrašnjem 
prostoru, unutrašnjem carstvu, mentalnim pejzažima, u stanju 
smo da govorimo o njemu. Ti autori pokušavaju da mapiraju 
unutrašnji prostor: Balard u književnosti, Leng u antipsihijatriji.

Nesporno je to da su brojne psihoanalitičke i filozofske 
škole, baš kao i nadrelistički slikari, tokom dvadesetog veka po-
kušale da pronađu sopstveni ključ za unutrašnji prostor. Unikat-
nost Dž. G. Balarda počiva u njegovom pokušaju da taj prostor 
istraži (ili makar iznova stvori) kroz pisanje: upotrebom složenih 
poređenja, prizora poslaganih u bizarne kolaže i referenci na bio-
loške nauke i Sigmunda Frojda. Džanet Bakster, u knjizi Nadreali-
stički prizori kod Dž. G. Balarda, govori o ovoj tehnici:
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„Odbacujući konvencionalne oblike prikazivanja istorije, koje 
se oslanjaju na realističke (linearne, hronološke, teleološke) 
strategije dokumentovanja, Balard modifikuje širok spektar 
nadrealističkih estetskih oblika i praksi (slikarstvo, kolaž, mon-
taža, fotografija, performans, konvulzivna autobiografija, fait 
divers), ne bi li pristupio istorijskom nesvesnom i na taj na-
čin povratio latentni materijal i psihološke stvarnosti koje su 
standardni istorijsko-kulturni izveštaji potisnuli ili odbacili.” 
(Bakster, 219)

Neočekivano, Balard kao sredstvo bira naučnu fantastiku, 
u to vreme minornu granu petparačke proze. U svojim esejima 
iz šezdesetih, „Kojim putem do unutrašnjeg prostora?” i „Vre-
me, pamćenje i unutrašnji prostor”, on daje oblik svom umet-
ničkom manifestu, koji ilustruje pripovetka „Reptilsko gnezdo”. 
U svojoj ključnoj knjizi Ugao između dva zida: proza Dž. G. Balar-
da, Rodžer Lakherst napominje:

„U Enciklopediji naučne fantastike stoji da je termin ’unutrašnji 
prostor’ smislio Balard 1962. godine, ali povest tog termina je 
složenija. U donekle intuitivnijem jungovskom smislu, ’unu-
trašnji prostor’ se može pronaći u tekstu ’Oni dolaze iz unutraš-
njeg prostora’, Dž. B. Pristlija, iz 1953. godine. Pristli naučnu fan-
tastiku vidi kao kolekciju savremenih mitova, koji primenjuju 
poznate obrasce popularnog i nesvesnog.” (Lakherst, 49)

Često pozivanje na Frojda, Junga i Lenga možda deluju 
neobično u naučnoj fantastici, ali trenutno, prema Balardu, je-
dino su naučna fantastika i nadrealizam u stanju da ponude 
imaginativni odgovor na stvarnost. Kao što pominjem drugde 
(Oramus, 193–195), i u romanu Potopljeni svet (1962), koji je Ba-
lard napisao dok je sarađivao s časopisom Novi svetovi (New 
Worlds), opisuje se „unutrašnji prostor” likova, uz pozivanje na 
nadrealizam. U tom delu, voda istopljenih polarnih kapa po-
topila je najveći deo planete i toplota je nepodnošljiva. Nove 
linije obala podsećaju na one iz davne prošlosti; ostaci ljudskih 
gradova uronjeni su u vodu i njima haraju razni pirati i divljaci. 
Postepeno, dok se klimatski uslovi i geografija vraćaju u sta-
nje od pre više miliona godina, biološka evolucija takođe kreće 
unazad. Paprati i reptili dominiraju Zemljom; sisari prestaju da 
se množe, dok ostaci ljudske rase, prethodno prisiljeni da se 
povuku na polove, sada svedoče kraju civilizacije. Prema An-
džeju Gasioreku, Balard je u opisima tropskih predela poglavito 
inspirisan Jungom. „Zastrašujući snovi o džungli – jungovski 
arhetipi – koje doživljavaju likovi romana zapravo su pamćenje 
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rase, izvučeno iz nesvesnog i otelovljeno u vidu džinovskih, 
kreštavih reptila, koji su opet postali gospodari svega što po-
stoji” (Gasiorek, 36).

Balard svesno tim opisima daje nadrealni ton i tako poja-
čava snonlikost scenografije. Ta scenografija je sastavljena od 
onoga što pamtimo: bilo iz dvadesetog veka ili, na genetskom 
nivou ćelije, iz doba trijasa. Njegove aluzije na nadrealiste pod-
sećaju na Andrea Bretona, koji je mentalni povratak prošlosti 
povezivao sa nesvesnim i koji, u delu Nadrealizam i slikarstvo 
(Le Surréalism et la Peintiture, 1928) tvrdi da potraga za identite-
tom vodi, kroz upamćene prizore, do onoga što smo već videli. 

Baš kao i kod Frojda, Balardovi snovi služe da bi se pono-
vila prošlost, svi sisari sadrže u sebi arhaično pamćenje, koje 
nas vraća na genetske zapise u trenutku traume. Svaki život 
teži ka smrti i, kada nastupi pravo vreme, vraća se u stanje ne-
žive materije. Taj povratak je „obrnuta evolucija”. Bez ikakvih 
prečica, život se polako vraća unazad, ponavljajući zapamćene 
faze. 

Na taj način je, zahvaljujući Balardu, naučna fantastika 
postala sposobna da mapira unutrašnji prostor. U narednim de-
cenijama, on je, među ostalim naslovima, napisao i Izložbu gro-
zota i Sudar, u kojima se unutrašnji prostor junaka projektuje 
na savremeni medijski pejzaž. U tim romanima se nadrealizam, 
psihoanaliza i naučna fantastika kombinuju sa postmoderni-
stičkim narativnim strategijama. Romani koje su tokom posled-
nje decenije dvadesetog veka napisale njegove kolege, pisci 
naučne fantastike iz umetničke grupe okupljene oko Novih 
svetova – D. M. Tomas i Majkl Murkok – slede istovetan obrazac. 
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Preveo s engleskog Darko Tuševljaković



(ne)vesele vesti iz tužnih tropa trijasa

The ice age is coming, the sun’s zooming in
Engines stop running, the wheat is growing thin
A nuclear era, but I have no fear
’Cause London is drowning
And I live by the river
The Clash, „London Calling” 

Dok se, sada već davne 1962. godine, svet uglavnom ba-
vio ozbiljnim hladnoratovskim temama,1 ili manje dramatičnim 
trivijalnostima svakodnevnog života, svetlost dana ugledala je 
jedna neobična knjižica engleskog pisca Dž. G. Balarda, čija je 
radnja smeštena u ne tako daleku budućnost. U Potopljenom 
svetu, kako je naslovljen taj neveliki roman nastao proširiva-
njem pripovetke objavljene početkom te iste godine, ne samo 
da nema ni pomena o Hladnom ratu ili nadgornjavanju Zapada 
sa Sovjetima, već je čitav svet zahvaćen prirodnom katakliz-
mom izazvanom nizom ogromnih geofizičkih poremećaja koji 
su doveli do stravične promene klime na Zemlji. Pripovedač nas 
uvodi u taj svet bez ikakve pripreme, in medias res, da bi nam 
tek nešto kasnije, i to dosta šturo, ispripovedao povest o solar-
nim olujama i njihovim katastrofalnim posledicama. Tada sa-
znajemo da je, posledično, došlo ne samo do topljenja lednika 
i ogromnih poplava, već i da je temperatura vazduha drastično 
porasla, kao i stepen radijacije, što se odrazilo na sav živi svet, 
pa i na ljude. Celokupno svetsko stanovništvo u trenutku kada 
priča počinje svedeno je na tričavih pet miliona ljudi zbijenih 
na polarnim kapama, gde su pronašli utočište, što je u odnosu 
na nekih tri milijarde, koliko je na Zemlji živelo u vreme objav-
ljivanja ovog romana, oko šest stotina puta manje. I ne samo 
da je ljudski rod i više nego desetkovan u tim kataklizmičkim 
1 Tu 1962. godinu obeležio je do tada najotvoreniji sukob između Sovjetskog Saveza i 

Sjedinjenih Američkih Država, tzv. Kubanska raketna kriza, jedan od najdramatičnijih 
događaja Hladnog rata, koja je dovela svet na ivicu nuklearnog rata.

zorica đergović-joksimović
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dešavanjima već je i fertilitet kod ljudi opao, tako da tek svaki 
deseti par može da se nada porodu. 

Premda je ovo jedan od najranijih romana koji se bavi ra-
dikalnim klimatskim promenama, sa ovakvim smo se temama, 
ipak, dosta često susretali.2 No, Balardov se roman po mnogo 
čemu izdvaja od sličnih književnih dela. Najpre, po neobičnom 
postupku projekcije prošlosti u budućnost. Naime, iako se, za-
jedno s protagonistom, nalazimo u budućnosti, ambijent je, za-
pravo, preslikan iz prošlosti, jer se čitav taj začudni svet vratio u 
doba trijasa!3 London je, kao centralno mesto dešavanja radnje, 
postao neprepoznatljiv na konstantnih pedeset i više stepeni 
celzijusa, pod vodom, tako da su nekadašnje ulice i bulevari 
pretvoreni u sparne lagune naseljene džinovskim aligatorima i 
iguanama, te obrasle vegetacijom džungle, iz kojih jedva vire tek 
poslednji spratovi i krovovi nekadašnjih oblakodera. U pitanju 
je, dakle, proces devolucije ili regresije.4 I dok nam Balard sasvim 
kratko i ekonomično predočava istorijat ove sumorne promene, 
atmosfera takvog ambijenta izdvaja se ne samo kao upečatljiva 
pozadina glavnih dešavanja već kao jedan od pokretača svekoli-
kih metamorfoza, uključujući čak i one psihičke prirode.

Ono što, takođe, izdvaja ovo Balardovo delo u odnosu na 
danas dominantni naučno-popularni diskurs jeste pripisivanje 
ove kataklizme nezaustavljivom dejstvu sile prirode koje ljud-
ska ruka nije mogla ni da ublaži ni da ubrza. Takav pogled na 
svet bio je sasvim u duhu svog vremena. Kako nas podseća no-
belovac Paul J. Krucen, naučnik koji je doprineo promovisanju 
pojma antropocen,5 među naučnicima je sedamdesetih godina 
bilo rasprostranjeno uverenje da je priroda i suviše velika, a 

2 Promena klime na Zemlji do koje dolazi usled hlađenja Sunca prvi put je obrađena 
u Vremeplovu H. DŽ. Velsa. Čini se da su do vremena Balardovog romana, a i zadugo 
nakon njega, svakako preovladavali „ledenodopski” futuristički scenariji. „Globalno 
zagrevanje” kao glavni aspekt promene klime postalo je popularno u naučnom i 
književnom diskursu tek krajem osamdesetih godina dvadesetog veka, a sâm pojam 
pojavio se 1975. godine (Clarke 2013: 9). S druge strane, problem neplodnosti u bu-
dućnosti obrađen je, na primer, u romanu Sluškinjina priča (1985) i istoimenom filmu 
i seriji, kao i, nešto kasnije, u romanu Potomci (1992) P. D. Džejms i istoimenom filmu 
Alfonsa Kuarona. 

3 Bezmalo trideset godina kasnije Majkl Krajton vratiće nas u svom romanu u doba 
jure, ali samo na jednom ograničenom području.

4 I sa ovim smo se motivom već nebrojeno puta susretali u naučnoj fantastici, ali, za 
razliku od većine drugih futurističkih dela tog tipa, u kojima „povratak” u prošlost 
podrazumeva prevashodno društveni slom i krah civilizacije, kod Balarda je u prvom 
planu prirodnjački fenomen, pri čemu celokupna biosfera doživljava transformaciju 
i povratak u ranije geološke periode.   

5 S obzirom na to da se nametanjem pojma antropocen krivica za uništenje prirode i 
biosfere svaljuje na celokupan ljudski rod, svakako bi celishodnije bilo koristiti po-
jam kapitalocen koji jasno ukazuje na početak perioda destrukcije, kao i na glavnog 
vinovnika, a to je, svakako, kapitalizam u svim svojim fazama. 
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čovečanstvo premalo „tako da se naučnici generalno tada nisu 
mnogo interesovali za životnu sredinu” (Crutzen u Pereira Savi 
2017: 949). Stoga se može postaviti pitanje da li se Balardov Po-
topljeni svet opravdano proglašava pretečom klimatske fikcije 
(eng. climate fiction ili cli-fi), kako to tvrdi Džim Klark (Clarke 
2013: 8). Da je objavljen danas i da nije u pitanju pisac koji uživa 
kultni status, Balard bi zbog ovog romana verovatno poneo ne 
baš laskavu titulu poricatelja klimatskih promena ili još grđu 
etiketu nevernika u naučne dogme.6 No, bilo kako bilo, ovaj 
Balardov roman i te kako zaslužuje našu pažnju, i to iz bar dva 
dodatna razloga, a njima ćemo se sada podrobnije pozabaviti.

Najpre, osim neobičnog temporalnog preokreta, do kog je 
došlo projektovanjem trijasa u budućnost, Balard je, sasvim oči-
to, izvršio i zanimljiv prostorni eksperiment. Upravo zahvaljujući 
tome što je u Englesku „doveo” trijas, mogao je i da u London 
transponuje ambijent i dinamiku svojstvene romanima koloni-
jalnog doba čija je radnja smeštena u tropske predele nekadaš-
njih kolonijalnih poseda. Odložena spoznaja da je mesto radnje, 
zapravo, polupotopljeni London nemalo će iznenaditi čitaoca koji 
je na samom početku suočen sa krajnje začudnom geografijom:

„Uskoro će biti suviše toplo. Nešto posle osam časova, Kerans 
je sa hotelskog balkona posmatrao kako se sunce diže iza gu-
stih gajeva džinovskih gimnosperma koji su se gomilali nad 
krovovima napuštenih robnih kuća udaljenih četiri stotine jardi 
od njega, na istočnoj strani lagune. Nemilosrdna snaga sun-
ca osećala se čak i kroz debelo maslinastozeleno lišće paprati. 
Tupi prelomljeni zraci dobovali su mu o gole grudi i pleća, iz-
vlačeći prve kapljice znoja, i on stavi naočare za sunce da bi za-
štitio oči. Sunčev disk nije više bio jasno određen krug, već ši-
roka rasplinuta elipsa koja se razvija na istočnom horizontu kao 
ogromna plamena kugla; njen odsjaj pretvarao je mrtvu olovnu 
površinu lagune u blistav bakarni štit. Do podneva, za manje od 
četiri sata, izgledaće kao da voda gori.” (Balard 1978: 3)

Ovim opisom natopljenim tropskom atmosferom džungle pisac 
će čitaoca, krajnje svesno i namerno, gurnuti na pogrešan trag 
u pogledu mesta dešavanja radnje.  I zaista, tek na kraju petog 
poglavlja, od ukupno petnaest, bezmalo na sredini romana, ne-
opozivo saznajemo da je u pitanju London:

„Ne odgovorivši, Bodkin izvadi cigarete. Pažljivo pripali, onda se 
zavali spokojno pušeći. ’Znaš li gde se nalazimo?’ zapita najzad. 
’Ime ovoga grada?’ Kad Kerens odrečno zavrte glavom, on reče: 

6 U nekim kasnijim delima, kao što su Spaljeni svet  i Zdravo Ameriko, ruku na srce, 
Balard se pozabavio i ljudskim uticajem na klimu. 
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’Jedan njegov deo zvao se London; nije da to nešto znači.[’]” 
(Balard 1978: 39)

Ova prostorna i vremenska transpozicija izazvana promenom 
klime omogućila je onome što se u postkolonijalnom diskursu 
naziva marginom da svom silinom „okupira” i preklopi nekadaš-
nju kolonijalnu metropolu. Nije ovde reč samo o fantazmago-
rično izmenjenoj topografiji, tj. nije afrički Kongo tek preseljen 
u srce Londona, već je i podela uloga tipična za književnost ko-
lonijalnog doba. Kroz nadrealne močvare i lagune davno napu-
štene potopljene prestonice britanskog kolonijalnog carstva, 
pod vrelim suncem trijasa, krstare odabrani pripadnici specijal-
ne vojno-istraživačke misije koji su tu stigli sa Grenlanda. Među 
njima se izdvajaju biolog Kerans, daleki odjek Konradovog Ker-
ca, njegov asistent Bodkin, poručnik Hardman, te vođa misije 
pukovnik Rigs. Tu je i zanosna dekadentna bogatašica Beatris 
Dal, koja odbija da napusti svoj raskošni dom na vrhu jednog 
od nebodera. Zalihe benzina koje pokreću akumulatore i omo-
gućavaju rad klima uređaja, frižidera i zamrzivača dopuštaju 
protagonistima da koliko-toliko uživaju u relativnom luksuzu 
u apartmanima na vrhu zgrada, okruženi umetničkim slikama 
i zaostalim primercima mondenskih časopisa. Jasno je da su 
protagonisti modelovani kao prototipski pripadnici povlašćene 
klase belaca koja je nekada upravljala kolonijalnim prostran-
stvima. Čak su i umetničke slike brižljivo odabrane tako da, s 
jedne strane, odražavaju Balardovo divljenje nadrealističkom 
slikarstvu, a s druge strane, dodatno ističu košmarni, nadrealni 
aspekt tog sveta u kome je sve izokrenuto naopačke:

„Iznad kamina bila je ogromna slika Delvoa, nadrealiste ranog 
XX veka, na kojoj je žena pepeljastog lica, naga do pojasa, igrala 
sa blaziranim kosturima u večernjim odelima, na pozadini ave-
tinjskog pejzaža. Na drugom zidu jedna od fantazmagoričnih 
džungli Maksa Ernsta koje same sebe proždiru vrištala je be-
zglasno, poput kloake mahnitog nesvesnog.”7 (Balard 1978: 15)

Ironijom sudbine, i Delvoove i Ernstove slike, u vreme nastanka 
okarakterisane kao nadrealističke, u ovom Balardovom svetu 
doživeće hermeneutički preobražaj: one su sad, post festum, u 
očima posmatrača postale puka ilustracija, prikaz realnog sta-
nja – ne samo fizičkog več i psihičkog – čist mimesis. Semi-
otički gledano, nekadašnji plutajući označitelj nadrealističkog 
weltanschauunga postao je, naposletku, čvrsto ukotvljen u ave-
tinjskim lagunama i džunglama trijasa budućnosti. 

7 Zbog odstupanja prevoda od originala, ovde sam delimično koristila svoj prevod.
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Već na samom početku romana postaje prekasno i preto-
plo za bilo kakvo dalje istraživanje tropske flore i faune i misija 
mora da se okonča. Ipak, omamljeni i očarani hipnotišućim dej-
stvom sunca i čudnih košmarnih snova koji ih progone, uprkos 
realnoj opasnosti koja se sve više nadvija nad njima, pojedini 
članovi odbijaju da se evakuišu u bezbedno okrilje severa. Prvi 
tom iracionalnom, samoubilačkom impulsu podleže poručnik 
Hardman koji beži sve dalje i dalje, u susret mističnom sun-
cu, još dublje na jug. Potom, iz sličnih razloga od evakuacije 
odustaju i biolozi Kerans i Bodkin, kao i Beatris Dal. No, neće 
zadugo moći sami da uživaju u „čarima” londonske močvare. 
Ubrzo će tu nadrealnu rajsku „idilu” prekinuti dolazak pravih 
neokolonijalnih pljačkaša koji kao da su iskočili iz kombinacije 
filmova Pobesneli Maks i Apokalipsa sada  – reč je o pripadni-
cima nemilosrdne piratske bande u potrazi za dragocenostima 
potopljenog sveta, sačinjene uglavnom od crnoputih pripad-
nika i predvođene, sasvim očekivano, sablasno belim vođom 
Strangmanom, odevenim u belo odelo, čiji brod, poput vernih 
pasa, prati mnoštvo aligatora. Strangmanova pojava na čudno-
vat će način uticati čak i na promenu okruženja dovodeći do 
eksponencijalne progresije albino životinja u okruženju:

„Na tri stope ispod površine propliva mali beli piton tražeći 
izlaz iz ograđenog prostora. [...] Na drugoj strani jezera, iza če-
lične rešetke, jedan veliki krokodil rvao se sa grupom mornara 
koji su pokušavali da ga oteraju. [...] Njegov snežno beo trbuh 
podseti Keransa da je otkako je Strangman stigao video čudno-
vato veliki broj albino zmija i guštera; pojavljivali su se iz džun-
gle kao privučeni njegovim prisustvom. Čak je bilo i nekoliko 
albino iguana. Jedna je, slična gušteru od alabastera, sedela na 
njegovom keju prethodnog jutra i gledala u njega, pa je auto-
matski pretpostavio da mu iguana donosi poruku od Strangma-
na.” (Balard 1978: 54)

Ta Strangmanova poruka kulminiraće u makabričnom, tribal-
nom ritualu pokušaja žrtvovanja, a potom i lova na nesrećnog 
Keransa koja u sećanje priziva prizore iz Goldingovog Gospoda-
ra muva, još jednog romana u kome se na naizgled idiličnom,  
gotovo rajskom, tropskom ostrvu razotkriva krhka pokorica ci-
vilizacije koja prikriva bezdno divljaštva u duši ’civilizovanih’. 
Makartur upravo preko Goldingove distopije pronalazi vezu i 
sličnosti između Balardovog Potopljenog sveta i Konradovog 
Srca tame,8 pošto je sâm Balard u jednom intervjuu ustvrdio da 

8 Zanimljivo je da kod Balarda imamo dvostruku, stepenovanu projekciju Konradovog 
Kerca: najpre na biologa Keransa, a potom i na pljačkaša Strangmana.  
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u vreme pisanja svog romana još nije bio pročitao Konradovu 
novelu. S druge strane, i u Potopljenom svetu  i u Srcu tame Ma-
kartur prepoznaje jasne odjeke i uticaje Vremeplova Herberta 
Džordža Velsa sa motivom atavističke regresije kao zajednič-
kim imeniteljem (McArthur 1997). Kako god da su putevi knji-
ževnih uticaja i preplitaja išli, činjenica da Balardov pljačkaš 
Strangman pokušava da isuši baruštinu ne bi li se domogao 
podvodnog blaga, a da se tome suprotstavlja biolog Kerans, 
ponovo stvara jedinstvenu, izvrnutu perspektivu, gde se raz-
bojnik – makar iz kriminalnih motiva – trudi da svet bar privre-
meno vrati u pređašnje stanje „civilizacije”, dok naučnik posta-
je pobornik postpotopskog statusa quo. 

Postdiluvijalni svet toliko je, zapravo, omađijao Keransa 
da on želi da mu se preda potpuno i bez ostatka i zato napo-
sletku napušta i te poslednje ostatke civilizacije i hrli ka atavi-
stičkom jugu:

„Najzad opet priveza štaku za nogu, a drškom praznog kolta 
45 izgreba na zid ispod prozora, siguran da niko nikada neće 
pročitati poruku:
Dvadeset sedmi dan. Odmorio se i krećem na jug. Sve je dobro.
Kerans.
Tako napusti lagunu i opet uđe u džunglu. Za nekoliko dana 
potpuno se izgubi sledeći lagune ka jugu kroz sve veću kišu 
i vrućinu, dok su ga napadali aligatori i džinovski slepi miševi, 
drugi Adam koji traži zaboravljene rajeve ponovo rođenog sun-
ca.” (Balard 1978: 94–95)

Jasno je da ovaj drugi Adam, u potrazi za novim rajem, gde će 
ponovo biti rođen, iz korena instinktivno odbacuje vrednosti 
zapadnog čoveka prihvatajući klimatsku kataklizmu kao pri-
rodnu nužnost kojom planeta sa sebe zbacuje promašenu ci-
vilizaciju. 

Kao što smo mogli da se uverimo, kulturni imperijalizam 
belog gospodara ogoljen je do kostiju kao posebna vrsta div-
ljaštva –  licemernog, ali ništa manje iskonskog. Trebalo je da 
se sve vektorske trajektorije kolonijalnog diskursa preorijenti-
šu da bi se srce tame vratilo imperijalnom telu kome i pripada, 
a ništavilo celokupnog kolonijalnog iskustva, uključujući tu i 
„prosvetiteljsku” kulturu, postalo očigledno. Ovakav stav o ko-
lonijalizmu u njegovom totalitetu može se isprva učiniti prilič-
no radikalnim, ali samo ako smo propustili najznačajnije isto-
rijske lekcije ili žmurimo pred onim što se upravo odvija svuda 
oko nas. Stoga, čitanje Balardovog romana u ovom ključu može 
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i te kako da bude relevantno i danas, kada imperijalistički duh 
u novom ruhu ponovo jača i kada neokolonijalni snovi bogate 
manjine prerastaju u košmarnu stvarnost osiromašene većine, 
u kojoj sve dublje tonemo u glib tehnološkog neofeudalizma, 
a klimatske promene, bez obzira na to šta je njihov uzrok, nova 
su pretnja koja se nadvija nad nama.

Ipak, klimatske promene koje Balard opisuje u svom ro-
manu, kao što je već rečeno, ne samo da nisu antropogenog 
porekla već pored dejstva na fizički svet imaju i čudnovato 
dejstvo na psihu, te kod većine izazivaju identične košmarne 
snove. Upravo to je ono što dodatno izdvaja Balardov Potopljeni 
svet od ostatka klimatske fikcije usmerene uglavnom na mate-
rijalne posledice kataklizme. Neupućeni čitalac mogao bi po za-
jedničkoj simptomatologiji zaključiti da je reč o nekakvoj vrsti 
neobične zaraze izazvane još neobičnijim patogenom. No, kod 
Balarda ovu vrstu logičke tautologije ne možemo uzeti zdravo 
za gotovo. Moglo bi se pomisliti i da su u pitanju psihološke 
posledice suočavanja sa ekstremnim vremenskim uslovima, ali 
ni to ne bi bilo sasvim tačno. U Potopljenom svetu upoznajemo 
se sa novom psihologijom koja nas (u)vodi u zajedničku arhe-
opsihičku prošlost smeštenu u „dubokom” vremenu. Nakon pr-
vog košmarnog sna Keransu njegov kolega Bodkin objašnjava 
šta se, zapravo, događa: 

„To nije bio pravi san, Roberte, nego drevno organsko sećanje 
staro milione godina. [...] Probudili su se urođeni oslobađajući 
mehanizmi koji su postavljeni u tvojoj citoplazmi pre mnogo 
miliona godina, sunce koje se širi i sve viša temperatura gone 
te nazad po stepenima kičmenog stuba u potopljena mora, po-
tisnuta ispod najnižih slojeva tvoje podsvesti, u potpuno novu 
oblast neuronske psihe. To je lumbalni prelaz, potpuno vraća-
nje biopsihičkog sećanja. Mi se zaista sećamo ovih močvara i 
laguna. Posle nekoliko noći, snovi te više neće plašiti i pored 
svog površnog užasa.” (Balard 1978: 39)

Kerans će ubrzo potpuno prihvatiti Bodkinovo tumačenje i pre-
pustiti se nadrealnom svetu onoga što se u romanu naziva ar-
heopsihičkim vremenom:

„Svetlost je dobovala po njegovom mozgu, kupala potisnute 
nivoe ispod svesti i nosila ga nadole, u tople prozirne dubi-
ne u kojima prestaju da postoje nominalne realnosti vremena 
i prostora. Vođen snovima kretao se unazad, kroz prošlost koja 
je nadolazila, kroz ređanje sve čudnijih pejzaža čije je središte 
bilo u laguni, od kojih je svaki, kao što je Bodkin rekao, pred-
stavljao po jedan stepen njegovog kičmenog stuba. [...] Žudeo je 
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da se to silaženje kroz arheopsihičko vreme završi, prigušujući 
pomisao da će spoljni svet oko njega postati tuđ i nepodnošljiv 
kad se to bude desilo.” (Balard 1978: 44–45)

Zanimljivo je da su i Bodkin i Kerans biolozi, dakle, naučnici, te da 
upravo oni u Balardovom svetu postaju nosioci ovog neobičnog 
učenja o reverznoj evoluciji ili devoluciji. Laik bi mogao pomisliti 
da je logično da ako se neka pojava razvija u određenom pravcu 
unapred, onda bi bilo sasvim moguće da ona u bilo kom trenut-
ku počne da se kreće istom putanjom, ali u suprotnom smeru. 
Ili, kako to Klod Levi-Stros objašnjava, „Čim se obrne početno 
kretanje, otkriva se njegova simetrija; njegovi delovi tačno nale-
žu jedan na drugi; pređene etape ne poništavaju vrednost onih 
koje su ih pripremile, već je overavaju” (Levi-Stros 1999: 328).To 
bi, dalje, značilo da je evolucija moguća, u smislu napredovanja, 
tj. promene naslednih osobina kroz generacije, ali da je jednako 
moguća i regresija, odnosno povratak na ranije, prethodne obli-
ke.9 No, izgleda da u zvaničnoj biologiji i teoriji evolucije to baš 
i nije tako. Naime, za to se još davne 1893. godine postarao bel-
gijski paleontolog Luj Dolo koji je ustvrdio da evolucija ne može 
biti reverzibilna jer se „organizam nikada ne vraća u potpunosti 
na prethodno stanje, čak i kad se nađe u uslovima života iden-
tičnim onima u kojima je prethodno živeo. Zahvaljujući neuni-
štivosti prošlosti... on uvek zadržava poneki trag srednjih faza 
kroz koje je prošao” (Dollo u Gould 1970: 196). S druge strane, 
Ričard Dokins, jedan od najpoznatijih savremenih pobornika teo-
rije evolucije, ističe da Doloov zakon samo iskazuje da statistički 
nije verovatno da se potpuno identična evoluciona trajektorija 
dva puta pređe u bilo kom smeru (Dawkins 2015: 132). Čini se da 
je u slučaju Balardovih biologa Bodkina i Keransa, gde je pre reč 
o psihološkoj no o telesnoj reverzibilnosti, tj. regresiji, još teže 
naći kakvo-takvo utemeljenje u zvaničnoj nauci. Činjenica je da 
Balard – recimo to tako –  nije baš previše mario za nauku i da to 
nije skrivao. Kako navodi Klark, jednom prilikom izjavio je da su 
„nakon Hirošime celokupna magija i autoritet nauke dovedeni 
u pitanje”, da bi njegova skepsa prema nauci kasnije, po Klarku, 
prerasla u neskrivenu antipatiju jer „nauka se kreće ka jednoj 
oblasti gde pod dejstvom svojih opsesija počinje da potpuno 
izoluje svoj predmet izučavanja pod mikroskopom, daleko od 
njegovih veza sa ostatkom  prirode” (Clarke 2013: 10). 

Ako se nakon svega ovoga ponovo prisetimo podatka da 
Balardov Kerans uviđa sav besmisao svog biološkog zadatka sa-
kupljanja podataka i na kraju romana nastavlja svoj usamljeni 

9 Ovom temom bavio se, na primer,  Kurt Vonegat u romanu Galapagos (1985).
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put na jug kao „drugi Adam koji traži zaboravljene rajeve ponovo 
rođenog sunca” (Balard1978: 95) – čak i ako dopustimo moguć-
nost da je tu reč o metafori, a ne o doslovnom značenju – jasno 
je da Balard u potpunosti odbacuje naučni diskurs i, makar, me-
taforički, umesto toga, prihvata religijski. Svet je postao nepo-
pravljiv i nijedna nauka, niti naučnik, pa čak ni sam Kerans, tu 
ne mogu ništa pomoći. Kod Balarda, rešenja, u sadašnjosti, jed-
nostavno, nema, za razliku od većine savremenih dela klimatske 
fikcije. Recimo, u Makjuanovom Solaru (2010) izlaz je u veštačkoj 
fotosintezi, u Istoriji pčela (2015) Maje Lunde u ponovnom uvođe-
nju pčela u biosferu nakon njihovog iščeznuća, u romanu Šuma 
nad šumama (2018) Ričarda Pauersa u zaustavljanju divljačke 
deforestacije... Odsustvo bilo kakvog (naučnog) rešenja u Poto-
pljenom svetu dodatno dovodi u pitanje tezu da se ovaj Balardov 
roman može svrstati u klimatsku fikciju.

Čini se, međutim, da u ovom slučaju žanrovska pitanja za-
ista i nisu tako važna, ni od presudnog značaja. Balard ne samo 
da podriva (neo)kolonijalni narativ o kiplingovskom „bremenu 
belog čoveka” već, na krajnje provokativan i uznemirujući način, 
ima štošta da nam kaže i o ljudskom rodu i o njegovom usudu. 
Klimatski poremećaj je samo povod, nešto što mu je omogućilo 
primenu svojevrsnog širokog filmskog plana koje, paradoksal-
no, i dijahronijski i sinhronijski obuhvata celokupan ljudski rod. 
Bejker sasvim ispravno zaključuje da Balard „istražuje duboke 
implikacije vremena, prostora, psihologije i evolucione biologije 
ne bi li demontirao antropocentrične narative i, zauzvrat, otvorio 
alternativne načine doživljavanja i shvatanja savremenog ljud-
skog subjektiviteta” (Baker u Tait 2014). No, do kakvih nas to 
alternativnih paradigmi o savremenom ljudskom subjektivitetu 
dovodi? Kada njegov Kerans ekstatički zalazi sve dublje u fan-
tazmagorična prostranstva džungle ne bi li, poput novog Adama, 
pronašao zaboravljene rajeve ponovo rođenog sunca, mi znamo, 
kao što je i Balard znao, da ga na mukotrpnom putu ka jugu, 
gde je temperatura neizdržljivo visoka – baš kao i od sunca osle-
pelog Hardmana, koga Kerans na svom putu sustiže – ne čeka 
nikakav raj već smrt. Možemo li se, onda, složiti sa Klarkovom 
tvrdnjom da Kerans zapravo prolazi trasom koja vodi „od života 
u civilizaciji, preko liminalnog  prostora, prema duhovnoj ispu-
njenosti i utopiji, ali i prema smrti, koja, kako Balard sugeriše, 
može biti ultimativna promena klime” (Clarke 2013: 19)? Kakva bi 
to makabrična utopija mogla biti? Osim toga, Keransov postupak 
mogao bi se učiniti eskapističkim bekstvom van obruča civiliza-
cije, u nekakvu nepatvorenu rajsku divljinu. 
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Fransoa Liotar u svojoj zbirci eseja Neljudsko, obraćajući 
se filozofima, tvrdi:

„Dok mi govorimo, sunce sve više stari. Eksplodiraće za četiri i po 
milijarde godina. [...] Za četiri i po milijarde godina doći će do pro-
pasti vaše fenomenologije i vaših utopijskih politika, i neće biti 
nikoga da udara u pogrebna zvona, niti da ih čuje. Biće prekasno 
da se shvati da je vaše strastveno, beskrajno postavljanje pitanja 
uvek zavisilo od ,života uma‘ koji i nije bio ništa drugo do prikri-
veni oblik zemaljskog života. Oblik života koji je duhovni zato što 
je ljudski, ljudski zato što je zemaljski – jer potiče od zemlje koja 
je najživlja od svih živih stvari.” (Lyotard 1991: 9–10)

Ne možemo baš tako pouzdano i precizno znati šta će se dogo-
diti u dalekoj budućnosti, ali je poželjno da makar razmislimo 
o Liotarovom pitanju da li će nakon smrti sunca biti misli koja 
će znati da se njegova smrt dogodila (Lyotard 1991: 9). S druge 
strane, u Balardovom Potopljenom svetu ne dolazi do smrti sunca 
već do svojevrsne funkcionalne hipertrofije. Ishod je, međutim, 
gotovo identičan, a Balard svog junaka svesno ispraća u naručje 
smrti jer instinktivno prihvatanje sveta onakvim kakav jeste – i 
sopstvenog bića u njemu, pa i njihove zajedničke smrtnosti –  
jeste konačna i neopoziva potvrda Keransove ljudskosti. I zato 
on, za razliku od protagoniste Srca tame, čije su poslednje reči u 
trenutku samrtnog hropca ispunjene užasom, na samom kraju 
romana stoički (Brigg) i gotovo radosno tvrdi „sve je dobro”. Pred 
nama je, zajedno s Keransom, jedan (ne)veseli, novi početak.
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celuloidne mutacije džejmsa balarda

Prvi celovečernji igrani film snimljen prema nekom delu 
Dž. G. Balarda jeste Carstvo sunca (Empire of the Sun) Stivena 
Spilberga iz 1987, samo četiri godine nakon izlaska istoimenog 
romana. Nekoliko Balardovih priča prethodno je poslužilo kao 
inspiracija TV autorima, a i sam pisac je u jednom trenutku po-
stao scenarista za kratki film Sudar! Iz 1971. koji je u svom na-
slovu i premisi nagovestio roman objavljen dve godine kasnije. 
Kako je Carstvo sunca roman u velikoj meri udaljen od Balardo-
vih uobičajenih narativa, koji su do tada bili isprva SF a potom 
koketirali sa naučnom fantastikom, ne treba da čudi da uspeh 
romana, kao i potonje filmske adaptacije, nije previše uticao 
na percepciju njegovog dotadašnjeg opusa. Nove adaptacije su 
bile više nego sporadične. Prvi naredni film po nekom Balardo-
vom romanu jeste Sudar (Crash, 1996) u režiji Dejvida Kronen-
berga. Nakon toga je usledio film Izložba grozote (The Atrocity 
Exhibition, 1998), adaptacija Balardovog avangardnog romana/
zbirke priča istog naziva. Poslednja zapažena adaptacija jeste 
Oblakoder1 (High-Rise, 2015) Bena Vitlija koji je snimljen prema 
Balardovom istoimenom romanu iz 1975.

