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Boris Drenča
ONI
(Dobre olovke i opšta mesta)

PROLOG
Kada ritam snova
Od crnog i belog napravi
najveseliju šaru
Tada ritam koraka
Plesom oslobodi sve duhove
sakrivene u kostima
Dok ritam
smišlja osvetu
sivim kulisama
Zavesa kreće na put
I otkriva pozornicu
u svim njenim bojama
I prostranstvima
I oblicima
I zvucima
I licima
I pokretima
Zavesa otkriva svet
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1.
Strogog pogleda
Kao da misli to
Rekla je
Poslednja zajednička Nova godina
Strogo
izašla je
Besno
opsovao sam
Smireno se zahvalila
Besnu psovku
Podrazumevala je
kao dozvolu
Izgovoreno
Ima i drugačije značenje
Bez uvrede
Samo da bes usmerim
Na sopstvenu krivicu
Recimo
I ponovim
Ma
i psovku
Nekada poluglasno
Nekada glasno
da me svi čuju
Kao urlik
Kao predaja
Kao pristajanje
Ma
i psovka
Kao savet
Rešite to sami
Bez mene
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2.
Krpa preko naslona
Zaboravljena
Dok je zajedničko čišćenje
bilo akcija
Brisanje mrlja buđi
u zaboravljenom uglu
Krpa
Preko naslona
Kraj jedne karijere
Krpa
Kao simbol želje
Da se uradi
Da se postigne
Kao jurenje
Imaginarnih reči
U razgovoru
Bez smisla
Sa ritmom snova
Crnih i belih
Šarenih
Kao zeleno i crveno
One noći u parku
Pored stepeništa
Pored zapisa na ruci
Šarenilo je u obliku
Pokretu
Na prstima
U dahu
U snovima
Šareno ne mora biti u boji
Dovoljno je
Da je u snovima
U ritmu
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3.
Priču je teško
Početi od kraja
Kada svaka reč
Liči na digresiju
Podseća na propušteno
Kao predstava
Kojoj se kasni na početak
Kao da su oblici
Slike glasovi
Senke
Tu od ranije
A treba doživeti priču
Bez osećaja propuštenog
Početi priču od kraja
Osveta je priče
Osveta za sve one
Početke, meandre
Lažne krajeve
Početi priču od kraja
Samo je hir
I osveta
Da, početi priču od kraja
Osveta je
Za onaj san
Prekinut zvonom
Prekinut sirenom
Prekinut prijatnim glasom
Osveta za
Za spavanje bez snova
Zbog susednih slova
na tastaturi
HiJ
Nepažljivi prsti
Mogu promašiti
I kraj
Pretvoriti u krah
Bez naročite promene
smisla priče
13

Početi priču od kraja
Teško je
I osveta je
Ništa nije propušteno
Za propušteno ima vremena
Priča je tu
Ona će se postarati.
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ON
1
Nanosi zemlje
Pored reke
Plodni su
Kažu
Kažu svašta
Sve može biti istina
I ne mora biti
Staze na takvoj zemlji
Žute su
I prašnjave
Žuta fina prašina
Od one vrste
Koju majke
Baš ne vole
Treba oprati
Fine pantalone
Fine cipele
Fine košulje
A i prašina
Fina je
I teško se sklanja
Potopiš
Pa trljaš
Na dnu ostane talog
Finiji od onog
Kada mame
Kafu piju
Prašina
Sada je blato

15

2.
Bosim nogama
Pravio sam gomilu
Prašina liči
na brašno
tražim zabavu
u hladu
u prašini
čekam
rekli su da dolaze
možda je sa njima
rekao je doći će
da pecamo
da lovimo zečeve
da gledamo
cvet na drvetu
da jedemo plod
rekao je doći će
čuo sam da dolaze
prašina
udobna i topla
u hladu
Sigurno i on
Dolazi
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3.
Glatke crne čizme
Lepe
Fine
U žutoj prašini
Lakše je
Čistiti blato
Sa finih cipela
Onih za crkvu
Onih za sahranu
Oni ne znaju
Ne idu u crkvu
Ne idu na sahranu
Samo su tu
Idu po prašini
Niko ih ne zove
U crkvu
Na sahranu
Kako čiste cipele
Ne kažu
I da kažu
Ne pričaju
Ko zna
On nije sa njima
Kažu kod njih je
Nije sa njima
Ne kažu oni
Oni ne pričaju
Tako kažu
U crkvi
Na sahrani
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4.
Nikada nisam mislio
Tako je jednostavno
Samo je nema
Samo tako
Nema je
I zima mi je
I niko me ne grdi
Ni za blato
Ni za prljave uši
Niko me ne mazi
Niko me ne grli
Pokriven
Ispod njenog pokrivača
Hladno
Poljubac kao san
Dalek
Samo je nije bilo
I došla je zima
I došla je glad
Uzeli svinju
Doneli kožu
Sa malo masti
Ukrali drva
Doneli u peć
Dali brašno
Odneli rakiju
Dali sir
Dali
I uvek nosili
Samo je nema
Nikada nisam mislio
Jednostavno je
Samo je nema
Nema toplote
Nema hrane
Nema zagrljaja
Poljubac kao san
Daleki
18

5.
Video sam
Blato
Na vrhu cipele
Kao na onoj za crkvu
Za sahranu
Doneo je torbu
Iz torbe
Brašno, konzerva, hleb
Doneo ćebe
Dao ćebe
Cepao drva
Dao drva
Dao osmeh
Dao milovanje
Lako je
Očistiti blato
Sa cipele
Kao za crkvu
Kao za sahranu
Hajde
Probaj sa prašinom
Kada dođe leto
Kada reka
Postane mala
On nije sa njima
Ali je kod njih
Kažu drugi
Kada kažu
ne pričaju
Dolazili drugi
Odlazio kod njih
Pokazali
kako se čiste cipele
Dodir po glavi
Kao milovanje
Nje nema
Samo oni
Kažu
19

A ne pričaju
I čiste cipele
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6.
Vratio se
Kao da se sve smenilo
Otišli su oni svi
Ni trag ostavili
Nisam bio sam
Bilo nas je još
Hranili
Oblačili
Kupali
Trebili vaške
Davali lekove
Tada se vratio on
Grlio, ljubio
Danima
Kiša je padala
Blato je bilo na cipelama
Onim za crkvu
Onim za sahranu
Bilo je toplo
Bilo je hrane
Gošće donosile
I slatko
I čvarke
Za doručak mazale pekmez
A on je plakao
Celu noć
Kada je sam
Sedeo je i plakao
Kada spavam
Da se ne vidi
Da se ne čuje
Kada se
Vratila prašina
Pecali su
Lovili smo zeca
Gledali smo cvet
Jeli smo plod
U vreme
21

Kada se spava
plakao je
Da ga ne čujem
Da ga ne vidim
Da se uplakanog ne sećam
A pokazao sam mu
Kako da čisti blato
Kako da čisti prašinu
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7.
Prašina je dobila svoj pokrivač
Bila je tu
Sakrivena
Na rubovima
Ulazila je u sve pore
Na koži
Na odeći
Na cipelama
Sve manje za crkvu
Za sahrane su ostale
I znao je da ih čisti
Naučio je
I on je otišao kao i ona
Dugo pre toga
Nije bilo zagrljaja
Nije bilo poljupca
Nije bilo nežnosti
Samo suza
Dok se spava
Da ne čuje
Da ne vidi
Da se ne seća
Postao sam gad
Svaku suzu
Pomenuo sam
Ne iz osvete
Iz hira
Bahat i ohol
Postao sam
A on se stideo
I jače plakao
Kada se spava
Da se ne čuje
Da ne vidim
Da se ne sećam
Ali sa namerom
Da se on seća
I tada je otišao
23

Nikada nisam razmišljao
Bilo je jednostavno
Tiše od noćnog plača
Nevešto sakrivenog
Da ga ne čujem
Da ga ne vidim
Da ga se ne sećam
Ostao sam
sam
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8.
Došla je kao vila
U san
Prošla je
Ispred kuće
Došla je kao vila
Sa planine
Došla je zbog drugog
Nisam je dao
Ni drugom
Ni trećem
Nisam je dao
Došla je kao vila
Lebdela
Rađala radost
Oko sebe
Oko mene
Prvi put
Nisam čekao u prašini
Lebdeo sam iznad nje
Ohol
Hrabar
Njen
Nisu mi je oduzeli
Znali su
Da mora biti moja
Znala je da mora biti
Želela je
Rađala je
Radost dece
radost
Oko sebe
Oko mene
Zdravo za gotovo
Uzimao sam sreću
Plivao u njoj
Došla je kao vila
Nisam je zasluživao
Dala mi je ime
25

Dala mi je oblik
Dala mi je glas
Da zaslužim sreću
I nikada
Nisam razmišljao
Bilo je jednostavno
Tiho
Sreća se ugasila
Sedeo sam u polumraku
Rađala je sreću
Nisam je sačuvao
Postao sam gad
Bahat i ohol
Nisam dozvolio
Da me čuju
Da me vide
Kako plačem noću
Terao sam ih
Plakao sam noću
Da me ne čuju
Da me ne vide
Da se ne sećaju
Ja se neću sećati
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ONA
1.
Na početku
Bio je vetar
Topli vetar
Bila je i haljina
Cvetna haljina
Bio je i hod
Skoro kao lebdenje
Skoro kao ples
Kao lebdeći ples
Bio je osmeh
Bilo je sunce
Bilo je udobno
Bilo je razdragano
Sve je delovalo
Kao početak priče
Bilo je toplo
Bilo je udobno toplo
Bila je bajka
Početak
Sa preskakanjem
Grana
stepenika
oluja
Bilo je plesno
Bilo je lebdeće
Bila je bajka
Nije sanjala
Rano je udarana
Rano su šareni snovi
Postajali ozbiljni
Početak bajke
Bio je ozbiljan i šaren
I bio je lepršav
I bio je lebdeći
Muzika je zvala
na ples
27

Sa vetrom
Sa Suncem
Da
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2.
Zaboravna
Plesom zaneta
Ne vidi svetlo
Sunce oseća
Ne vidi
Oseća
Ne veruje čulima
Ne reaguje
Kažu joj svašta
Ali ne govore
Običaj kazivanja
negovorenja
Reči ne postoje
Reči su opis
Reči su ono što zamisli
Svet se vrti
Oko osećaja
Oko njenih osećaja
Svet se vrti
Oko nje
Samo nje
I njenog shvatanja
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3.
Nije tako zamišljala
Nisu je tako zamišljali
Polje je bojila
U ritam
U ples
Ples je bio
Njen
Nisu joj pravila
Brojanje koraka
Pompezni skokovi
Nadmeni pokreti glavom
Rastresena kosa
Ne kao pravila
Određena
Usvojena
Svuda prihvaćena
Plesom je bojila
Sve oko sebe
I nije obojeno
Gledala je
Osećala je
U sebi
Slušala je
Osećaje
Ritam je stvarala
Pokretom
Plesom
Korak
Koji lebdi
Ples koji boji
Šareno
Kao
Snovi
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4.
Suknja kao talas
Plav
Zelen
Beo
Dubok i providan
Suknja kao
San
Od morskog talasa
Do uljastog
Mirnog
Bonaca mora
Od livade proleća
Od luga u leto
Od leptirovih krila
Kao pokrivač
Kao ležaj
Kao san
Može i drugačije
Kao ritam
Šuštanja tkanine
Šuštanje i dodir
Suknje i nogu
Bosih nogu
Bosih na tlu
Iznad tla
Kao snovi
O suncu
Osećano sunce
Zamišljena
Udobnost
Zaglušujuća
Slast
Sanjana
Tamna
Svetla
Znojava
Umorna
Strast
31