Carstvo sunca i Izložba grozote se mogu posmatrati kao 
dva ekstrema u Balardovoj bibliografiji. Dok je prvi roman pri-
ča o odrastanju koja je u velikoj meri inspirisana Balardovim 
iskustvima iz logora za vreme Drugog svetskog rata, potonji 
je eksperiment kako u formalnom tako i u sadržinskom smi-
slu, neka vrsta „kondenzovanog romana”, kako je sam Balard 
imenovao sopstveni rukopis. Između ta dva pola, koja se mogu 
odrediti kao najbliže što je Balard prišao mejnstrimu s jedne 
odnosno avangardi s druge strane, nalaze se dve naročito zani-
mljive adaptacije koje zaslužuju nešto podrobniji osvrt, a u pi-
tanju su pomenuti Oblakoder i Sudar. Ono što dodatno izdvaja 

1 Balardov roman High-Rise nije preveden na srpski, i u literaturi se mogu pronaći različiti 
nezvanični prevodi naslova, od kojih su najčešći Oblakoder i Neboder, dok Novica Petro-
vić u svom pogovoru zbirci Četvordimenzionalni košmar koristi naslov Stambeni blok.

miloš cvetković
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ova dva romana u Balardovom opusu jeste i to što se oni mogli 
podvesti pod nezvaničnu trilogiju koju još čini roman Betonsko 
ostrvo (Concrete Island, 1974). 

Balardove trilogije su pre svega tematske. Prva među nji-
ma je trilogija koju čine romani Potopljeni svet (The Drowned 
World, 1962), Suša (The Burning World, 1964. aka The Drought, 
1965) i Kristalni svet (The Crystal World, 1966). Ono što objedi-
njuje sva tri romana jeste motiv nastupajuće globalne katastro-
fe, odnosno apokalipse čiji su uzroci smešteni izvan ljudske 
civilizacije, na koju deluju u smislu transformacije koja je ne-
zaustavljiva. Ovi romani se mogu čitati i kao Balardov komen-
tar na sam žanr odnosno kao njegova dekonstrukcija. Njegovi 
junaci se ne hvataju u koštac sa katastrofom, oni se prepuštaju 
nastupajućoj apokalipsi koju doživljavaju kao kvalitativnu pro-
menu. Balard je u svoje vreme nailazio na nerazumevanje kod 
pojedinih urednika zbog insistiranja na drugačijem pogledu na 
poznati motiv u SF književnosti. Ovi romani ujedno predstav-
ljaju logičnu uvertiru za njegovu narednu trilogiju. Apokalipsa 
se tako sa spoljnog premešta na unutrašnji plan. Slično kao i u 
prethodnoj trilogiji, fokus je najviše na samoj promeni, koja se 
usled nepostojanja bilo kakve spoljašnje katastrofe, oličava u 
unutrašnjim turbulencijama. Balard nije voleo da svoje roma-
ne podvodi pod žanr katastrofe odnosno apokalipse, zbog svih 
implikacija koje takva odrednica nosi. Kako je izjavio u jednom 
intervjuu iz 1973: „Sve te romane smatram pričama o psihičkom 
ispunjenju.”2 Ovde Balard referiše na romane koji čine njegovu 
prvu trilogiju, ali bilo bi zanimljivo zapitati se u kojoj meri se 
ovo odnosi na njegova kasnija dela, odnosno na romane Sudar 
i Oblakoder, i njihove filmske verzije?

BUDUĆNOST KOJA SE VEĆ DESILA

Oblakoder je objavljen dve godine nakon Sudara, među-
tim, intertekstualne veze sa prethodnom trilogijom su u slučaju 
ovog romana izraženije nego u slučaju Sudara koji je najmanje 
konvencionalan u trilogiji. Stoga je smisleno prvo se osvrnuti na 
ovaj roman, odnosno na njegovu adaptaciju. Ben Vitli je film sni-
mio punih četvrdeset godina od njegovog izlaska, iako su posto-
jale namere da se roman ekranizuje mnogo ranije. Prvo što treba 
primetiti u Vitlijevom postupku jeste odnos spram Balardovog 
teksta, koji je sa jedne strane ispunjen možda i preteranim po-
štovanjem kada je reč o rekonstrukciji pojedinih scena, dijaloga i 

2 Intervju za magazin Corridor, br. 5, https://www.jgballard.ca/media/1973_corridor5.html 
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vizuelnoj reprezentaciji mesta dešavanja. Balard, naime, nije bio 
preterano zainteresovan za priče smeštene u daleku budućnost, 
tako da se Oblakoder dešava onda kada je i napisan. Vitli nije 
želeo da to izmeni, već je u svom vremenskom i prostornom lo-
ciranju pristupio gotovo fetišistički, rekreirajući retro-futurizam 
Balardove Engleske 70-ih, koristeći kao vizuelni uzor Paklenu po-
morandžu (A Clockwork Orange, 1971) Stenlija Kjubrika. Kada je 
reč o načinu na koji Vitli tretira Balardov tekst, tu se već mogu 
uočiti izvesne nedoslednosti. Površno posmatrano Vitli se trudi 
da povremeno direktno citira Balarda. To je naročito izraženo na 
samom početku i na kraju filma. Naime, Balard počinje roman 
od kraja, scenom u kojoj doktor Robert Leng, stanovnik futuri-
stičkog oblakodera, sedi na balkonu i jede psa ispečenog na im-
provizovanom roštilju. Vitli stoga daje Lengu privremenu ulogu 
naratora, što ponavlja na kraju filma. Međutim, nije u pitanju kla-
sična naracija iz prvog lica, pošto Leng zadržava glas sveznajućeg 
naratora i pripoveda tako što govori o sebi u trećem licu. Umesto 
da iskoristi naraciju kao prečicu, Vitli je prevashodno koristi kako 
bi citirao Balardov tekst, odnosno naglasio disocirano mentalno 
stanje glavnog junaka.

Ovde dolazimo i do prvog problema ove adaptacije, a to 
je doktor Leng kao glavni junak romana, odnosno filma. Vitlijev 
pristup je ambivalentan. Mada odbija da Lengu pruži dodatni 
protagonizam kroz uvid u njegova razmišljanja, Leng je u filmu 
prisutniji nego što je u romanu. I mada Balard roman započinje i 
završava sa Lengom, on je tek jedan od trojice gotovo ravnoprav-
nih protagonista. U romanu postoje čitava poglavlja u kojima se 
Leng uopšte ne pojavljuje i u kojima je fokalna tačka na Ričardu 
Vajlderu odnosno na Entoniju Rojalu. I mada njih dvojica jesu 
bitni likovi i u filmu, Vitli ipak bira da naglasi doktora Lenga, koji 
u filmskoj verziji predstavlja nešto najbliže perspektivi gledaoca 
koja u romanu gotovo da ne postoji. Dakle, može se reći da je Vi-
tli pokušao da Balardovu priču učini prijemčivijom, odnosno da 
unese malo reda u Balardov kontrolisani haos. Problem je u tome 
što taj „kontrolisani haos” predstavlja najzanimljiviji aspekat ro-
mana a sledstveno tome i filma: Uštogljena srednjeklasna gos-
poda koja se tako lako prepušta svim primalnim impulsima, dok 
nesuđeni spomenik civilizacijskog napretka u kome obitavaju 
ubrzano erodira u futurističku pećinu... Balard nije toliko zainte-
resovan za alegorijski potencijal priče, iako ga je izrazito svestan. 
On prepušta likovima da sami naprave poređenje između klasne 
borbe i situacije gde su žitelji oblakodera međusobno podelje-
ni na tri skupine, odnosno klase, zavisno od toga na kom spra-
tu obitavaju. Balard se isto tako dotiče i frojdovske simbolike, 
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ali je ne elaborira. Leng je u romanu sveže razveden, dok u obla-
koder dolazi na nagovor svoje sestre Alis koja tu već živi. Balard 
se poigrava s incestuoznim implikacijama odnosa između Lenga 
i njegove sestre (u filmu je sestra mrtva), koje postaju sve kon-
kretnije kako haos u zgradi postaje sve drastičniji. Međutim, to 
neizbežno konačno spuštanje u dubine Ida ostavljeno je u elipsi. 
Ono što je pak za Balarda najvažnije jeste sama „katastrofa”, od-
nosno neumitno delovanje entropije i njen uticaj kako na spoljni 
tako i na unutrašnji pejzaž.

Govoreći o motivu entropije kod Balarda, Novica Petrović 
kao jednu od karakterističnih odlika njegove proze navodi: „... 
prihvatanje destrukcije sa žarom koji se graniči sa ushićenjem.”3 
To ushićenje je pak kod nekih Balardovih junaka suzdržano u toj 
meri da nikada ne prelazi u vidljivu euforiju. Leng je najpasivni-
ji od sve trojice glavnih junaka, a to je još vidljivije u romanu. Za 
razliku od njega, Vajlder i Rojal gotovo opsesivno pokušavaju 
da kroz delanje pronađu sebi novu svrhu. To se naročito odnosi 
na Vajldera i njegovu misiju da stigne do vrha zgrade. Balard 
nimalo slučajno svojim junacima daje imena koja su znakovi-
ta koliko i podsmešljiva. Tako je rusoovski društveni ugovor 
od početka osuđen na propast budući da je „plemeniti divljak” 
razdvojen na Vajldera i Rojala koji su antagonizovani. Doktor 
Leng pak deli inicijale sa stvarnim doktorom. Naime, psihijatar 
Ronald Dejvid Leng bio je poznat kao protivnik elektro-šok te-
rapije u tretiranju mentalnih bolesti i kasnije su ga povezivali 
sa anti-psihijatrijskim pokretom. Petrović povezuje R. D. Lenga 
i Balarda preko pojma „ontološka nesigurnost”4, što je stanje 
u kome se nalaze mnogi Balardovi junaci. Vitli se pak odluču-
je da ovu referencu dodatno istakne time što dopisuje pod-
zaplet u kome Leng biva nagovaran da izvrši lobotomiju nad 
Vajlderom. On s gnušanjem odbija takvo nešto, ističući kako 
je Vajlder zapravo mentalno najzdravija osoba u zgradi. Kada 
je u pitanju upravo lik Ričarda Vajldera, njegova je sudbina na 
prvi pogled identična u filmu kao i u romanu. Međutim, postoji 
nekoliko naizgled sitnih a zapravo suštinskih razlika. Vajlder 
kao proaktivni agent haosa naposletku skončava isto tako ha-
otično i nasumično. Nakon što ustreli Rojala, on biva suočen sa 
grupom žena među kojima je njegova supruga Džudit (u filmu 
Helen), kao i Šarlota Melvil, koju je Vajlder prethodno napastvo-
vao. Žene okružuju Vajldera i ubijaju ga gotovo ritualno, dok 

3 Novica Petrović, „Motiv entropije u delu Dž. G. Balarda”. Dž. G. Balard. Četvorodimenzi-
onalni košmar, prev. Novica Petrović. Fabrika Knjiga, Beograd, 2005, str. 375.

4 Isto, str. 395.
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se on voljno predaje i „... ide u susret svojim novim majkama.”5 
U filmu je ova scena utoliko drugačija što je umesto ritualnog 
žrtvovanja, gde svi nemo prihvataju svoje uloge (uključujući i 
žrtvu), to predstavljeno više poput kazne koja stiže Vajldera za 
njegove mizogine ispade koji kulminiraju silovanjem Šarlote. 
To je dodatno potcrtano time što ženski likovi u filmskoj ver-
ziji nisu u potpunosti marginalizovani usled naglašeno muške 
perspektive trojice protagonista romana.

Oblakoder Džejmsa Balarda se završava donekle slično 
kao i romani iz prve trilogije. Prethodni Balardovi protagonisti 
su hrlili u susret apokalipsi, dok joj se Leng pasivno prepušta. 
Njegove misli su upravljene na susedni oblakoder u kome je 
upravo nestalo svetla. Identični incident je pre tri meseca na-
javio početak haosa, tako da Leng dobro zna da će novo stanje 
stvari ubrzo proširiti poput virusa. On to naziva „novim svetom” 
u kome će se uskoro obreti i stanari okolnih zgrada.6 Apokalip-
sa u onom tradicionalnom smislu je implicitna. Promena se su-
štinski već odigrala na unutrašnjem planu. U filmu je ova vrsta 
čudno privlačnog fatalizma donekle ublažena kroz dve manje 
intervencije. U poslednjoj sceni filma vidimo Tobija, Šarlotinog 
sina, i čujemo govor Margaret Tačer o kapitalizmu. „Novi svet” o 
kome Balard govori na kraju romana tako biva dvostruko demi-
stifikovan. Prvo kroz nagoveštaj mogućnosti ponovnog uspo-
stavljanja starog poretka (Tobi je u filmu Rojalov vanbračni sin), 
a potom kroz implicitno izjednačavanje nastupajuće apokalip-
se sa tačerovskom Engleskom 80-ih.

U SUSRET BENEVOLENTNOJ PSIHOPATOLOGIJI

Između objavljivanja Sudara i filmske adaptacije prošlo je 
23 godine, gotovo četvrt veka, pa opet značajno manje od pune 
četiri decenije u slučaju Oblakodera. Ono što se u ta četvrt veka 
nije previše promenilo jeste potencijal za provokaciju koji po-
seduje ova Balardova priča. Poznata je anegdota da je jedan od 
recenzenata Sudara poslao izdavaču preporuku da roman nikako 
ne objavljuje, a da je autor psihijatrijski slučaj kome nema po-
moći.7 Kada je film Dejvida Kronenberga doživeo premijeru na 
Kanskom festivalu 1996. reakcije su bile podeljene. Iako je film 
dobio specijalnu nagradu, predsednik žirija Frensis Ford Kopola 
se distancirao od te odluke. Kontroverze su se nakon premijere 
množile, a pojedinci su tražili da se film zabrani. Za jedno od ka-

5 J. G. Ballard. High Rise. Triad/Panther Books, London, 1977, str. 168.
6 Isto, str. 173.
7 https://spikemagazine.com/0899ballard/ 
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snijih izdanja Sudara Balard je dopisao kratki uvod. Stalne kritike 
i nerazumevanje romana nagnale su Balarda da na nekoliko stra-
nica pokuša da objasni sopstvenu umetničku nameru. I mada se 
na ovu vrstu autorske odbrane načelno ne gleda sa odobrava-
njem (jer delo bi trebalo da govori za sebe), ipak je zanimljivo da 
je Balard u tom kratkom tekstu stavio akcenat na kritički aspekt 
romana. Sudar je po njemu pre svega upozoravajuća priča, a sam 
čin automobilskog sudara, koji je u romanu seksualizovan preko 
granica pornografije, Balard na ovaj način sumira u formi pitanja: 
„Da li u automobilskom sudaru mi na zlokoban način naslućuje-
mo košmarni brak seksa i tehnologije?”8

Za razliku od Oblakodera, koji će formalno slediti prvu tri-
logiju utoliko što je napisan iz trećeg lica a (jedan od) protago-
nista je doktor,9 Sudar je roman pripovedan iz prvog lica a glav-
ni junak se imenom i prezimenom zove Džejms Balard. Narav-
no, izjednačavati autora i njegov književni alter-ego (čak i kada 
su isto imenovani) neozbiljno je, ali isto tako se ovaj postupak 
ne može potpuno prenebgregnuti, pošto iza njega uvek stoji 
određena autorska namera. Balardovi junaci obično su pasivni 
posmatrači koji se naposletku prepuštaju entropijskim deša-
vanjima oko njih. Protagonista Sudara pak aktivno učestvuje u 
rađanju „novog sveta” ili kako to Kronenberg rečima jednog od 
junaka naziva „benevolentne psihopatologije.” Dakle, umesto 
distanciranog doktora koji posmatra promenu sa strane, samo 
da bi na kraju i sam bio zahvaćen njome, Sudar nužno traži 
novog junaka. Promena koju Balard opisuje odigrava se unutar 
junaka, i pošto autor više ne može da se pretvara da je posma-
trač (ma koliko zainteresovan bio za to što se dešava), ova vrsta 
prelaska na drugačiji plan pripovedanja ujedno je i prelazak na 
jedan novi nivo promišljanja koji zahteva potpuno prepuštanje 
i totalnu empatiju. Kako junaka tako i autora. Pa ipak, jedna od 
najvećih izmena koju je Kronenberg učinio u svojoj adaptaciji 
tiče se upravo ove pripovedačke perspektive.

I dok je Vitli u Oblakoderu pokušao da Lengu podari do-
datni protagonizam u odnosu na izvornik, Kronenberg je učinio 
Džejmsa Balarda iz romana tek još jednim od nekolicine likova 
koji obitavaju u prividno zatvorenom sistemu, odnosno „no-
vom svetu” ljudi na tragu nove seksualnosti. Najveći deo roma-
na čine razmišljanja glavnog junaka (zvaćemo ga Džejms kako 
bismo izbegli zabunu), dok je u filmu on ostavljen ne samo bez 

8 Dž. G. Balard. Sudar, prev. Tijana Parezanović i Milan Marković. Čarobna knjiga, Beo-
grad, 2011, str. 7.

9 Glavni junaci sva tri romana iz Balardove prve trilogije su doktori.
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unutrašnjih monologa, već su i dijalozi dosta škrto dozirani. 
Međutim, to i nije toliko udaljeno od samog romana, kao što 
se može činiti, jer Džejmsovo pripovedanje jeste u velikoj meri 
repetitivno, i opsesivno se kreće uvek oko istih tema i fetiši-
stičkih ideacija koje bi bilo nemoguće rekreirati u filmu koji nije 
pornografski. Slično kao što je film ispražnjen od Balardovog 
teksta, njegovi junaci su poput praznih ljuštura koje podraža-
vaju ljudska bića. Određeni sopstvenim opsesijama, bez drugih 
osobina koje bi ih definisale u kontekstu šire društvene zajed-
nice. Ovo važi jednako za roman kao i za film. Džejms i njegova 
supruga Ketrin izgovaraju replike gotovo mehanički, kao da su 
u transu. Čak i trenuci kada vode ljubav nalikuju na kopulaciju 
dve mašine.10 Kronenbergova režija je prikladno hladna, poput 
hirurga koji koristi kameru umesto skalpela. Ali ta rediteljska 
perspektiva ne sadrži osudu, čak ni implicitnu kritiku. Samo ne-
zajažljivu radoznalost za spoznajom Balardovog „novog sveta”, 
odnosno onoga što je u Kronenbergovoj vlastitoj filmografiji 
još odavno imenovano kao „novo meso”.11

Misteriozni Von je jedini lik koji se ne uklapa sasvim u ta-
kvu spoljašnju karakterizaciju. Odnosno on predstavlja nekog ko 
je u potpunosti iniciran u „novi svet”, te je stoga potpuno sveden 
na telesne atribute: Njegovo naglašeno bledilo, nervozna mimi-
ka, ožiljci koje ističe, pa čak i način na koji vozi automobil (u 
kome živi), kao da je u potpunosti srastao sa mašinom... Kroz lik 
Vona Balard je nagovestio jednog drugog kontroverznog autora 
koji je debitovao upravo iste godine kada je Kronenbergov film 
imao svoju premijeru, a to je Čak Polanik koji je 1996. objavio svoj 
prvi roman Borilački klub (Fight Club). I mada Von nije doslovni 
alter-ego glavnog junaka na isti način na koji je to Tajler Darden 
u slučaju Polanikovog romana, Džejms i Von se na sličan način 
ogledaju jedan u drugome. Odnosno Von između ostalog ote-
lotvoruje Džejmsovu moguću budućnost koja ga ujedno plaši i 
uzbuđuje, intelektualno, ali i seksualno.

Seksualni čin između Džejmsa i Vona mnogo je više od 
proračunatog šoka za publiku. Za Džejmsa je to neophodni 
korak u njegovoj inicijaciji da postane Von. Za Vona je to je-
dan od poslednjih koraka pre sopstvene transcendecije koju 
predstavlja smrt u sudaru. Neizbežnost takve završnice je u 
romanu naglašena time što prvo poglavlje počinje od Vonove 
smrti, nakon čega se narator vraća u prošlost. Kronenberg je 

10 William Beard. The Artist as Monster: The Cinema of David Cronenberg. University of 
Toronto Press, Toronto, 2001, str. 388.

11 „Živelo novo meso.” („Long live the new flesh.”) poslednje su reči koje izgovara Maks 
Ren, protagonista Kronenbergovog filma Videodrom iz 1983.
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izbacio ovu prolepsu, ali time nije učinio priču ništa manje fa-
talističkom pošto je dodao svojevrsni epilog, odnosno posled-
nju scenu koja ne postoji u romanu. I budući da je u pitanju 
sama završnica filma, ta scena uspeva da još snažnije rezonira. 
U jednoj ranijoj sceni, Kronenberg bez ijedne reči dijaloga gradi 
perverznu inscenaciju za seks u troje, koji je u filmu predstav-
ljen kroz Vona koji u svom automobilu progoni Ketrin, poku-
šavajući da se sa njom sudari od pozadi. Džejms se uključuje 
usred te opasne igre u pokušaju da to spreči, odnosno da sam 
eventualno postane deo „lančanog sudara” u kome bi najzad 
bila oslobođena seksualna tenzija između njih troje. Von u ro-
manu gine u pokušaju inscenacije sudara sa Elizabet Tejlor. Taj 
podzaplet je u potpunosti izbačen iz filma. I mada je Vonova 
opsesija saobraćajnim nesrećama poznatih osoba i dalje prisut-
na u filmu, ne postoji nekakav grandiozni plan koji bi krunisao 
Vonovu opsesiju. On u filmu takođe gine u nesreći, ali u pitanju 
je ponovni pokušaj „trojke”, nakon što simbolično i bukvalno 
izgubi svaku kontrolu nad automobilom. Roman se završava 
s Džejmsom koji osmišljava „... elemente sopstvenog automo-
bilskog sudara.”12 Kronenberg ide korak dalje i stavlja Džejmsa 
za volan Vonovog Linkolna,13 pa se tako njih dvojica simbolički 
sjedinjuju nakon Vonove smrti. Džejms nastavlja Vonovu misiju 
i ispunjava njegovu želju da jednog dana vozi slupani auto, dok 
pokušava da izazove sudar sa Ketrin. Film se završava sudarom 
između Džejmsa i Ketrin, odnosno scenom hladnog i meha-
ničkog seksa u jarku kraj puta nakon sudara. „Možda sledeći... 
možda sledeći...” vajka se Džejms, nalik na eho istovetnih reči 
koje izgovara Ketrin na početku filma.

***

Mutacija se definiše kao kvalitativna i/ili kvantitativna pro-
mena u genetičkom materijalu koja nije uzrokovana segregaci-
jom ili rekombinacijom. Prema svojim efektima mutacije mogu 
biti štetne, korisne ili neutralne. Ako pogledamo na koji se sve 
način ovaj termin koristi u prenosnom značenju, u dramskom 
odnosno proznom kontekstu, dolazimo do slične ambivalentno-
sti: Mutacija je pre svega promena, koja može biti destruktivne 
ili pak konstruktivne prirode. Međutim, jedan vid ispoljavanja ne 
isključuje drugi, pa je tako moguće da iz destrukcije usledi nešto 
plodonosno, nešto novo. Ova vrsta ambivalencije je prisutna u 
12 Dž. G. Balard. Sudar, str. 253.
13 U pitanju je isti model crnog Linkolna u kome je ubijen Džon Ficdžerald Kenedi u 

Dalasu 1963.
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Balardovim romanima, a još više u filmovima Dejvida Kronenber-
ga. Iako se Oblakoder i Sudar, mogu čitati kao kritike kapitalizma 
i savremenog tehnološkog društva, koje su bez obzira na minule 
decenije i dalje izuzetno aktuelne, Balardova proza je daleko od 
one vrste angažovane književnosti kojoj je to praktično glavni 
a nekada i jedini cilj. Njegova proza stalno balansira na granici 
između antropološkog pesimizma i neslućenih mogućnosti koju 
sa sobom nosi promena, ma koliko taj „novi svet” isprva delovao 
zastrašujuće, izopačeno ili naprosto pogrešno. Ukoliko bi u tom 
kontekstu posmatrali i direktno uporedili ove dve adaptacije, za-
ključak bi bio da je Kronenbergovo čitanje Balarda, uprkos svim 
izmenama nad njegovim tekstom, znatno bliže ovakvom sveto-
nazoru od Vitlijevog. Oblakoder je formalno verniji svom predloš-
ku, dok je Sudar izmešten, kako prostorno14 tako i vremenski, ali 
upravo zato uspeva da Balardovu priču učini vanvremenskom, 
ujedno aktuelnom i proročkom. Jedan od krajnjih zaključaka 
jeste da je u slučaju adaptacije Sudara došlo do srećne podu-
darnosti između poetike dva autora, pa je tako Balardova priča 
o fasciniranosti i zabrinutosti nad „brakom tehnologije i seksa” 
mutirala u filmskoj verziji u Kronenbergovu fascinaciju u kojoj 
možete, ali i ne morate pronaći Balardovu implicitnu društvenu 
kritiku.
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венац лазе костића 2021.

пет песама

САГЛАСЈЕ

Да би спознао суштину,
супротност мораш појмити;
истине ће те дојмити
тек кад за образ уштину.

Нек све што кажеш, наглас је,
нека ти мисли узлећу.
Тачки ћеш, где се сусрећу
земље и неба сагласје,

приступити без бремена, 
избећи замке лутања,
прозреш ли логос свелика:

циклус је мера времена,
а елипса је путања
где год се космос преслика.

ДЕСТИЛАТ

Кључало лето; све у знаку врења
и на врхунцу сунчеве сеансе.
У хлорофилу већ клице вењења
слажу палету за жуте нијансе.

Зуји тишина. Грабеж око воде.
Наруше осе простор без покрета.
На фону јаре цврчак слаже оде
у славу сјаја и жестине лета.

ђорђе нешић



И пукће воће из кома, из кљука,
твар се разлаже, фруктоза се топи;
уз руб се каце покорица хвата.

Преображенска кад све такне рука,
у обрту ће, ко у стиху тропи,
досегнути суштину дестилата.

ЈЕДНОМ

једном ће свако бити у праву
(макар из мноштва покушаја)
када у раскорачном ставу
повуче црту која спаја

простор и време сан и јаву
и размршене сплете нити
које везују реп и главу
(што било је и што ће бити)

са оним што је увек и стално
невидљиво а неупитно
што запљускује ум нам вално
тек слутњом да је неумитно

и да је вртње иста оса
живота дробног и космоса

КОПИЈА

Куд год коракнеш, испречиле се границе.
Куд год погледаш, заслепљују те привиди.
Шта год прелисташ,  копиране су странице;
на њима бастарди, клонови и хибриди.

Не остајати на само једном примерку,
све умножити у небројено копија.
Гласе побуне затворити у лименку
и убацити таблету која опија.
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Све поснимати, а избрисати сећања –
то може једино онај који не сања,
ког шесто чуло никада није водило.

Без катастрофе нема потпуног обрата,
са свих привида тад пада лажна позлата.
Мре зрно жита да би се опет родило.

ПРИВИДИ

У зрењу трулеж, у трулежи флеку,
оку да види, а уму да прозре
дана је склоност, ал никад да дозре
свест о залудном труду у човеку.

Скученост духа и трошност телеса
за подвизање чврсти су лимити.
Такав се калем не може примити
да одговори захтеву небеса.

Ретки узлети, ситна надахнућа
од којих су се надимала плућа, 
а мисли биле усијане, жарке,

показали су своје право лице –
у суноврату – пале мртве птице,
привиди, чини, опсене и варке.
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космичка пресликавања 
ђорђа нешића

Основе неста, потка је нежива,
Замршени су конци од плетива.

Сваки почетак овде је омега.

„Лази, у спомен” (Ђ. Нешић) 

Читаоци поезије Ђорђа Нешића могу се лако сложи-
ти да овај песник од пре и овај песник од после „рата за 
југословенско наслеђе” тако мало личе један на другог. Да 
није потписа, у песничким збиркама Црв сумње у јабуци 
раздора (1985) и Сурогати (1990), с једне стране, те Чекајући 
Створитеља (1995) или нпр. Прозор кроз који Дунав тече 
(2000), с друге стране, нико не би препознао истог аутора. 
После искуства бесповратног изгнаника из славонске ва-
роши где је отпочео зрели одељак живота, иза чега су ус-
ледила рушења, борења, погибије и пустошења – песник 
Нешић и није могао остати исти. Поетику игре замењује пев 
с ивице опстанка. „Био сам увјерен да је поетска игра пут 
ка епифанији”, признаје у једном од текстова сакупљених 
у сваштари под насловом Окапнице (2020), те придодаје: 
„А онда су ништитељи разбили све играчке и све илузије. 
О тој апокалипси морао се оставити писани траг, поетско 
свједочанство. Чини се да је одбрана од хаоса покушај да 
се сачини склад.” Надмоћна поетичка самосвест бившег би-
строг студента књижевности постаје недостатна, чак излиш-
на, пред пострауматском ситуацијом што је тражила чвршће 
ослонце и нова упоришта. 

Довољно је, за почетак, аналитички размотрити орди-
нарни лирски мотив као што је прашина. У финалној песми ци-
клуса „Четири пјесме о киши и једна о прашини”, у комплетно 
пародичној збирци Црв сумње у јабуци раздора, насловљеној 

драган хамовић

68Д
О
М

Е
Т
И



„Пада прашина” као да се помаља тамнија интонација: „Пра-
шина пада вековима, / пада на цео свет. // Та сталност свему 
пролазном / удише вечности дах”. Ни у датом примеру Нешић 
никако не запада у лирску конвенционалност, него игру смис-
ла поставља на суптилнији начин. Прашина као симбол про-
лазности овде се, парадоксално, преводи у знак сталности и 
постојаности. У „послератној” Нешићевој песми, под насловом 
„Игра”, предиво сећања се одмотава ка хронотопу детињства, 
„у двориште где кокош чепрка / прашину која суне у виси-
не // и светли попут сребрнога праха, / хранећи сјајем белу 
пчелу душе”. Прашина, сићушни градивни елемент панонских 
сокака, претвара се, у евокацији базичних слика, из хтонске у 
малтене соларну појаву.

У песми „Апотеоза прашини”, мотив праха и праши-
не Ђорђе Нешић доводи до значења заснованог на великом 
библијском коду. Али је и тај кôд активиран посредством дав-
них чулних осета, те повезује исту конкретну слику подигну-
те прашине из нашег пређашњег навода са давним осећањем 
бестелесности необузданог детињег покрета: „Од таквог 
материјала / Адама месио је Бог. / Ко да је душу имала / кад 
у њу крочиш босоног. / Кад лети деца и коњи / дигну је у не-
беса, / чини се ко да и они / остану без телеса [...] сунце кајасе 
стегне / а прашина се слегне / и падне опет по свему.” Иста 
та прашина, у жару игре лоптом, јавља се и у песми „Кичма, 
метак”. И овде је тај мотив сликовна спона између удаљених 
сфера и времена. Творачко мешење и град као тврда форма 
прашине и песка уткано је у средишњу слику песме „Чекајући 
Створитеља”. „Градска арабеска” – што значи и град колико и 
живљени живот у њему – одједном прсну „Као да је сва од 
песка, / А не од божанске глине” и остави за собом густу маглу 
што чека „Створитеља / Да јој облик да и душу”. 

Метафоре заборава стоје у вези с метафорама памћења, 
пише Вајндрих у студији о забораву. Пејзаж заборава јесу 
пешчани предели, „у којима ветар развејава оно што треба 
заборавити”. У Нешићевом преиначењу речене топике, пра-
шина остаје у функцији запамћења, као повлашћени еле-
мент памћења, у чему и јесте суптилна дубинска игра песни-
кова. Иза разорења следи обнова, из основа, након пометње 
успостављање новог поретка. Отуда је разумљив повратак 
почетним сликама, личним и колективним, на којима се за-
снива искуство. Архетип олакшава кризне ситуације, уноси 
ред и смисао у метежно виђење живота и света. Отуда је 
и симптоматичан Нешићев повратак уређеним облицима: 
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дистиху, катрену, сонету, као и метру – најчешће кратком, 
тачно срезаном. 

Од поигравања поетичких до насушне исконске 
игре – пружио се лук што спаја рану и зрелу Нешићеву 
поезију. „Ако бих с ове дистанце потражио родно мјесто 
писања стихова, то би ме, као и већину који пишу, врати-
ло у дјетињство, у доба упијања првих сензација” – чита-
мо у Нешићевим Окапницама – „тренутак кад сам несвјесно 
спознао да сам дио цјелине обилује архетипским сликама: 
у риболову сам, у чамцу на Старој Драви, пред зору”. Тај по-
себни тренут уграђује се у неке важне Нешићеве песме, у 
којима се пројављује првотност доживљаја света. Рецимо, у 
песми „У чамцу, пред свитање”: „Ево Га где лебди над водом 
и дели / таму од светлости, а хоризонт цели / пукне, отвори 
се, као првог пута. // Детаљи у једну целину се слију / и све-
му пролазном дају илузију / да је вечно, да је део апсолута.” 
Варијацију на исту тему развија песма „Чим узмеш весло”. 
Призив дечаштва изазива осећање повратка працелини те 
свога учешћа у тој исконској игри: „Поново си дечак чим уз-
меш весло у руке [...] Разделили се нису још ни светло ни 
тама, / линија несазнајна спаја живе и мртве, / а извршена 
већ је подела по ролама – / игроказ риболовца, мамца, плена 
и жртве. // Захтев јединства радње, времена, места – крут 
је. / Од искона се игра – а ко да први пут је.” Као варијација, 
такође врло успела, остварена је и песма „Вечерњи концерт 
за весло и дрвени чамац”. Срастање појединца с окружењем 
добија више хармоничке тонове и есхатолошки смер, јер 
„час је у којем у стари зглоб седа / кључна кост до тад ишча-
шеног света”. Аналогија звучних извора из природе и финих 
концертних инструмената врхуни у опет догођеном минуту 
прапочетка, али и у слутњи крајњег исхода, охристовљеног 
преласка на другу обалу, у оностраност. 

У још једној песми смештеној у водени простор, 
насловљеној „Соната”, коришћен је музички чинилац, који 
држи лирског субјекта на окупу, уцело, јер он је, као што 
знамо, откинути део опште целине: „Ива, врба, лесни нанос 
/ још ме држе у комаду [...] трска, дрезга, шаш и чичак / још 
не дају да се распем.” Потврду ове тежње за реинтеграцијом 
Нешић износи у следећој деоници о песничком и не само 
песничком искуству: „Вјековна је жудња човјекова да се 
вине у ваздух и загњури у воду. Аутономни свјетови вазду-
ха и воде одувијек су привлачили трошну материју праха 
људског тијела чија је душа још осјећала своју аеро и хидро 
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компоненту из времена кад је све било Једно.” Док је мла-
ди и пренаучени Ђорђе Нешић сваку књижевну целину 
растављао или обртао наглавце, дотле „поратни” Нешић нео-
позиво тежи уцеловљености, коју памти из митског детињег 
периода а целину сагледава и кроз такт животних ритмова.

Ни у том окретању детињем памћењу и памћењу света 
коме припада Нешић не приступа без момента својствене 
разлике. Нијанса што га одликује изражена је у нимало па-
тетичном, приземљеном одређењу традиције, којој се, после 
рата, мимо предратних играрија, посвећено окренуо: „Окре-
нуо сам се традицији, а традиција је и предачка кућа у којој 
се живи, садница лозе у винограду, ракија која цури из ка-
зана, храна спремљена на отвореној ватри...” У том одређењу 
садржана је типична слика завичајна и свагдашња, без вели-
ке и дубоке историје. Али, Нешић своју наслојену историју 
носи и освешћује, у спасоносном подухвату одржања кроз 
сећање спаја носиоце и појединачне и колективне меморије: 
од оца Немање, одсутно присутног у свему што син ради и 
како ради, до писаног помена прамајке Гркиње Нешине, из 
епохе Велике сеобе, или звучних имена што их бележи кул-
турна историја. Као што се, у самотним часовима риболова, 
сједињује са целином и прапочетком, тако и освешћује своје 
трајање и трајање предачког колектива у граничарском про-
стору на коме српски народ нестаје. Осећање припадности 
ширем идентитету у вези је са доживљајем животног циклу-
са. „Људи који деле етнички простор, историјско раздобље 
или економске тежње, усмеравају заједничке слике добра 
и зла”, наводи Ерик Ериксон: „Безгранично разноврсне, ове 
слике одражавају варљиву природу историјске промене.” 
Непроменљивости надређене су видљивим променама.