5.
Sa stidom
Ogrnuta snovima
Bojama
Ritmovima
Lebdi niz stepenice
Crveni na balkonu
Hvata ritam
Hvata ritmove
Vraća se
Traži svoj put
Nevin i čist
Strast i osećaji
Ne vid
Ne reči
Njene ili tuđe
Ne
Završene
Ne
Izmišljene
Ne
Zamišljene
Ne
Postojeće
Preterane
Uvek previše
Izvagane
Uvek previše
Izgovarane
Kako voliš
Kako volim
Kako voli
Ali
Premišljeno je
Kao san
Predugo
Sanjan
Bez nade
Kao strast
32

Mračna
I topla
I vlažna
U strahu
Čekana
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6.
Jednom je Čarobnjak rekao
Moja je
Ne moje vlasništvo
Moja je
Krv
I stablo
Mog korena
Moja je
Moj nastavak
Gladajte je
Mene u njoj
I razočarenje
I oduševljenje
I ljubav
I strah
I vrelinu
I mraz
Moja je
Slušajte
Naučiće vas
Naučiće sebe
Naučiće da čita
tragove
Naučiće da čita
Talase
Gledajte korake
Pratite
zamahe suknje
Brojite šuštanje
Tkanine
Zalepljene za kožu
Hipnotišite se
Gledajte
Kao voajeri
Tresite se
Od uzbuđenja
Tresite se
Od saznanja
34

Ona ne vidi
Ona oseća sve
Nema maske
Ona je moja
I kada mene nema
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7.
Nastala je korakom
Nastala je ritmom
Nastala je osećajem
Nastala je talasom
Čarobnjak je
Od onih
Što boje uklapaju
Što povlače prave linije
Što šarenilo
Donose
Što lutke
Prave svakome
Što radost
Donose
Plesom
Ritmom
Vatrometom
Snovima
Ne vidi
Zna
Da je požuda
samo Zamena
za strast
Oseća da je
Sumrak
Zamena za
Snove
Kada je
Postelja
Zamena za
Kolevku
Kada je
Himera
Zamena
za ljubav
Zna
Oseća
Ne kaže
36

Samo govori
U ritmu stopala
Iznad
Tla
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8.
Pamćenje
Sećanje
Nije isto
Donela je
Tragove
Tragove osećanog
Spomenike je poštovala
Voli one iza njih
Voli sećanja
Pamti nešto
Ali ih se seća
Posvećeno
Religiozno, kažu
Kada ne govore
Sluh mešaju sa
Razumevanjem
Slova sa čitanjem
Reči sa govorom
Seća se
I diše
Sećanje veže
Sećanje oslobađa
Razočarana
Pleše
Niz stepenice
Sa stidom
Vraća se
Suncu koje oseća
Talasima koje pravi
Ritmom
U koraku
Plesom kojim ne dodiruje
Ni tlo
Pokretima
Koje ne broji
Vraća se u nevinost
Vraća se u san
38

JA
1.
Ja sam
Razočarenje
Pogrešan
Gad
Nespretan
Ponosan
Sve sam
I nisam
Ne želim
Objašnjenja
Ne želim
Rasprave
Da jesam
Pogrešne reči izmišljam
Koristim tuđe
Da opišem
Nešto što
drugačije zamišljam
Živim to
Pokušavam
Da se uvučem
U tuđe ritmove
Tuđe svetlosti
Tuđe radosti
Naučio sam
Mimikriju
Pratim korake
Stapam se sa senkama
Plešem
Gledaju
Raduju se
Usvajaju
Parazitski uzimam
Snagu
Milost
Pamet
39

Sreću
Razočaravam
Izlazim na svetlo
Maskiran
U mekoću prikaze
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2.
Počeo sam
kao sanjar
i seronja
Puška koja je
Na zidu od
Početka
Puška je
Svoje uradila
Do kraja
To joj je posao
I svi znamo stereotipe
Počeo sam
kao sanjar
I seronja
Počeo sam
Pametujući
Pamteći
Zapisujući
Počeo sam
Nisam završavao
Isto radim
I kao sanjar
I kao seronja
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3.
Jesam
Činio snove
Svoje i tuđe
Jesam
Činio košmare
Svoje i tuđe
Tresao sam se
Prestravljen
Tresao sam se
Na vrhu
Tresao sam se
Na dnu
Od straha
Od izmišljenih reči
Od zaboravljenih
Od reči
Koje znače
Od reči
koje ne znače
Plašio sam se
Utvara
Loših snova
Svakodnevnog greha
Bez opravdanja
Ni zaboravom
Ni neznanjem
Ni prirodom
Greh drugi definišu
Ono o ubijanju
Nije greh
Ubijaju bezgrešni
Ubijaju sveti
Slavni
Bezgešni
Moj je samo greh
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4.
Orgija
Bila je
Filmska
U boji
Bila je legendarna
I ja na njoj
I u svemu
I u grehu
I u strasti
I u blatu
Orgija u boji
Nikako šarena
Ceo život
U boji
Nikako šaren
Nedostajalo je
Šarenilo
Nedostajao je
Govor
Plivao sam
Nisam tražio
Samo je
Dolazilo
Odlazilo
Reči
Izmišljene
Kombinacije nove
Taj ponos
Prisutan
Suvišan
Izmišljen
Zavaravanje
Ponosom
Luštura
Lepa kome treba
Orgija u boji
Nije šarena
43

5.
Imao sam
Plesne cipele
Prave
Sa zumbama
Nisam imao
Hrabrosti
Nisam ih nosio
Na ples
Stideo sam se
Plesnog stila medveda
Koji je našao drvo
Za češanje
Imao sam
Plesne cipele
Udobne
Nosio sam ih
Tamo gde
Nisu potrebne
Nosio sam ih
Na prašnjavom putu
Nikada ih
Zaista
Nisam očistio
Prašina se uvukla
U svaku rupicu
Zamaskirao sam
Svaki trag prašine
Kremom
Bile su masne
Imao sam
Plesne cipele
Udobne
Stideo sam se
Nisam išao na ples
Nikada
Upropastio sam
Cipele za ples
44

6.
Bio sam bata
Mali bata
Bio bih i sada
Previše je nevinost
Ostala je
Na maskenbalu
Na koji nisam otišao
Na čokoladama
Koje nisam delio
U govornici iz koje
Nisam zvao
A rekao sam da jesam
Mali bata
Je nestao uz
Onu pesmu
Onog jutra
Na onom spratu
Malog batu odnela je
radoznalost
snove pomerila
dalje od
onog dvorišta
Ne žalim
Mali bata
Morao je
da obuče dugačke pantalone
plesne cipele
Mali bata
Poštovao je pravila
I otišao
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7.
Postojao je trenutak
Pravi trenutak
Postojao je ples
Bez cipela
Postojao je ples reči
Izmišljenih
Baš tako zamišljenih
Nepravilnih
Grubih
Neočešljanih
Bez pravila
Postojao je pogled
I prekršeno obećanje
Nepoznati
Poznati
Ritmovi
Govori
Govorenja
Neprijatne misli
Neprijatni ritmovi
Ona suknja
Onaj pogled
Postojao je trenutak
Kada su
Orgije prestale
Kada je
Boju
Zamenilo
Šarenilo
Kada senke
Makar tamne
Donose šarenilo
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8.
Vežem pertlu
Poskočim
Hrabro zakoračim
Pružim ruku
Osetim nalet
Savijem se
Pratim
Osetim ritam
Osetim naboj
Osetim strast
Ne požudu
Osetim ne vidim
Osetim bez dodira
Bez brojanja koraka
Bez prizivanja
Pravila iz sećanja
Ne kažem ništa
Dahom govorim
Pratim ritam
Pratim šuštanje
Suknje
Pratim
Osluškujem
Osećam
Kao na početku
Nevinost dotiče
Nosi
Tu je
Reči zamišljene
Šarenilom osvetljavaju
Pratim ritam
Suknja je talas
Pokriva me
Mokar
Zadihan
Izranjam
Plešem
I pratim
47