Саставни, конститутивни наслов укупног Нешићевог 
песничког подухвата – јер овде је реч о промишљеном 
лирском предузимачу – чини његов допуњавани, довољно 
опсежни „завичајни рјечник са ушћа Драве у Дунав”, 
насловљен идиомом Лук и вода. Обухватни лексикограф-
ски напор, с приповедним објашњењима многих речнич-
ких јединица, сведочи намеру да се микропростор завичаја 
скоро енциклопедијски обухвати, тај завичај с дугим низом 
претходника, „из жеље да се неке емоције, слике, успомене 
и сазнања сачувају у ријечима”, у белешци изнова посежући 
за сликом попадале прашине и другим знаковима пролазно-
сти: „Тако ће, можда, бити поштеђене пепела, прашине и за-
борава који на крају падну по свему.” Песник је сржно свестан 
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„завичајности нашег мишљења” и језичког разумевања све-
та, те да је, према речима Гадамера, „језик исконски траг 
наше коначности и увек је изнад нас”, као и тога да речима 
упознајемо окружење и себе саме а речи носе присност и 
познатост на коју дубински реагујемо. 

Ђорђе Нешић, својом завичајном лексикографијом, 
мапира светове или нестале или оне што увелико нестају, 
но ипак опстају у запису, поузданом чуваоцу. „Што је више 
језик испуњен животом, то смо га мање свесни”, писао је 
Хајдегер. Код Нешића, сазнање о затирању присног језичког 
света исходи у овоме особитом вуковском предузећу. Го-
вор, а нарочито евокативни лирски, чини присутним све 
одсутно. Нешић, речено на трагу Хајдегера, одговара своме 
завичајном језику слушајући његов позив. У песми „Језик је 
васељена”, мирећи локално и свеобухватно, узлази у више 
хоризонте, али опет завичајно потакнут: „Језик је као кос-
мос, / свевремен, бесконачан. / Он памти шта смо, ко смо / и 
рачун има тачан // за простор и за време. / У потомку и пре-
тку / он чува прво семе – / реч ону на почетку.” Словно смо 
омеђени, распињемо се, наиме, између знака алфе и знака 
омеге, између почетка и краја, између ретких врхунаца и 
досуђених низина.

Делујући као културни „мултипрактик”, на времени-
том тлу чији се српски слојеви стратешки бришу, Нешић је, 
не једино кроз књижевне творевине, учинио присутним – 
поред ликова Стефана Раваничанина, Захарије Орфелина и 
Јаше Игњатовића – наслеђе Милутина Миланковића, чији 
су умни подстицаји, у последњој деценији, постали сукус 
његове лирске рефлексије. У есеју „Кључар небеске меха-
нике” упућује на опсеге својих лирских посматрачких види-
ка. Најпре констатује да се човек „одређује према околини 
сагледавајући је у висини својих очију и онога што је испод 
те разине”, као увод у сазнање да је данашњи човек, за раз-
лику од древног, запоставио небо и астрономију: „А сав је 
људски живот, сав живот на Земљи уопште, саображен Сун-
цу и његовом ритму.”

Овде морамо истаћи Нешићеву тежњу да продуби 
своје увиде у микрокосмосе свога домаћинства, грунта, у 
егзистенцијалне напоре што их наставља после бројних пре-
дачких нараштаја. Ако му је традиција најпре предачка кућа 
у којој живи, те садница лозе у винограду, ракија што цури 
из казана, храна спремљена на отвореној ватри – онда су 
обредни и стваралачки процеси прераде састојака сазрелих 
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у воћњаку или винограду, уловљених у реци и гојеним 
у тору – прворазредни предмет Нешићевих завичајних 
космогонија. Ако знамо да се све што дотичемо претвара у 
психички и духовни садржај, свагдашњи домаћински посло-
ви попримају у људској свести виши и највиши смисао. И 
највишу апстракцију, основни принцип, опредмећујемо де-
латним чином. Тако је у песми „Орезивање воћака”. Творца, 
калемара и песника отеловљује појединство које пажљиво 
делује: „Резач је напет. Правила су строга / и зна се тачно шта 
сме се, шта не сме. / Устрептао је и самљи од Бога / ко воћке 
реже и ко пише песме.” Није битан крајњи домет и резултат. 
Битан је сам чин стварања: прецизно задат, осетљив, неиз-
вестан и узбудљив у својој далекосежности.

Повезаност свега са свиме, у костићевском мистич-
ком укрштају супротних сила, осведочују плодови људске 
сарадње с природом: као што је шљивовица, као што је вино. 
Шљивова ракија, у Нешићевој химни, слично као у „Шљиви 
српској” Милосава Тешића, везује сунчево и земно, ослобађа 
и заробљава: „Ти суштину појмиш, вечност материје, /Док 
испијаш оног који тебе пије. // Мученице, мајко паора и цара, 
/ Сјај си у очима меланхоличара!” Колико има пародијског то-
лико има и противречне истине у трепету похвале производу 
што га је, као течну тековину, наследио од старине. Хемијски 
процес тајна је космичког реда. Такву мисао сугерише сонет 
под насловом „Дестилат”. Врење је опште, лето кључа: „И пукће 
воће из кома, из кљука, /твар се разлаже, фруктоза се топи”. 
Претварање воћног шећера у алкохол слика је богочовечан-
ског и поетског преображења: „Преображенска кад све такне 
рука, / у обрту ће, ко у стиху тропи, / досегнути суштину де-
стилата.” Дестилат је вредност до које се сагоревајућим радом 
доспева – у томе је поетички наук примењив на Нешићеве 
лирске колико и на алкохолне продукте. 

У тематској близини, уз наглашенији смисаони иско-
рак ка позним песмама Ивана В. Лалића о противречној ди-
намици лета и зрења, постављен је сонет „Привиди”. Дат је 
као метафора свести „о залудном труду у човеку”. У зрењу 
је садржана трулеж, у нама су скучености и лимити које 
гдекад можемо превладати – али их не можемо надвлада-
ти. Следећи овакво резигнирано искуствено становиште, у 
сонету „Копија” навешћују се и границе и привиди и разне 
форме глупости и нискости, али својим гласом побуне пес-
ник ипак исписује разрешујућу библијску реченицу да „мре 
зрно жита да би се опет родило”.

73

Д
О
М

Е
Т
И



У фону речене метафорике Нешић такође пише и пес-
му „Виноград”, развијену слику мукотрпног, сталног и пипа-
вог рада на постизању човековог душевног дестилата. Чо-
кот је човек, по свему битном за његове тежње и за његове 
осетљивости: „у винограду кад си, за лекцију се спреми – / 
да научиш од лозе како се увис стреми / како се издићи чист 
из панонскога блата / несавијене кичме, непререзаног врата // 
од чокота до пупа, од окца до ластара / колају тајне силе под-
земних неимара / тек онај сушти, лишен овоземаљског тега, / 
винуће се ка сунцу, изнад и мимо свега / а чокот, сав у ћутњи, 
заборављен на рубу, / рашчеречен на жици, као Христос на 
стубу, // чуваће свету тајну, док доле раде црви, / тајну ме-
таморфозе воде, вина и крви”. Све је у Нешићевој поезији у 
динамици преображаја, укрштају познатости и тајанства.

И спремиште за исцеђене дестилате, тај мрачно ко-
нотирани подрум, у садејству с нашим деловањем означа-
ва као тамни простор на корист човеку. У песми „Подрум”, 
као у претходном примеру, сачињен је сложен а проходан 
сплет симболичких противности што се мире, у јунговском 
силаску лирског, ракијско-винског појединства ка дну себе: 
„Старији од куће, од надземног света, / обележен тамом, ко-
раком надоле, / удомитељ тајне, паралелне школе / где не 
вирка око небног сунцокрета. // Чувар оностраног, којег није 
такла / ерозија твари, растакање бића. / Трезор еликсира и 
опојних пића / рај у који слазиш из земаљског пакла.”

Ђорђе Нешић ипак није песник који околину сагледа-
ва тек „у висини својих очију и испод те разине”. Следећи 
земљака чије науковање вишестрано прославља, Нешић 
у своју новију поезију уноси нешто од Миланковићевих 
лирски „осунчаних” поставки. Кад песник тумачи умног 
завичајца наводећи да Сунце „одређује ритам наших сва-
кодневних, годишњих и животних циклуса”, он као да 
освешћује древни доживљај о саображености човека са 
природним током, који у усменој лирици исказује парале-
лизам. У основи је песничка, тј. сликовита, Миланковићева 
потврђена теза да „све што се у тој прошлости десило остало 
је записано у дубини земљине коре”, а да његова теорија 
„служи као читанка те прошлости”. Слојеви језичке прошло-
сти проговарају у песничком тексту, као што то чине слојеви 
коре о прошлости нашег глобуса – како је генијално показао 
наш великан, који у свом родном месту, припалом данашњој 
Хрватској, није добио ни улицу. Трудољубивост разностра-
ног прегаоца Нешића, међу другима заслужним, учинила је 
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да Миланковићева родна кућа, у Даљу на Дунаву, одскора 
постане изузетна културна тачка, достојна светски призна-
тог дела – које игноришу образовни „сустав” и власт суседне, 
нове независне државе. 

Миланковићево круцијално питање односа „Сунца и 
леда”, живота и беживота, Нешић узајмљује као симболе 
своје лирске запитаности. Тај однос доживљава као игру – 
што и живот и уметност јесу – која раскрива образац по-
ретка, сучељен беспоретку: „У игри Сунца и леда, / плесу на 
танкој нити, / има и мора бити / вишег, канонског реда. // Кад 
Земља отклон чини [...] Миленијумска мера – запис из ледних 
дана // у стени и у лесу. / А наши списи – где су?” Тамо где 
данас владајући умни играчи сладострасно и самоубиствено 
налазе и дубе пукотине и дисонанце, Нешић се приклања 
јасним знацима логосног поретка, вишим мерама унутар сва-
ког појединачно, сабрано загледан у видике горње и доње, 
у небеска и земна „Сагласја”: „циклус је мера времена, / а 
елипса путања / где год се космос преслика”. Наспрам рас-
парчаности, одељености и краткотрајности, Нешићеве пес-
ме указују на свеповезаност и сталност, нпр. песма „Једном”: 
„са оним што је увек и стално/ невидљиво а неупитно / што 
запљускује ум нам вално / тек слутњом да је неумитно // и 
да је вртње иста оса / живота дробног и космоса.” Човек и 
његов језички дестилат сведоче распон између дробних жи-
вота и бескрајног космоса, између прашине подигнуте на со-
каку у дечјој игри и Сунчевог животодавног кружења, које у 
тој игри учествује и чини је могућом, у канонским размера-
ма, какве су и мере песничких облика. 

Али, свачији поглед према Сунцу креће са завичајне 
тачке, макар где се човек и учењак најпосле нашао: „То Сун-
це угледао је први пут Милутин Миланковић у родном Даљу 
како се, огромно и румено, подиже изнад бачких врбака и 
тополика и рефлектује своје зраке од огледала Дунава.” На 
истој тачки, поглед на тополике са бачке стране, сагледао је 
Нешић и сместио у песму „Прозор кроз који Дунав тече” која 
сав удес лирског гласа сажима у стабилном ритмичком по-
ретку катрена. Ретко је досежна тако прозрачна и освајајућа 
дубина. Упамтили смо тако нешто у сонетима раног и по-
зног Раичковића, или у Ноговој молитви „Нек пада снијег, 
Господе”. Одскора нас таква ретка прозрачност задахњује и у 
лирским дестилатима Ђорђа Нешића, након толиког зрења и 
толико врења, унутар микрокосмичких ритмова које песник 
ослушкује и прати.
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приповедам за живе и за мртве

Док сам пре неки дан изнова читао раванградске приче 
Вељка Петровића, оне су ме вратиле на моје ране године и 
моје прво читање истих прича. Отада до данас се развијала 
моја лична историја читања. Да ли ће у њој прва и последња 
тачка бити истоветне? Као да је у питању стално кружење. 
Не знам, али јасно ми је да се моја искуства и стремљења 
из основачког читања нимало не подударају с данашњим. 
Верујем да је тако са свим читаоцима. Оно што смо некад 
читали више није исто кад је после дугог времена поново 
читано. Свет се мења, а с њим и како га видимо. И Хомер 
се данас чита друкчије него што је слушан и потом читан у 
своје време. И ја сам као млад видео ствари једноставније. 
Тек доцније сам почео да уочавам компликације у њима. У 
почетку се читање окретало једноставности. Жудели смо 
за заплетима, простим и разговетним, за реченицама које 
ће свако дете схватити, за маштом која нам се непосредно 
обраћала, и за збиљом прозирном, чија истина није 
изискивала било какво сложено одсликавање. Тако је било у 
историји читања, а то се у маломе понављало и у мојој личној 
историји. То не значи да било ко од нас воли компликације. 
Само смо постајали сензибилнији захваљујући променама 
у начинима приповедања, упркос томе што су околности 
повремено притискале ка осиромашавању његове уметности. 
С тим преображајем који се од памтивека одигравао током 
свеколике историје човековог читања и сажето се одиграва у 
сваком читаоцу почевши од његовог детињства и младости, 
и само приповедање се преиначавало. Помаљало се мноштво 
стилова и облика, без обзира што су теме махом остајале 
исте. Приповедач је све више ударао у причама лични печат. 
Приповедање је бивало све изразитије самоизражавање, 
или макар неодвојиво од њега. Тако је приповедач стицао и 
наглашавао свој наративни идентитет. Уз причу, постајало је 
важно и како је испричана. 

јовица аћин
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Опет се присећам својих раних штива. Сећам се и како 
ми, док сам у вишедневној болесничкој постељи, а напољу 
цича зима, мајка чита. То је призор који ми се стално враћа и 
вечито ме прати у сновима. Потом, верујући у исцелитељску 
моћ читања, а пошто у сиромашној кући није било довољно 
књига, ето мене одједном више од деценије као верног члана 
градске завичајне библиотеке. Иако то без икакве сумње није 
тачно, али не могу да се одупрем помисли да сам прочитао 
све књиге из те библиотеке. Најпре популарне, из науке, с 
којима су се мешала авантуристичка, акциона дела, а потом 
убрзо искључиво поезија, романи и приче, а без њих ни до 
данас не могу. Можда и пишем приче, јер незасит не налазим 
више ниједну коју нисам прочитао, а понеку по неколико 
пута, па у одсуству читања – пишем. 

У читању често сам себе затицао у обузетости причом 
као да је у њој о мени реч. Тражио сам се у причама и 
налазио. Уосталом , чар читања је управо у томе: да у причи 
читамо себе, читамо ко смо и шта смо. Одговоре које тад 
добијамо могу бити нејасни, загонетни, али кад се загледамо 
у себе утврдићемо да наш лик јесте нејасан и загонетан. 
Никад дограђен, непрестано у настајању које се понављано 
смењује с нестајањем. То искуство сам, верујем, пренео и у 
своје писање. Било да је реч о причама у првом лицу или 
у трећем, увек сам ваљда и ја у причи. Ако не реално онај 
ко сам, онда макар имагинарно. И увек у причама остављам 
место за оног ко чита. Нити могу нити хоћу да му кажем баш 
све. Имам апсолутно поверење у читаоца, и знам да ће он 
умети безмало да допише причу, јер ће се он и тражити 
и налазити у њој попут мене. У томе је и дубока сродност 
читања и писања. 

Напослетку бих да одам пошту и првом добитнику 
ове часне награде за приповедање. Рођени смо истог 
месеца у истој години, и скоро у истом дану. Та чињеница 
омогућавала ми је да памтим рођендан Мирослава Јосића 
Вишњића. То је и њему олакшавало памћење мога. Зато смо 
могли редовно један другоме да честитамо тај уклети дан, 
јер он претпоставља и незнани дан наше неизбежне смрти. 
Кад сам му се последњи пут јавио, затекао ме је кад је на моје 
празничне речи одвратио да умире. Мук нам се одужио. Јеси 
ли написао све што си желео, најзад сам једва проговорио, 
тихо га питајући оно што и себе све чешће питам и што у 
историји приповедања увек остаје незавршена прича. Све? 
Дабоме, није, јер архив идеја и приповедачких наума му је 
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неисцрпан. Неко други ће то морати да напише, да исприча 
неиспричане приче и саздаје замишљене романе, да 
промеће невидљиве ствари у макар привремено видљиве. 
То не важи само за Јосића него подједнако и за све остале 
који су преминули пре него што су стигли да отелотворе све 
своје љубави и окончају све своје животне пројекте. Међу 
њима је и Вељко Петровић (иако је он поживео и рад би 
му могао бити виђен као „испуњен”). Отуда кад причамо и 
пишемо, то чинимо не само за живе, па чак ни за оне које пре 
или касније вреба рођење, него и за мртве, па тако изокола 
окрепљујући и трајност њиховог дела и присуства. 

 

Изговорено у Сомбору, 6. новембра 2020. 
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cmaraiki

„Prosecco za obe, može odmah i voćni tanjir. Hvala”, ru-
tinski je poručila piće, sklonila vinsku kartu, poravnala stolnjak 
i drugarski stisnula Marinu šaku. „Pričaj, draga, kako si, kako 
živiš?” Koncizna, usredsređena, Iki je uvek videla cilj, čak i kada 
su bubale Istoriju razvoja makroekonomske misli.

„Duga priča, da te ne davim, razvela sam se, ćerka mi za-
vršava studije, radim već neko vreme u udruženju Ava, možda 
si čula za nas. Nije neka kinta, ali ne žalim se, ima i gore. Kako 
si ti? Kod Brkija smo se videle, je l’ tako, ima sto godina? Evo, to 
je moja Nina, upisala je četvrtu godinu”, Mara mašina, večito je 
više stvari mislila, govorila i radila odjednom. Konobar je doneo 
posluženje.

„Kako vreme leti! Cela devojka! Tačno, kod Brkija je to bilo. 
Srela sam ga prošle, pretprošle godine na nekoj konferenciji u 
Moskvi, dobro mu tamo ide. A baš smo bili ekipa! Maraiki!”, iz-
govorila je Iki njihovu zdravicu. 

Upoznale su se prvog dana na prvom predavanju kada je 
Iki, malokrvna i niskog pritiska, posebno na dosadne teme, za-
dremala. Prethodnu noć je provela na žurci s društvom iz škole, 
pila se „Smrt u diskoteci” u čast novog životnog poglavlja. Nije 
reagovala kada ju je Mara drmnula po ramenu kako bi joj skre-
nula pažnju da spava profesoru pod nosem. Međutim, Mara se 
trgla od tog dodira, jer je Iki bila hladna kao led. Brzo ju je izgu-
rala napolje, pokupila njihove stvari i u holu ispred amfiteatra 
uzela supu iz automata. Naterala ju je da popije bar malo. Iki 
nije stigla ni da uđe u WC, a želudačna kiselina je već brbotala 
iz njenih usta. „Au, jebote, žuč je stvarno zelene boje”, Mara je 
sa zanimanjem analizirala kiseli sadržaj, dok je jednom rukom 
držala Ikinu kosu, a drugom rukom čelo. „Jebote”, stigla je Iki 
da kaže pre novog napada utrobe. Mara joj je potompomogla 
da se umije, smestila je u ćošak studentskog kluba i pokrila 
jaknama. „Ćao, ja sam Mara”, kroz smeh joj je pružila ruku. „Ja 

tamara kovačević
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sam Iki, Irena. Hvala ti”, namučenim glasom se Iki predstavila i 
pomislila, našla sam drugaricu.

Ostale su bliske nakon studija. Celo šire društvo je na-
stavilo da se okuplja kod drugara s klase, u garsonjeri koju je 
nasledio od nana-tetke. Vremenom je Iki imala sve više oba-
veza van grada, pa van zemlje, karijera joj je krenula. Sastanci, 
formalni i važni, manje formalni i još važniji, konferencije, muž, 
deca, kuća, ona sama, počela je da unosi unapred dogovorena 
viđanja s prijateljima u poslovni kalendar. Ionako su mi tu već 
frizer i ginekolog. Mara ju je spašavala. Rekla bi joj: „Dođi minut 
ranije, da ti uradim brifing”, i na brzinu ispričala ko se rasturio, 
ko se smuvao, kakve su mu šanse, kome se više ni ime ne spo-
minje. Zato je volela Maru. Bez predrasuda, prihvatala ju je u 
svakom izdanju i odmah prelazila na stvar, nije traćila druženje 
na propuštene prilike i zaboravljene datume.

„Pričaj, i ne preskači: gde si, kako si, super mi izgledaš! 
Čitala sam skoro tvoj intervju, hej!, moja drugarica izašla u no-
vinama”, Mara nije mogla da posloži šta ju je najpre zanimalo.

„Ma sve isto, radim i dalje u istoj firmi, s Bobanom sam, 
dečurlija raste, Miša se sprema za gimnaziju, najmlađa u jaslica-
ma… Evo nas, svi na broju”, listala je Iki slike s letovanja.

„Iko, imaš novo dete! Čestitam, Iki moja, ti si žena-zmaj!”, 
Mara se maltene zagrcnula jagodom od oduševljenja. Osim što 
je bila studiozna i ambiciozna, Iki je bila neobično skromna i 
zato uvek puna iznenađenja.

„Da, draga, eto koliko se nismo videle! Imali smo neku 
krizu, ali smo prošli zajedno kroz to, i eto, rodila nam se Bokica, 
Bobana. Baš gledamo ovih dana za vrtić. Imaš neku preporuku? 
Za ovo troje sam imala teta-Cicu, ona ih je čuvala, kuvala, ali ne 
može više, ostarela i ona. Ja i dalje formiram porodicu”, Iki je 
podigla čašu i gucnula sebi u čast. 

„Au, čoveče, kad se setim, pa to tek treba da raste, crna 
Iki, šta ti bi”, nastavljala je Mara šalu na Ikin račun. „Ne, ozbilj-
no, da razmislim malo pa ću ti javiti.” Već su bile u sličnim situa-
cijama: Iki bi tražila preporuku, Mara bi srčano podelila kontakt, 
garantovala da taj neko kvalitetno radi, da je na mestu, da bi se 
ispostavilo da je Iki imala sasvim drugačija očekivanja. Ona nije 
bila od onih što progledaju malo kroz prste kako bi prošli jef-
tinije, naprotiv. Poslednji put je od zubara Marine mame tražila 
na uvid licencu za rad i garancijski list za korišćeni materijal, 
čovek se uplašio, promenio broj telefona, uveo kameru na ula-
zu u stan, jedva ga je Mara namolila da se ne krije bar od njene 
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mame. Na kraju je Mara shvatila – njih dve su bile drugarice iz 
mladosti; da su se upoznale kao odrasle žene, verovatno se 
ne bi družile, zapravo, ne bi imale gde ni da se sretnu. Zato se 
sada vratila na prethodnu temu: „A čekaj, u intervjuu je pisalo 
da s Bobanom držiš firmu. Nemaš tu neku fleksibilnost, ono, da 
radiš od kuće ili s detetom na posao, šta te briga, tvoja firma?”

„E, da, zvali su me, pravili seriju intervjua, promocija, kao, 
znaš, žene u biznisu. Zanimljivo, mada, nisam ja navikla na tu 
vrstu pažnje. Ali, ne, ja sam partner, suvlasnik u firmi za biznis 
konsalting. Nema to veze s Bobanom, on je u drugim vodama. 
Dosta dugo sam ja tamo, volim to što radim”, pojasnila je Iki i 
par puta hitro klimnula glavom, da potvrdi. 

„Aha, aha, razumem... U stvari, ne razumem.U intervjuu si 
se zahvaljivala Bobanu, zato sam povezala da radite zajedno”, 
opet je Mara počela da misli na razne strane. Iki joj na tome nije 
zamerala, naposletku, poznavale su se u mnogo više strana, 
smešnih i neprijatnih situacija, ali je vremenom uvidela da Mara 
nije bila neko koga bi, zbog manjka slobodnog vremena, mogla 
bez razmišljanja pozvati da joj se pridruži na nekom polupo-
slovnom događaju i očekivati od nje predvidljivo ponašanje. 
Poslednji put je isprozivala kompanije iz mesno-prerađivačke 
industrije koje sponzorišu dečije sportske aktivnosti, „viršlad-
žijske trovadžije”, tako ih je nazvala, ne znajući da razgovara sa 
generalnim direktorom upravo jedne takve kompanije, sa kojim 
je Iki želela da ostvari kontakt i predstavi mogućnosti saradnje. 
Jednostavno, imale su različite prioritete i poglede na život. 

„Ma ne, ko zna kako su oni to preneli, novinari… A i znaš 
kako je, valja ih pohvaliti, mir u kući. Kako kod tebe, kad si se 
razvela? Baš nije išlo?”, Iki je uputila osmeh saosećanja i pod-
sećanja da Mara nije bila od onih koje istrajavaju.

„Ne da nije išlo, nego nek se nosi, bre, u tri lepe… Bilo 
je tu raznih stvari, još od početka, pričala sam ti. Te kuhinjice 
igračkice, frizerkice, peglice, te da ide na veronauku, riba sre-
dom, voda petkom, crkva nedeljom, ali, ’ajde, ponadaš se ovde, 
relativizuješ onde…Kad sam shvatila da nam je dete možda lez-
bejka, sećaš se ono kad je išao u Ponorište, dve nedelje ga nije 
bilo? E, to je tada bilo, ja skuvala kafu da razgovaramo, kako da 
je podržimo, ma, ona je normalno, zdravo dete, da razmislimo 
kako nas dvoje da se postavimo, da je ne gušimo, on se, mo-
lim te, spakovao i otišao u manastir. „Iki je potvrdno klimnula 
glavom. Setila se tog slučajnog porodičnog susreta na keju i 
kako su ona i Boban imali sto pitanja, kako se stiže, šta se radi 
tamo toliko vremena, imaju li struje, vode, dok se Marin muž 
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ponašao kao da je bio na tajnom zadatku, a Mara se zagonetno 
osmehivala. 

„I, umesto tad da ga ostavim, ja opet, dobar je čovek, Nina 
je još uvek dete, treba da bude uz oca, on je u nekoj ličnoj krizi, 
prilagođava se na svoj način, ma sto nekih izgovora. Dok on, 
čoveče, počeo da je uhodi, preti drugaricama, pregleda poruke, 
ne da joj da razgovara nasamo. Kad je pusti da izađe napolje, 
žalila mi se, jadna, on trista puta prođe pored, nije htela ni ro-
đendan da slavi. Ja sam tada radila prepodne u firmi, popodne 
u udruženju, računala sam da njih dvoje mogu sami dok se ne 
vratim s posla. Uveče onda izađem malo sa njom u šetnju, da 
prodiše, kad on, molim te, uveo joj molitvu pred svaki obrok, 
ne da joj ni da jede na miru, razumeš? Negde pred kraj, tako 
ju je ošamario što je obukla tuđe pantalone, znaš kako klinke 
razmenjuju stvari, pa i mi smo, normalna stvar, da je udarila 
glavom o sto, mogao je oko da joj izbije. Ej, ženo, moje dete! Još 
uvek se nisam oporavila od toga. Mislim, nije mi on, bolesnik, 
bio problem, nego nisam mogla da prihvatim sebe u tome. Ra-
zumeš, ko sam ja, šta sam, da mi dete u rođenoj kući nije bez-
bedno, da on, u stvari, mene ne maltretira jer može nju”, Mara 
se zgadila, kao da se sve ponovo dešavalo. 

„Nisam to znala. Kako ste sad vas dve? Kako je Nina sve 
to podnela?” 

„Ninić je super, uložila je mnogo vremena, bukvalno je ra-
dila s ocem na tome da je prihvati, ne umem to drugačije da ti 
objasnim. Ne znam ni odakle joj znanje, volja. Jeste moje dete, ali 
je zbog toga porasla u mojim očima do neba. Nije idealno među 
njima, ali je bolje, kaže da može sada da priča sa njim, vodio je 
da upozna novu. Mi smo se ubrzo razveli, nas dve smo bile kod 
mojih dok se taj stan nije prodao, pa sam kupila manji. Morala je i 
školu da promeni. Srećom, snašla se, dopalo joj se tamo. Da, Nina 
je baš jaka osoba”, nazdravila je Mara svojoj ćerki. 

„Mada, tek sad brinem. Mislim, brinem se unapred, kako 
će dalje, završava fakultet, znaš, ekonomiju. Gde, ženo, da nađe 
normalan posao? Da je legalan, da je ljudi ne maltretiraju… Bar 
da počne kô čovek da radi. Ne smem ni da pomislim šta je sve 
čeka”, uzdahnula je Mara i dolila vino obema.

„Neka dođe kod mene! OK, ne mogu ništa da ti obećam, 
da će sto posto biti primljena, ali mogu da preporučim da je 
stave na spisak za testiranje. Mi svake godine primamo grupu 
početnika. To jeste na šest meseci, međutim, za diplomce s fa-
kulteta, to je odlična prilika da steknu radno iskustvo i počnu 
da grade CV”, Iki je govorila sigurnim glasom. 
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„Jao, Iko, baš si me obradovala! A kakav je to posao uop-
šte? Mislim, je li to kancelarijski posao, šta ona treba da radi? Je 
l’ bi radila direktno za tebe? Šta ti u stvari tačno radiš?”, nezain-
teresovana za biznis, Mara je još na studijama lako postavljala 
laička pitanja.

„Mi smo deo jedne od najvećih konsalting firmi na sve-
tu, porezi, revizija, akvizicije. Primenjujemo najbolje prakse u 
razvoju i tretmanu zaposlenih, tako da nemaš tu šta da brineš. 
Mislim, ako ćemo realno, danas su korporacije najsigurnije me-
sto za podršku različitostima. Isti etički kodeks, ista pravila 
važe za sve, od Amerike do Australije. Škola, fakultet, pf, znaš i 
sama kako je...” 

„Tačno. Daj mi reci o poslu, da znam šta da kažem Nini”, 
Mara je htela da razume do kraja.  

„Svake godine tražimo nove, mlade ljude. Pravo da ti ka-
žem, ne znam tačno koliko su plaćeni, jeste neki minimum, s 
druge strane, prijavljeni su i rade zajedno s nama, deo su na-
šeg tima. Zavisi kako kome dopadne, neko ode u rudnik, neko 
u banku. Dobiju mentore koje prate sve vreme, mi to zovemo 
shadowing”, Iki se malo mučila da se seti šta sve u njenoj firmi 
nude i šta uopšte rade praktikanti, ali se iskreno trudila da uve-
ri drugaricu da će sve biti u redu.

„Ninu stavi u rudnik, sve neobične stvari je interesuju. A 
koliko studenata zapošljavate? Zvuči kao oštra konkurencija”, 
kad bi priča počela da je zanima, Mara je umela da postavlja i 
kratka, promišljena pitanja. 

„To zavisi od generacije. U proseku, recimo, petnaestak u 
mom sektoru.”

„Au, čoveče, pa ti vodiš ogromnu firmu! Treba to znati.” 
Mara se obradovala sposobnostima svoje drugarice, i primetila 
da Iki ne prati njenu logiku. „Pa, petnaestak mladih svake godi-
ne, ’ajde nek’ ih deset ostane, to ti je sto samo za deset godina. 
I još stari, pa ti drugi tvoji sektori, to je velika firma.” 

„Aha, OK, razumem kako razmišljaš. Ipak, dosta ih ode, 
ispostavi se da neki nisu za nas od samog starta, drugi sami 
nađu nešto bolje za sebe.” 

„Pa čekaj, koliko imaš zaposlenih?”, Mara se fokusirala.

„Držimo se već dosta dugo na sto, gore-dole”, Iki je zvu-
čala zadovoljno. 

„Stalno zaposlenih?”, Mara je oštrila fokus.

„Da, da. Praktikanti obično počinju u septembru, kao u 
školi”, osmehnula se Iki.
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„Petnaest praktikanata svake godine, vas sto. Pa vi melje-
te tu decu!”

„Tako stoje stvari, veruj mi, to je realnost. Garantujem ti, 
radimo u skladu s najboljim svetskim praksama, nema diskri-
minacije, mnogo ulažemo u trening i usavršavanja”, navodila je 
Iki opšta mesta korporativnog PR-a. Iznenađena Marinom per-
spektivom, počela je da uređuje preostalo voće na tanjiru. U 
njenom svetu, deca su godinama školovana, pripremana za rad 
u firmi kao što je bila njena. 

„Ma, Iki, ne sumnjam u to što pričaš. Ali, da mi dete melje 
homofob ili korporacija? Pa, kakav je to izbor?”

Bacile su pogled na flašu, koliko još vina do narednog 
susreta.



лена

Оног дана када је Лена одлучила да са путујућим глум-
цима напусти град у коме је до тада живела, њена мати, 
госпа-Јелица имала је једну посету.

Цело пре подне госпа-Јелица није ни реч проговори-
ла са човеком, који је покорно седео погледа упртог у њена 
леђа. На сва његова питања и покушаје да започне разговор, 
она је само мрзовољно одмахивала главом. Није могла ни 
уста да отвори; речи нису хтеле из ње; нешто као израслина 
стало јој је у грлу, запречило се.

И чему још речи? Врела пара је штипа за очи, зној се 
слива низ лице, а послу – не види се крај. Мора преко руку 
да претури бар још два корита прљавог веша; онда то мора 
да окачи на конопац и најзад, кад се све осуши – да га тегли 
по граду. На крају ће као последња да куца на туђа врата и 
да, понизно стојећи на прагу, чека напојницу.

Одавно је трује мисао да јој живот пролази узалуд и 
без наде да ће бити боље, а онда ту не може ништа да уради. 
Стоји и посматра као да је у позоришту, као да је реч о неком 
другом, а не о њој. Дани које проводи савијена над коритом, 
испијају јој младост, снагу, лепоту... Односе их као бујица. У 
тело, у њено једро и пожудно тело увукао се мирис сапуна, 
цеђи, мирис туђе гадости и прљавштине. Ничим се да исте-
рати, као да је срастао са кожом. И како би, кад лице не вади 
из вреле и прљаве паре, која се по цео дан пуши изнад ко-
рита; ни у паклу није горе. А прсти, танки и господски, ство-
рени за брилијантско прстење и рукавице од чипке? Њима 
је најтеже: црвени су и поднадули као у болесника. Месо 
се одвојило од ноктију и ноћу боли дуго, до зоре понекад. 
Уместо сна, пред отворене очи, излазе прљаве гомиле туђих 
кошуља, спаваћица, гаћа...

Кад је пре неколико година са дететом дошла овамо 
и прихватила се прања, мислила је да је то на кратко; док 
не нађе нешто боље или се не уда. А ево, толико је времена 

слободан дамњановић
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прошло и ништа се није поправило. Упркос свим напорима и 
одрицањима, живот је све гори и сиромашнији.

Одједном се усправи и окрете ка свом посетиоцу. Об-
риса зној са чела.

– Додај ми онај сапун! И не гледај ме тако!

Он услужно потрча ка гомили сапуна што је стајала у 
близини. 

– Не тај, онај велики... неспособњаковићу – додаде са  
мржњом.

Он послуша и са гомиле узе комад који му је она пока-
зала. Држао га је са два прста, мало даље од себе; усне му се 
против воље искривише. 

Госпа-Јелица се као кобац устреми на њега.

– Шта је, гадиш се. Можда сам ти и ја гадна? Смрдим 
ти, је ли?

Он само прогута. Испод влажне хаљине оцртавали су 
се танак струк, снажна бедра и једре, велике груди. Сад је 
љута, лице јој је згрчено и зло, али је ипак лепа и пожељна. 
Сваки пут кад је у њеној близини, њему као да струја про-
лази низ кичму.

– Зар ти да ми се гадиш? Зар мени? – покушао је да се 
осмехне.

– Знам ја, није овде миришљаво и топло као у твојој 
берберници. Нема креме, ни парфема... Не носим спаваћице 
од чисте свиле као твоја жена... Све је овде гадно, гнусно... 
Тешко мени – у гласу јој задрхташе сузе  немоћног беса – 
тешко мени кад сам  и таквима досадила. 

Он као да не чу њену увреду.

– Не плачи, не љути се. Све ћу да променим, живота 
ми... Ускоро ћу да обе да вас одведем у Београд. Ниси ти за 
овај живот. Купићемо  кућу... негде у предграђу. Биће мала и 
скромна, али ћемо је ти и ја напунити љубављу. Са вешом ће 
да буде готово. Гајићеш цвеће у башти. И башту ћемо да има-
мо. Ја највише волим кризантеме. Тако су лепе и тако тужне. 
Дуго трају као и моја љубав према теби.

Кућа у предграђу, кризантеме... Спомиње још и клупу 
пред капијом. Па увече њих двоје као седе, пију кафу, гледају ко 
пролази... Госпа-Јелица је тужно уздахнула. Кад је била млада 
замишљала је раскошну вилу сакривену у дну сеновите алеје. 
Замишљала је вечерњу хаљину и гола рамена, која прате погле-
ди пуни жудње. А у вили, у свечаној сали осветљеној стотинама 
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свећа, изненада је зазвонио кристал; то гости наздрављају мла-
дости, лепоти, животу који нема краја. А напољу, пред капијом 
од кованог гвожђа, стоји и стрпљиво чека ред лакованих кару-
ца, кочијаши у ливреји. Отимају се бесни коњи, фркћу и  копи-
тама копају земљу; дивљим сјајем блистају им огромне очи... А у 
сали, музиканти намештају инструменте. Почеће валцер, доћи 
ће млад каваљер; па наклон, мирис отменог дувана, лаки по-
крети, лет по блиставом паркету...