Ni ja
ne dodirujem tlo

48

EPILOG
Šarene snove
Ne pamtimo
Ne opisujemo
Samo ih se sećamo
Kada sedimo
Okrenuti
Jedni ka drugima
Volimo se
Mrzimo se
Sećamo se
Ne pamtimo
Tražimo šarenilo
Boje
Ne primećujemo
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1.
Priča koja počinje
Od kraja
Tu se i završava
Sve između
Početnog kraja
I završnog kraja
Samo je
Nešto drugo
Neki predeo
nenajavljen
Početnim krajem
Možda ni objašnjen
završnim krajem
Možda
Isto tako možda
kao ona matematička formula
Puna x pa nekih zagrada
Pa nekih y
A na kraju rezultat
1
Koliko slova i brojeva
Za jedno JEDAN
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2.
Boks je boks
samo u tri runde
ono drugo
je mlaćenje
Boks su tri runde
Na kraju
Borci stoje u uglu
Grabe dah
Čekaju dizanje ruke
Oni su završili
Oni su govorili
Oni su slušali
Još jedna runda
Višak je
Oni bi
Pričali
Oni bi
Čuli
Ne bi bilo pobednika
Poruku
Ne bi
Preneli
Razumeli
Boks su tri runde
Predstava
Mora da ima kraj
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3.
Rezultat je svima jasan
Poruka je svima preneta
Na kraju priče
Koja počinje od kraja
Svi čekaju
Da neko drugi
Presudi
Presuda je u njima
Koji sede
Gledaju se
Nema mržnje
Samo pažljivo sačuvanih
Tragova pristojnost
Tragova malih bata
Tragova malih seka
Tragova vila
Tragova čarobnjaka
Možda je tu
I neki vatromet
Nema besa
Nema mržnje
Možda razočaranosti
Verovatno i tuge i tuposti
Svi bi hteli spomenik
Svi bi hteli orden
Svi bi hteli čestitanja
Ali nema toga
Samo ona zavesa
Sa početka
Ostaje
Kao slika
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Boris Drenča, rođen je 1971. godine i zbog „zanimljivosti“ balkanskih istorija
živeo je u tri i po države, iako je sve vreme u istom gradu. Više od polovine
života se bavi pisanjem i od toga živi. Veći deo „spisateljske karijere“ je
novinar i posmatrač iz „prvog reda“ uz nekoliko izleta u književnost. U
autorskim emisijama na radiju i u dve zbirke u izdanju „Beografita“
objavljivao je kratke priče. Priča „Sve je tu“ objavljena je 2000. godine u
zbirci „Priča za kraj veka“ koju su objavile „Kikindske“.
Od istog pisca: „Male knjige“, BKG, 2019.
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Đorđe Balašević
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Đorđe Balašević
1953-2021.
Izbor Lilith Adams
Svirajte mi "Jesen stiže, dunjo moja"
Tog jutra sam stigao putničkom klasom,
pa kući sa stanice časom,
kroz bašte i prečice znane.
A u vojsci sam stekao druga do groba
i hroničnu upalu zgloba
- suvenir na stražarske dane.
Ušao sam na prstima,
mati beše već budna i brzo se prekrstila.
Reče: "Prošlo je k'o za čas,
baš si stigao dobro jer svatovi su tu do nas
pa će ti svirati a ti ćeš birati".
Svadba beše k'o svadba, i šta da se priča,
parada pijanstva i kiča
i poznata cura u belom.
Već po redu poželeh im zdravlja i sreće,
iz ruku mi otela cveće
i sakrila pogled pod velom.
Tad me spaziše cigani,
kum je tražio pesmu, al' ja sam stig'o, briga njih!
Širok osmeh i zlatan zub:
"Znam da nije ti lako, al' danas nemoj biti grub
nego zapovedi šta ćemo svirati!"
Svirajte mi "Jesen stiže dunjo moja", jesen rana,
nek zazvone tambure u transu.
Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac,
al' ja moram čuti tu romansu!
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Svirajte mi "Jesen stiže dunjo moja", al' polako,
da mi ne bi koja reč promakla.
Sklon'te čaše i bokale, razbio bih svet od šale,
da je samo slučajno od stakla, dunjo moja...
Retko odlazim kući a pišem još ređe,
i slike su bleđe i bleđe,
pa lepe potiskuju ružne.
Al' nekad poručim piće i tako to krene,
pa stignem u svatove njene,
sve prave su ljubavi tužne.
Nikom ne pričam o tome.
Brzo dođe taj talas i znam da ću da potonem.
Spas mi donose cigani,
oni imaju srce, za svakog od nas, briga njih,
oni me pitaju šta da sviraju...
Svirajte mi "Jesen stiže dunjo moja", jesen rana,
nek zazvone tambure u transu.
Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac,
al' ja moram čuti tu romansu!
Svirajte mi "Jesen stiže dunjo moja", al' polako,
da mi ne bi koja reč promakla.
Sklon'te čaše i bokale, razbio bih svet od šale,
da je samo slučajno od stakla, dunjo moja...
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Ringišpil
Curi od jutros od četiri-pet
Rešilo nebo da potopi svet
Nad gradom danima vise iste kulise
Poliva kiša al to joj je zanat
Ma sve mi je ravno ko severni Banat
Manje više, i sa kišom i bez kiše
Vreme se vuče ko teretni voz
Gde li večeras da pomolim nos
Klasika: konobar, un cafe macchiatto. Pa da
Prolazi vreme, al to mu je manir
I sve je to plitko ko plekani tanjir
Izeš sliku, nigde jedra na vidiku
O, daj okreni taj ringišpil u mojoj glavi
To ne zna niko, samo ti
Bez tebe drveni konjići tužno stoje
Dođi, iz plave boce se pojavi
Bar jednu želju ispuni
I dodaj svetu malo boje, čudo moje
Veče se klati ko prezreli klip
Teška vremena, a ja težak tip
Gravitacija začas uzima svoje
Slab sam ja igrač za subotnje gužve
Al shvatam pomalo te pokretne spužve
Neko pijan lakše život odrobija
O, daj okreni taj ringišpil u mojoj glavi
To ne zna niko, samo ti
Bez tebe drveni konjići tužno stoje
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Dođi, iz plave boce se pojavi
Bar jednu želju ispuni
I dodaj svetu malo boje, o čudo moje
Sustajem, odustajem, pritiska me kao pegla
Javi se, pojavi se, dodaj svetu malo vergla
Nekad si me čudila, o danas bi mi tako legla
Dodaj malo ludila, dodaj svetu malo vergla

58

Devojka sa čardaš nogama
Nosila je jelek svileni
kao u pesmi narodnoj.
I krstić, znak na lančiću
da nekog čeka navodno.
O, to su bili svatovi,
sve kićeni i zlaćeni.
A mi smo bolje svirali
neg' što smo bili plaćeni.
Al' dobro sad...
Nosio sam šal od kašmira
i prsluk protkan tajnama.
Baš od takvih su je čuvale
tetke sa 'ladnim trajnama.
K'o srna me je gledala
žalosnom pesmom sluđena.
Čije si, pile pirgavo?
Što nisi meni suđena?
'Ej, da...
Hej, pusti kose pune polena!
'Ajde, baš u inat baba-rogama!
'Opla, digni suknju iznad kolena,
znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama!
Rekoh joj "Beži, mani se,
i traži bolje partije!
Premala je moja tambura
da te od kiše sakrije".
Rekoh joj: "Ja sam samo tu
da vreme brže proleti.
Ja nosim čizme skitaljke,
mene je teško voleti..."
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Pa da...
Hej, pusti kose pune polena!
'Ajde, baš u inat baba-rogama!
'Opla, digni suknju iznad kolena,
znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama!
Hej, doleti mala senice!
Tu, na moje zlatne čivije!
Vatra šara tvoje zenice!
Razbi nešto i zaigraj ludo, divije!
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D-moll
Odlutaš ponekad i sanjam sam.
Priznajem, ne ide, ali pokušavam.
I uvek dođe d-moll.
Spusti se k'o lopov po žicama,
ruke mi napuni tvojim sitnicama
i teško prođe sve to.
Jedan d-moll me dobije kako odeš ti. U sobi je.
Glupi d-moll uvek sazna kad je to.
Uhvati me čvrsto i ne popušta.
Lud je za tišinom, to ne propušta.
Vodi me u svoj plavičasti dom.
Jedan d-moll me razvali,
neki bi to prosto tugom nazvali.
Nije to, šta je tuga za d-moll?
Ponekad te nema i sasvim sam
izmišljam način da malo smuvam dan,
ali je lukav d-moll.
Pusti da se svetla svud priguše,
sačeka poslednje zvezde namiguše
- vuče mi rukav: "Idemo!"
Plaši me on, gde si ti? Hiljadu se stvari moglo desiti...
Glupi d-moll, za kim tuguje svu noć.
Uzme me u svoju tamnu kočiju.
Nebo primi boju tvojih očiju.
Znam taj put, to je prečica za bol.
Jedan d-moll me razvali,
neki bi to prosto tugom nazvali.
Nije to, šta je tuga za d-moll?
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Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana
i neke stvarčice od herendi porcelana.
I jedan pulover u kom si bila...
I ostala je ploča "Best of Ry Cooder"
i fina mala plava kutijica za puder
i ja sam te ostao željan,
dok me bude
moja mila...
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Lepa protina kći
Još sam bio sasvim mlad,
neke barske ptice sam lovio tad,
kad je došla da se kupa lepa protina kći.
Nije znala gde sam ja,
da je gledam, krišom, kroz trsku i šaš,
a preko reke noć je pala kao plašt.
Mesec tinja nad vrbakom,
srebri nebo zveda roj,
i kapi vode kao biseri
koji blistaju svud po njoj...
O srce ludo, ludi sni,
već se moji drugovi momčili svi.
A ja sam hteo samo jednu:
lepu protinu kći.
Čudnom pesmom zvoni drum,
te su zime i svatovi došli po nju,
iz daleka, neki svet za mene tuđ.
Baš sam prošao sokakom.
Padao je prvi sneg.
I još ponekad zazvone praporci
što je odnose, ko zna gde...
Da se ženim, imam kad.
Ja sam, eto, ostao momak do sad.
Nikad više nisam sreo lepu protinu kći.
Jedan život, miran, tih.
Nekad bacim kartu il' napišem stih.
Stvari teku, ja se držim izvan njih.