– А кад мислиш да то буде? Башта и кризантеме. Докле 
да чекам? – задрхта госпа-Јелица.

Човек који је таман сео, опет скочи.

– Па знаш душо... то не може тако, преко ноћи... Треба 
план да направим. Ни новца немам колико ми треба. Треба 
сваки ризик и опасност да избегнемо.

Она није скидала свој отровни поглед са његовг лица. 

– Докле да чекам?

Ала га је нашла! Прави мушкарац... људина. Прсти бели, 
неговани као у жене; бркови ретки, уска рамена, увучена, 
безвољна брада... а врат, дуг и танак као у певца голошијана. 
Тако га и зову у граду „Драги петлић”. Не кажу „Идем да се 
бријем, шишам...” него „идем код Петлића”.

Пожеле да га још више увреди и понизи. Скупи руке на 
стомаку, увуче главу у рамена, направи плачно лице:

– Знаш, душо, треба паре да скупимо, да све при-
премимо, да нас нешто не изненади – уњкала је кроз нос, 
опонашајући његов глас. – А треба још нешто, заборавио си 
– гневно се усправи – треба  и жени да се каже.

Он се промени у лицу.

– Али, Јелице, она је болесна... Неће дуго; сву ноћ кашље, 
гуши се поред мене. У прсима јој нешто скаче и бесни, као да 
је нека звер унутра, па хоће напоље, да јој ребра поломи, из 
кавеза да побегне. Изјутра нађем на патосу по туце крвавих 
марамица. Она умире, Јелице...

– Њу жалиш, је ли? А питаш ли се како је мени? И ја 
исто умирем, само другом смрћу. Јутрос си ми донео њено 
рубље; крваву спаваћицу си донео. То ти је био разлог да се 
извучеш из куће. А ја, нека се разболим, није те брига.

Он је није слушао; терао је своје.

– А и буни се, да знаш. Онако болесна, на крају снага а 
стално приговара. И сумња нешто, испитује. Синоћ јој изне-
нада бануше отац и старији брат. Ту му задрхта брада.       
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– Сурови простаци, широка плећа, вратови ко у воло-
ва. Затворили се са њом у собу, а мене истерали. До пола 
ноћи су се нешто сашаптавали... А јутрос устанем, а оно њих 
двојица већ будни. Гледају ме испод ока, ћуте на „добро 
јутро”. Питали су ме кад отварам берберницу; веле они су 
ту паре уложили. Због њих сам, а не због ње, морао веш да 
донесем.

Госпа-Јелица није ни помислила да умири свог пре-
страшеног љубавника. Какви су је само мушкарци салетали! 
Крупни, снажни мужјаци маљавих груди. Кад загрле, кости 
пуцају. Мирисали су на ракију, на зној, на мушку снагу. Па 
како су је само молили, како се понижавали пред њом. Али, 
она је тад била млада, храбра. Мислила је да јој припада мно-
го више. Не кафанска ала, ни трговац, ни жандар. Хтела је 
човека богатог и моћног, неког пред којим се обара поглед 
и савијају колена. А он да живи само за њу, да је воли до 
лудила, да не зна за себе... А добила је брицу са птичјим на-
димком, који мирише на колоњску водицу. Уплашио се од 
таста и шурака; дрхти му брада и бледе образи. Да му потуре 
песницу под нос – остави он њу, заборави башту и кризан-
теме. Само да се она дочепа Београда, да је он негде смести 
и да јој плати интернат за Лену... Добиће он за свој подли 
кукавичлук и пренемагање.

Обоје су ћутећи гледали испред себе. У даљини писну 
локомотива и поздрави утучене љубавнике.

„То београдски улази у станицу”, помисли госпа- Јелица. 
Зна она све возове. Слуша их и ноћу, док јој прсти бриде, а 
очи пеку и узалуд чекају сан.

У вагону прве класе неко други, а не она, из кристалних 
чаша пије вино, густо и црвено као крв. Танки, бели прсти 
пребирају карте. Светлуцају дукати на политираном столу. 
Тутње возови, иду сву ноћ, а у њима путује туђа сраћа.

У госпа-Јелици као да нешто пуче.

– Хоћу да одем одавде... Чујеш ли ме? Хоћу да идем... 
сутра, данас, одмах...

– Рекао сам ти већ да она сумња, зна... Паре од мираза и 
уштећевину држи под душеком. Без пара се никуд не може...

Као дивља звер баци се жена на човека. Дочепа га за 
ревере, унесе му се у лице. 

– А ти приђи ноћу, – запахну га њен врели дах. – Ноћу 
док цео свет спава. Само јој јастук притисни на лице... јастук 
на лице. Држи га мало... слаба је, сам си рекао...
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Њему зацвокоташе зуби.

– Немој Јелице, немој молим те... нека сама умре!

– Уби је, уби, допре до њега глас, таман  и потмуо, као 
да из земље долази. Госпа-Јелица пусти ревере и окрете се 
од свог љубавника. Оно у грлу што је цело јутро давило, она 
израслина – нестало је, пукло, изгубило се...

– Чуо си ме, иди сад, рече неким сможденим гласом.

Он је зверао око себе. Покушавао је нешто да каже, али 
му глас није хтео из груди – само је уста отварао.

У том часу зашкрипа капија и у двориште уђе Лена, 
госпа-Јелицина ванбрачна кћи. 
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шест песама

ПОРАЗ ПОБЕДНИКА

Ноћас нека полети птица безока
С ловора у мојој соби
Што пупи у машти
У кљуну нека понесе семе
Заробљено у мени
На твоје двери нека куца
Семе да спусти
А у кљуну ми
Лист ловора врати.

Ноћас нека полети птица бескљуна
С јаблана у твојој машти
Пропетог у висине
У оку нека понесе уздах
Заточен на твојим грудима
На мој длан нека слети
У уздах уздах да ми пружи
А теби врати
Јабланову грану.

Ноћас те две птице нису полетеле
Јер ловор у мојој соби
У сну се осушио
И јаблану давно поломљене гране
А птице залутале
У превеликој чежњи
Мојој и твојој.

анђелко заблаћански
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УМОРНА ЧЕЖЊА

У оку чувам даљину хладну
И наду голу
Твој осмех мајског јутра

У трептају поспаног дана
Тражим ноћ давну
Твоје груди топле на длану сна

На усни заборављеног осмеха
Дрхти жудња јасна
Заробљена у мислима твојим

На груди ми пале боје јесени
У сећању пепељаст траг
Уморна чежња песме лудости

А у свему звони тишина
Самоћа моја – твоја
У страху од напукле јаве.

БЕЗ НАСЛОВА

Зашто ћуте ноћас
Пси што на звезде лају
А лају пахуље снега
На мом длану и мојој коси

Зашто ћути тетреб
У крошњи поспаног бора
А гракћу вране –
Слетевши на моје кости

Где ноћас бежи пламен
Чега се плаше очи
Заспале међу капима росе
Док ветар хучећи носи
Косу – очи – кости

Јер ноћас упорно ћуте
Казаљке уморног срца
Мада већ дуго слушам
Ритам ми незнани



СПОЗНАЈА

Неухватни тонови битисања дрхте на усни
Наши јауци ћуте дуго у души смеха
Са сваким новим даном руше се најлепши сни
Недоумицом разлике чедности и греха

Живот љубави украде најдубљу суштину
Док питамо се зашто неке границе нисмо
Прескочили као недостојну нам висину
Сакривши наде у ником написано писмо

И тек кад све крај нас мине тихо, неосетно
Спознамо ко зна кога у свему што смо хтели
Поглед нам залута у сећање туђе, сетно
Јер за наше нисмо марили и нисмо смели

ПАД

Месец се просуо долинама греха
У вучјим урлицима ноћ се сакрила
Јаук загрливши сред најлуђег смеха
Пред ђаволом стали анђели без крила

Бивају све тиша манастирска звона
Бедеми простоте у поглед су стали
Нејасна и себи дрхти васиона
Јер велике душе разапеше мали

Очи је склопила пред страхом истина
Небеса и Земља више не говоре
Јер сад лаж борави у капима вина
Сопствену пучину прогутало море
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ПАР

Над празним папиром сенка
Просула мастилом светлост

Њено име

Поглед у стиху без риме
На усни скривена смелост

Љубав човека

У сваком слову немирна река
Растаче ноћ далеку

Жена снева

Усред тмине сунце изгрева
Тек једном у људском веку

Љубав човека
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модрине

НЕ ЉУБИМ СВЕТ

Не љубим свет ни све што је у њему
телесну похоту, похоту очију
гордост живота што светом гази
те три саблазни које руше вољу Божију.

Неправде, силе, падајте
нећу да љубим вашу свилену хаљину
слепог, губавог, грбавог, полуделог –
болесног ми дајте
да осетим блиског сродника
његове дроњке и близину.

Ноћне тмине преобразите се
Христом – Тројством љубави
да старо прође и ново настане
да се рђе претворе у сафир плави
и брдо људске нечистоте у бездану нестане.

КРВАВИ СУТОН

крвави сутон пада
низ западне плотове

из дубоког сна ме буди
мој видик заогрнут стравом
гуши беду и невоље
магле мојих јада

уздах цичи усред ноћи црне
губи се живот с јауцима мојим

зорица бабурски
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у том низу бесмисленог мрака
беспомоћан стојим уз ветрове мука
што кидају листове живота
и чувају у страстима јаука.

УТИХНУЛА СНАГА

Ево га стоји на увелој трави
испод дрвета што плаче
сузе му висе на сувој грани

Искрао се из камена сивог
ал’ на корак тешки су му окови пали
у неверици разрогачених очију туга сјаји

Утихнула је његова снага рано
сад руке кога да загрле
кад за њега си заспала само

Рука чија ти отвара срце
и милује уморне очи
твој праг је за њега иструлио давно
и братска љубав угасила у једној ноћи

Сад му се срце кида и вапи
са успоменом тихо стари
да те загрли не може, касни су сати.
сузе му висе на сувој грани

МОДРО НЕБО

Дуга и тиха ноћ буди неспокоје
лишће тужно шапуће у тами
црне мисли у глави се роје
целивају болом душу у осами

Дан нестаје пре заласка сунца
помрачење у очима клија
црне руке пружам модром небу
том модрином обојен сам и ја
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Дао бих све, али ништа немам –
злом и црном свету без милости
у глади бескрајној, рукама празним
нестајем у црном кругу пролазности

Дође судњи дан животу пустом
у овом беспућу суром
осећам последњег лета свршетак
кад очи своје изгубих у црном

МОЛИТВА

Спаси нас грешне, Боже
пакао у нама тиња
у очима нам исушеним
последња суза сија

Боже, ти нам подари
радости више од људи
сунце чистоте у нама
милостиви Боже пробуди

Руке према теби ширимо
трунку среће просимо
да се одупремо силама клетим

Господе помилуј нас, нашу муку
целивамо крст, свету стопу, свету руку
а ти наша срца Тројством светим

НА ЗАЛАСКУ СУНЦА

Одавно су бледа моја јутра.
сунце је минуло
из мртвих очију мрак синуо.

Кроз беспуће се страх протеже.
птице траже спас
а бол живота у оку стоји.
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Сед сам, као лишће свео.
тужно по свету окрећем лице
док ветар носи грање што плаче
а с њим и моје птице.

Како да вратим изгубљено време
кад стојим на прагу старости и смрти
како побећи из чаме пространства
што се у круг врти.

Јер, на заласку сунца моје птице
су пале
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седам песама

ОГЛЕДАЛО

Откад се огледнух
У Еминесковом огледалу
У Ораовици
Која има седам кућа
И  позориште
Као у Паризу
Дави ме несаница

Како је тек било
Његовој млађој браћи
Кад су стајали 
Пред овим мутним зрцалом
Благеу
Никити Станескуу
И Ђео Богзи
Који је видио
Како га пси носе у наручју
Улицама Букурешта
И како низ пустињу Бараган
Пада звијезда плава
Као низ  Арарат

андрија радуловић
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Моја крв мека
Огледа се 
Под Карпатима
У Ораовици
Која се зове
Као моја дједовина
У Црној  Гори
Одакле су слова
Долетјела 
И јеца
У Еминескуовом огледалу
Као у бунару
Светом и уклетом

СНИЈЕЖНИ ХРИСТОС

Брезе
Сузе
Зоре
И сутоне
Посијао је
Христос
Ради Словена
И Поезије

Као што снијежи
Над Уралом
Таром 
Савом и Дунавом

ТАБЉА

Напуштени виногради
Бунари без дна
Зидине пуне 
Купине 
Гуштера
Мјесечине
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Вериге студене
Ужице
Потковице 

Како је далеко
Човјек од Човјека

ГЕНЕРАЛ И ЛАСТА

Борислав Пекић
У Златном руну
На Тргу Пјесника
У Будви
Уз црни виски
Слуша
Кира Радовића
Човјек је божанствен
Кад пјева и мисли
А мали 
Малецки
Кад жуди и жели
Зато презирем
Људе од подухвата
Већа је ласта 
Од генерала

ОВИДИЈЕ

Млада усијана глава
Питала је
Славног грчког пјесника 
И пијанца Карузоса
Који је сагорио
У подрумима Атине
Гдје је вјечност

Одмах иза угла
Срешћеш Овидија

Ако те Бог дао
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ЦИТАТИ

Моји пријатељи
Од лободе
Мала игралишта

Распете душе
И када се крсте 
Видиш им само прсте
Од ћилибара

Цитирају Свето Писмо
Као да нисмо
Слова исте књиге

СЈЕНКЕ

Гледам рибе
Кроз ледену кору
Јелена у скоку
Црне борове
 Бијеле браде

Дозивам сјенке
Као Чеслав Милош
Над Вислом

Чекам
Да удари
Велико звоно
У дубоки сан ријеке
Која протиче
Кроз кости
И Поезију
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dve pesme

ЗАКОН КЛАСИЧНЕ ФИЗИКЕ

Svako tijelo ostaje u stanju mirovanja
... sve dok ga neka sila ne  primora

da to stanje promijeni.
Isak Njutn

Како то бива 
кад се поведеш за кобним обличјем
а душом тежиш стапању 

Кад тијело растрже жеђа 
a сужњем те учини страст

Kад си обузет дрхтавицом
која обзнањује кошмар
у поништењу

Кад си неуслишана жудња 
суновраћена ка утоци

Кад у чежњи бљесне биће

borislav topalić
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ПОСЛИЈЕ КРАЈА

Једном ће неко
са мало или нимало узбуђења
нешто рећи о нама. 

Oпет неко
ко нас је можда волио 
посјетиће наш гроб
и причаће с нама
поред упаљене свијеће, 
о нечему што је било
и што јест послије нас.

A ми ћемо бити 
нијеми дјелић Земље
одбјеглим  остатком  
у средишту Млијечног пута,
равнодушно растављени 
на ово двоје  –
зачуђени
над свиме и некадањим собом:    
јер све је тако једноставно било 
и требало да буде...

тек ћемо видјети:
били смо само острашћени 
свједоци времена.
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sajam na otvorenom1 

„Svakako bih trebalo to da uradim”, reče Šerlok Holms.

Izazvao sam zabunu, jer je moj sagovornik upravo doruč-
kovao, a sva njegova pažnja bila je uprta na novine koje su sta-
jale pored džezve sa kafom. Pogledao sam ga i primetio kako 
se njegov razonođen i znatiželjan pogled obavija oko mene. 
Uvek je imao taj pogled kada je mislio da je došao do nekakvog 
pametnog zaključka.1

„Šta da uradite?”, pitao sam.

Osmehnuo se dok je sa kamina uzimao papuču i iz nje 
izvadio dovoljno duvana da napuni svoju staru zemljanu lulu, 
koja je bila neizbežni, završni deo celog rituala doručka.

„Pitanje veoma svojstveno Vama, Votsone”, rekao je. „Siguran 
sam da se nećete uvrediti ako Vam kažem da je moju poslovičnu 
oštroumnost, ovoga puta dugujem samo tragovima koje ste stavili 
pred mene. Zar nisam već čuo za debutante koji insistiraju na ne-
upadljivosti kada su dežurni u pitanju? Neka analogija tu postoji.”

Naš dugi suživot u ulici Bejker podrazumevao je odre-
đenu lagodnost u smislu prisnosti. Dosta toga smo mogli da 
kažemo jedan drugome, bez uvrede. Ali moram priznati da me 
je njegova opaska pomalo protresla.

„Možda sam malo usporen”, rekoh, „ali moram priznati 
da ne mogu da razumem kako ste uspeli da saznate da sam… 
da su me…”

„Pitali da pomognete na Sajmu Edinburškog univerziteta…”

„Tako je. Pismo je isporučeno meni, lično, a od tada nisam 
razgovarao sa vama.”

„Ipak”, reče Holms, zavaljajući se u svoju stolicu i spajaju-
ći vrhove prstiju, „usudio bih se čak i da pretpostavim da je cilj 
Sajma proširenje terena za kriket.”

1 Priča „Sajam na otvorenom” („The Field Bazaar”) objavljena u časopisu The Student 
20. novembra 1896, ali kasnije nije uvrštena ni u jednu od pet zvaničnih zbirki priča 
o Šerloku Holmsu. (prim. prev.)

artur konan dojl
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Pogledao sam ga sa tolikim iznenađenjem, da se on blago 
zatresao, tiho se kikoćući.

„Činjenica je, dragi moj Votsone, da ste vi jedan izvrstan 
predmet posmatranja”, reče. „Nikada niste ravnodušni. Istog 
trenutka reagujete na bilo kakav spoljni nadražaj. Vaši misaoni 
procesi možda jesu usporeni, ali nikada nisu dvosmisleni, a za 
doručkom sam saznao i da vas je lakše pročitati od naslovne 
strane ovog Tajmsa ispred mene.”

„Drago mi je da ste uspešno došli do tih zaključaka”, re-
kao sam.

„Plašim se da su moja dobronamerna objašnjenja ozbilj-
no narušila moju reputaciju”, reče Holms. „Ali u ovom slučaju, 
tok zaključivanja je zasnovan na činjenicama koje su toliko oči-
gledne, da ne bih želeo da preuzimam ikakve zasluge. Ušli ste 
u sobu zamišljeni, sa izrazom lica čoveka koji vodi unutrašnju 
debatu. U ruci ste nosili samo jedno pismo. Sinoć ste na poči-
nak otišli vidno raspoloženi, te je jasno da je promenu u vama 
izazvalo to pismo koje ste nosili.”

„Očigledno.”

„Počeo sam tako što sam bacio pogled na adresu, i već tu, 
sa razdaljine od skoro tri metra, mogao sam da vidim da se radi 
o neformalnom pismu. Ovo sam zaključio po tome što ste oslov-
ljeni kao doktor – titula na koju ne polažete pravo, s obzirom da 
ste završili tek osnovne studije medicine. Znam da su univerzi-
tetski zvaničnici veoma pedantni kada je upotreba titula u pita-
nju, te sam stoga mogao sa sigurnošću da zaključim da se radi o 
nezvaničnom pismu. Kada ste se vratili za sto, okrenuli ste pismo 
i tako mi dali mogućnost da primetim da je dodatak pismu štam-
pan, i tu mi se prvi put javila ideja o Sajmu. Pomislio sam i da je 
pismo političkog karaktera, ali sam tu mogućnost ubrzo odbacio, 
uzevši u obzir trenutnu stagnaciju na političkoj sceni.”

„Kada ste se vratili za sto, zadržali ste isti izraz lica, i bilo 
je jasno da vam gledanje fotografije nije skrenulo misli. Onda 
sam shvatio da se predmet vašeg previranja verovatno nala-
zi na fotografiji. Stoga sam svoju pažnju usmerio ka fotogra-
fiji, i na njoj video Vas kao člana „Jedanaestice” Univerziteta u 
Edinburgu, a u pozadini se nalazio šator i teren za kriket. Na 
osnovu svog skromnog iskustva sa klubovima za kriket, znam 
da od njih više novca duguju jedino crkve i konjički oficiri. Kada 
ste se vratili za sto, izvadili ste olovku i crtali linije po kover-
ti. Bio sam siguran da iscrtavate potencijalna poboljšanja zbog 
kojih se bazar i organizuje. Na Vašem licu još je bilo znakova 
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neodlučnosti, tako da sam uspeo da vas pokolebam mojim sa-
vetom da biste trebali da pomognete.”

Objašnjenje je bilo toliko jednostavno, da nisam mogao 
da se ne nasmejem.

„Naravno, nije moglo biti lakše”, rekoh.

Moja opaska kao da ga je malo bocnula.

„Samo da dodam”, reče, „da je pomoć koju su od vas traži-
li bila da zapišete nešto u njihov album, i da ste vi već odlučili 
da će predmet vašeg članka biti ovaj naš događaj koji se upravo 
dešava.”

„Ali, ali… Kako?!”, zavapio sam.

„Nije moglo biti lakše”, reče on, „ali rešenje ostavljam 
vama. U međuvremenu”, dodao je, podižući novine u visini 
očiju, „oprostićete mi ako se vratim ovom veoma zanimljivom 
članku o drveću u Kremoni, i razlogu njihove superiornosti u 
proizvodnji violina. To je jedan od onih malih problema, na koje 
volim da obratim pažnju ponekad.”

Preveo s engleskog Stefan Ilić
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ekološka imaginacija u knausgorovim 
godišnjim dobima

Rano je jutro ili kasno veče, svi još spavaju ili će uskoro 
zaspati. Pisac sedi u baštenskoj kućici okružen knjigama i 
biljkama. Fizički je odvojen od svoje porodice, od predmeta 
koje svakodnevno koristi, života kojim živi kad ne piše. 
Mentalno je povezan sa svima njima, prisutniji nego inače, 
pažljivo promatra svaki delić svoje stvarnosti i sastavlja eseje 
kao oglede, vežbe pisanja kroz koje će određenu pojavu bolje 
istražiti, objasniti a pritom i tehnički unaprediti svoju veštinu. 
Knausgorov rad na esejima iz tetralogije Godišnja doba imao 
je praktičnu svrhu – pisac kroz njih želi da svojoj najmlađoj 
ćerki približi svet. Vremenski i prostorno izdvojen, on može 
bolje da sagleda svoje neposredno okruženje, ono pored čega 
prolazi svaki dan a što često ni ne primećuje, ali i sebe kao deo 
tog okruženja. Značajno mesto u širokom tematskom opsegu 
Knausgorovih eseja čini ono što nazivamo prirodom – bića, 
neživi objekti, pojave nastale i opstale nezavisno od čovekovog 
delovanja (a ponekad i uprkos njemu), u književnosti obično 
prisutne kao scenografija koja čini tek širi kontekst u kom 
se čovek protagonista kreće. Kod Knausgora bića i pojave iz 
prirode prikazani su pre svega kroz prizmu svog značaja za 
čoveka, ali ipak uz svest da se radi o entitetima nezavisnim 
od čoveka. Metod pomnog i osvešćenog promatranja prirodnog 
okruženja i aktivnog povezivanja s njim vraća nas na jednog 
drugog mislioca, čije je autobiografsko delo o životu na jezeru 
Valden postalo klasik ekološke literature.

Knausgorove četiri knjige eseja koje prate četiri godišnja 
doba, U jesen, U zimu, U proleće i U leto, nastajale su u periodu 
od 2013. do 2016. godine, od jeseni kada je autorova najmlađa 
ćerka, koja je i inicijalni podrazumevani čitalac, još uvek fetus 
u stomaku, preko zime kada je rođena i proleća koje provodi 
kao tromesečna beba, pa do leta dve godine kasnije kada kao 

bojana aćamović
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dvoipogodišnje dete već sama otkriva svet oko sebe. Prve 
dve knjige donose niz eseja na različite teme, raspoređenih 
po mesecima, a kao uvod za svaki novi mesec umetnuto je 
po jedno pismo nerođenoj a potom i novorođenoj ćerki. Treća 
knjiga je duži autobiografski zapis koji najviše podseća na 
prozu iz serijala Moja borba; mada je podeljena na tri dela (plus 
epilog), ti delovi se ne odnose na tri prolećna meseca, već 
prate događanja u toku jednog aprilskog dana, uz povremene 
digresije i sećanja na ranije događaje. U četvrtoj knjizi ponovo 
čitamo niz eseja o bićima, pojavama i predmetima iz okruženja, 
organizovane po letnjim mesecima, kao i dva duža poglavlja sa 
dnevničkim zapisima za jun i jul (koji između ostalog donose i 
intrigantnu priču o ženi iz Malmea, uz promenu pripovedačkog 
glasa). Na prvi pogled, tetralogija je autobiografska i krajnje 
intimna – pisac ju je namenio najmlađoj ćerki kojoj se i 
neposredno obraća u pismima i dnevniku. S druge strane, 
eseji donose prikaz spoljnog sveta sagledanog očima jednog 
objektivnog, znatiželjnog i pažljivog posmatrača, koji taj svet 
želi da približi i objasni najpre sebi a onda i čitaocu, pri čemu 
posebnu pažnju posvećuje prirodi i prirodnim fenomenima. U 
tom smislu su Knausgorova Godišnja doba prirodnjačka zbirka 
različitih opažaja i razmišljanja o svakodnevnim stvarima 
i čovekovom odnosu sa i prema njima, ili kako je autor sam 
rekao „lična enciklopedija našeg bliskog okruženja”.1 Bilo da 
su u pitanju biljke ili životinje, odevni predmeti ili prevozna 
sredstva, autor im pristupa s radoznalošću naučnika, iznoseći 
zapažanja zasnovana na opštem obrazovanju i ličnom 
iskustvu, ali trudeći se da ih opiše temeljno i uz što manji upliv 
subjektivnosti. Fokus je na onome izvan, ne na sebi samom.

Eseji obuhvaćeni tetralogijom mogu se okvirno podeliti u 
tri grupe. Prvu čine oni posvećeni prirodnom okruženju, biljkama, 
životinjama, prirodnim fenomenima, te su se tu našla zapažanja 
o jabukama, žabama, muvama, snegu, vatri, letnjoj noći. U drugoj 
grupi su eseji koji opisuju samog čoveka, njegovu anatomiju, 
zube, krv, oči, mozak, ali fizička i psihološka stanja, kao što su 
groznica, seksualni nagon, navike, ali i iskustvo, inteligencija i 
životni osećaj. Preostali eseji bi se mogli podeliti u više manjih 
podgrupa – jedni govore o praznicima, drugi o predmetima 
iz domaćinstva, a treći o konkretnim osobama, porodičnim 
prijateljima ili javnim ličnostima – a spaja ih to što opisuju 
čovekovu delatnost, njegov doprinos okruženju, predmete 

1 Ane Farsethås. „After My Struggle: An Interview with Karl Ove Knausgaard”, The Paris 
Review. December 15, 2015, prevod B.A. 
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koje proizvodi, običaje, sve ono što čini civilizaciju u odnosu 
na prirodno stanje. Ako bismo primenili drugi kriterijum, eseje 
bismo mogli podeliti na one koji se tiču neposredno čoveka i 
one usredsređene na čovekovo okruženje, kako prirodno tako 
i veštačko. Bez obzira na to kojoj grupi određena tema pripada, 
Knausgor joj pristupa na isti način – promišljeno, s ciljem da 
dati predmet posmatranja bolje sagleda kao stvar po sebi, ali 
i da preispita čovekov ili konkretno svoj odnos prema njemu. 

Knausgorov pristup prirodi a i celokupnom okruženju, 
uključujući predmete koje stvara čovek, blizak je pristupu 
koji je Henri Dejvid Toro primenio u Valdenu (1854). Američki 
transcendentalista je dve godine živeo na obali jezera Valden, 
kilometrima udaljen od najbližeg naselja, u kući koju je sam 
napravio i služeći se pre svega onim što je sam mogao da 
proizvede. Svodeći život na najosnovnije potrebe, isključujući 
sve što nije neophodno a što se čoveku često nameće kao 
nužno u kulturi izgrađenoj na obožavanju materijalnih dobara, 
Toro se otvara za pregršt novih utisaka i jedan potpuno novi 
svet, svet prirode, koji čoveku mahom ostaje nepoznat. Ponovno 
uspostavljanje veze s prirodom kao izvorom svih blagodeti 
koje čovek može doživeti jedan je od osnovnih postulata 
transcendentalističkog pokreta, a Toroov Valden ostaje 
najupečatljiviji primer sprovođenja tog postulata u životnoj 
praksi. Kako je istakla Zora Minderović u svom predgovoru 
srpskom izdanju, „ukazujući na imanentnu dobrotu prirode 
transcendentalisti su implicitno osuđivali ljudsko društvo 
kao neprirodnu strukturu”,2 što je u konkretnom kontekstu 
američkog devetnaestog veka bilo izazvano eksploatatorskom 
i ekspanzionističkom politikom oličenom u instituciji 
robovlasništva i sve surovijem kapitalizmu. Osuda društva nije 
značila i osudu čoveka, naprotiv – transcendentalisti a među 
njima i Toro žele da čoveku pomognu da svoj život proživi 
kvalitetnije, u skladu sa svojim stvarnim potrebama i razvijajući 
urođene potencijale. Zaključivši da „većina ljudi provodi život 
u tihom očajanju”,3 Toro svoje sunarodnike upućuje na jedan 
drugi način života koji podrazumeva povratak prirodi, ne nužno 
u smislu fizičke izdvojenosti iz ljudske zajednice i nastanjivanja 
u šumi, već pre svega mentalnog povezivanja sa okolinom, 
razumevanja za sve entitete iz neposrednog okruženja i 
aktivnog promišljanja sopstvenog mesta u njemu.

2 Zora Minderović. „Predgovor”. Henri Dejvid Toro. Valden. O građanskoj neposlušnosti, 
prevela Zora Minderović. Beograd: Srpska književna zadruga, 1981, str. IX.

3 Henri Dejvid Toro. Valden. O građanskoj neposlušnosti, prevela Zora Minderović. Beo-
grad: Srpska književna zadruga, 1981, str. 8.

d
o
m

e
t
i



Priroda za Toroa „nije ideja, romantičarski ideal, simbol, 
mistična sila”, već „jedino čovekovo stanište, dom u kome 
čovek pronalazi svoju suštinu i uklanja se iz besmislenog 
galimatijasa nasilnih institucija i vulgarne buke svakodnevnih 
poslova”.4 Ali priroda nije samo mesto radnje, već aktivni činilac 
koji postoji nezavisno od čoveka, koji je sam tek deo većeg 
mehanizma. Po svom odnosu prema prirodnom okruženju, 
Valden ali i druga dela iz Toroovog opusa eklatantan su primer 
onoga što Lorens Bjuel naziva „ekološkom imaginacijom” 
(environmental imagination), kao specifičnim pristupom u 
stvaranju književnog dela.5 Bjuel izdvaja četiri parametra po 
kojima se jedan književni tekst (bilo da je u pitanju beletristika 
ili nebeletristika) može oceniti kao „ekološki”, odnosno kao 
tekst okrenut pitanjima vezanim za životnu sredinu: 1) prirodno 
okruženje koje ne uključuje čoveka prisutno je ne samo kao 
pozadina, okvir radnje, već na način koji sugeriše da je ljudska 
istorija zapravo deo istorije prirode, 2) čovekov interes nije 
jedini legitiman interes, 3) osećaj ljudske odgovornosti prema 
životnoj sredini predstavlja deo etičkog ustrojstva teksta i 
4) implicitno je shvatanje životne sredine kao procesa, a ne 
nečega što je nepromenljivo i dato.6 Ukratko, kod ekološki 
orijentisanih književnih dela, za razliku od onih koja takođe 
tematizuju prirodu ali na drugi način, fokus je u manjoj meri 
na čoveku, dok prirodno okruženje nije samo mesto radnje već 
aktivni, dinamični i promenljivi činilac. Mada ćemo u nastavku 
videti da je Knausgorov pristup ipak prilično antropocentričan, 
u načinu obrade pojedinih tema kao i uvidima do kojih pisac 
vremenom stiže naziru se elementi koji ga približavaju Toroovoj 
prozi, odnosno delima ekološke imaginacije.

Važna tačka u ekokritičkom razmatranju Knausgorove 
tetralogije jeste način organizovanja tekstova. Naslovi ove 
četiri knjige eseja upućuju na godišnja doba u kojima su 
tekstovi nastajali bez obzira na to što mnogi od njih nisu 
neposredno ili isključivo vezani za jesen, zimu, proleće ili leto. 
Mnoga od opisanih bića, pojava ili predmeta zapravo se sreću 
tokom cele godine i deluje kao puka slučajnost to što je pisac 
baš u decembru rešio da piše o Mesecu, a u julu o vukovima. 
Ipak, Knausgorov pristup ovde je u najmanju ruku interesantna 
koincidencija imajući u vidu da su se u literaturi koju bismo 

4 Minderović, nav. delo, str. XVI.
5 Uz svest da ecological i environmental na engleskom nisu sinonimi, termin „ekološki” 

se čini najpodesnijim za prevod Bjuelove sintagme. 
6 Lawrence Buell. The Environmental Imagination. Cambridge, MA: Belknap, Harvard, 

1996, str. 7‒8.
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nazvali ekološkom, godišnja doba pokazala kao naročito 
popularan organizacioni princip. Bjuel napominje da se sa 
ovom praksom počelo još u starom Egiptu, u obliku almanaha, 
kao najjednostavnije forme teksta koji prati godišnja doba (ili 
sezonskog teksta, prema engleskom seasonal writing).7 Razlog 
za popularnost organizovanja teksta na ovaj način jeste to 
što godišnja doba, kao i doba dana, jasno prikazuju određene 
prirodne cikluse tako da i laik bez formalnog obrazovanja može 
da ih isprati, dok oni opet ostaju intrigantni i u izvesnoj meri 
nedokučivi. Istovremeno, godišnja doba se na različite načine 
mogu povezati sa čovekovim ponašanjem ili životnim dobom.8 
Razmatrajući ovaj organizacioni princip kod Toroa, Bjuel između 
ostalog zapaža i to da su u Valdenu godišnja doba zastupljena 
u nejednakoj meri, te je tako čak dve trećine knjige posvećeno 
letnjem periodu.9 I pored ove neujednačenosti kod Toroa, i 
pored Knausgorove proizvoljnosti u odabiru tema, godišnja 
doba ostaju organizacioni princip koji, makar simbolično, 
fokus pomera sa čoveka na životnu sredinu i pojave koje se 
odvijaju u određeno vreme bez čovekovog uticaja a koje će 
neminovno prouzrokovati promene i u čovekovom ponašanju. 
Tematizovanje godišnjih doba, odnosno „sezonska” organizacija 
teksta kao književni postupak, i kod protagonista i kod čitalaca 
pojačava svest o sebi kao prirodnom biću, kao delu životne 
sredine, te se sa antropocentričnog prelazi na ekocentrično 
poimanje sveta. 

Iako Knausgorovo pomno posmatranje životnog okru- 
ženja evocira Toroov postupak a pažnja koju posvećuje prirodi 
i prirodnim fenomenima njegovu prozu približava ekološkoj 
imaginaciji koju je opisao Bjuel, njegovi eseji o biljkama, 
životinjama, nebeskim telima i meteorološkim pojavama 
odaju suštinski antropocentričan pristup. Pisac svoje životno 
okruženje posmatra pre svega u odnosu na čoveka – na 
ljude generalno, kao i na sebe i sebi bliske osobe. U tom 
pogledu paradigmatičan je prvi esej u prvoj knjizi tetralogije 
naslovljen „Jabuke”. Razmatraju se karakteristike jabuke kao 
voća u odnosu na drugo voće, ali je u fokusu njihov značaj 
za čoveka – konkretno iskustvo konzumiranja voća. Pisac nam 
prenosi svoj lični odnos prema jabukama, a zatim i sećanja na 
detinjstvo, kao i skoriji događaj koji je, čini se, bio inspiracija za 
ovaj esej. Uočivši promenu u svom odnosu prema jabukama, 
pisac zaključuje da „nikad nije reč o svetu po sebi, već samo 
7 Buell, isto, str, 221.
8 Buell, isto, str, 220–221.
9 Buell, isto, str, 242–243.
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o načinu na koji se prema njemu odnosimo”,10 implicirajući da 
jabuke kao i sve ostalo što nalazimo u prirodi postoji samo 
onako kako postoji za čoveka. Ovakav antropocentričan stav, 
međutim, biće preispitivan u narednim esejima. Već u sledećem 
u nizu, naslovljenom „Ose”, pisac primećuje da ovi insekti 
nastanjeni tik do njegove spavaće sobe ukućane nikada nisu 
uznemiravali – „bilo je kao da za njih ne postojimo, ili kao da 
smo deo pozadine spram koje žive svoj život”.11 Ljudi i njihove 
aktivnosti prelaze na marginu i bar na trenutak naracija postaje 
zoocentrična. Pitanje odnosa čoveka i prirodnog okruženja kao 
svojevrsno problemsko pitanje kod Knausgora pojavljuje se i u 
eseju „Kesteni”, u kom pisac pažnju posvećuje impozantnom 
starom kestenu u bašti, kojeg sve do skora nije ni primećivao 
a još manje razmišljao o njemu, iako mu je redovno podrezivao 
grane: „Sada mi je nepojmljivo da sam pet godina živeo 
pored tolikog bića a da ga nisam ni primećivao. Kakav je to 
fenomen, da čovek vidi a ne vidi?”12 Mada se pisac vraća svom 
antropocentričnom rezonovanju zaključivši da, budući da 
kesten do nedavno za njega nije predstavljao ništa, on realno 
nije ni postojao, ipak nas navodi da se zapitamo: da li drvo 
postoji za sebe, čak i ako ga čovek nije svestan? 

Knausgorov prikaz prirode nije pastoralan, njegov 
odnos prema drugim bićima nije romantičan, često je čak i 
bespotrebno brutalan. Već notoran po svojoj spisateljskoj 
iskrenosti, Knausgor je iskren i kada govori o svojoj brutalnosti 
prema životinjama, čime, pored toga što ogoljava sebe, ukazuje 
i na ponašanje čoveka kao vrste u ekosistemu. Primer ovoga 
je piščevo razračunavanje sa osama u prethodno pomenutom 
eseju: „Nekoliko sati kasnije popeo sam se uz merdevine 
najtiše što sam mogao, prelepio ventil izolir-trakom, spustio se 
krišom, požurio u kuću, popeo se do spavaće sobe i prelepio 
ventil i sa unutrašnje strane. Kada smo legli te večeri, zujanje 
nije prestajalo. Ni sledeće večeri. Ali posle je utihnulo.”13 
Ovakva reakcija na insekte koji se pre svega doživljavaju kao 
potencijalna opasnost dosta se razlikuje od Toroove reakcije 
u sličnoj situaciji: „Svakog jutra, dok su [ose] bile obamrle od 
hladnoće, iščistio bih neke napolje, no nisam se mnogo trudio 
da ih se oslobodim; čak sam se osećao polaskan što su moju 
kuću izabrale kao poželjan zaklon. Nisu mi nikad ozbiljno 

10 Karl Uve Knausgor. U jesen, preveo Radoš Kosović. Beograd: Booka, 2020, str. 20.
11 Knausgor, isto, str. 24.
12 Karl Uve Knausgor. U leto, preveo Radoš Kosović. Beograd: Booka, 2021, str 15.
13 Knausgor, U jesen, str. 24.
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smetale, mada su spavale sa mnom”.14 Čovekov često iracionalni 
strah od životinje i preterano nasilna reakcija opisani su i u 
Knausgorovom eseju „Slepi miš”, gde se pisac priseća događaja 
iz mladosti kada je u kući u koju se nedavno bio preselio, među 
još neraspakovanim stvarima ugledao slepog miša: „Ne znam 
zašto sam se toliko uplašio, usnuli slepi miš izgledao je kao 
crna vrećica, nije bilo ničeg pretećeg u njemu”.15 Strah, međutim, 
preovladava i čovek koristi fizičku snagu da eliminiše ono što 
mu je odbojno iz razloga koji ni sam ne može da objasni. Mada 
„pobeđuje” i u ovoj situaciji, događaj ostavlja osećaj krivice.16 

I pored straha i nelagode pred određenim potencijalnim 
izvorima opasnosti, u Knausgorovim esejima postoji svest 
o neophodnosti interakcije pa i saradnje s prirodom, koja je 
moguća tek nakon boljeg upoznavanja. Na samom početku 
tetralogije, u prvom „Pismu nerođenoj ćerki”, dato nam je 
piščevo viđenje njegovog neposrednog prirodnog okruženja 
nakon što se bolje upoznao s njim: 

„To sam naučio radeći u bašti, nema potrebe za oprez ili strah, 
život je tako bujan, naprosto nadire u kaskadama, slep i zelen, 
i to je ponekad zastrašujuće, jer i mi živimo, ali u nekakvim 
kontrolisanim uslovima, zbog čega se plašimo tog slepog, 
divljeg i haotičnog života što se proteže ka suncu, mada nam je 
najčešće divan, na način dublji od vizuelnog, jer zemlja miriše 
na memlu i tamu, puna je hitrih buba i konvulzivnih glista, 
stabljike su sočne, cvetovi prepuni mirisa, a vazduh, hladan 
i oštar, topao i vlažan, pun sunčevih zraka ili kiše, obavija 
kožu naviknutu na sobu poput nekakvog omota od čistog 
prisustva.”17 

Na iskonski čovekov strah od haosa i nesputane snage prirode, 
strah koji ga nagoni da je obuzdava i kontroliše, pisac odgovara 
spoznajom do koje dolazi pomnim posmatranjem i aktivnim 
odnosom prema prirodi (radom u bašti) a koja upućuje na 
njenu ohrabrujuću vitalnost i lepotu.

Knausgor promišlja međuzavisnost i uzajamnu interakciju 
životinja i ljudi i u eseju o pčelarstvu: „Držanje životinja delom 
se zasniva na tome da se životinje prilagode ljudskom svetu, na 
primer tako što će se uključiti u komunikaciju – čovek cokne 
usnama i konj počne da kaska […] – a delom se zasniva na tome 

14 Toro, nav. delo, str. 216.
15 Knausgor, U leto, str. 216.
16 Zanimljivo je da se i ose i slepi miševi ponavljaju kao teme u više eseja, te se može 

reći da su u pitanju bića koja su na pisca ostavila naročit utisak. 
17 Knausgor, U jesen, str. 13–14. 
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da se ljudski svet prilagodi njima, što znači da im se pruži prostor 
i da im se zadovolje potrebe”.18 Analizirajući komunikaciju 
pčelara i pčela pisac zaključuje kako je pčelarstvo jedan od 
graničnih slučajeva u interakciji životinjskog i ljudskog sveta 
budući da pčele pokazuju izuzetan stepen autonomije – pčelar 
im ne može ponuditi ništa što same ne mogu da stvore, a ako su 
nezadovoljne stvorenim uslovima, napustiće košnicu i preseliti 
društvo drugde. Pčelar je stoga prinuđen da se u neku ruku 
dodvorava pčelama te u trenucima kada obučen u pčelarsko 
odelo i s mrežom na glavi radi u pčelinjaku „čoveka pokazuje 
u njegovom najpokornijem i možda najlepšem izdanju”.19 Slika 
pčelara koji ulazi u interakciju sa pčelama uz određenu dozu 
poniznosti i poštovanja kontrastira ranije opisanoj „borbi” pisca 
sa osama koje su se nastanile u ventilu na kući, borbi u kojoj 
čovek bespoštedno eliminiše insekte. U odnosu na njegovu 
reakciju ili reakciju njegovog oca koji ubija zmiju kamenujući 
je („Još mi nije jasno zašto je to učinio, i voleo bih da nije, ali 
bilo je kao da je mrzi, više od svega”),20 ponašanje pčelara se 
ističe kao poželjno.

Način na koji Knausgor posmatra biljni i životinjski svet, 
nebeska tela i prirodne pojave, prenosi se i na opisivanje 
veštačkih tvorevina, predmeta nastalih ljudskom aktivnošću 
koji takođe čine deo životnog okruženja. Pisac je uznemiren 
prizorom plastične kese na krovu kuće ili one zakopane u 
zemlji, mada se čini da ta uznemirenost nastaje iz estetskih 
razloga – „jer je ta tanka plastika, tako bela i glatka u poređenju 
s crnom i rastresitom zemljom vrlo očigledno predstavljala 
strano telo”.21 Ipak, umesto možda očekivanog razmišljanja 
o štetnosti plastike u prirodi, u nastavku sledi prisećanje na 
trenutak kada je prizor plastične kese u moru piscu pričino 
zadovoljstvo, „kao što mi godi da pročitam pesmu koja se 
završava slikom nečeg konkretnog i u njoj nalazi utemeljenje, pa 
se njena neiscrpnost mirno može ispoljiti”.22 Veštačke tvorevine 
kao što su kese ili benzin sada su deo životne sredine i kao 

18 Knausgor, U jesen, str. 51. Ovo možemo uporediti sa Toroovim zapažanjem na istu 
temu: „Sklon sam mišljenju da ljudi ne drže stoku koliko stoka drži njih, i da je 
ona mnogo slobodnija.” (Toro, nav. delo, str. 51) Životinje, naime, rade samo onoli-
ko koliko im je potrebno, za razliku od čoveka, koji svoju snagu troši na mnoštvo 
nepotrebnih stvari. Ili, kako je to opet Knausgor primetio u svom eseju „Mikseri”, 
savremeni čovek energiju koju uštedi prepustivši svakodnevne poslove kućnim 
aparatima rasipa besciljno, što ga na kraju čini „bićem koje besmisleno trči.” (Knau-
sgor, U leto, str. 75).

19 Knausgor, U jesen, str. 52. 
20 Knausgor, U jesen, str. 68.
21 Knausgor, U jesen, str. 25. 
22 Knausgor, U jesen, str. 27.
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bilo čemu drugom organskog ili neorganskog porekla, pisac 
im prilazi znatiželjno i bez predrasuda, ali svestan njihove 
neprirodnosti. Benzin na asfaltu presijava se „najfantastičnijim 
i najčudnijim bojama. Benzin se toliko razlikovao od svega što 
nam je bilo poznato da je mogao biti iz drugog sveta. Nekog 
veličanstvenog sveta punog čudesa, dalo se pomisliti, šarenog 
i darežljivog.”23 Pažljivo posmatranje i upoređivanje različitih 
bića i predmeta u okruženju otkriva neobične sličnosti, te se 
tako za malo kamenje na koje nailaze na putu ispostavlja da 
su žabe. Očuđavanje onoga što svakodnevno susrećemo, a 
preko čega prelazimo odsutnim pogledom, čini granicu između 
prirodnih fenomena i ljudskih tvorevina vrlo fluidnom te tako 
žvake zalepljene po asfaltu mogu zaličiti na zvezdano nebo, 
dok četkice za zube podsećaju na cveće u vazi. Zakoni koji važe 
u prirodi mogu se preneti i na predmete koje je čovek stvorio, 
pa je i pravilo prirodne selekcije, objašnjeno u poglavljima o 
komarcima i leptirima, primenjivo i na sladolede – iz leta u leto 
opstaju oni ukusi sladoleda koji se više traže, kao što su opstale 
one vrste leptira čija šara odvraća grabljivice od napada. Ipak, 
razlika između prirodnog i veštačkog nije sasvim isključena te 
se kod opisa konzervi zapaža neobičnost njihovog oblika koji 
ne postoji nigde u prirodi. 

Kao i Torou, i Knausgoru je bila potrebna izdvojenost iz 
ljudske zajednice da bi počeo da aktivno primećuje i promišlja 
one elemente okruženja koji postoje nezavisno od čoveka 
i čovekove aktivnosti. Knausgor je u trenutku pisanja eseja 
izdvojen i prostorno i vremenski, u zgradi izvan kuće u kojoj se 
odvija porodični život, u doba dana kada taj život miruje. Pored 
ovog okvirnog konteksta, tema samoće i osamljenosti obrađena 
je i eksplicitno, u dva eseja iz zbirke U zimu, koji opisuju piščev 
boravak na jednom ostrvu. Na ostrvo na kome je živelo još 
četvoro ljudi stigao je jednog januara i zadržao se tri meseca, 
potpuno sam u iznajmljenoj kući. Prvih nedelja je otkrio kako 
izdvojenost od drugih ljudi ostavlja veliku prazninu u čoveku: 
„Zato nije bilo ničeg umirujućeg u mom boravku tamo, jer su 
tišina i odsustvo događanja samo stvarali prostor za nespokoj, 
koji je naprosto harao u meni.”24 Ipak, kako su dani odmicali, ta 
praznina se popunjavala, „nešto drugo je procurilo u prostor koji 
je prvo popunjavalo društvo, a onda potreba za društvom”25 – bili 
su to „nedruštveni događaji” kao što je „zid oblaka nakupljenih 
na horizontu, koji potamni more kad zaplovi ka kopnu”, zatim 

23 Knausgor, U jesen, str. 34.
24 Karl Uve Knausgor. U zimu, preveo Radoš Kosović. Beograd: Booka, 2020, str. 113.
25 Knausgor, U zimu, str. 114. 
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„zavijanje vetra iza ugla kuće, blaga tutnjava talasa s drugog 
kraja ostrva” i vidra, koju je danima posmatrao i za koju se na 
neki način i vezao. Knausgor opisuje specifičnu vrstu samoće 
koju je prepoznao i Toro – samoću u kojoj čovek svojevoljno 
izdvojen od ljudske zajednice počinje da oseća povezanost sa 
drugim bićima i predmetima iz svoje okoline. U svom osvrtu na 
ovu temu, Toro ističe benefite koje čovek može imati od samoće 
ukoliko se nalazi u prirodi jer tada otkriva „da se najprijatnije 
i najnežnije, najnevinije i najpodsticajnije društvo može naći 
u svakom prirodnom objektu, čak i za sirotog čovekomrsca i 
najsetnijeg čoveka.”26 I Toro priznaje da se u jednoj prilici osećao 
usamljen „a to je bilo nekoliko sedmica nakon što sam došao 
u šumu, kad sam se pitao, u toku jednog sata, da li mi je blisko 
susedstvo čoveka bitno za spokojan i zdrav život. Biti sam bilo 
je nešto neprijatno.”27 Toroa je iz osećanja usamljenosti prenulo 
„prijatno i blagotvorno društvo Prirode” u obliku kišnih kapi, 
kao što će to za Knausgora biti vetar ili vidra. Skretanje pažnje 
sa čoveka, sa sebe samog kao i sa drugih ljudi, na „prirodu”, 
odnosno druga bića i prirodne pojave, na kraju dovodi i do 
boljeg razumevanja ljudskog ponašanja. Toro nalazi da je 
„zdravo biti sam veći deo vremena” te da se ljudi i suviše često 
sastaju zbog čega su morala biti usvojena „izvesna pravila koja 
se zovu etiketa i učtivost da bi ti česti sastanci bili podnošljivi i 
da ne bi dolazilo do otvorenog rata”,28 dok Knausgor čovekovu 
potrebu za društvom povezuje sa potrebom za odgovorom i 
reakcijom zaključivši  da zadovoljavanje upravo te potrebe čini 
virtuelni svet tako popularnim među mladima, jer virtuelno 
„pruža blagodeti društva a da ne moramo platiti cenu društva”, 
odnosno fizički biti među ljudima.29

Izdvojeni iz ljudske zajednice i Toro i Knausgor su se 
sa svojim prirodnim okruženjem upoznavali posmatranjem 
ali i neposrednom interakcijom sa biljkama i životinjama, 
naročito onima s kojima su se susretali svakodnevno. Obojica 
su neko vreme proveli radeći u bašti, baveći se povrtarstvom 
ili održavanjem okućnice. „Toliko sam puta kosio travnjak da 
poznajem svaki kvadratni metar”, kaže Knausgor te demonstrira 
svoje poznavanje opisom trave u pojedinim delovima dvorišta – 
negde je „zagasitozelena, vlažna i sočna, i uvek viša nego drugde”, 
negde je „gotovo […] sasvim potisnuta mahovinom, na kojoj leži 

26 Toro, nav. delo, str. 119.
27 Toro, isto, str. 120.
28 Toro, isto, str. 123, 124. 
29 Knausgor, U zimu, str. 115.
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poput sloja tanke retke kose na glavi”.30 Mada norveški pisac 
nikada ne pribegava naučnom ispitivanju kakvim se povremeno 
služio Toro,31 kontinuirano bavljenje travom u dvorištu navodi 
ga na temeljna razmišljanja izneta u eseju „Travnjak”, u kom 
između ostalog preispituje rasprostranjenost trave i njenu „volju 
za širenjem”. Pisac sluti da i trava „koja nema mozak, nema 
moždinu, nema nervni sistem, nema srce, nema pluća, i nema 
nos, uši ni oči” opet pokazuje ekspanzionističke tendencije tako 
tipične za ljude. Na sličan način kao i travu, Knausgor je upoznao 
ribizle – berući ih – te u poglavlju o ribizlama detaljno opisuje 
njihov izgled, boju, veličinu, glatkoću, tvrdoću, u kom obliku 
rastu na stabljikama, kakav je osećaj kad se zagrizu i kako se od 
njih može napraviti pekmez ili sok. Otkrivši kompleksnost ovako 
naizgled jednostavne biljke, pisac zaključuje da „najbogatiji 
život može se naći u kući s baštom, travnjakom, nekoliko voćki i 
nekoliko grmova s bobicama”.32 Ako čovek obrati pažnju na njih. 

Pored želje da se bolje upozna životna sredina, izdvo- 
jenost iz društva i svakodnevice i kod Toroa i kod Knausgora 
motivisana je i duboko ličnim razlozima. ”I went to the woods 
because I wished to live deliberately”33 – ključna reč jedne 
od centralnih Toroovih ideja u Valdenu, deliberately, slojevitog 
je značenja, te pored toga što se prevodi rečima „namerno, 
hotimice, promišljeno”, označava i da se radnja obavlja „polako, 
sporo”. Čini se da je Toro imao na umu  sva ova značenja a i 
više od toga – kako kaže u nastavku, njegovo povlačenje u 
šumu proisteklo je iz želje „da se suočim samo sa suštinskim 
činjenicama života i vidim mogu li da naučim ono čemu me ona 
može naučiti, a ne da otkrijem, kad mi dođe vreme umiranja, da 
nisam ni živeo.”34 Živeti nije pasivno stanje, već aktivnost koju 
treba obavljati promišljeno i svesno, a ne „u tihom očajanju”, 
opterećeno sticanjem materijalnih dobara i zadovoljavanjem 
potreba koje i nisu stvarne već nametnute društvenim 
konvencijama. 

Knausgorova fizička odvojenost od ukućana, vreme koje 
provodi u baštenskoj kućici, dani i meseci posmatranja živog 
sveta, vremenskih prilika, nebeskih tela dovode do toga da bolje 
shvati sam život. Kroz mnoge od detaljnih opisa pisac otkriva 

30 Knausgor, U leto, str. 180–181.
31 Pored toga što se ceo boravak na jezeru Valden može shvatiti kao eksperiment, 

podsetimo se da je Toro tokom ove dve godine vršio i konkretna naučna posmatra-
nja (posmatranja mrava pod mikroskopom) i merenja (u cilju izrade mape jezera), 
što njegovo delo približava naučnom diskursu.

32 Knausgor, U leto, str. 53.
33 Henry David Thoreau. Walden. London: Pan Macmillan, 2016, str. 98.
34 Toro, nav. delo, str. 83.
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i delove sebe, svoju prošlost, sadašnjost, svoje loše strane, 
strahove, grubost, ali i nežnost. Mada ne poduzima ništa slično 
naučnom eksperimentu, oslanjajući se pre svega na ranije 
stečena znanja i iskustva, u njegovoj prozi ima nečeg naučnog 
– znatiželja i potreba da se jedan predmet ili pojava sagleda iz 
različitih perspektiva i što objektivnije i temeljnije opiše. Metod 
pomnog posmatranja kao preduslov promišljenog življenja 
konačno i jeste ono što Knausgor želi da prenese čitaocima. U 
prvom pismu nerođenoj ćerki, referišući na teme kao što su krv, 
trava i drveće, Knausgor napominje: „Tu divotu, koju ćeš uskoro 
sresti i videti, veoma je lako izgubiti iz vida, a načina na koji se 
to može desiti ima skoro koliko i ljudi. Zato ti pišem ovu knjigu. 
Hoću da ti pokažem svet, kakav je, tik uz nas, sve vreme.”35 
Istovremeno, pisac je svestan da njegova ćerka neće taj svet 
upoznavati kroz njegove knjige već ponajviše samostalno, što 
je proces koji počinje već od prvog dana: „Čudno je što postoji 
prvi put da čovek vidi nebo, prvi put da vidi sunce, prvi put 
da oseti vazduh na koži.”36 Kroz sve svoje eseje Knausgor kao 
da želi da se vrati upravo tom čudnom osećaju sagledavanja 
okolnog sveta po prvi put. 

Na kraju, ili pre na početku svega, tu je pisanje. Eseji u 
tetralogiji Godišnja doba nastali su i iz potrebe da se pisanju 
priđe sa druge strane: „Želeo sam da pobegnem od sebe, pa sam 
prosto okrenuo pogled ka spolja. […] Oni ličniji aspekti, kako 
i šta ja mislim, probijaju se u opisima, ali fizičko, materijalno 
prisustvo predmeta jeste ono što je važno u ovim knjigama.”37 
Pomno posmatranje okoline piscu treba da pomogne da se 
odvoji od svog duševnog stanja i piše objektivnije i prisutnije. 
U tome i neposredno prirodno okruženje igra ulogu, jer su se 
bašta i kuća u kojoj radi pokazali veoma stimulativnim kao 
prostor u kom su književnost i priroda u neposrednom fizičkom 
kontaktu – knjige naslagane na policama postale su

„prirodan deo mog života, ali više kao cvetovi u bašti nego kao 
knjige. Voleo sam da gledam i jedne i druge – eno ljiljana, eno 
islandskih saga, eno visibaba, eno Džejn En Filips – a kada bih 
izvukao neku knjigu i počeo da je čitam, bilo je to kao da sam 
nabrao cveće i stavio ga u vazu pred sobom.”38

Svakodnevno posmatranje knjiga i prirode donosi nove uvide: 
„Ne samo što uviđam očiglednu vezu između književnosti i 

35 Knausgor, U jesen, str. 14. 
36 Knausgor, U zimu, str. 16.
37 Farsethås, nav. delo.
38 Karl Uve Knausgor. U proleće, preveo Radoš Kosović. Beograd: Booka, 2021, str. 19.
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bašte – tih malih prostora u kojima se nešto inače nedefinisano 
i neogrančeno kultiviše – već je i gajim.”39 Književnost kao i 
šuma, planina ili nebo pisca podseća na to da su njegove ideje 
i njegova „proizvodnja smisla” samo neke od mogućih, kao što 
je i čovek samo jedno od bića koja nastanjuju tu baštu. 

Spontanost i jednostavnost su u prirodi, život komplikuje 
čovek – zaključak je implicitan i u Valdenu i u Godišnjim dobima. 
I Toro i Knausgor usredsređivanjem na prirodno okruženje 
razvijaju temeljniji i promišljeniji pogled na svet u celini. 
Priroda pritom postaje neka vrsta uzora za delovanje, postojano 
i samouvereno, bez suvišnog rasipanja energije, zbog čega će 
Knausgor zažaliti što se i pisanje ne dešava spontano poput 
prirodnog procesa: 

„Svakog leta, kad žito sazri, i ja vozim pokraj njiva u mom 
kraju, uzanim asfaltiranim putevima koji krivudaju blistavim 
krajolikom, tako suvim i zlatnim, dugo sasvim nepomičnim, 
kada čak i vetrenjače miruju, i kad se drveće sa svojim gustim 
zastorima od lišća naprosto proteže ka duboko plavom nebu, 
dok vetar ne naleti i sve se ne pokrene, kao da talas prolazi 
predelom, ja pomislim: kad bi se moglo pisati ovako!”40
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moja sećanja daleko ne sežu. reči 
često znaju da izdaju.

Ne znam koja je godina. Na programu je televizijska emi-
sija Ovidije iz Graba. Feliks Pašić je autor, o čoveku o kojem priča 
ne znam apsolutno ništa, ali sam već prvim minutima emisije 
bio i više nego zainteresovan za njega.

I pomislih nekako nakon te emisije, nakon prvog susreta 
sa Sinanom Gudževićem: gde li je taj mladić koji to više nije, 
šta li sada radi; da li je usamljenik samo u sebi, ili i u čitavom 
svetu? Nahrupa me je melanholije ophrvila tada odjedanput, 
iznebuha nikako, ali iznenada svakako.

I dalje ne pamtim godine. Novi je Sad, jedna crna kuća, u 
njoj isti taj Filolog iz Graba. Preveo je Noćno putovanje Poslanika 
Muhammeda. Priča o toj knjizi, a priči kraja nema. Tu sam već 
želeo da se sa ovim čovekom što češće srećem. 

Godine su i dalje nebitne. Sinan Gudžević počinje da piše 
za Novosti, zagrebačke. O, radosti, o sreće kada sam to saznao! 
Čekalo se (i čeka!) pomno, dečački, da se pojavi novi broj. Narav-
ski, i ne samo zbog njega, ali prvenstveno zbog Sinana. Umalo 
da napišem – čeka se da ih se ugleda na kioscima, ali Novo-
sti i dalje ne dolaze do Srbije. Samo ponekad, primerak ili dva, 
kod omiljenog kolportera. A kod njega se baš pre četiri, pet, a 
mogućno i šest celih godina, u besmisleno slučajnom prolazu, 
iz nepoznatog razloga okrenuh ka desnoj strani gde stajahu 
naslagane novine (a ima li išta lepše od hrpe svežih novina na 
malom mestu?), i gde tada umalo ne doživeh teško objašnjiv 

milan zaviša

Sinan Gudžević: Maksimir i Mirogoj: Knjiga prva, Zvi-
jezde nad Brazilom; Knjiga druga, Demon po imenu 

Sutra, Fraktura, Zaprešić, 2018, i Bendžo u Grabu, 
Službeni glasnik, Beograd, 2020.



šok velebitnih razmera kad ugledah poznati logo među odveć 
znanim naslovima! Prva pomisao je bila da ću i u papirnatom, 
svakonedeljnom obliku moći čitati Sinana Gudževića. Velika je 
to mogućnost u malenom životu svakog od nas. 

*
Njegovi se tekstovi u pravim novinama priželjkuju i čitaju 

kao predah od udara Homo Politicusa, nekada prvi jer se njegovoj 
reči na samu pomisao odoleti ne može, nekada kao spona izme-
đu dva teksta o svakidašnjicama, a nekada, bogami i na kraju, 
kao olakšanje i teško dočekani mir nakon svih tegobnih ispare-
nja. Tu se onda negde, taman među redovima Sinanovim oseća 
onaj fini Huizingov Homo Ludens, čovek kome ništa drugo nije 
ostalo do igre, a iz nje ionako/svakako sve izvire, i u nju sve utiče. 

Eruditivne crtice osebujnih skrovitosti svakodnevice koje 
Sinanovom misaonom vrcavošću na najmanjem terenu dočara-
vaju najzabačenije kutke ljudskih emocija i slabosti okrenute 
ka ogledalu Sutrašnjice, uz osvrt na Juče. To su te reči izvađene 
iz Večnosti. 

Enciklopedijska je širokogrudost koju nesebični Sinan 
daruje svima koji ga čitaju, a da se iz njegovih pisanja ne može 
čak ni nazreti trunka nadobudnosti koja znade da napisanome 
pokvari čitalački žar. Ne – Gudžević baš nasuprot tome, sa bla-
gom dozom skromnosti ulazi u svaki tekst brižljivo docirajući 
neophodne sastojke montaignovskih crtica koje čine svaki nje-
gov minuciozno skrojeni pasus.

*
U ovom trenutku oko nas Alaves daje izjednačujući gol u 

prvenstvenoj utakmici protiv Betisa koji je u prethodnom napadu 
propustio šansu da povede sa dva gola razlike na svom terenu i to 
tako što je odbrambeni igrač Alavesa klizećim startom uleteo na 
loptu koja je išla direktno u gol, a on je tačno sa gol linije uspeo 
da je izbaci u prostor. Gudžević bi Sinan od ovoga znao da iznedri 
tekst. O/U tome je stvar.

*
Putopisi su to neizmerene sorte – mogli bi se čitati kao 

itinereri po znanim i neznanim stazama i bogazama gde živog 
čoveka noga glavom vodi. Kao što ista ta glava tu istu nogu 
vodi ka golu koji može preokrenuti sve. I svet, dakako. Toposi 
poznatih mesta osvetljavaju se iz rašljastih kutova, a nova se 
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na čitaočevu mapu stavljaju u obliku Atlasa Drugoga, nekud i 
nekad odveć znanog, ali u žurbama neotkrivenog. 

Biografije su tu svih onih koje nismo znali, ili nam je zna-
nje tako oskudno o nekima bilo da je potreba za podsećanjem 
na njih bila nam nasušna. I Sinan je to znao, i Sinan to zna. Zato 
i piše, a da te stvari ne mora uopšte biti ni svestan. 

Jezičke su studije to na čijim terenima budući pesnici i 
pisci mogu trenirati učeći od najboljeg. A i mi ostali, koji do-
lazimo da gvirkamo i gledamo, divimo se, upijamo, a ponešto 
i zapamtimo znajući da imamo privilegiju gledati Majstora u 
našem dobu, bez daljnih prepričavanja. 

Memoarski su uvidi ti koje Sinan Gudžević rasprostire po 
stranicama Novosti sećajući se jer sećati se je važno, vraćajući u 
život neke davne ljude, njemu bliske po jednoj ili drugoj stvari 
koji postaju i deo našeg čitalačkog iskustva i saputnici uz Si-
nana na isti onaj način na koji ih on vodi kroz šumu slogova na 
gorućem papiru.

O prijateljstvima, znanim, prijateljstvima neraskidivim, 
prijateljstvima kojima Gudžević udiše novi dah kroz svoju pro-
zu, a čitaocima se čini kao da je te ljude upravo pustio u svoje 
živote kao najbliže srodnike. 

O porodici kojoj Sinan daje baš onakvu ulogu kakvu ima u 
njegovom životu – a važnije nema – uspešno balansirajući da tek-
stovi ne budu suvoparne porodične hronike već brižljivo odabra-
ne epizode povezane sa temom o kojoj upravo tog petka i piše. 

O ljudima su to studije pre svega. O naravima, ćudima, ka-
rakterima koji se vezuju za određeni detalj, sitnicu koju samo 
tanano oko Pesnika može videti, shvatiti, i jezički obraditi. I 
tako iz nedelje u nedelju. 

I to sve pride i kroz stihove koje dobijamo od Sinana sa 
lakoćom prolećne tvari na vetru, i uz koje se liričnost tekstova 
zaogrće za nijansu još svilenijim tonovima.

Pisac je to književne vrste fudbal. 

Kojom piše i o detinjstvu bogom danim – a detinjstvo s 
loptom je veće od realnosti – iz čovekove odrasle perspektive u 
dobroj meri odsanjanim, dubokim, utihnulim snom bez ikakve 
pomisli na Sutra. 

*
... pisati o tome gde li se to krije novinska laž o Veliboru Vaso-

viću, o bitnosti kačketa za stasale klince, o golmanima i njihovim 
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literarnim golmanima – Camusu i Nabokovu, ali i o jednom koji 
piše pesme, o Boroti nakon toga, naravno, Partizanu još naravnije, 
često, često, a što je posve razumljivo, strasno i do kraja, sa bez-
graničnom ljubavlju i te kako lako objašnjivom, o Boži Koprivici 
svako malo, vernom mu prijatelju, bratu po fudbalu i pesništvu, 
a i životu takođe, o antifašizmu, razgovorima raznim, Garrinchi, 
Goetheovom grobu u Rimu koji, zapravo i nije njegov, o zvezdama 
nepokornim, sudijama bremenitih ramena, Davidu Šalamunu, o 
Izetu, Rimljanima ovim i onim, o Bellom, o telefoniranju svekoli-
kom, Makedoniji, divnoj, dodirnutoj, o dimu i duvanu, o latinskim 
nam pesnicima, o vulkanima, hodanju, Sloveniji, o ženama, o, da, 
o Sanji i Biljani, o Ingeborg, o Liljani... o Predragoneu i Židakoneu...

... i koječemu drugome, bitnome i naročito važnome Sinan 
piše dovodeći strast do izraza...

*
A Priča je veća od neuke Stvarnosti. I Sinanovi tekstovi 

jesu odštampani, i mogu da se čitaju, ali iz njih izvire usmena 
reč. Olovna slova dobijaju usta, i čujemo blagog Sinana kako 
svaki tekst sa neobičnim osmejkom čita, uživljen i neiživljen u 
igri reči, života, činjenica, sudbina. I nas pokraj njega kako mu 
neizmerno verujemo. 

Dok se čitaju, Sinanove rečenice udaljavaju čoveka od bri-
ga koje mu stoje nadohvat leve ruke, od onoga što mu je pogle-
dom obuhvaćeno, i organom misli obujmljeno. Vode ga ka jed-
nom drugačijem, a Našem svetu, ka mogućnostima i prilikama, 
ka šansama nekad propuštenim, a nekada i pogođenim, ka neo-
građenoj travnatoj podlozi svega onoga što možemo da uradimo, 
a ne želimo ni sebi samima da priznamo. Sklopovi su to reči koji 
teraju napred, dalje, više i brže, ka golu Verovatnosti i zgoditku 
Večnosti, ka izmeštanju sebe u jednog drugog, e da bi taj drugi 
onom prvom pokazao kako se može biti i bolji samo kada bi 
se ispred nosa videla lopta za kojom je potrebno (po)trčati. Pro-
blem se javlja jer te okrugle bubamare često nema. Sve do Sinana. 
Onda se ispostavlja da nam je odvajkada bila pred očima, a mi je 
samo nismo, ko li će ga već znati zbog čega želeli i videti. 

*
Iako prvenstveno zamišljene kao kolumne, Maksimir i Mi-

rogoj Sinana Gudževića već se vode kao jedan beskonačni fe-
ljton o Životu primjernogmelankolika punog zrele nade, čoveka 
beskrajne zamišljenosti nad rečima koji jednom štiklom uspeva 
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da dobije na zapitanosti nad tekstom ne bi li već u sledećem 
duplom jezičkom pasu pokazao fintu na koju nas je obmanuo 
kako bi uspešno postigao poentu. Staromodni je to šmek u oz-
biljnim novinama što im dodatno podcrtava značaj. 

Stoga je i bitan fakat što je agilna Fraktura ukoričila iza-
brane misli Sinana Gudževića. U dve knjige, dve celine koje se 
mogu čitati paralelno – tekst iz jedne, pa tekst iz druge, zašto 
da ne, i u četiri ruke! – sa dve naslovnice vanrednog Alema 
Ćurina – jednog pregenijalnog tipa, tek da se znade! – gde se 
vidi sva razigranost i rafiniranost njegovog izraza u prikaziva-
nju ličnosti Sinanove, dva ozbiljna, u potpunosti prožimajuća 
karaktera zaokupljena okruglim oblicima Lopte i Sveta, jednako 
pitomi u svojoj neoskrnavljenosti ljudskoj, jednako blaženi u 
svojoj ogledalskoj nasmešenosti. 

Sa druge strane, a opet na istoj, na naslovnici izdanja 
Službenog glasnika portret je Sinanov, lice u krupnom planu, 
to blaženo, miomirisno lice nepatvorenog bića, duboko usidre-
nog u srži životnoga poziva, jasno usmerenog, ali istovremeno 
i svakoj šali sklonog čoveka iz kojeg izvire blaga narav i još to-
pliji pogled. Ilustrativno podeljena na različite vrste drveća oko 
kojih su tematski skupljene kolumne, ova zbirka je ukrašena 
i njihovim crtežima/skicama kao slikovnim rešenjima odmora 
između tekstova u njoj. 

*
Držati u rukama skupljene i izabrane Sinanove tekstove 

nije samo značajno zbog otrgnutosti od prolaznosti novinskog 
papira, pa makar on bio i na nedeljnom nivou (z)gužvan već i 
zbog nove dimenzije koje će te priče dobiti kroz knjiški im oblik. 
Između korica, one postaju deo veće celine, zbirka koju vezuje 
zajednički protagonista, i gde se pojedini motivi ponavljaju, ali 
svaki put u drugačijem kontekstu i obliku. Čak i dok se lista, dok 
se premeću stranice u brzinskom naletu znatiželje, u tom neo-
prostivom grehu nestrpljenja koje ne haje za posle, čak i tada se 
oseća posebna težina papira na kojem je knjiga odštampana te 
se u tom nezaustavljivom naletu emituju posebni blagoglago-
ljivi zvuci kojim slova kao da nastoje da dobiju na staloženosti, 
smirenosti i utabanosti naučene igre, toliko puta ponovljene.

Paralelne su u njoj pripovesti o Igri i Smrti gde će se kroz 
kalamburski totalni fudbal jezičkih bravura (jer je i pisanje to-
talno) podsećati o uzajamnoj vezi, nikad raskidivoj, dva besko-
načna životna soka u čijem nadmetaću neće biti pobednika ma 
koliko se to jednom od njih nekada činilo. 
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Jer nema Smrti osim na papiru. 

No, i tamo vrli Sinan uz nju ide hoteći da mu ne odmakne 
dah njen jer se ona samo na taj način dade ukrotiti.

Mila je Smrt došavša iz Sinanovog pera.

*
Ladanovske, o ladanovske su to karamboleske neuta-

žive vatrometne gladi za Rečju, jednom, samo jednom, onom 
koja će nam svima doći, i nakon koje ćemo znati da su joj sve 
prethodn(ic)e bile vredne truda. 