63

I ljubim dobre, ljubim lake.
Neke prave, a neke ne.
I sve su vile, sve su kraljice.
I sve su nevažne naspram nje...
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Sin jedinac
Stara stvar u Novom Bečeju...
Slava je za Gospojinu...
Ne znate vi moju Ninu...
Dece nema pa me vole kao matera...
Pridveče do crkve trkne...
Za pokojnim Strikom šmrkne...
A sve brine da me u "špacirung" natera...
Ja sam otrov za udavače...
Trepću oči snevalice...
Uzdišu ko zevalice...
Gurkaju se laktovima... Usne napuće...
Jednoj miraz mlin što melje...
Drugoj lanac i po zemlje...
Trećoj cifra tol'ka da se samo šapuće...
Bež'te curice s glavne ulice...
Kada prođe sin jedinac... Štikla kleca...
Sitne su vam udice...
Korzom plovi štuka što se retko peca...
Zbogom Totice, male skotice...
Mađarice-svađalice... Srcolomke...
Prave ste lepotice...
Žali bože faliti vam druge momke...
Videh pendžer u Bečkereku...
I u njemu... Povrh lale...
Tog trenutka procvetale...
Zasja pramen riđi... Kao krilo tetreba...
Nidočeg mi više nije...
Snevam zemlju iz saksije...
Meni, babo, od te zemlje više ne treba...
Nek se okuša hor torokuša...
Ja sam babin sin jedinac... Mater svima...
Štagod kogod pokuša...
Uzeću je, pa da samo bluzu ima...
Zbogom Sremice-uspaljenice...
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I Bačvanke... Probiranke od zanata...
Fine ste vi ženice...
Al već vidim... Ženiću se iz Banata...
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Naposletku
Naposletku
Ti si dobro znala ko sam ja
Otkud sad te suze, moja mila
Rekla si da se za točak bršljan ne hvata
Zalud izgužvana svila
To je tako
Ne pravi od tuge nauku
Mami svetlo na sledećem bregu
Okopniće moj otisak na tvom jastuku
Kao "jezuška" u snegu
Razbiću gitaru
Crn je mrak ispunjava
Odavno se svoje pesme bojim
Pomera u meni one gene Dunava
Pa ja tečem i kad stojim
Ali opet
Dal bi ikad bila moja ti
da sam vojnik u armiji ljudi
Rekla si da baš ne umem novce brojati
I da je Ništa sve što nudim
Naposletku, ti si navek znala da sam svirac
Brošić što se teško pribada
Da me može oduvati najblaži Nemirac
Da ću u po reči stati
Da se neću osvrtati
Nikada
Ređaš po vitrini
fini porculanski svet
Al ja sam figurica bez žiga
Pazi, to je bajka što ti pada na pamet
Fali ti baš ovaj cigan?
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Ne, mila
Tek u jesen otkriju se boje krošanja
Sve su slične u leto zelene
Naposletku, ti si dobro znala ko sam ja
Čemu suze lepa ženo
Draga moja, ti si navek znala da sam pajac
Moj je šešir šatra pomična
Usne, tice-rugalice, a u oku tajac
Da sam kaput sa dva lica
Da sam Gospon Propalica
Obična
Naposletku, ti si navek znala da sam svirac
I da je nebo moja livada
Da me može oduvati najblaži Nemirac
Da ću u po reči stati
Da se neću osvrtati
Nikada
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Aco - Braco
Aco-Braco, derane moj tršavi... Ti i ja smo država u državi:
Pukoše na vražjoj burzi Franjo Josif i Habzburzi...
Boljševici cara skefali...
Otišo na doboš Kajzer ko poslednji šalabajzer...
Samo nama ništa ne fali...
Aco-Braco, derane moj stasiti... Kad si vatra svi te oće gasiti...
Vračaju nam i zavide... Al to valda tako ide?
Samo lepo možeš ružiti...
Neg, ogrni jankel štofan... Šušte suknje ko celofan...
Zavist valja i zaslužiti...
Malo mame, malo ćerke... Opajdare... Kaćiperke...
Kibicuju i zagledaju...
Šiparice... Gradske šmizle... Porumene ko ribizle
Kad sa nama pripovedaju...
Ne bije nas džabe glas... Zadeni za šešir klas...
I mater vetru dok je nama nas...
Aco-Braco, derane moj srditi... Da te grdim, to mi je ko sebe
grditi...
To il nemaš ili imaš, da te s vrata spazi primaš...
Gušt je dati a ne stiskati...
Nije gazda kesa šuplja što budzašto novce skuplja...
Gazda je ko ume spiskati...
Aco-Braco, derane moj čestiti... Bog nek gleda di će koga
smestiti...
Od Bođana do Opova sila hulja i lopova
Koji grabe šta odaberu...
Od Opova do Bođana još je dobrih Vojvođana
Da im s neba leba naberu...
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Čivutski vrt
Ako kročiš u čivutski vrt, na sedmo koleno čini će pasti...
I, ko da nema drugih bašti... Di sve pupi i sve šljašti...
Di na miru možeš šeboj i božure krasti...
Moja nesretna mati... Htela me spasti... Savetom finim...
Al morala je dotad znati... Da ne sme kasti... Šta da ne činim...
Šta je bedem neg široki zid? Lako se zajaši... Ko stari čilaš...
Mahovina ko astragan... Da bez glasa šmugne dragan...
Ukraj neba se lepeza mlad šaran porcijaš...
Ruka zavesu miče... Trepte u tmini... Biserni zdenci...
Zbog nečeg đurđic uvek niče... Baš u tišini... I baš u senci...
Neću skoro onim šorom... Ne znam posle put odande...
Me sem čoro, moja lolo... Čhu ćo šoro paša mande...
Vetar cvili i leleče... Skini suknju i jeleče...
Nit ko mari, nit ko zna... Na ćer mande čingara...
Ako dirneš u čivutski vrt... Kletvu ćeš nositi ko srebrn
zvončić...
Bićeš žedan kraj bunara... I siromah s puno para...
Sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić...
Ko u tuđi vrt uđe... Crn lebac mesi... U crnom plehu...
Eh... "Ne poželi ništa tuđe..." Svi smrtni gresi... U tom su
grehu...
Kao mrva iz džepa... Truni se lako... Život protekli...
Da, rekli su mi da je lepa... Ali baš tako? To nisu rekli...
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Dan posle ponedeljka
Pogledom je dala punomoć da joj utučem dosadu.
Bio sam negde vizavi planete, sam u dubokom ofsajdu.
O slatkom vinu mladosti začas smo priču sklopili,
ispade da smo prosuli daleko više neg' što smo popili.
Vrtela je isti stari film, samo u svojoj režiji.
Eh, gde si bila prethodnih aprila, dok sam još bio svežiji?
Udavila me Indijom, klepetala k'o nanula.
Ma, sve je bilo legalno dok nije zora kroz prozor banula.
Još jedan utorak, ne, to ne mogu da podnesem.
Taj dan je baksuzan, zar nije dosta što je jesen?
Utorke mrzim - i tačka.
Još jedan utorak koji se ljulja kao ljiljan.
Rekla je, formalno: "Kako ću s tobom kad si pijan
i ne bas sveže obrijan?"
Birala je tanku haljinu, kakve se nose nedeljom.
Špricnula Trezor na svoj kombinezon, al' nije puno vredelo.
Kiša je rondala svu noć i dođe konac laganju i nigde šeik ni playboy, nikog sem mene na raspolaganju.
Još jedan utorak koji me zatiče na delu.
Barut na jastuku i otisci na stranom telu.
Gorki su utorki, al' uvek:
Još jedan utorak, što ja ne bežim, zar sam vezan?
Rekoh joj: "Normalno, kako bih s tobom da sam trezan?
Trezan sam tako bezvezan!"