U Sinanovom džepu je jedna.



дијалектичка искушења 
песничког ума

Најновија збирка песама Саше Радојчића преноси осо-
бено искуство обитавања на дијалектичкој клацкалици 
поезије. Ако бисмо по Канту, чисти, практични и спекулатив-
ни Радојчићев ум, узео је поетички проверене алатке не би ли 
удвољио свом стваралачком импулсу да се огледне у ствари-
ма чије су се суштине његовој спознаји наметнуле. Како би са-
чувао естетски интегритет, он се, притом, доследно опире мо-
рално-дидактичком намету да их именује. Поједностављено 
речено, лирско-медитативно суочење са доживљеним, про-
читаним или спознатим као поновљиво у свом архетипском 
обличју налази се у тематском слоју ове збирке. Суочење по-
степено прераста у обрачунавање. Тај обрачун, међутим, зах-
тева удвајање песничког субјекта, себе-препознавање уједно 
и као објекта и као субјекта песничког изражавања. 

Већ наслов збирке – текстуално изоловани а семан-
тички усложњени стих из уводне песме – „То мора да сам 
такође ја” – указује на епистемолошко, онтолошко, и томе 
следствено и синтаксичко удвајање сопства, које прерас-
та у услов његовог самоизрицања. Опсег, домет и модус 
аутореференције варирају из песме у песму.

Уводна „Саборна песма” афектира зачудност и несва-
кидашњу, хумористички интонирану самосвест субјекта. У 
експозицији песме – компонованој као драмски текст – зати-
чемо два старца у привидно свакодневној ситуацији. Седећи 
„на позном сунцу”, они се, сразмерно расту дужине своје сен-
ке са напредовањем сумрака, повлаче ка још увек осунчаној 
кући, ка нечему блиском, безбедном, ушушканом. Краси их 

јана алексић

Саша Радојчић: То мора да сам такође ја, 
Архипелаг, Београд, 2020.
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моћ евокације и међусобне самилости. Са спољашње се по-
степено прелази на унутрашњу перспективу, те нам песнич-
ки глас открива да се идентификује и са једним и са другим 
лирским јунаком, чиме концептуализује наративни иденти-
тет лирског сопства. Као што присваја обличје првог старца, 
„који пита / верујући да зна одговоре”, он је подједнако и 
други старац, „што одговара / мислећи да разуме питања”. 
Исконска радозналост и стрпљиво одгонетање стварно-
сти одлике су његове у песми освешћене и исповедане 
подвојености. Међутим, у овој диспозицији тај лирски глас 
се разоткрива као трећи актер, оличен у ономе који својим 
говором обједињује и интериоризује особине својих прота-
гониста. Уједно, тај актер је и резонер, будући да удвојеног 
себе коментарише са дистанце, чиме своје оспољено 
двојство објективизује. Услеђује кључни обрт у часу позива 
на вечеру, што је аналогно позиву на вечерњу службу: „на 
то / старци се прену прикупе / саберу у једно / као црква у 
никеји / и ја / мљацкајући свој символ вере / улазим / уну-
тра.” Сопство се интегрише у једно, његова трипартитивна 
структура илити тројичност означава исту суштину са три 
лица, три лирске ипостаси. Црква у Никеји као компаратив 
сабирања, односно саборности тројице у једно сопство је, 
највероватније, алузија на цркву Божанске мудрости, ме-
сту одржавања Првог никејског сабора, на којем је утврђен 
Никејски символ вере. Употребом садашњег глаголског при-
лога „мљацкајући”, поред асоцијације на нуспојаву старости 
и карневалског изокретања формулаичне и сажете испове-
сти хришћанске вере, ставља се подсмешљиво-резигнирани 
нагласак на завршно, еклисиолошки промишљено сабирање 
лица уцеловљене личности самосвесног песничког субјекта.

Ментално и онтичко умножавање сопства пропраћено 
је и телесним манифестацијама, објективацијом властитог 
тела, што је у песми „За сваки случај” индуковано страхом 
за голи живот. Оправдани и егзистенцијално опипљиви 
страх генерише мисаоне дилеме самопропитивању склоног 
субјекта. 

У значењски слојевитој песми „Нити” – ситуираној 
у трећем циклусу „Посвете” – удвајање се одвија у светлу 
онтолошке скепсе. Песничка самосвест у спрези је са онто-
лошком. Онај који пише песму не значи да је присутан као 
стваралац, већ да, иако једва приметан, обитава унутар саме 
песме, онога што јесте. Радојчић одсликава унутрашњу анти-
номичну напетост аутореференције.
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Приликом ређања пројекција могућих преображаја пес-
ничког сопства, према већ иживљеној орфичкој традицији, 
препознатој библијској параболи или историјском усуду, 
песнички глас се у „Песми која се понавља”, посвећеној успо-
мени на песника и уредника Симона Симоновића, заправо 
пита о сврсисходности естетичке као митске или историјске 
егзистенције, без обзира на њену архетипску одрживост, и 
поновљивост њених симболичких слојева у времену. 

Егзистенцијална, аутопоетичка у спрези је са метапое-
тичком равни промишљања стваралаштва. Нелагода самоза-
гледаности подразумева расправу и о песнику интригантним 
аспектима поезије. На пример, метапоетички постављена 
песма „Гуслај богињо гуслај” банализацијом сижеа Хомеро-
ве Илијаде, а поступком палимпсеста разоткрива матрице за 
уобличење великих наратива, али и видове транспоновања 
у очима песничког субјекта тривијалног предлошка – оличе-
ног у људским слабостима и недостацима – у узвишени из-
раз и патос: „Од лупежа начини ратнике / Од њиховог вође 
краља / Охолог и сјајног // По дружини раздели / Храброст 
мудрос славу / Лозу од памтивека.” У свој резиме транс-
цендентних инспиративних исходишта, Радојчић, можда и 
као поборник ентузијастичке поетике, уводи и лирско соп-
ство у својству песника. Главно својство његове самосвести 
јесте аутоиронија која се граничи са презиром. Поред лово-
ровог венца и друштвеног признања, том приликом он од 
богиње за себе иска шансу да креативно допринесе великој, 
непрекидној песми и завреди место у свеколикој поезији. 

Интертекстуалну палимпсестну раван препознајемо у 
препевавању песничког повода Тројанског рата, чија је ви-
новница Хелена Тројанска. У рефренском завршетку пес-
ме „није то она / иста хелена / макар је лепа” долази до 
постмодернистичког заокрета у понирању у митопоетски 
преображај јунакиње у очима ратника, односно у смисао 
њиховог изгинућа са разорним цивилизацијским последи-
цама. Радојчић, вероватно трагајући за поетском правдом, 
луцидно испитује епистемолошке предиспозције естетског 
обликовања митског или историјског садржаја.

Стварање митске слике света песника интересује и у 
песми „Настанак змаја”. У експериментални наратив о ми-
кросвету једног митског бића, у овом случају приземљеног 
и прилагођеног песничкој иронији о невитешким времени-
ма, уводи се фигура „песника од папира”, који је по свом 
хабитусу, отуђен од природе, тиме и од властитих лирских 
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јунака и субјекта. Тиме је наглашенија опозиција песника и 
змаја, макар измишљеног и спрегнутог. 

У метапоетичком кругу песама запажамо и „Манифест”. 
Песник, испољавајући суптилни обзир према поетичким 
нагласцима Војислава Деспотова и Ненада Јовановића, ре-
спектабилно именованих у посвети, тематизује замисао 
прилагођавања поезије захтевима историјског тренутка, од-
носно логике тржишта ради властитог опстанка. Понуђени 
спасоносни и телеолошки концепт премрежен је иронијским 
досеткама: „само када би се песме штампале / на конзерве / 
а то би и поезији добро дошло / прво / била би конзумирана 
/ и друго / смешио би јој се вечни живот у погону за реци-
клажу.” Чини се да је посреди још један интимни обрачун 
песничког субјекта са искуством и епохом.

Тематизација песничке самосвести, и као личног иску-
ства и као познатог феномена у песничкој традицији у збир-
ци То мора да сам такође ја условљена је епистемолошком 
и онтолошком напетошћу самог постојања лирског сопства. 
Према властитом сведочанству у песми „A-letheia”, таква на-
петост бива доведена до крајњих спекулативних граница. 
Сопство изводи опит, чак и стваралачки, аутопоетички, како 
да запоседнутост заборавом предупреди или макар успори. 
Испољена трансперсоналност, међутим, захтева нови вид 
суочења са активностима меморије. Заборав се фигуратив-
но изједначава са крадљивцем сећања и знања, приписује се 
трећем, непознатом лицу: „око мене / заборављене ствари / 
места имена стихови / дани који су прошли / између / ето то 
ми неко краде.” Неодређеном именичком заменицом „неко” 
означена је сила која од сопства отима ствари насушне за 
самоспознају и егзистенцијалну самопотврду. Алијенацијом 
у самоозначавању, лирско сопство жели да се огради од 
искушења заборава, као и механизма што у њему самом гене-
рише забрињавајуће искуство. Отуда, у поенти, Радојчић, на 
темељу Хајдегерове философске запитаности, отвара велику 
тему песничког идентитета заснованог на култури памћења 
и традицији и дијалектичком смицалицом поставља питање 
идентитета заборава. Међутим, своју завршну запитаност му-
дро оставља да лебди на поседу реторике.   

Препричавајући анегдоту из личног живота, стару 
тридесет година у песми „Успомена”, песник намерно – као 
својеврсни обрачун са немилосрдним притиском заборава 
– меморабилни нагласак са поља спекулативне и цизелира-
не културе коју одређује поза, пребацује на људску раван. 
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Новопридошли времешни путник, оличење свежине народ-
ске мудрости и морала, опомиње своје сапутнике на суш-
таство непатворног и честитог живота, симболичким гестом 
даривања коцки шећера, свога скромног имања у том тре-
нутку. Узгредница „да ме се по добру сећате” постаје тако 
окидач за ултимативни избор онога што вреди похранити у 
својој меморији. 

Упркос променама позиције песничког гласа у поје-
диначним песмама, у исказу је уочљива сабраност и консек-
вентност ауторске инстанце. Смењивање мотива и фигура 
одвија се дуж саме тематске линије, а преовладава стилско-
језичка једноставност, кроз које је провучена ненаметљива 
сентенциозност. Сведеност у артикулацији и минимали-
стички форматиране песничке слике, без обзира на њихову 
садржинску живописност и значењску слојевитост, могу се 
сматрати поетичком особеношћу Саше Радојчића, али и не-
упитним естетским врлинама његовог песништва. Присутне 
су референце на ванпесничку стварност, понека афористич-
ка упадица, а местимице и дијалектички обрт. 

Управо је наглашено очуђење, не само песнички посту-
пак, већ иницијално полазиште за одгонетање појава и сила 
у окружењу. Лирски говор је одраз зачуђеног и над ствари-
ма замишљеног песничког лика, наивно замишљеног и над 
сопственим одразом. А аутопоетичка наивност – испољена 
у Радојчићевим песмама – подразумева запажање метафи-
зичке нутрине ствари у њиховом расутом одразу, због чега 
је налик оној коју у тзв. транссимболистичком песништву 
примећује Тихомир Брајовић. Задатак песника отуда је да пес-
ничким језиком оплоди идеју и преведе је у стварност песме. 

Једно од обележја ове књиге песама јесте и иронија са 
задршком. Њоме се упућује на искривљење, ексцес, омаш-
ку али без прекора. Као да песникова филозофска подлога 
није искључиво резигнација просвећеног појединца, већ суп-
тилно наговештена самилост према предоченом току ствари 
како их је регистровао искошени и за чуђење приправни 
песников поглед. Зауздана иронија, међутим, уједно је и па-
раван за сопство. Оно не жели да ода више од оног што је 
пружио самим исказом. Зато врло вешто и пажљиво барата 
језиком. Ипак, не сме се сумњати у његову искреност. Упра-
во зато што Радојчићево поетичко устројење у овој књизи, 
чије је кључна ознака исповест, као услов концептуализације 
изискује непатвореност. Исповест, међутим, није молитве-
на, већ израз интимне комуникације са собом и читаоцем 
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сензибилисаним за уважавање поверених му скривено-
сти стварности субјекта. Песничка слика се отуда заснива 
на мотивима пренесеним некоме у поверењу. Истовремено, 
Радојчићева иронијска зачуђеност над собом и светом нерет-
ко је хумористички интонирана. Шаљиви призвук појединих 
стихова унеколико подсећа на хумор уприличен у песми 
„Ноћне чини” Борислава Радовића. Радојчић тиме као да 
настоји да примећене алогичности, аномалије, тешко решиве 
или граничне ситуације сагледа са ведрије стране, не би ли их 
учинио подношљивијим, а озбиљна филозофска и књижевна 
питања приступачнијим свакодневном искуству.

Нешто тмурнији, па и срдитији тон затичемо у сре-
дишњој поеми збирке „Овај град”. Прибегавши отвореној 
критици хабитуса и ментатилита житеља града који ум-
ногоме утиче на откривењски градски лик, песимистички 
настројени субјект покушава да направи неопходни резонер-
ски одмак који ће укинути сваку могућност идентификације. 
Зато, као меру истинске етичке хигијене, призива библијски 
размерену слику потопа. Омеђивши и локализујући своје 
запажање разједајуће прашинасте структуре нашег кривот-
вореног бивства, песник заправо разобличава преовлађујуће 
културне и духовне моделе наше реалности. Слично овој, у 
песми „Опустошени град” из првог циклуса Радојчић резиг-
нирано опева свеопшту какофонију и отуђење, чији је исход 
пустоп и мук, истичући, у кулминативној завршници, демон-
ску страну обитавања у граду.

Примењену дијалектику понирања у другост сопства 
проналазимо у једној од естетски најупечатљивијих песа-
ма збирке „Зналац дијалектике”. Овде су покренута не само 
спорна питања природе стваралаштва, односно критеријума 
за позиционирање у култури, већ и питања критичког и умет-
ничког кредибилитета заснованог на искуству. Услед тога до-
лази до преокрета аксиолошких параметара, али и преокре-
та на релацији отац-син, не у биолошком већ у статусном 
и епистемолошком смислу. Субјект је у извесним годинама 
стасао да буде меродавним критичарем и потенцијалним 
креативним ментором свога оца, вечитог писца почетника, 
који се опире културним законитостима. Управо у тој латент-
ности, у том неизреченом и недогођеном вишку спознаје, па 
и емоција, промаља се дијалектика њиховог специфичног 
односа. Ту дијалектику спознаје тренирани аналитички ум 
сина који као арбитар за оцену очевог талента, пропушта да 
му пружи тражену подршку и подели подразумеван очински 
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савет, при чему стварни син не жели да повреди ствара-
лачки интегритет свога оца, али који својим ћутањем ипак 
повређује. Пропуштена прилика за реализацију истинског 
односа у тренутно измењеним улогама сина као оца и оца 
као сина, не проистиче из стида или слепог поштовања ау-
торитета услед традиционалне утројене хијерахије односа 
старији-млађи која прети да се поремети, већ из спознања 
дијалектике позиције актера тог односа. Син тако својим 
примером сведочи оно што његов отац иницијално презире 
– естетичку и етичку хипокризију у култури. 

У аутопоетичком слоју се са унутрашњих питања 
поезије преселило на облике писања у култури, где је по-
средством очевог одраза провучена имплицитна песникова 
критика намета стварања искључиво културних производа 
мањег или већег савршенства. Управо са свешћу о симбо-
личком карактеру књижевних резултата, сведених на домен 
културе, Саша Радојчић је овом збирком песама покренуо 
важно питање одговорности уметника за човека и пружио 
естетски релевантан допринос реалистичком стваралаштву, 
које стреми ка изласку из културе и ка нужном преображају 
света – а како сугерише кратка епилошка песма – у љубави.
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јединствена личност српске културе 
и императив сећања

Oбележавајући деведесет година од рођења Борислава 
Пекића, Библиотека града Београда протекле године публи-
ковала је зборник посвећен знаменитом писцу, који отвара 
текст биографске провенијенције „Борислав Пекић, апостол 
слободе” Срђана Цветковића. Егзистенцијална и ствара-
лачка Пекићева путања оцртана је од његовог детињства и 
војвођанско-црногорског порекла преко младих бунтовних 
година (приступа омладинским илегалним организацијама, 
акције режимског чишћења Треће мушке гимназије од „ре-
акционарних елемената”, процеса СДОЈ-у пред београдским 
Окружним судом, пресуде и затворских година које су писцу 
трајно нарушиле здравље) све до студија психологије, брака 
са Љиљаном Глишић, његове плодне драматуршке/литерар-
не делатности, учешћа у протестима 1968. године, одласка у 
Лондон како би потврдио „унутрашњу уметничку слободу”, 
обнове Демократске странке, учешћа у протестима 1991. го-
дине, кандидатуре за народног посланика у Раковици и, на-
послетку, смрти 1992. године. 

Евоцирајући сећања на дружење са Пекићем током 
студентских дана, Наташа Мијушковић бележи текст „Пекић 
и ми” у којем, уз апострофирање знамените студијске групе 
на психологији (чинили су је Селенић, Булатовић, Макавејев, 
Јеротић, Димитријевић и др.), обликује портрет писца. Аутор-
ка запажа да се Душко, како су Пекића пријатељи називали, 
чинио старијим и озбиљнијим како због необичног изгледа – 
донкихотовске висине, брадице, бледог лица човека „духа и 
пера” и одевања „као са фотографија наших очева и рођака” 

виолета митровић

Михајло Пантић (пр.): Океан Пекић, 
Библиотека града Београда, Београд, 2020.
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које демонстрира отпор према рушењу „старих добрих 
грађанских вредности” – тако и због елоквенције, ерудиције, 
мисаоне оригиналности, истраживачког и полемичког дара, 
који се опире ригидном, једноликом погледу на свет, и духо-
витости „супериорне врсте, „која се обично приписује Енгле-
зима, када је шала управљена углавном на сопствени рачун.” 
Подстакнута жељом да одагна вишедеценијско осећање 
кривице „према старом, добром другу” Мијушковић сведо-
чи о Пекићевој молби да његову приповетку она штампа 
под својим именом и њеном одбијању молбе „из неке врсте 
младалачког поштења које не дозвољава да се китимо туђим 
перјем.” Текст обогаћује осврт на интимну страну пишчеве 
личности, те ауторка истиче да је Пекић умео да затражи са-
вет „када би био нерасположен због неких љубавних неспо-
разума” са изабраницом Љиљаном, али и да рационално (не 
и хладно) слуша проблеме других. Поред господства у којем 
препознаје Пекићеву крунску особину, Мијушковић истиче 
пишчево чојство: „Пекић, без обзира на мучна и тешка ис-
куства у младости, није развио у себи осећања осветништва, 
огорчености, горчине и мрзитељства, чак ни према виновни-
цима својих патњи.”

Сећања на дубровачке дане раног пролећа 1968. годи-
не чија су јутра била посвећена обиласку града  уз „,стил-
ске вежбеʼ из архитектуре”, а поподневни и вечерњи часови  
раду, описана су у првом одељку троделног текста „Мирење 
са сећањима” Ђорђа Лебовића. У козерском, жовијалном и 
самоиронијском маниру, Лебовић сведочи не само о зајед- 
ничком разгледању архитектонских споменика, него и о 
занимљивим згодама попут оне у којој је Пекић, лажно пред- 
стављајући себе и Лебовића као историчаре уметности и са-
раднике Академије наука који су допутовали како би у ка-
тедрали Свете Госпе погледали благо, опата назвао „дртином 
догматском” будући да им није дозволио да уђу приметивши 
да се претходно нису прекрстили. У смеховном духу Лебовић 
бележи и Пекићева нервирања због његове брачне нестално-
сти и тривијалних описа предела, истовремено наглашавајући 
широк дијапазон тема њихових дубровачких разговора 
(потешкоће током писања Градитеља јер је недостајао кров, 
тј. смисао дела, насиље као основна људска делатност, уред-
ништво у Књижевним новинама, израелско-арапски рат и Из-
раел као подручје на којем се, како Пекић сматра, „испитује 
наше памћење и наша савест”). Одељак „Златибор, 1969” ак-
тивира опис заједничког решавања секвенце у сценарију за 
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играни филм Мост и чињеницу да је студентски бунт 1968. го-
дине Пекићу даровао коначно уобличење романа Ходочашће 
Арсенија Његована, док део „Кровови” одгонета наслов текста 
– Лебовићево мирење са сећањима иако сугеришу пролаз-
ност – окончавајући се белешком о Пекићевом овоземаљском 
нестајању које се разумева као „кров живота”.

У тексту „Србин у Лондону” списатељска пажња Б. М. 
Михиза оријентисана је најпре ка опису Пекићевог карак-
тера: он је „крвопилан раденик” који „реч држи као да је 
шкотски горштак, и држи до тога да је и други држе”, „дра-
гоцено одан људима и идејама које прими за своје”, „тврд 
човек од ставова и принципа срећом без педантерије и сит-
ничавости” који „не трпи шарлатанство, прејаку, неодмере-
ну реч и наше сентименталне, словенске изливе”. Истичући 
изненадну Пекићеву појаву у српској књижевности, Михиз 
запажа значајне поетичке константе тог „скептика моћне 
имагинације” (тендирање ка моралним, интелектуалним, по-
литичким и историјским проблемима и грађење парадок-
салне интелектуалне текстуалне конструкције). Осврнувши 
се на рецепцијски аспект Пекићевог дела, чињеницу да оно 
од читаоца захтева свестрано образовање, концентрисану 
пажњу и спремност да се пишчево перо следи у разним 
дигресијама, Михиз бележи релевантну и недовољно ис-
тицану истину поводом Златног руна: Пекић је „тако поста-
вио своје главно дело, да можда први пут у историји свет-
ске књижевности проведе и отпрати једну породицу кроз 
дугих двадесет векова.” Три године раније Михиз објављује 
у Савременику у епистоларној форми још један Пекићу 
посвећен текст – уједно интегрални део овог зборника – 
који, пастиширајући стил и језик писама које су Његовани 
размењивали, поенту остварује у запитаности како ће тај пи-
сац спекулант, домишљало, мудријаш, размишљач, конструк-
тор „такав и толики стати у ово наше књижевство”: „јербо 
оно списатеља Ваше сорте никада није имало, па следствено 
томе, није ни привику на њега стекло.”

Наводећи прилике које су га зближиле са Пекићем 
(суђење Миодрагу Булатовићу на које су били позвани као 
сведоци, сарадња у Савременику, учешће на демонстрацијама 
1968. године и 1991. године), Палавестра текстом „Урна на поли-
ци са књигама” минуциозно и сугестивно осветљава фигуру 
писца, његову духовитост, бројна пријатељства, заокупљеност 
мотивом преобраћеништва и мимикрије, филозофијом и 
типологијом компромиса, али и страсно ангажовање његове 
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личности као отелотворења „грађанског отпора, непосред-
но и признату жртву комунистичког насиља” у политичкој 
јавности и обновљеној опозиционој Демократској странци. 
Палавестрин текст, дочаравајући дане када су њему и његовој 
супрузи Пекић и Љиљана уступили стан у поткровљу ста-
ре и лепе куће на Ленокс Гарденсу, подједнако пружа осврт 
на Пекићев интимни свет: на његову радну собу, скучену и 
уредну „као фиока за рубље старе уседелице”, његове хобије 
(цвеће, сакупљање разноврсног камења), као и на животне 
навике и начине функционисања предмета и бића у ста-
ну (Његовог Величанства Мачка и Њеног Величанства Маце, 
како је ћерки тепао). Текст апострофира њихове разговоре 
о критичкој књижевности, али и Палавестрине напоре да 
Пекића одговори од писања утопијских пројеката и убеди га у 
окретање грађанском роману и Сребрној руци сматрајући да 
балканске и византијске теме треба да претходе „екуменској 
визији негативне утопије.”

Рекапитулирајући посредне и непосредне облике от- 
кривања Пекићевог лика и дела, 

текст Душана Пувачића „Пекић у Лондону” сведочи о 
енглеским дружењима знаменитог писца и Пувачића, који је 
као лектор за српскохрватски језик најпре радио на Ланка-
стерском, а потом и Лондонском универзитету. Пувачић до-
чара први неформални сусрет са Пекићем у његовом дому 
на Вемблију, њихова дуга ноћна ћаскања, спознају да је срео 
лежерног, ненаметљивог, господствено срдачног „човека не-
вероватне енергије и импресивне систематичности”. Текст 
тематизује разлоге Пекићевог одласка у Лондон, посете „ин-
тернационалног неуротика Киша”, тешкоће поводом трагања 
за енглеским издавачем Беснила, пишчеву очараност светом 
компјутера и чињеницу да је његова комеморација у Лон-
донском огранку српских писаца симболично подстакла 
помирење старе и нове књижевне емиграције.

Нежношћу и лиризмом импрегниран текст Виде Огње- 
новић „Имена цвећа” не само да описује ауторкине по-
сете Пекићима у Лондону, него на рафиниран и вивидан 
начин контурише Пекићеву фигуру, његову домаћинску 
предусретљивост и импресивна знања о родовима и зако-
нима у турској војсци, али и о именима/особинама цвећа 
исказана док је, испраћајући гошћу на воз, погледом преби-
рао по букету цвећа непознате госпође. Контемплирајући о 
познавању имена цвећа као појавном облику љубави пре-
ма отаџбини, Огњеновићева финализује текст у дирљиво 
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повишеном емоционалном регистру, свесна да су посете 
надвладане вечним законом ћутања.

Изразито иронијски, до карикатуралног нивоа доведен 
текст Драгослава Михаиловића „Да ли је Борислав Пекић 
шпијун” сведочи о „добрим старим титовским временима”, 
толиком подозрењу са којим се Михаиловић неоправдано 
суочио објавивши приповетку посвећену Пекићу да, сар-
кастично спрам комунистичких власти, у инверзном духу, 
бележи како Пекић можда јесте шпијун и да је заиста наи-
вно веровати да се он у Лондону бави цвећем и књигама. У 
зборник је уврштен и Михаиловићев текст „Гласови мојих 
умрлих пријатеља”, беседа у Атељеу 212 1999. године пово-
дом Пекићеве Корешподенције, у којој поред жалости због 
губитка драгоцене, а „скромне незапажености” оличене у 
Пекићевом бићу, аутор изражава тугу због других умрлих 
пријатеља који су били део представе.

Текст „Прилог проучавању Пекићевог стваралачког 
поступка” Владете Јанковића активира различите теме: од 
дружења током заједничког рада за Југословенску секцију 
Би-Би-Сија – када су разговори одисали Пекићевим „ду-
ховним аристократизмом” – преко његовог драматурш-
ког рада, стваралачке енергије па до значајних пишчевих 
аутореференцијалних исказа о есејизираним дневничким 
белешкама. Необичношћу се истичу две епизоде: у првој 
Јанковић сведочи о Пекићевој треми пред микрофоном и 
преседану који је Би-Би-Си учинио доневши му тражени 
виски (такав уступак приређен је само Черчилу кад се, то-
ком битке за Британију, преко радија обраћао нацији), док 
друга наглашава Пекићев профетски одабир 1991. године као 
последње године свог стваралачког века.

Након кратког осврта на Пекићев живот, текст „Адамов 
кишобран” Чарлса Симића усмерен је ка детаљној анализи 
сижеа, идејности, карактеризације и наративног поступка 
сотије Како упокојити вампира. Док Штајнбрехера перце-
пира као отелотворење ужасавајућих идеја блиских Шми-
товом ставу о држави која да би била здрава мора да има 
непријатеље, а Рутковског као репрезента „посебне спо-
собности интелектуалца да игнорише зло тако што ће га 
одбацити објашњењима”, у лику Адама Трпковића Симић 
препознаје јединог правог хероја „ове трагичне фарсе”.

У зборник су интегрисана и два текста Радослава 
Братића: „Писац као Прометеј својих јунака”, у којем аутор 
истиче Пекића као човека највиших моралних принципа, 
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и текст „С Пекићем, у предвечерје” конципиран као асо- 
цијативно низана сума анегдота. Међу најупечатљивије, 
најдуховитије сцене које Братић наводи спада Пекићево 
закључавање Киша и Ковача на првом спрату дубровачког 
хотела „Аргентина”  како би, пошто су изјавили да Пекићеве 
књиге нису читали, наглас и наизменично читали Губелкијана, 
као и вече када је Пекић, подстакнут Братићевом изазивач-
ком тврдњом поводом његове наводне неумешности у бе-
седништву, бриљирао држећи говор до касних часова.

Ослањајући се на Пекићева дела Генерали или срод-
ство по оружју, Корешподенцију, есеј „Историјски роман и 
историјска реалност”, причу „Мегалос Масторас и његово 
дело”, као и на његове ставове поводом односа историје и 
псеудоисторије/метаисторије, Радивој Радић у тексту „Да ли 
је Борислав Пекић могао да буде историчар?” трага за од-
говором на питање „какви би књижевници могли да буду 
историчари?” Иако свестан да би се Пекић спрам постулата 
критичке историографије и методологије осећао као „див 
у Прокрустовој постељи”, и верујући у тачност Буркхартове 
тезе да до историјске истине долазе једино песници, Радић 
ипак недвосмислено закључује да ерудиција и „обдареност 
да се из једног скромног податка извуче толико историјских 
сазвучја” препоручују Пекића за бављење историјском на-
уком.

Евоцирајући три сусрета са Пекићем и утисак да је 
реч о човеку „који је демонизам свог талента претворио у 
апостолску мисију”, Михајло Пантић већ насловном одред-
ницом текста „Океан Пекић” указује на безобалну опсеж-
ност/комплексност пишчевог дела апострофирајући да 
је његовом смрћу умрло дванаест српских писаца: Пекић 
романсијер, приповедач, хроничар, новелист, мемоарист, 
драмски писац, тв и радио-драмски писац, филмски сцена-
риста, science fiction author, писац утопија и антиутопија, 
писац дневника, есејист, публициста и фељтонист. По-
ред тога што истиче значај метафоричког склопа затвор/
цивилизација за Пекићево дело утемељујући истовремено 
појам историофагије као стваралачког механизма у којем 
креативна свест прождирући историју и „прерађујући 
њен крш ствара нови, литерарни ентитет”, Пантић истиче 
и постојаност Пекићевих моралних принципа и иронијски, 
разбокорено аргументован однос према стварности. Управо 
у њима препознају се вредности које у условима актуелног 
социјалног опадања недостају, уједно и разлози због којих је 



„потребно да освежимо памћење на Пекићеве промишљене, 
принципијелне ставове о политици”.

Први део текста „Време чуда и време речи” Гојка 
Божовића, којим се зборник затвара, посвећен је Пекићевом 
опусу као засебној целини спрам опуса савремене српске ли-
тературе, Златном руну као крајњем књижевно-аксиолошком 
домету/параметру, пишчевој критици материјалистичке 
цивилизације, његовом делу као сусретишту идеје и њеног 
сумњичавог преиспитивања, историјског и антрополошког 
хоризонта, историје и историографске метафикције, мо-
дернистичких захтева етике и сазнања и постмодернистич-
ке сумње у свет. Други део текста пак описује Божовићев 
неочекиван сусрет са Пекићем 1991. године у Новом Саду, 
у прегрејаној, бучној атмосфери Бранковог кола и пес-
ничког „натпевавања и натпричавања” која, не погодујући 
Пекићевим дугим, тихим, садржајним реченицама, показује 
како „тако често разумне речи губе право на публику.”

Обједињујући рецентна и раније публикована писана 
сведочанства разних аутора о Пекићевом животу и делу, 
без изузетка уобличена са поштовањем и глорификовањем 
јединствене личности у српској култури, инкорпорирајући 
истовремено фотографије из разноликих етапа Пекићевог 
живота, факсимил сведочанства о завршеном четвртом раз-
реду и чланске карте ПЕН центра, као и верну копију ру-
кописа Година које су појели скакавци, овај зборник свој 
значај остварује не само у изразитим литерарним/естет-
ским квалитетима и ванлитерарним/биографским подаци-
ма/успоменама што фигуру писца чине рељефном, живот-
ном, него и тиме што фигурира као сигнал континуираног 
сећања и нужне ревитализације оних вредности које баш-
тини Пекићев целокупан живот и његово књижевно дело.
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плес жиле на слепоочници, 
или: бол на додир

Тражити, не значи нужно наћи, али и наћи не значи за-
уставити се у трагању. Прва асоцијација не подразумева ко-
нац потраге у виду разрешења, али његово присуство, макар 
и у траговима, увек иницира нов почетак уласка у вртлог. Чу-
вена је прича која говори о томе, како су се лекари у 17. веку 
штитили, лечећи пацијенте оболеле од куге. Они су носили 
дуге, дрвене штапове, да би избегли директан контакт са за-
раженим телом, као и чудновату маску са дугим кљуном, на-
лик птичијем, који је био испуњен мирисима ароматичних 
биљака за које се веровало да представљају филтер који је 
пречишћавао болешћу загађен ваздух да, као такав, не би 
доспео у плућа лекара. За песникињу, поезија јесте спасо-
носни филтер који прочишћава ваздух који улази у душу, од 
удеса светских зала, при чему се ауторка не либи да додир-
не „живе” ране оболелих тела, и удахне загађен ваздух, без 
маске. Џанковићева није роб својих убеђења, али чврсто за-
ступа и брани властите ставове, каткад чак и на подсвесном, 
потпраговном, сублиминалном нивоу, храбро и самоуверено. 
Њена бескомпромисна увереност и решеност да еликсирско 
начело живота постави на пиједестал највише вредности, 
упоредива је са једном занимљивом анегдотом коју је из-
нео чувени модерни филозоф 20. века, Карл Јасперс, у свом 
делу: „Филозофија егзистенције”. Наиме, он помиње причу о 
једној девојчици којој је отац предочио да Земља има облик 
лопте, и да се креће око своје осе, на шта је девојчица гласно 
ускликнула: „То није истина”! Потом је лупила ногом о земљу 
и додала: „Земља стоји чврсто! Ја ипак верујем само у оно 

маријана јовелић

Бирсена Џанковић: Отворена књига затворена, 
Грађански форум, Нови Пазар 2020.
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што видим!” На то је отац изјавио: „Па онда ти не верујеш ни 
у доброг Бога, јер ни њега не можеш да видиш”. Девојчица се 
на ову опаску оштро тргнула и узвикнула одлучно: „Грешка! 
Када њега не би било, онда не би било ни нас!” Песникиња 
и у својој новој књизи штедро отвара свету раскош свог 
унутарњег бића, потврђујући Шопенхаурову тезу, да нема 
објекта без субјекта, као што нема ни субјекта без објекта. 
Њена поезија благоглагољиво кореспондира са титравим 
флуидом живота, не сводећи се једнострано на херметизо-
ван свет стерилних књижевних епрувета. 

У ауторкиним суптилно изведеним филозофемама, 
а са аспекта филозофичности поетског исказа, уочавамо 
најмање пет тенденција, од којих свака поседује сопстве-
но стиховно, емпиријско утемељење. Реч је о следећим 
поступцима: 1. Принцип контра-сегрегације у версичкој 
конструкцији и принцип стиховања „IN SITU”; 2. Принцип 
двосмерног трансфера, или изврнуте рукавице (претварање 
у супротност); 3. Поетска асертивност; 4. интелектуална 
(аутореференцијална, ауторефлексивна) редефиниција; 5. 
Самоактуализација поетског стварања кроз принцип пози-
тивног сукоба.

1. Принцип контра-сегрегације у версичкој кон-
струкцијии принцип стиховања „IN SITU”. Размотримо ли 
првопоменути поступак, можемо закључити да песникиња, 
готово јунговски, у поетском стварању креира својеврсну 
методологију интернализације и екстернализације стихов-
ности. Наиме, стихови су окренути једни према другима (ин-
тровертирани и екстравертирани) и то омогућава особиту 
интрастиховну и интерстиховну размену и комуникацију. 
Преко ове, остварује се синкретизам, особено мешање по-
етског материјала и лирске есенције, а да тај синкрети-
зам не добије епитет једнодимензионалног еклектицизма. 
Међутим, окретање самоме себи неретко је погубно, и прети 
да упадне у штетни circulus vitiosus (зачарани круг), ако га 
ауторка лиши читаочевог активизма. Џанковићева правилно 
осећа, да је од велике важности остваривање тзв. читалач-
ко-ауторске контактности коју она, систематски и одлучно, 
методолошки спроводи у делу. Читалац, једнако као и она, 
добија могућност, да у функцији актера испише и допише 
редове књиге, што ову књигу чини отвореном и корелатив-
но-инверзном са објективним реалитетом. Емил Диркем 
каже, да не постоји једно него увек више самоубистава. 
Наиме, стихови на карактеристичан начин хране реалитет, 
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као што и овај поткрепљује стихове. У лиричком смислу, 
самоубиство би било поједностављено свођење писања на 
самодовољну стиховну аутофагоцитозу (самопрождирање). 
Лирски субјект вапи за извршењем лековите коресподентне 
интеграције на релацији: лирички слој – стварносни слој, и 
у томе маестрално успева. 

Песникиња пише у даху, и директно се суочава са из-
вориштем свога бола. Тај сусрет са властитом нутрином, 
иако буран, бива савршено избалансирано изведен. Термин 
„IN SITU”, датира још из 15. века. Наиме, у поменуто време, 
тврђаве су се освајале опсадним, хладним, бацачким справа-
ма, уз коришћење камених кугли огромних димензија, које 
нису могле бити превожене запрегом, због своје прекомерне 
масе и величине, него су израђиване директно испод зидина 
тврђаве која је опседнута, тј. „IN SITU”. Аналогно наведеном, 
у архитектури песникињиног појања, наилазимо на огром-
не наслаге личног и колективистичког, које творе велике 
поетско-артиљеријске кугле, помоћу којих она непогрешиво 
прецизно погађа, освајајући изграђене мете на стихованом 
простору. Поткрепљење изнетог налазимо у следећим сти-
ховима: „Завладаће тишине, док ишчитаван будеш.” Такође, 
песникиња каже: „Отргнути обилазимо кружнице туђих жи-
вота, своје сечемо и распарчавамо, џелати смо својих потома-
ка и трагова, странице кидамо, књиге иза леђа бацамо.” По-
том, Џанковићева вели: „Време које немам, немилосрдно кроз 
прсте пропуштам, клизим између зуба. Чекића и наковња.” 
Песникиња додаје кроз шапат: „А ти душо смирена, врати се.”

2. Принцип двосмерног трансфера, или изврнуте 
рукавице (претварање у супротност). Херман Хесе каже, 
да је супротност сваке истине такође истина. У поступку 
тзв. реактивне формације, одн. претварања у супротност, 
Џанковићева тражи лек (противотров) из самог отрова, 
откривајући да не мора све да буде баш тако црно, попут 
Сократа за кога се тврди да је испио сам отров, а наука 
установљава да је у питању био чај од кукуте. Ауторка  по-
кушава да схвати замршене каузалитете догађаја, и да у 
безмало античком, конструктивистичком духу, на један сти-
мулативно-виталистички и антропоцентрички начин пру-
жи оптимистичке оквире савладавања тегобног процеса 
идентификације са слојевитом материјом која мења обличје 
из фројдистичког Танатоса у животодарни Ерос, и обрнуто. 
Песникиња је свесна, да између стваралачког и разаралачког 
ентитета постоје, истодобно, и антагонизам и синергизам и 
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да један облик егзистентности, по принципу спојених судо-
ва, скоро неприметно прелази у другу форму. Ако се овој 
биологистичко-нативистичкој компоненти придода и агре-
сивни социјални стратум, онда бујању рушилаштва живо-
писни Ерос одлучно стаје на пут, отварајући исцелитељску 
перспективу еманацији Добра. О изреченом сведоче следећи 
стихови: „Куд поглед жудно бациш, ту ће му и конац бити”, 
или ови стихови. „Умало се ни (је) десио живот, шапат прије 
тишине.” Песникиња, надаље, вели: „Под језиком мед, а под 
непцем жеђ. Осијећам укус нутрине из руку бијелих.”

3. Поетска асертивност. Џанковићева, као важну алат-
ку свог поетског стварања, употребљава тзв. три Сократова 
сита: „Да ли је истинито? Да ли је добро? Да ли користи? 
Песникиња своје лирске ставове износи на адекватно-асер-
тиван начин, уз присуство осебујне песничке аргументације, 
зидајући своју лирску зиданицу на утемељеним вредно-
стима алтруистичке перцепције хуманих људских посту-
лата. Она не виче. Она не галами. Она не прави ларму, него 
тихо узиђује истину у одбрамбени тврђавски зид своје 
фортификацијске филозофије. О овоме говоре следећи 
стихови: „Снивачу је вечити сан близу. Порука је што птица 
бела донесе.” Надаље, она збори: „Кроз времена, лаганим ко-
раком, преко убијених дана весело поскакујемо око укопа-
них година, безбрижни.” Ауторка напомиње: „Без јучер, без 
сјутра, трајемо сада.”

4. Интелектуална (аутореференцијална, аутореф-
лексивна) редефиниција. Барух де Спиноза, чувени фило-
зоф 17. века рекао је: „Све што је узвишено, исто је толико 
тешко, колико је и ретко”. Песникиња доноси један ориги-
налан вид емоционалности. Њен сензуализам нужно про-
истиче из чулног тајанства аутореференцијалног и ауто-
рефлексивног. Њена поезија је мисаона, а фантастичан слој 
свепрожимајуће имагинативности твори и продукује осо-
бено истанчан, оригиналан и чист осет, налик изворности 
и непатворености горског кристала. Емоционалност рођена 
из снажног интелекта, али уз претежан утицај интензивне 
имагинативности као његовог корифеја, лишена је јефтиног 
патоса и површне сладуњавости једностраног сентимента. 
Овим методом, песникиња десакрализује и детронизира 
„његово височанство” интелект, чиме се као шарени лептир 
из стадијума лутке, рађа избрушено-сиров осећај. Горе наве-
дено потврђују следећи стихови: „Листови покидани, пера 
сасушена, у теби црв, испод тебе хладно, око тебе бијело. 
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Окупира те мрак. Изнад тебе тишине.” Надаље, Џанковићева 
додаје: „Зид, поглед за руке прикован, кичма ветром око-
вана.” Продужимо ли даље у потрази за стиховима који 
поткрепљују наведену тврдњу, наилазимо на право благо 
које говори следеће: „И кад се сваки чвор развеже. И кад 
свакој причи приповедач краја види. И када се књиге затво-
ре, а мастило пресахне, онај што истину заборавио није, чује 
мир, мир.” Доказ да емоционалност произилази из раскошне 
имагинативности доносе нам и следећи стихови: „Челиком 
распорите грудни кош, да продишете.”

5. Самоактуализација поетског стварања кроз прин-
цип позитивног сукоба. Песме из ове књиге нису самос-
врховите. Њихов циљ јесте напредак и сазнајно-духовно 
узрастање конзумента и аутора, кроз дефинисање конкрет-
них домета који произилазе из вертикално-пирамидално 
распоређених мотива. Њихово задовољење повисује ниво 
аспирације саме ауторке, омогућавајући јој да непрестано 
помера границе свог емоционално-умног хабитуса. Још је 
Гете рекао: „Бескористан живот је исто што и прерана смрт.” 
Карл Роџерс, представник хуманистичке психологије, рекао 
је следеће: „Кад гледам на свет – песимистичан сам, када 
гледам на људе – оптимистичан сам. Наиме, свет је бреме-
нит злом, непријатељствима, опасностима, али песникиња 
чврсто верује у благотворну снагу људског бића и у његову 
моћ, да на проблеме гледа са становишта конструктивистич-
ког оптимизма. На тај начин, она је блиска есенцији коју 
је изнедрио још Протагора у 5. веку пре н. е., а која гласи: 
„Човек је мера свих ствари.” Овај методолошки поступак на-
лази своје утемељење у следећим стиховима: „Нит која из 
смијеха у плач наводи, која копрену с’ очију свлачи, или на-
влачи. И не дозвољава да се вода слана и слатка помијешају.” 
Џанковићева наставља: „И само обмана и самообмана, про-
падамо у поноре туђег ’Ја’.” Потом, песникиња упозорава: 
„Дно и вир и зјенице распукле, као грумен земље узимам 
их.” Круцијална мисао књиге садржи се у следећем стиху: „А 
за сведока, позивам тишине.”

Закључимо: Одгонетка је оно мало, златно, џепно огле-
дало Тајне, које је њој потребно, да би у сваком моменту пот-
врдило њену лепоту. Уста Тајне чудо прави увек савршено 
округлим, широм отвореним и сувим. Те усне нису попуцале: 
То су каменчићи из ципела које бацају узјогуњени путници 
поетама, као знак којим путем треба ходити. Онда када гута-
мо Тајну, глађу незајажљиве змије, њени обриси се оцртавају 
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на нашим вратовима. Они служе да држе наше главе усправ-
ним. Кад је „коцка бачена”, а „лопта округла”, песникиња ни-
шани у звездано небо и непогрешиво погађа властиту звез-
ду. Гледајући у то исто звездано небо, она нема двојбу у коју 
звезду треба да нишани. Ни у једном тренутку није неодлуч-
на. Оштри краци те звезде каткад дубоко и болно пробадају 
и рањавају њено срце, али га и осветљавају, те она никада 
не одустаје. Ауторка је у сваком моменту жива. Њене речи 
нису бестелесне. Она речима увек придружује и по коју кап 
своје крви, да бисмо могли лакше да је додирујемо у сну. Њој 
нијетешко да у своме сну пронађе чудо, коме ће послушно 
„јести из длана”!Када посматрамо живот око себе, то нерет-
ко наликује посматрању вука у лову. Он плен не вари. Кида 
га зубима и повраћа. Закопава у јаму. Нема времена. Боји се. 
Јача звер вреба иза леђа. То чини и песник. Он не пише: Он 
чека повољан тренутак, да улов поједе на миру: А тај улов, 
јесте његов сопствени стих. Џанковићева је одлучила да не 
ћути. Она проговара тако, што њене речи продиру у наше 
душе указујући на само њену аутохтоност и само њену ис-
конску властитост: Њен језик оставља јединствен отисак. 
Прсти су непоуздани: Носе траг свега што додирне. Зацело, 
постоје ствари које ауторка дели само са собом, и зато је 
отворена књига затворена, и то баш онда када се налази 
у слепој улици, у глуво доба ноћи, заљубљена у реч. Плес 
њене жиле на слепоочници, указује на бол на додир, али 
и на чињеницу, да се у набреклој жили мисао никада неће 
удавити, будући да ће бити подстакнута на борбу, попут воз-
ача чија су чула додатно стимулисана што је пут којим вози 
кривудавији и негостољубивији. Где има слободе, тамо се 
она бори са неслободом, а њеним потпуним савлађивањем 
и сама слобода би била уништена, јер би сви отпори отпа-
ли. Независни смо само онда, када смо уплетени у свет – 
осећамо да нам поручује ауторка.
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norveška, iznutra

Na početku romana Poodmaklo Nine Like, savremene nor-
veške spisateljice, glavna junakinja Elin daje pacijentima recept za 
kvalitetan život koji se sastoji u tome da „treba malo da se opuste, 
da budu zadovoljni, da jedu raznovrsnu hranu i da se kreću, tim re-
dosledom.” (11) I dalje, kroz tekst, svako od tih pravila ona, lekarka 
opšte prakse, sama krši, demonstrativno pokazujući da je čovek 
previše složen da bi se sveo na proste formule i jednačine za sre-
ću. Poput Robinzona Krusoa, i Elin se našla na jednoj vrsti pustog 
ostrva – u svojoj lekarskoj ordinaciji – ali je, za razliku od Defoo-
vog junaka, samu sebe izgnala iz instrumentalizovane svakodne-
vice, kako bi sa distance sagledala vlastitu prošlost i suočila se 
sa čudovištima današnjice u vidu, pre svega, pacijenata različitih 
starosnih dobi, naravi i sklonosti. Nakon što obnovi avanturu sa 
bivšim ljubavnikom Bjernom, s kojim je raskrstila pre trideset go-
dina i u toku tog perioda su i ona i on razgranali porodično stablo, 
junakinja će početi da rezimira prošlost i ukršta je sa sadašnjicom. 
Njeno iskustvo – život sa suprugom Akselom, tajna pustolovina sa 
ljubavnikom Bjernom, pacijenti, kolege, majka, prijatelji i komšije 
– proširiće se na opšti plan, postati političko sagledavanje razlika 
između društva nekad i sad. Vremenska skala kroz čitav roman 
varira, ono što je proteklo je mirnije, naivnije, dok je sadašnjica 
(vreme u kom je Elin u svojoj ordinaciji, u samoizolaciji, ne zbog vi-
rusa) dosegla tačku pucanja, sveopšte melanholije. Naratorka tako 
daje panoramu društva koje je očigledno imalo sve mogućnosti 
da bude srećno, ali nije iskoristilo svoju šansu. Pojačani do ekstre-
ma, sitničavost, sebičnost i snobizam žalosna su posledica rada, 
reda i novca, njihovo naopako obličje.

Kritikujući društveno-političko ustrojstvo svoje zemlje, 
Nina Like koristi humor i ironiju, ali ne pretvara na silu svoj 

branko ćurčić

Nina Like: Poodmaklo, s norveškog preveo Radoš 
Kosović, Geopoetika, Beograd, 2020.
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roman u satiru veću nego što je sama stvarnost. Ona daje real-
nu sliku i kratke, živopisne rezove. Nema karikaturalnog prikaza. 
Oživljeni plastični kostur Ture, koji večito kontrira Elin, sastavni 
je deo junakinjinog unutrašnjeg sveta i njena suprotnost. U pi-
tanju je jedna vedrija, nedisciplinovanija i odlučnija verzija same 
Elin. Ture, pomoćno medicinsko sredstvo, ponekad je njena po-
kretačka energija, delić nje koji je ostao živ i spreman za megdan, 
jer ona, kako kaže, nema nameru da ponovo izgrađuje brane koje 
bi je štitile od svakovrsnih ljudskih gadosti. „Moraš nešto predu-
zeti pre nego što bude prekasno” (16), govori joj Ture kada ona 
posustane, pa bi kroz ovaj simpatični lik čuvena latinska izreka 
Memento mori, do koje nas vodi motiv kostura u romanu, mogla 
da dobije i nastavak – seti se smrti, ali seti se i života. 

Junakinja drži do prošlosti više nego do sadašnjosti, a 
tada, pre, nije bilo toliko mogućnosti i izbora kao danas, što 
je problematično, jer po mišljenju Elin ljudski mozak ne može 
da donese sve te odluke, te postaje preopterećen. Na taj način 
pacijenti su toliko umišljeni, što vidimo kroz gotovo sve slu-
čajeve, da postaju stvarno bolesni. „Oh, kako mrzim ovo novo 
vreme, kad je pojedinac najvažniji, klijent najvažniji, potrošač 
najvažniji – usluga i kvalitet na svim nivoima” (28), pravi tako 
Elin lake skokove sa ličnih muka na globalne, goruće konflikte 
u društvu, koje je kao veliko ogledalo u kom se sama posma-
tra. Ali, pre nego na državu, ona je kivna na ljude koji zloupo-
trebljavaju svoja prava i koje je socijalno blagostanje učinilo 
infantilnima i razdražljivima. Oni su njena meta, pred njima po-
nekad ne može da se suzdrži. Tada puca i ne drži se podalje, 
nije hladnokrvna.

„Umesto toga čujem sebe kako izgovaram:
– Šta će vam kog đavola još dece?
Ne, ne, ne. Možda sam to samo pomislila?
Nisi, rekla si naglas, kaže Ture. Rekla si naglas. Oh, ovo će biti 
sjajno.” (138)

To je samo jedna od njenih nesmotrenosti. U mislima na-
ziva kolege i pacijente po njihovim fizičkim karakteristikama ili 
profesijama ali, koncizno prepričavajući njihove živote, nadimci 
kojima ih krsti – Buntovnik, Konjski rep, Debeli, Komičar – de-
luju kao opravdani naslovi njihovih priča. Čini se da tek kada 
se uklone svi obziri, bilo u unutrašnjim lomovima junakinje ili 
u dijalozima, kada se svet ogoli i nije više basnoslovno bogat, 
kvazitolerantan i oivičen frazama o ravnopravnosti, uspostav-
ljaju se paralele između ljudi – tek tada se vidi koliko su svi 
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zapravo slični. I koliko su ljudske patnje i boli, bez obzira na 
društeveni status, velike ako se nekog tiču lično: očaj mlade 
devojke, smatra Elin, koja rida jer ide s roditeljima u uvek je-
dan te isti stan u Nici, u jednom trenutku iskrenosti jednak 
je sa očajem nekog ko ima rak i ostalo mu je svega pet me-
seci života. Autorka okreće okamenjene društvene konvencije 
protiv onih koji uživaju njene blagodeti i to ne cene dovoljno 
(da mogu da budu srećni), predočavajući nam još jedno, kako 
bi rekao Strindberg, opšte mesto epohe, a to je razmaženost. I 
strah koji je prati.

Roman je dobar primer za to kako su društvene mreže po-
stale deo stvarnosne proze i kako mogu da joj usmere radnju, 
da utiču na njen tok. Nezanemarljiv je način na koji naratorka 
stupa u odnos sa nekadašnjim partnerom Bjernom (da nema 
Fejsbuka, ko zna da li bi se ovaj susret desio). Jedan od pacije-
nata koristi Tinder, ali mu to sredstvo komunikacije ne pomaže, 
štaviše, taj način sklapanja poznanstava samo produbljuje de-
presiju. Takvu ljubav, ostvarenu putem društvenih mreža, Elin 
komentariše i posmatra s podsmehom. Ljudi se pored svih sred-
stava komunikacije i nataloženog novca osećaju zapostavljeno 
i usamljeno, pa čitalac komotno može da uperi prst u pacijenta 
kao u glavnog krivca za žalosno stanje u kom se taj uglavnom 
umišljeni bolesnik našao. Što je više mogućnosti, što je više 
alata za kompletniji život – a u tome Elin ostaje dosledna do 
kraja – to su i prohtevi veći, a kad oni dosegnu vrhunac, onda 
ništa više ne pomaže, naročito ne novac. Raznovrsni likovi koji 
prolaze kroz ordinaciju, ali i sama Elin, služe autorki da opipa 
puls jednog (iz našeg ugla) bogatog i srećnog društva, nikada 
se, međutim, ne svrstavajući ni na jednu stranu. Pogotovo ne 
na naratorkinu. Koja u svakom slučaju može da bude bliska i 
draga čitaocu po svojim manama i gresima, po besomučnom 
gledanju TV serija (prepoznajemo seriju Outlander koja ju je 
privukla), ispijanju vina iz čaše veličine akvarijuma za zlatnu ri-
bicu, po tome što joj je ponekad dosta svega i pacijentima kaže 
ono što zaista misli. Ali nijednim svojim postupkom ona, Elin, 
nije rešenje problema. Ona je problem. Jer, uprkos iskustvu, ne 
prekida sa navikama, ne počinje ništa novo, nije hrabra (ispadi 
pred pacijentima nisu hrabrost, to je više nešto nagonski), ali i 
nije neko ko samu sebe ne poznaje, ko ne zna šta radi. 

Vrlo zanimljiv deo romana odnosi se na Bjernovu supru-
gu Lindu, koju autorka ne uvodi u radnju posredno. Ona se 
u romanu pojavljuje na dva kontrastna načina. Elin je vidi na 
društvenim mrežama, gde je sve sjajno i blista, a može da je 
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zamisli i kroz priče njenog supruga, a svog ljubavnika Bjerna – 
kao nesrećnog, svađalačkog diktatora koji teroriše svoje ukuća-
ne. Društvene mreže čine je normalnom, zapravo, što idiličnije 
na internetu, to bliže normalnosti, to bliže masi, rezon je ljudi 
kao što je Linda. U realnosti je, međutim, drugačije. Mnogo oso-
benije. To, između ostalog, autorka i pokušava da nam pokaže 
– znamo šta radimo, dovoljno smo odrasli i još uvek trezni da 
možemo da razdvojimo efemernu laž od onog očevidnog, ali 
ipak se čuvamo iza ušminkanih fotografija i površnih rečenica o 
lepoti i slobodi, o poštovanju i toleranciji. Naličje tih fraza krije 
udvorištvo i licemerje, ali i ravnodušnost i surovost. Interesan-
tan je deo u romanu koji obrađuje junakinjinu prošlost, kada 
se u prosvećnoj Grendi, delu Osla, pojavi par homoseksualaca. 
Svi ih poštuju, dive im se, dok ih ne upoznaju. Tada shvataju da 
je u pitanju nimalo poželjan komšiluk od dva veoma sebična 
čoveka, koji ne mare za zajednicu. Etiketa homoseksualac kao 
takva privukla je ljude, koji su na brzinu pozitivno diskrimini-
sali upitne ličnosti i to samo zato što su različiti od njih, a sve 
da bi se oni, kao dobre komšije, istakli u prihvatanju.

Elin i njeno okruženje daleko je od čitanja, od literarne 
potkovanosti – više im prijaju TV, ekstremni sportovi, Fejsbuk, 
Instagram i skupe vikend ture – međutim, slike kojim junakinja 
opisuje svoje stanje vrlo su ubedljive, vrlo književne. Iz prosto-
ra stvarnog lako se sele u alegoriju. Elin odgovora samoća, kada 
bez bojazni može da se prepusti svojim porocima: ležanju na 
krevetu, alkoholu, serijama. I pored toga, ona oseća prisustvo 
ljudi, ostatke dana, ne zaista, nego u prenesenom značenju: 
„Posle dugog dana s pacijentima bila sam umorna u licu, umor-
na u glavi, umorna u duši, i u sebi sam osećala nekakav svrab 
i grebuckanje.”(42) Opet, u trenucima egzaltiranosti i kada je 
ubeđena da je sasvim u pravu, iznosi nedvosmisleno, jasno mi-
šljenje koje se brzo transformiše u bes: „Napijaj se do smrti, 
Debeli, prejedaj se do smrti, seri do smrti, sedi na šolji i napreži se 
dok ne umreš, kao što je Elvis učinio, kako se priča. Učini uslugu 
svom namučenom telu i čitavom društvu i završi to.”(81)

Junakinju muči osećaj krivice, to da ona stalno nekom ne-
što duguje, pa je alkoholizam u koji skreće na neki način kom-
penzacija za smernost i zamor koji takav način života prati. I 
kad se odluči, skoro refleksno, da se dopisuje sa Bjernom, s ko-
jim se nije videla ni čula trideset godina, glas plastičnog kostu-
ra Turea je tobože sprečava i deli joj moralne pridike. Naravno, 
u pitanju je glas same Elin, one koja je već rešila šta dalje, jer 
odluka koja se poništava, potiskuje, zapravo je prava odluka. 
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Mada se romansa Elin i Bjerna ne može nazvati ljubavnom pri-
čom, nego pre nadomeštanjem nedostataka iz onog, nazovimo 
ga, zvaničnog života, junakinja se opsesivno interesuje za sit-
nice iz Bjernove dnevne rutine, ali to čini da bi uposlila svoj 
um, da ne misli na pacijente, supruga, na sve ono što je čeka 
kod kuće. Priče njenog ljubavnika o bračnim nevoljama i sivoj 
svakodnevici za Elin imaju istu privlačnu snagu kao belo vino 
i TV serije. Za tu rokadu ona sama sebi odgovara: „Lažljivice, 
pomišljam. Samo si zamenila jednu zavisnost drugom.”(100)

Elin ipak nije kao većina svojih sunarodnika, nije dobijala 
sve na gotovo i još kao dete bila je spremna da preuzme odgo-
vornost. Ćerka stroge i nezainteresovane majke, koja pomaže 
zaraženima HIV-om, ali je prema vlastitom detetu hladna i gru-
ba, ona tegli ne baš lak prtljag iz rane mladosti – previše je oba-
veza uzela na sebe i kad-tad morala je da ih skine, uz pomoć 
alkohola, ljubavnika, ispada pred pacijentima. Otud je i oprav-
dano to što kritikuje današnju samoživost i gotovanstvo, sve 
običaje koje su, iz njene perspektive, suludi. Recimo, ako dete 
nešto samo radi, zaokupljeno oko tog posla, može da se smatra 
zapostavljeno od strane svojih roditelja. Koji, zbog toga, mogu 
da se nađu na sudu. „Nisu normalni u ovoj zemlji”1, uzvikuje 
Knausgor za Švedsku, a sličnu tezu, kroz čitav roman, provlači 
i Nina Like, ne za Norvešku, nego uopšte, za državu koja pruža 
socijalnu sigurnost, ali i daje mogućnost beskonačnog zano-
vetanja i prigovaranja (u ovom slučaju lekaru) u ime ljudskih 
prava. Elin se tako pita, nastavljajući Knausgora iz Moje borbe: 
„Kakav svet, kakav život, šta to radimo?”(175)

Ova knjiga ne nosi podnaslov lekarski roman zato što je 
puna medicinskih pojmova, ona je lekarski roman jer predstav-
lja anamnezu savremenog doba. Da se delo ne bi svelo samo 
na kritiku aktuelnog društva, autorka se vraća unazad, ide kroz 
vreme, obrće se oko sadašnjeg trenutka u kom njena junakinja 
sedi zaglibljena na svom radnom mestu, u svojoj ordinaciji, sa 
plastičnim kosturom Tureom, jedinim prijateljom. Tako sazna-
jemo njenu mladost, prošlost, onu davnu i ne tako davnu, za-
jedno sa junakinjom zaprepašćeni smo promenama kroz koje 
čovek može da prođe, koliko je zapravo spreman da svoje sta-
vove i misli uskladi sa opšte prihvaćenim pravilima ukoliko mu 
to donosi mir i materijalno blagostanje. U nizu već napisanih 
knjiga i snimljenih filmova i serija, kada se čini da je sve o na-
šim aktuelnim nevoljama rečeno, Poodmaklo ide i stepen dalje, 

1 Karl Uve Knausgor. Moja borba II, s norveškog preveo Radoš Kosović. Beograd: Boo-
ka, 2016, str. 357.
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ne time što je previše provokativan, nego što je intiman, emo-
tivan i, rekli bismo u jednom momentu, apokaliptičan – posle 
ovoga sve znamo: vraćamo se na početak i idemo u šumu. Pre 
nego što se to desi, valja pročitati ovaj roman i razmisliti o nje-
mu, za tren zaustaviti vreme, i na adekvatan način odložiti kraj.
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savremeni čovek 
priželjkuje katastrofu

Možemo čak pretpostaviti da savremeni 
čovek priželjkuje katastrofu, jer je to 
jedino što po intenzitetu prevazilazi ono 
sa čime se ljudi svakodnevno susreću.

Svako od nas nesumnjivo je bezbroj puta poželeo nad-
naravne, superherojske moći. U redu, ali kada bismo te moći 
volšebno i pribavili, šta bismo zapravo s njima učinili? Mogući 
odgovor na ovo pitanje, na nepretenciozan i prijemčiv način, 
da je Krsta Popovski u kratkom romanu Nevreme. Zamah rela-
tivizovanja Popovski je uhvatio već u naslovljavanju romana. 
Dvosmislenost naslova, značenjsko upućivanje ka vremenskoj 
nepogodi i ka kategoriji antinomičnoj vremenu (antivreme, ne-
vreme), semantički i te kako uspelo korespondira s fabulativ-
nom okosnicom romana, a i sa zanimanjem glavnog junaka, an-
tiheroja. Protagonista ovog romana je meteorolog, ali ne sasvim 
običan: naime, glavni antijunak Danilo ima specijalnu moć pro-
ricanja, on vidi u budućnost ili, kako sâm zaključuje u završnici 
romana, u prošlost. Danilo je nestabilan, lako se koleba i u sop-
stvenim očima ne odgovara niti jednoj od mogućih klasifikacija 
uspešnosti: četiri fakulteta je upisao i nijedan nije završio, nije 
se oženio iako je dvaput pomišljao na to, ne privlače ga naro-
čito ni žene ni muškarci, nizak je i, za razliku od svojih rodite-
lja, ne voli muziku; nesnađen u odnosima, dakle, savremena 
verzija suvišnog čoveka sa specijalnom moći demistifikovanja 
vremena. Danilo tavori u paralelnim realnostima: ratno stanje 
smenjuje se s mirnodopskim periodima, u društvenom životu 
dominantne su autokratske figure, a politički akteri služe se 

jelena marinkov

Krsta Popovski: Nevreme, Književna radionica Rašić, 
Beograd, 2020.
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intrigama. U svetovima ovog romana pušenje je zabranjeno ne 
samo na javnim mestima nego i u privatnim stanovima, čime se 
implicira da ljudi više nemaju pravo ni na poroke. 

Fabula se odmotava poput klupka. Roman je sažeto ispri-
povedan u er-formi, naracija teče glatko, a neprekidne promene 
vremenskih planova, na kojima je zasnovana kompozicija, od-
vijaju se gotovo neosetno zahvaljujući velikom udelu dijaloga 
u strukturi romana. Replike koje likovi razmenjuju humorno su 
intonirane i, skupa s ironijski oblikovanim pripovedačkim ko-
mentarima, usmeravaju nas ka čitanju u parodijskom ključu. 
Ne samo što se fabula „odmotava” već klupko figurira i kao 
lajtmotiv. Na samom početku motiv klupka povezan je s psiho-
loškom motivacijom, hereditarnim opterećenjem i edipovskom 
vezanošću glavnog junaka za majku, dok se u nastavku romana 
motiv transformiše u neku vrstu strukturnog principa. Klupko 
je i metafora za funkcionisanje kategorije vremena: uočavamo 
kako vreme nije pravolinijski ocrtano, već je reverzibilno, tako-
reći dvosmerno. U prvom poglavlju Danilo svoju majku zame-
njuje s Ljiljanom, da bi se nadalje neprestano kretao napred-
nazad po vremenskoj osi. U skladu s temporalnim preskocima 
menja se i prostor: Danilo je čas u vojnom štabu, a čas u tele-
vizijskom studiju. Dok traje rat u kome su protivgradne rakete 
glavno oružje, poput saučestvovanja u kakvoj fantazmagoriji, 
Danko, kako mu tepa vrhovni komandant, ima ulogu spasio-
ca i više puta potcrtana je parodijska veza s Isusom Hristom, 
ali vojni štab upoređen je i s proročištem u Delfima, baš kao i 
televizijski studio, gde Danilo radi u mirnodopskom periodu. 
Popovski se tako duhovito poigrava s dvema tradicijama, hri-
šćanskom i paganskom, a kad se tome doda i sumersko-vavi-
lonski Ep o Gilgamešu, dobija se parodijski konglomerat poziva-
nja na različite tradicije u sasvim neodgovarajućem kontekstu. 
Neprestanim „klizanjem” s jednog vremenskog plana na drugi 
konstruišu se paralelni svetovi (baš kako je treće oglavlje i na-
slovljeno: „O naporednim svetovima”), ali Danilovi strahovi su 
isti: on strahuje da je vrhovni komandant u jednoj vremenskoj 
ravni, odnosno direktor televizije u drugoj, obljubio Danilovu 
ženu. Ljiljana je čas trudna, da bi se u narednom momentu kon-
statovalo kako je abortirala, par je čas u braku, a čas su razve-
deni. Opcionalnošću koja može ići u nedogled stvara se utisak 
cikličnosti, istovetnosti i ponovljivosti: „I prošlo je pet hiljada 
godina da bi čovek ponovo izgradio zigurat! Kako smo glupi! 
Nismo ni malo napredovali!” (78). S obzirom na to da je sve isto, 
da se sve ponavlja i ništa novo ne dešava, u skladu s parolom 
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„ničeg novog pod suncem”, postavlja se pitanje vredi li uopšte 
lamentirati nad promašenim izborima, kad sve na isto izlazi: 
„Koliko je ovo svetova, a život je izabrao baš ovde da nastane! 
Izabereš obuću, sladoled, izabereš ženu, izabereš posao… Šta je 
onda sa svim ostalim koje nisi izabrao?” (45).

Plošnu karakterizaciju i nedovoljno razrađene odnose 
među likovima (npr. Odnos sa ocem apostrofiran na početku ro-
mana više se i ne spominje, a moglo bi se očekivati da ima zna-
čaja za razvoj Danilovog lika) moguće je opravdati humorističko-
parodijskim tonom i poigravanjem s konvencijama vezanim za 
karakterizaciju junaka i motivaciju njihovih postupaka. Popovski 
se u ovom romanu igra s besmislom i fenomene izlaže sveopštoj 
relativizaciji: iz Danilove perspektive besmislene su matematič-
ke operacije, teorija evolucije, ideja o progresu. Zabavno nam je 
da čitamo o nesnalažljivosti nesrećnog savremenog superheroja, 
pri čemu zabavu ne dovodimo u vezu s lakomislenošću, već s 
pristupačnošću i neposrednošću. Čitalac će se smejati replikama 
i komičnim situacijama, da bi u narednom trenutku bio naglo su-
očen s prazninom na mestima na kojim bi trebalo pronaći istinu 
i smisao. Pojedini segmenti i motivi i te kako izazivaju teskobu, 
npr. Opsesivna slika dlaka junakove žene koje vijore s njegove 
četkice za zube, slika koja na čitaoca deluje prilično uznemiru-
juće, kao i anticipacijska scena Ljiljane koja vozi i hrani Danila 
kornišonima – ova scena tako je istaknuta da čitalac naslućuje 
katastrofu. Usled neprestanog kolebanja između analepse i pro-
lepse dolazi se do zaključka da vreme teče unazad, da je buduć-
nost prošlost, a prošlost budućnost: „Ono što svi mislimo da je 
budućnost, sutra, prekosutra, to je prošlost, juče, prekjuče. Ja, 
u stvari, samo vidim ono što je bilo. A mi mislimo da nas čeka 
nešto novo. Ne, mi idemo unazad!” (94); „Pred nama je prošlost! 
Da, pred nama je prošlost! Zato i mogu svega da se setim, a ljudi 
misle da vidim šta će se desiti!” (101). U korenu ljudskog bivstvo-
vanja je zaboravljanje, Danilo uporno neguje kulturu sećanja i u 
tome je zapravo njegova moć. On smatra da bi aporija proticanja 
mogla biti rešena jedino zaustavljanjem vremena: zaustavljanje 
je kraj vremena jer je zaustavljanje isto što i smrt. Glavni junak 
utehu pronalazi u ljubavi i u jedinstvenom trenutku sreće s vo-
ljenom osobom pokušava da prolaznost premosti u večnost, da 
transcendira trenutak i razbije cikličnost, ali taj pokušaj fiksira-
nja, zaustavljanja vremena ispostavlja se pogubnim u sasvim ne-
očekivanom završetku, koji će čitaoce udariti poput brzog voza 
kad se vremensko klupko naposletku bude odmotalo u stapanju 
prenesenog i doslovnog značenja. 
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лазини позоришни укрштаји

Већ завидни театролошки опус Миливоје Млађеновић 
употпунио је новом књигом Интертекстуална плетисанка: 
Конституција драмског лика Лазе Костића у издању новосад-
ског Стеријиног позорја. Он овим, између осталог, наставља 
бављење својим знаменитим суграђанима. Да подсетимо, 
Народно позориште Сомбор извело је марта 2017. премијеру 
представе Маестро по Млађеновићевом тексту посвећеном 
животу и стваралаштву сликара Милана Коњовића, а новем-
бра 2018, поводом прославе 240 година од оснивања школе 
за образовање учитеља Норма, своје прво извођење имао 
је такође његов текст Мразовић – дидактичка антидрама, 
о педагогу и књижевнику Авраму Мразовићу. Што се Лазе 
Костића тиче, аутор је, пре појаве нове књиге, објавио низ 
радова који претежно разматрају овог ствараоца из позо-
ришног ракурса. Студија, делом настала из тих претходних 
радова, свеобухватно разматра тему конституције лика Лазе 
Костића у нашој драмској литератури.   

Сам наслов књиге завређује пажњу, јер сажима сушти-
ну онога о чему се у књизи говори, односно указује на до-
минантни поступак којим су се користили драмски писци у 
градњи Костићевог лика. Плетисанка, једна од кованица из 
Лазине језичке радионице, указује на чињеницу да су све 
посматране драме својеврсно ткање сачињено од бројних 
елемената који се међусобно укрштају у складу са основ-
ним начелом Костићевог филозофског назора. На сличном 
трагу је и појам интертекстуалности. Млађеновић, наиме, у 
књизи показује да сви писци у градњи својих драма, у мањој 
или већој мери, користе Костићеве текстове, као и других 

горан ибрајтер

Миливоје Млађеновић: Интертекстуална 
плетисанка: Конституција драмског лика Лазе 
Костића, Стеријино позорје, Нови Сад, 2020.
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аутора. Такав се приступ, у овом случају, намеће готово као 
једини могућ.

Студију чине три целине. Први део насловљен са 
Лице или маска у животу и делу Лазе Костића Млађеновић 
посвећује методолошком инструментаријуму који ће кори-
стити у анализи драма у потоњем делу књиге. Овде се најпре 
разматрају драмски облици и жанровски одређују пред-
лошци у којима је Лаза актер, уз закључак да они захватају 
врло широк дијапазон, што је и логично имајући у виду 
Костићева разноврсна интересовања, његов контраверзни 
живот и најразличитије игре судбине. 

Значајну пажњу Млађеновић посвећује изазовима с 
којима се драмски писац суочава када гради лик базиран на 
стварној, а нарочито на општепознатој личности. Ту најпре 
вреба замка позитивистичког биографизма, метода који се 
држи животних факата, историјских чињеница и слично. „У 
свим драмским делима у којима дејствује лик имена Лаза 
Костић, он је двојник ’стварне’ особе, употребљен у смис-
лу протагонисте”, упозорава Млађеновић на приступ који је 
у оваквим случајевима једино драмски легитиман и једино 
могућ у смислу градње уметничке истине. Наравно, то не 
везује писцу руке у потпуности, већ је питање колико умеш-
но ће факта укључити у своје оригинално дело, у нови кон-
текст. У овом смислу занимљив је део у којем се аутор бави 
језиком драма о којима је реч. „Будући да је Лаза Костић из-
узетна личност књижевне историје, говор његовог лика у 
свим драмским делима нужно је аутореференцијалан”, на-
глашава Млађеновић. „Драмски лик говори језиком његове 
поезије, прозних и критичких текстова, те текстова о 
филозофији, политици, језиком његових белешки и писама, 
али и језиком који драмски аутор бира.”

У тесној вези са претходно разматраним је и питање 
веродостојности које се у оваквим околностима природно 
намеће из већ наведених разлога. Неминовно је да се ниво 
очекивања гледалаца у случајевима попут овог креће у про-
стору познатог, као што је неминовно поређење стварног, 
историјског и фиктивног лика. И овде је умешност писца 
кључ решења. По Млађеновићу: „Веродостојност је посред-
ничка карика између два захтева: театралности позоришне 
илузије и стварности света који опонаша позориште. Драм-
ски писац трага за начином да помири та два захтева тако 
што покушава да одрази стварност драмског дела као да је 
истинита, те излаже театралност стварајући уметнички си-
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стем затворен у себе. Израз веродостојности обухвата ис-
товремено илузију истинитости и истину илузије.”

Два поступка – карневализација и маскирање – Мла- 
ђеновић увиђа као важне којима се користе писци драма о 
Костићу. Оба су у суштинској вези са стваралачком личношћу 
нашег великог песника и филозофа. Карневал као следбеник 
дионизијске традиције, онога што она носи (излазак из соп-
ства, сједињавање са целином, свемиром), и те како је у скла-
ду са Лазиним начелом укрштаја и са његовом опијеношћу 
предсократском филозофијом. Опет, маскирање је иманен-
тан чинилац античке драме, нечега што припада истом про-
стору и времену. Но, када говори о маскирању, Млађеновић 
као да нас пре свега наводи да у његовој студији није реч о 
лику, већ о ликовима са „наденутим” именом Лаза Костић.

Пет драма у којима је Лаза Костић главни лик чине окосницу 
другог дела књиге. Аутор анализира, тражећи поступке и присту-
пе у градњи драмског лика Костића, остварења Велимира Лукића 
Santa Maria della Salute, Homo volans Ненада Прокића, Камо ноћи, 
камо дани Радослава Златана Дорића (овде се чини изузетак и у 
разматрање се узимају још две Дорићеве драме Српска Атина и 
Кад би Сомбор био Холивуд у којима је Костић један од ликова а не 
и протагониста), Рапсодија Владимира Б. Поповића и Гозба Петра 
Милосављевића. 

Анализа се заснива управо на инструментима назначе-
ним у првом делу, указујући, између осталог, на то како су 
писци савладавали поменуте изазове. Млађеновић, такође, 
за сваки текст понаособ даје жанровско одређење, основ-
не елементе радње, однос фактографског и фиктивног, од-
нос протагонисте и других ликова, али и оно што је за ово 
истраживање од превасходног значаја – црте лика и карак-
тера Лазе Костића. Анализом лика и карактера, он нас до-
датно уверава у оно што је већ речено, наиме да је тачније 
говорити о ликовима, а не лику. 

Исцрпност и свеобухватност, међу другима, одлике су 
ових анализа. Зато би сваки од ових мини есеја о поменутим 
представама могао завредити засебан приказ, али нешто се 
мора оставити и знатижељи читалаца.

Завршни део књиге чини више апендикса: биографски 
подаци о ствараоцима драма о Лази Костићу, попис сцен-
ских, сценско-музичких програма и позоришних представа 
према текстовима у којима је Костић драмски лик, као и по-
пис претходних радова Млађеновића о Лази Костићу. 
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У овом сегменту је и део који се бави феноменом по-
зоришних критика Лазе Костића. На први поглед може се 
учинити да он одудара од основног занимања студије, али 
узимајући у обзир комплексност односа Лазе Костића према 
позоришту, па и чињеницу да је он управо због позоришних 
критика ушао у неке од својих сукоба, може се оценити да 
овај додатак обогаћује ионако исцрпну Млађеновићеву књигу.

Бавећи се темом конституције драмског лика базираној 
на познатој личности, Миливоје Млађеновић је зашао у ни-
мало лагодан терен. Наиме, неки од теоретичара филма, пре 
свега они блиски Холивуду, сматрају да је погрешно посегну-
ти за познатом личношћу као протагонистом баш због свих 
недоумица и изазова које такав поступак подразумева. Ипак, 
на примеру Лазе Костића Млађеновић показује да такви 
покушаји нису унапред осуђени на пропаст, те да могу до-
вести до остварења високих естетских домета. И не само то. 
Он својом студијом, иако се она конкретно бави одређеном 
личношћу, Лазом Костићем, досеже ниво општости, јер све 
што је у њој назначено може се применити у било ком дру-
гом сличном случају. 163
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поетски perpetum mobile

Сомборска библиотека покренула је 2016. Сомборски 
књижевни фестивал с увидом у савремене токове домаће 
књижевности, то јест, по позиву нам долазе релевантна име-
на из домаће поезије, прозе, издаваштва и критике. Прошле 
године, 11. септембра 2020, представљени су песници Гојко 
Божовић, оснивач и главни уредник Издавачке куће Архи-
пелаг и Београдског фестивала европске књижевности, и 
Ђорђе Деспић, тадашњи главни уредник Летописа Матице 
српске. Гојко Божовић говорио је стихове из своје књиге Из-
над воде. 

Као неки поетски perpetum mobile, књига песама Из-
над воде, одабраних из целокупног опуса нашег песника, 
заокружују курзивне песме на почетку и крају књиге. Траг 
стопала и дечаков корак, бродоломника или авантуристе 
у непознато, носе упорност већу од смисла и веру јачу од 
снаге испосничког схватања света. И Све што је казано / Биће 
казано опет (Хроника). Свеједно за кога, за некако ће бити. И, 
тако стално. Када песник стигне на последњи простор види-
ка, то ће бити место на којем се сада налази.

Постојала су времена, носталгичан је наш песник, када 
је поезија била славна. Да ли нам доступан свет нуди смисао? 
Како видети онога који гледа да изнађе, ако не присуство и 
добробит живота, онда бар сећање. Оно чега се песник сећа, 
као да није ни било. Све је далеко од сагледавања сопственог 
живота. Реч је о праисконском откровењу простора и вре-
мена. У почетку створи Бог небо и земљу. А земља беше без 
обличја и пуста, и беше тама над безданом; и дух божји диза-
ше се над водом (Прва књига Мојсијева или Постање). Одатле 
почињу стиховане приче нашег аутора. Да бисмо знали где 

миленко попић

Гојко Божовић: Изнад воде: изабране песме, 
MeandarMedia, Загреб, 2019.
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смо и ко смо, песник нас враћа на мит којим смо усмере-
ни још пре но што смо прогледали. Мит прогледава на наше 
очи. Песникова духовна одисеја пролази кроз оне дане када 
ништа не очекујеш и где се одлазак и долазак укрштају на 
истом месту, далеко од онога што изгледа да јеси. Зар то није 
Ибањезова жеља да буде само посматрач живота или бор-
хесовско признање да сви ми пишемо његове песме?! Вода 
повезује крај почетка и почетак краја. Она је скоро у свакој 
песми, зло што прети. Никита Станеску говори о стварном 
и симулативном свету (Грдња Еуклида). Ти светови се не 
супротстављају, преклапају се и мимоилазе. Поезија је име 
одсуства, рећи ће Божовић.

Окупљене песме говоре о систему искристализо-
ваног, добро организованог и утемељеног стваралачког 
опуса. Простор и време измештају се на поетски простор. 
Стварност је посела простор поезије (Елементи). Поезија је 
полвалеријански изван песме. Кад покушавамо да се у њој 
нађемо, налазимо себе тек  на ничијој земљи, далеко од оно-
га што јесмо. Ту оазу суштински детектује Милета Аћимовић 
Ивков: То је онај ненастањени простор у савременој српској 
поезији ка коме је, као смисаоном исходишту, усмерен и овај 
једва чујни лирско-мисаони трепет. Не можемо избећи ап-
сурд да оно што нуди привид, не нуди и смисао. Божовићу 
је поезија заштита и духовно уточиште изван проказаног 
света, није непотребна и суха крв афоризама, радионица за 
боља времена, како галами Јулијан Корнхаузер (Поезија). Она 
је његово склониште за читање у време бомбардовања, као 
Андрићево уписању романа у време рата.

Наш песник осликава живот као лице књиге у настајању 
које пратимо заједно са њим. Понекад је то само тренутак у 
развученој слици када ратници чисте мачеве да се поброје 
жртве. Ускладиштени смо у страховима и слушању страш-
них прича, што нам је једино искуство. Божовићеве песме 
су и мале философске студије, есејистички прогледи, при-
времене наде. Не устручава се да цитира познате истине из 
свакодневице. Када жели, он је приповедач у песми, када 
жели песник је у причи, нарочито кад се нађе у друштву 
песника и писаца из сопствене лектире. Не случајно, у го-
тово свим песмама наглашава да су то приче, као да тиме 
осигурава властито постојање. У песмама је присутна и вода 
као стална претња, а кораци преносe приче. Све мења облик, 
али прича не. Све се помера, а речи остају где су казане. Да 
ли Оно што заснивају песници / Остаје само песницима није 
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поуздано, али јесте коначно. Када се заврши један живот, / 
Заврше се на један начин / И сви животи који су / Са њим били 
у вези. Да ли песници нуде надолажење обећаног смисла? То 
је могуће, али је сасвим тачно да ко једном умре / тај умире 
читав живот ближњих (Лакоћа и нужност). Постоји увек исто 
време, као и прича која ће бити казана. Она је главни јунак 
догађања, ако бисмо тако могли рећи, и никад није старија 
од слушалаца. А приче настају као сенке, у сумрак, на смени 
плиме и осеке, Ко говори није мртав, каже пркосно Горфрид 
Бен у Божовићевој песми, Стваран по ономе што је речено / 
И по ономе што је прећутано. Охрабрујући су и подстицајни 
суматраистички уласци познатих песника и књижевника из 
лектире нашег песника.

Поенте песама, као посебан зачин, понекад су оксимо-
рони, симболи ванвременске наде у безнађу. На крају пес-
ме: Последњи простор видика / Биће место на коме се сада 
налазим (Видик); потом, Одлазим у склониште / Мислећи 
на историју претворену у причу / И на живот претворен у 
историју (Склониште); Све је мењало облик / И прелазило из 
ничег / У ништа. Или, у средини: како видети онога који гледа 
(Поглед); Али није нужно да се све догоди / Иако оно што се до-
годи / Постаје нужност (Лакоћа и нужност). Аутор нас уверава 
да је са прозора дневне собе могуће сагледати сенке људске 
патње наше димензије простора. Којим речима говорити о 
блискости / Када је нестало све што нестаје (Све што нестаје).

У песмама Гојка Божовића налазимо врло танане лир-
ске пасаже, као што је синестезијски драгуљ на крају пес-
ме Речи, кад се у расправљању знало да речи клизе између 
нас, али не и да остају дуго, да се тишина, / Пуна изговорених 
речи, / Може дохватити прстима. Такав је и крај песме Папрат 
када су о временима славе поезије говорили још само до-
кони песници, иначе се о томе ћути Осим када кап кише / 
Пронађе суву усну, / Негде у папрати. Песме Тешка времена и 
Сведочанство издвајају се као ремек-дела.

Навикли смо да су призори поглед у природу, али пре-
нети на људе добијају ново озрачје као у гномској социјалној 
песми која подсећа на Андрићеве јединствене забелеш-
ке и цртице (Знакови поред пута), омиљених Божовићевих 
осмишљавања времена.
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ПРИЗОРИ

У суровим временима
Виђао сам уплашене људе
Њихов поглед није мировао
Вребао је могуће опасности.

Али највише виђах
Помирене људе
Равнодушне на ма коју мисао
Саживљене са сваким болом.

Како тумачити свет који тек што сте упознали морате 
да напустите? Како све што нас дотиче, нисмо већ дотакли 
и осмислили? Има ли наде у трајност, када иза свега долази 
смрт? Одговори су у самим питањима.

Божовић се обраћа обичним људима. Непосредан однос 
са читаоцима је као да тражи саучесништво. Изражава се го-
ворним тоном приче, директно кроз разговор, расправу или 
на неутралан начин. Открива нам своје сумње, недоумице, 
недовршене снове, страхове. Речи се растерећују баластних 
дефиниција и атрибуције и дотичу нас унутарњим, рекао 
бих, општечовечанским, болом, без еруптивног испољавања. 
Стишани исконски песник Божовић покушава да схвати сав 
вековни усуд. Садашњост смо претворили / У време за патњу. 
Смета му што Историју патње хоће да продуже / До у бескрај. 
/ У што даљу прошлост (Долазак). Права историја су успомене 
и сећања. Зашто искуство нашег живота постоји једино у би-
блиотекама у којима ће неко за сто година читати о нашим 
паћеничким судбинама и Све ће му бити јасно (рукописна 
песма У шаци). Ми смо оно / Што се није догодило другима 
(Једино искуство). Но, ипак, и будућност је лепо доба (До-
лазак). У катастрофичким данима преживљавају само они 
који су свесни нужности. Не смемо да занемаримо досуђено 
време. Сваки дан је трезор / Одложених радњи. Време нам 
највише недостаје. Морамо се задовољити да у привременом 
настају / Пожељни облици живота (Излазак). Аутор нас теши 
скраћивањем искуства одласком међу књиге, с брижном по-
руком: живиш док читаш.

Да ли је довољан простор у кући за разумевање на-
шег живота?! И сами смо увучени у систем уједначеног 
опскрбљивања наше пажње на оно где се не назире шта је по-
чело, а шта се тозавршава (Зарез).Свуда где су се увукли тре-
нуци мучног живота, као удомљена патња неприпремљена 
за причу, Постоји увек исто време, / Никада довољно за сваку 
страст,/ Никада спремно за свако искуство (Заправо). 
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Јасно је да се из историје не може изаћи, нити побећи. 
Иако песник верује у свемоћ речи (на спевовима се држи 
поредак), он нас свесно упућује и у говор онога што је 
прећутано, а задржано у погледу, јер: Можда људи и не треба 
да живе / У природи својих речи / Већ у добру својих умећа 
(Најважније).

И кад изађете из ове књиге, колоплет живота се 
наставља Као плаха киша / У светлости летњег поднева, а 
страшне приче остају, док нас оно што долази  не стигне.

Све што је казано
Биће казано опет.
Понављаће се гнев,
И звецкаће оружје.
(Хроника)
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tekstura življenja

Poezija prve zbirke Đorđa Despića (1968) Pesme i drugi 
ožiljci ispisana je lapidarnim, komunikativnim stihom razgo-
vorljive leksike kojom dominira forma obraćanja (drugo lice 
singulara), dijalogičnost u obliku unutrašnjeg monologa kao 
(samo)razgovora ili traženja adresata u čitaocu (kako, najzad, 
i glasi pesma koja otvara zbirku), dok je tek u izolovanom pri-
meru prisutno eksplicitnije posvećivanje („Tasos”). Zbog čestog 
programskog, (auto)poetičkog karaktera i prodora autoreferen-
cijalnog jezika, može se reći da poezija zbirke Đorđa Despića 
baštini tradiciju epistule, pesme u formi pisma koja se pisala i 
upućivala vladaru ili drugoj važoj ličnosti iz javnog i političkog 
života. Podsticaj se može naći i u simpatičnoj opasci nemačkog 
romantičarskog pesnika Žana Paula prema kojem su knjige „de-
bela pisma prijateljima”. S tim u vezi treba istaći da su pesme 
zbirke protkane nenametljivim metatekstualnim slojem i de-
centnim intertekstualnim vezama koje sežu od sfere literatu-
re i pop-kulture, preko kinematografije i muzike. Pesme i drugi 
ožiljci okuplja trideset dve pesme razvrstane u četiri ciklusa, 
„Elegije”, „Ožiljci”, „Drhtavica” i „Pojmovnik”, determinisane pre-
lazima koji obrazuju kopče između tematsko-motivskih linija, 
idejo-formalnih i žanrovski nijansi, natkrovljene sadržajnim in-
terpretativnim pogovorom Violete Mitrović. 

Prvi ciklus, „Elegije” nosilac je autorefernecijalan sloja sa 
sugestivnim tonom tužaljke kojim su antički pesnici ispevali 
tematski raznovrsne pesme u distihu, da bi uvodnom pesmom 
„Čitaocu” dao nagoveštaje semantičkih uporišta ostalih pesa-
ma u ciklusu koje propituju mesto, mogućnost, način i funkciju 
poezije, premreženost i povezanost sveta i subjekta pesama 
rastrzanog između sećanja i uspomena na prošlost dečaštva i 

branislav živanović

Đorđe Despić: Pesme i drugi ožiljci, 
Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2018.
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izazova i zahteva modernog sveta, dok istovremeno priprema 
teren za naredne cikluse koje valja čitati sa pretpostavljenim 
predznanjem („Znaš da je poezija danas / margina / civilizacij-
ska periferija”, „Čitaocu”; „treba osloboditi jezik / kao zavtlani 
kamen”, „Pesma i kamen”, ). Drugi ciklus, „Ožiljak”, intimnije 
progovara o minulim vremenima, uspomenama na bližnje i 
blizinu smrti, gubicima usečenim u iskustvo lirskog subjekta, 
osvrtom na evociranu detinju perspektivu, sećanje prekrive-
no patinom melanholičnog rafinmana i refleksije u njihovom 
izricanju. Treći ciklus, „Drhtavica”, mogao bi legitimno poneti 
oznaku ljubavne lirike ili usmerti čitanje u tom ključu, iako je 
granica fizičko-čulne bliskosti i metafizičke distance adresata 
kao objektu apolonijske želje prilično zamagljena mitskim za-
klonom, afektima i metonimijskim procesovanjima, te bi pra-
vednije bilo reći da je posredi obraćanje poeziji, gde pesma na 
metapoetskoj ravni uživa eros jezika u meri i uslovima koji joj 
omogućavaju da bude ispevana. Četvrti i završni ciklus zbirke, 
„Pojmovnik”, sabira deset pesama sa rečeničnom strukturom 
i proznim govorom, mikro narativima koji u svojoj slikovnosti 
zadiru u stvarnost svakodnevice što u imaginarijumu optike 
subjekta slavi trijumf lirskih epifanija i semantičkih poniranja 
oniričkih, intertekstualnih, analogičnih relacija i strategija koje 
su svoje ispunjenje našle u prethodnim ciklusima.

Dominantne pesničke koodinate Despićeve poezije svoje 
uporište nalaze u jeziku, detinjstvu, mitu i iskustvu sa njegovim 
toposima (ljubav, smrt, putovanje) koji na čelu sa višesloženom 
motivu sna (u kalderonovskom, šekspirovsko-hamletovskom, 
traklovskom ili disovskom pristupu) postaju svojevrsni hro-
notopi zbirke Pesme i drugi ožiljci. Osim prostornih određenja 
prisutno je preplitanje vremenskih planova prošlost–sadaš-
njost kao magistrale koja razotkriva temporalnu personaliza-
ciju pesama i potpomaže da kroz četiri ciklusa lirski subjekt 
postupno propita svoje nesigurnosti, strahove, egzistencijalnu 
prazninu. S obzirom da je ambivalentnost, dualizam, semantič-
ki paralelizam nešto što obeležava i odražava se na frekventne 
motive u Despićevoj knjizi povezujući prošlost i sadašnjost, 
tako i priroda sna ima svoje varijacije: eskapističke-utopističke 
i košmarno-traumatične aspekte, kao produžetak i nadgradnja 
jave, besadržajan, kao nesanica, ili noćna mora (sanjanje tuđe 
ili svoje smrti – pesma „Linija ljubavi” i „Sanjao si”). Ono ima 
svoje implikacije u stvaralačkoj delatnosti kao budna sanjarija 
u korelaciji sa životnim ciklusom, egzistencijalnim i duševnim 
statusom subjekta pesama posredstvom pesničkih slika kao 
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nosioca melanholičnog raspoloženja (ciklus „Drhtavica”). San 
je nešto čemu se subjekt pesama uvek nada jer ih se pretežno 
ne seća, uvek mu je nadomak, lucidan, nalik snatrenju ili kon-
templiranju, ali istovremno i kao refleks teskobe u doživljaju 
sveta kao „svetske noći” koji bi zbog senki koje se nadnose nad 
stvarima i pojavama bilo poželjno prespavati u položaju pre-
natalnog heliksa, opštem mestu depresivnog porinuća („treba 
sklopiti oči / i ponovo otkriti spokoj / u položaju fetusa / što 
podseća na žuđeni dodir / sa nečim prisnim […] treba sve ovo 
prespavati / I ako san neće sam / onda kapke / treba // palcem 
i kažiprstom”, „Ljubavna”). 

Perceptivni aparat aktivira rad sećanja koje biva preobli-
kovano osobenim postupcima verbalnog oneobičavanja pri-
sutnih u registru pesnikovih strategija oniričkog, intertekstual-
nog, mitskog i analogijskog tkanja. Shodno tome, temporalnost 
Pesama i drugih ožiljaka zasniva se prevođenjem prezenta sva-
kodnevice u pesnički jezik koji se vrši jukstaponiranjem minu-
log vremena. Provodnike udaljenih vremenskih dimenzija pe-
snik nalazi u urbanitetu, flori, fauni i njihovim manifestacijama 
podatnim pesničkom oneobičavanju (buba, oblutak, kiša, ko-
priva, sova, med, lubenica). Posredstvom znakova izdvojenih iz 
zbilje (urbanog i floralnog prosedea) lirskog subjekta, udelom 
čulnosti i asocijativnog toka svesti, evociraju se slike/prizori 
koje imaju svoje mesto u prošlosti. Dijalogom vremenskih pes-
pektiva pesnik uspostavlja istovremenost sadržaja sa tenden-
cijom da ih podigne na nivo simbola, upisanog u nominalnost 
iz naslova pesama (što bi odgovaralo detinjem traganju za iz-
gubljenim simboličkim poretkom). Pesma se tako kod Despića 
javlja kao prostor liminalnosti, polje polarizovane suprotnosti 
u kojem se zbiva obred prelaska iz jednog iskustva u drugo; 
stanje između dva stanja svesti i dve temporalnosti, prošlog i 
budućeg vremena, koje beleži diktat samosvesti introspektiv-
nog lirskog subjekta čvrsto situiranog u prezentu („Čekaš tako 
/ da ti se javi objašnjenje […] objašnjenje koje bi došlo iz seća-
nja”, „Sanjao si”).

Izuzev važnog autopoetičkog mesta bogatog akumilra-
nim evokativnim elementima i asocijativnоg grananja koji pru-
žaju mogućnost simultanog prisustva (u) više fragmentarnih 
svetova, ožiljci iz naslova Despićeve zbirke upućuje na druge 
moduse izloženosti sa kojima se lirki subjekt njegovih pesa-
ma jednači. U pitanju su teksture koje se na metanivou pre-
dočavaju i bore sa potrebom da istupe, izlože se i nametnu, 
dok su istovremeno pesnikovo svedočanstvo i svedočanstvo 
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o reperkusijama eksponiranja. Stanovištem da je život bez 
ožiljaka protraćen život, praznina stranice koju treba ispisati, 
proces upisivanja gde je važno obeležiti i biti obeležen, onto-
logija pisanja se objavljuje kao strah i obračun sa prazninom i 
tišinom. Pesme poručuju da je život/telo podatan/podatno pi-
smu, kao voštana ploča, živi pergament, ali istovremeno vrlo 
osetljiv materijal u koji se svakog trenutka urezuje hronika 
ljudske istorije i egzistencije stvarajući rane vremena (ciklus 
„Elegije”). Ožiljci se nameću kao tragovi življenja i podsetnik 
vremena, suveniri iz različitih životnih etapa, rezultati nezgode, 
posledice nespretnosti ili nepažnje, uspomena koju telo pamti 
čak i ako sećanje na njihovo poreklo izbledi. Na tom nivou se 
izjednačavaju telo i tekst, pa telo postaje tekst(ur)om, odvija 
se identifikacija rane sa pesmom, pesme i ozlede, gde poezija 
govori o žigovima duše, o doživljajnostima utisnutim u kožu, u 
tkivo („Ožiljci”), koji će u kasnijem, trećem ciklusu („Drhtavica”), 
dobiti svoju izraženiju značenjsku dopunu. Pesnik sugeriše da 
se težnja za posećivanjem mesta i suočavanjem sa stvarima 
koje su u detinjstvu/prošlosti nanele povredu (duševnu ili fi-
zičku ranu) može prevazići jedino ponovnim suočavanjem, od-
nosno eksponiranjem, koje se barem jednom sigurno već de-
silo, u detinjstvu, tom palimpsestu sećanja, želja i utisaka, tom 
sentimentalnom kapitalu, neminovnosti i kobi nasuprot utehe 
nevinosti u pesnikovom obdelavanju. 

Rešenost da se govori o onome vremenski udaljenom, 
uspomenama na detinjstvo, gubitak, neposrednost smrti (ci-
klus „Ožiljci”) prethodno je bilo neophodno preosmisliti kako 
bi se ublažio patos poetskog izricanja koji biva amortizovan 
iskazivanjem u drugom licu jednine. Tako se potreba za us-
postavljanjem dijaloga odvija u ravni samoobraćanja kako bi 
potom bila moguća/dostupna za uključivanje implicitnog dru-
gog. Tek u samoodnosu i spremnosti da se govori o onome o 
čemu bi se radije ćutalo (ili se ćutalo tokom više godina) daju 
se uočiti manje ili više blagi oblici samoprekora posredovani 
autoterapeutskim nastojanjem da se dođe do katarzičnog pre-
vazilaženja/razrešenja nelagode i strahova kroz suočavanje sa 
takvim afektima („Elegije”). Za jedan takav samoodnos neop-
hodno je izlaganje sebe drugom, prihvatiti rizik eksponirano-
sti i potencijalnog kompromitvanja na koje računa vidljivost 
verbalnog iskazivanja, odnosno slikovnog, ikoničnog pisma u 
pogledu primitivnih kultura od praistorije do danas. Međutim, 
budući da se jezik poezije vezuje za gest istupanja, prema reči-
ma Paula Celana, „Poezija se ne nameće, poezija se eksponira”. 
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Ali ako se poezija eksponira i ako egzistirati znači istrjavati u 
svetskoj noći, onda su egzistencija i poezija u svojim temeljnim 
kretanjima međusobno solidarne.

O udesu kao katastrofi nužnoj za uspostavljanje umetno-
sti i stvaranju umetnosti od katastrofe, o dobitku kroz gubitak, 
sublimiranom, terapeutskom karakteru verbalne artikulacije i 
lekovitim svojstvima koje ono može imati za stvaraoca, kako 
za uspostavljanje mosta između sebe i onog proživljenog tran-
sponovanog u delo, tako i između dela i čitaoca, dotičemo se 
orfičkog kompleksa („kao da zarastanje ne treba / da se završi 
/ kao da bol treba održavati / i negovati i dati mu vremena”, 
„Ožiljak”). O otvaranju zaceljene rane, dodirivanju povređenog i 
bolnog mesta u sećanjima ili oblaganju ozleda jezikom poezije 
za subjekta zbirke Pesme i drugi ožiljci znači pevanje koje izi-
skuje krv, pesmu koja živi na račun rizika i bola („ne treba meni 
isceljenje / moj identitet je neprekidni / Munkov krik / glas pla-
mičaka iz krvave tame / vrisak žaoke / zagubljene negde dubo-
ko // u meni”, „Krik”). Lirski subjekt zbirke Pesme i drugi ožiljci 
ukrcava se na jedrenjak svog bolnog iskustva i s poverenjem 
u reči luta uspomenama nošen strujom jezika među njihove 
zapenušane hridine. Nervatura ožiljaka, tih relikvija življenja, 
nalikuje Brajevom pismu što na dodir znakova sadašnjice pro-
govara slikama akumuliranih sećanja zavodljivih poput glasova 
sirena, dok je želja subjekta da se izloži njhovoj pesmi snažna 
koliko život.
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nil gejmen, ivica i marica – zbog gladi 
možeš da postaneš hrana

Došlo je vreme kada 
se nekim davno ispričanim 
pričama kroji novo ruho. 
Krojači tog novog ruha 
imaju samo jedan cilj – da 
bajke učine aktuelnim, osa-
vremeniti ih i staviti u novi 
kontekst, te tako pojačati 
uticaj na one koji ih čitaju 
ili gledaju. Nije u pitanju ulepšavanje, a svakako nije ni potreba 
da se izokrene njihova poruka, već nešto mnogo dublje – želja 
da se čoveku vrati osećaj za dobro, da se čovek prodrma i da 
mu se jasno ukaže na to šta je loše, da se nauči da prepozna 
dobro, ako ga je negde usput, skrajnuo, ako ga je zaboravio, u 
zaglušujućem haosu svega i svačega što mu se servira svakod-
nevno. Zašto kažem Čoveku, a ne Detetu? 

Odgovor je jednostavan – Čovek, onaj odrastao, nekada je 
bio Dete i njegovi roditelji, bake ili deke, sigurno su mu čitali ili 
ispričali neke od najlepših bajki, ne bi li mu dali smernice kako 
da razlikuje šta je dobro, a šta ne, jer, bajke tome i služe. One 
su tu da nas suoče sa strahovima, da nam pokažu da dobrota 
u čoveku nije precenjena i nije nešto sa čim se treba izrugivati. 
Tako dete od malena nauči i da se dobrom čoveku dešavaju 
loše stvari, a ukoliko im pokažemo na koji način mogu da se 
izbore sa tim lošim stvarima, Dete će postati Čovek, i to dobar, 
pa će i on svom Detetu preneti stečene veštine i znanje. 

Namere pisaca bajki nisu bile da zastraše pričom, već da 
ukažu na nedostatke u društvu, manjkavosti ljudskog karakte-
ra, da istaknu vrline i junaštvo. Neke od tih bajki bile su mnogo 
strašne, jer su njihovi junaci, koji to sigurno nisu želeli biti, ali 
ih je život bacio u takav dramski okvir – bili deca! 

tatjana smiljanić



Svi smo osetljivi na 
decu, ako smo iole nor-
malni, i ne želimo da pate, 
ali, mora se priznati – ona 
mnogo pate i ta patnja 
nekada je neopisiva i gnu-
sna i razjeda srce svakog 
dobrog čoveka. 

Jedna od priča koja 
je meni, prvo kao detetu, 

a potom kao majci, a sad i kao baki, bila zastrašujuća je ona o 
deci, kod nas su nazvani Ivica i Marica (u originalu Hänsel i Gre-
tel), koju su roditelji ostavili same u šumi ne bi li tu našli smrt, 
jer oni nisu imali snage da ih sami ubiju, a nisu ni mogli da ih 
slušaju kako cvile od gladi.

To je prava noćna mora. Kakvi god da su razlozi posto-
jali – odbacivanje dece, jer im se ne može priskrbiti hrana, je 
poražavujuća istina. Ovakav događaj, samo jedan, koju su braća 
Grim pretočila u priču „Hänsel und Gretel”, a koja je objavljena 
daleke 1812. nažalost, nije usamljen. Deca su gladovala otkad 
je sveta i veka i deca su bila hrana otkad je sveta i veka, a ti 
strašni primeri deo su istorije koja je zapisana i koju je nemo-
guće zaboraviti. Ona su najveće žrtve koju je ljudska civilizacija 
podnosila na putu prema Zori Savršenog Društva od kojeg smo, 
verovatno, dalje nego što smo ikada bili. Nekada se mislilo da 
će modernizacija života, poboljšanje uslova koji su deo naše 
stvarnosti, zauvek zbrisati sa lica naše planete one užasne cifre 
koje govore o tome koliko dece danas pati od neuhranjenosti, 
od gladi i koliko ih od te iste gladi umire. Više od dva veka 
nakon što su Ivica i Marica bačeni na milost i nemilost okrut-
nom svetu, da ih dokusuri, nove Ivice i Marice, dolaze na isti 
taj okrutni svet, malo požive u teškoj patnji i umiru, iznova i 
iznova. Uzroci gladi su ratovi, nerazvijeno, i potpuno suprotno 
– razvijeno društvo, siromaštvo, nepovoljni klimatski uslovi, a 
potom i nemogućnost obrazovanja, bolesti, a sve to se deša-
va u začaranom krugu iz kog nema izlaza. Potresan je podatak 
UNESCO-a da svako veče oko 300 miliona dece ode u krevet 
gladno, a da ih 3.1 milion u dobi ispod 5 godina umre od neu-
hranjenosti svake godine. Ovo su šokantni podaci s obzirom na 
količinu hrane koja se baca, koja se proizvodi u nenormalnim 
količinama i koja mesto pre nalazi u smrdljivim kontejnerima 
nego u praznim, bolnim stomacima napaćene dece. Utoliko 
ne čudi ni odluka jednog od najvećih pisaca fantazije danas – 
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Nila Gejmena – da prepriča, 
na svoj način, najtragičniju 
bajku o deci, svih vremena 
– Ivici i Marici. Ono što je 
Gejmena ponukalo da po-
novo ispriča dobro pozna-
tu priču je poseta sirijskim 
izbegličkim kampovima u 
Azraku, u Jordanu. Ono što 
je tamo video i užasne pri-
če o preživljavanju koje je 
čuo, bilo je van njegovih, 
uslovno rečeno, očekivanja. 
Najveća borba koju su ovi 
ljudi vodili sami sa sobom 
bila je glad. Po Gejmenovim 
rečima, ta agonija išla je čak 
dotle da su ljudi molili od svog imama dozvolu da jedu pse i 
mačke, jer drugih životinja nije bilo, a jedino što su jeli bila je 
trava, i jedino što su pili bila je voda iz močvara...

Rimejk bajke, kako bi se reklo filmskim jezikom, zahtevao 
je ne samo drugačije okruženje, nego i drugačije ilustracije koje 
su morale biti sumorne i teške, upravo kao opisani događaji. 
Zato se Gejmen obratio fantastičnom italijanskom umetniku, 
Lorencu Matotiju. On je, uz još nekoliko priznatih umetnika, 
2007. pozvan na izložbu koju je organizovala Metropoliten Ope-
ra zbog postavke dela Hansel and Gretel. Knjigu sa printovima je 
objavila francuska izdavačka kuća Gallimard Jeunesse, specija-
lizovana za dečije knjige.

Naizgled monohromatski, vrlo duboki i sugestivni crteži, 
nacrtani običnim tušem, preneli su priču o izgubljenoj deci, nji-
hovom strahu, gubitku poverenja, zloj sreći, uzajamnoj ljubavi 
i požrtvovanosti, hrabrosti i spasenju. Crtež ne prikazuje detalj-
no decu, njihova lica, bilo kakva obeležja koja bi ih smestila u 
određene okvire koji podrazumevaju boju kože, kulturu, naci-
onalnost i sl. pa sa njima možemo da poistovetimo bilo koju 
decu, sa bilo kog kraja sveta. Njihovi pokreti, zamrznuti u crnilu 
tuša, u krivim, ispletenim linijama koje tako divno prikazuju 
šumu, kao pozornicu na kojoj se odvija strašna priča, sivkasti, 
vodenasti prelazi i tek ponegde – belina koja se guši pod teš-
kom sudbinom ostavljenih mališana, bili su fascinantni kao i 
sama bajka. Sa svake slike slivaju se očaj, beznađe, iskrivljenje 
percepcije i strava koju je i Gejmen želeo da ispriča. 
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Glad je nešto što ne možemo da ignorišemo. Zbog gladi 
smo spremni na mnoge žrtve. Zbog gladi strepimo da ne izgu-
bimo posao, radimo sve samo da je nikada ne osetimo. U stanju 
smo zbog nje da otmemo, čak i onom ko će nakon toga takođe 
biti gladan, da ukrademo, da proneverimo, da ubijemo. Prazna 
creva su pokretač najmonstruoznijih činova kojih se, kao druš-
tvo, možemo samo sramiti. 

A bajke? One su tu da nas drže budnima, da nas drže 
opreznima, da nam pokažu da između dobra i zla ne postoji 
siva zona. Ne možeš biti malo dobar ili malo zao. Vaga je ovde 
jasno podešena. Ili si jedno ili si drugo. Zato pričajte deci i baj-
ke obučene u novo ruho, pokažite im da postoji zlo u svetu, i 
da to zlo nije uvek neka veštica i neka maćeha. 

Gejmen je rekao da deca moraju upoznati tamu da bi nau-
čili da se štite od nje: „Pokazujući mračne stvari deci, pokazuje-
te im i kako da ih upoznaju, savladaju, da ih pobede. To znanje 
im daje moć. Naučite decu kako da uzvrate udarac, objasnite im 
da mogu da pobede – jer oni to mogu – samo moraju znati da 
mogu! Kad date oblik stvarima koje plaše, nalazite i način da ih 
prerastete i zaštitite se. U redu je da im ispričate ovako strašnu 
priču sve dok im umete objasniti da treba da budu pametni, 
hrabri, mudri i snalažljivi i da nastave dalje...”
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