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Remorker
Dolaze snegovi.
Ne vredi, sve više i više mi smetaju studeni.
U kosu me nežno k'o sedefnu šnalicu udeni, to mi treba moj mali zaklon ispod neba.
Otkači slepove,
nanišani jutro i pusti tu lađu da klizi.
Pronašli su Ameri šifru za to: "Take it easy" lutko lepa!
Zrela se breskva nebom cepa.
Spusti svetla, oduzmi gas,
smešnih stvari se bojimo.
Misliš da neko pita za nas?
Kao da ne postojimo.
Stavi misli u prazan hod,
stresi zvezde k'o dudove.
I polako nasuči brod
na te plišane sprudove.
I sanjaj...
Odlaze selice.
Lepršaju malena jedra po nebeskoj pučini.
Taj odlazak gusaka uvek me starijim učini - put do raja.
O, zar je uzvodno do kraja?
Spusti svetla, oduzmi gas,
smešnih stvari se bojimo.
Misliš da neko pita za nas?
Kao da ne postojimo.
Stavi misli u prazan hod,
stresi zvezde k'o dudove.
I polako nasuči brod
na te plišane sprudove.
I sanjaj...
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Jednom su sadili lipu
Jednom su sadili lipu
Stari Nestorov, gospon Čeda i još jedan
Bio sam nov u tom stripu
Komšijin mali kog su pustili da gleda
Stari Nestorov, potpalivši korov
Tad reče mi: Ti si mlad
Ti ćeš dospeti za taj hlad
Jednom sam voleo zbilja
Mislim na ljubav pravu, šašavu i silnu
Vozio hiljadu milja
Ko onaj ružni Francuz u prelepom filmu
Vukle me šine pod točak mašine
Al ona me spasila
Sve je druge ugasila
Hej, sve to dođe na svoje
Odavno pravila znam
Samo tuge se broje
Hej, opet tornjevi tuku na svetog Luku
Jesen je kriva
Uvek me rasturi siva
*
Jednom je prošla kraj mene
Sa tipom kog sam znao, taman da se javim
Skrila je pogled na vreme
Al sasvim dovoljno za bluz u mojoj glavi
Bezvezno "zdravo" i klimanje glavom
I sve što već sleduje
Neka, lutko, u redu je
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Hej, sve to dođe na svoje
Odavno pravila znam
Samo tuge se broje
Hej, opet tornjevi tuku na svetog Luku
Jesen je kriva
Uvek me rasturi siva
Jednom su palili lišće
Sa one lipe, dim je lebdeo do neba
Na kom su, nema ih više
Stari Nestorov, gospon Čeda i još jedan
Ko nije drvo razumeo prvo
Pa tek onda sadio
Taj nije ništa uradio
I, shvatiće, kad-tad, da ne zna šta je hlad
Taj ne zna šta je hlad
Taj ne zna šta je hlad
Taj ne zna šta je hlad
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Na pola puta
Hej, mnoge vatre sam ložio,
i mnoge vode zamutio
nošen srećom i zlom.
I da znaš, tri sam banke potrošio,
a da nisam ni slutio,
da sve to tek prohuji s vihorom,
jednom za uvek...
Hej, gde su sad oni klikeri,
trešnje sa periferije,
sveske iz šestog b?
Gde su sad svi gimnazijski šminkeri,
prve studentske ferije
i čežnjiva pisma iz armije?
I vidiš već sam tu, na pola puta - sve je dim!
I fotografije od vremena izbledele.
I vidiš već sam tu, na pola puta, sad mi trebaš ti,
budi vodič moj kroz mutne predele.
Hej, čudne staze do uspeha,
čvrsta vera u drugove,
sve je to varljiva stvar.
I sad, ako postoji uteha,
ja nisam praštao dugove
i svakom sam vratio isto bar.
I vidiš već sam tu, na pola puta...
Hej, sada znam gde sam grešio
i gde sam, na žalost, bio gad,
a gde, na žalost, ne.
I da znaš, sve sam rebuse rešio,
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ali ipak se ponekad
još zaletim na vetrenjače.
I vidiš već sam tu, na pola puta...
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Noć kad je Tisa nadošla
Spalio je juli seno, a Tisa nezapamćeno opala
I otkrila sprud kraj šlepa ko stvoren za njena lepa stopala
Stari joj je bio lađar, polu Rumun, polu Mađar, besni ker
Prema meni nikad zao, nekako je znao da mu volim kćer
Bodom sitnim kao prezla moje ime je izvezla stidljivo,
Plavim koncem na gaćice i pod karner spavaćice jedva vidljivo
Skrila čamac mlada trska koju možeš sa dva prsta poviti
Molila se Bogu suše da što duže ne da im otploviti
Tu noć je Tisa nadošla, a na njoj nošnja raskošna
Samo sandalice, prstenčić i u kosi venčić od ivanjskog cveća
Pa ipak, nije nesreća što me se ona ne seća
Ma kakvi, nesreća je što se ja nje sećam
Nastavila voda rasti, nije htela naglas kasti, a znala je
Drugog jutra sve po starom, al nikad da slađe garov zalaje
Zaklela me da je čekam, da će me se cela veka sećati
Na promaji žar malakše, ima l išta lakše neg obećati
Noć kad je Tisa nadošla, a na njoj nošnja raskošna
Samo sandalice, prstenčić i u kosi venčić od ivanjskog cveća
Nije nesreća što me se ona ne seća
Ma kakvi, nesreća je što se ja nje sećam
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Za treću smenu
Vidiš li gde sam to sad, u kom sam dobu?
Čudne mi ptice, da znaš, snovima jezde.
Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu,
a već sam suviše star da brojim zvezde...
Čuješ tišinu, taj zvuk? Prolazi vreme.
Zuji i preti kroz noć, drhti k'o kobra.
Nemoj da načinješ sad ozbiljne teme,
dođi, skupi se tu i budi dobra...
Pa naspi još jednu, za večite krivce,
za balansere,
ne boj se, imam ja priličan cug.
Naspi još jednu, za umorne livce,
za proletere,
veceras treća smena vraća tuđi dug...
Skoro će svanuti dan, još jedan praznik.
Svi su ti plavi k'o san, svi su ti isti.
Budiš se retko u šest, samo po kazni,
kad moraš negde na put ili na ispit...
Pa naspi još jednu...
Ponekad tragam i ja, za zlatnim runom.
Mozda ću sanjati dim, vatru i čelik.
Nisi ti kriva za to, ma volim te puno.
Hajde sad, daj mi pred san poljubac velik...
Pa naspi još jednu...
Pa naspi još jednu, za večite krivce,
za balansere,
naspi još jednu za moje drugare.
Naspi još jednu, za umorne livce,
za proletere, naspi još jednu za treću smenu...
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Slabo divanim madžarski
Slabo divanim madžarski, nešto malo, a i to s greškom
Tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom
Ali madžarski ne umem, daj, nauči me, leba ti
Nisam mogo da pomislim da će mi tolko trebati
Tvoje oči mastiljave, crne zrele višnje španske
Tvoje usne sladunjave kao rizling od berbe lanske
Suva trava sva šuškava, kao žipon na nevesti
Ali džabe pripovedam kada ne umem prevesti
Ma, gdi ćeš naći boljeg momka za te pare
Ne budi smešna draga ti, možeš do veka tragati
Al nećeš naći nikog, tako mi gitare
Ko će te više voleti i ko će lepše lagati
Slabo poznajem Sent Tomaš, ali stignem do tvoje kuće
Tiho zazvečkam šibicom, sve se ponadam: mozda čućeš
Ali pendžeri miruju, a te firange čipkane
Samo vatru potpiruju tvojom ručicom pipkane
Ma gdi ćeš naći boljeg momka za te novce
Da ste mi sretni on i ti, ja ću se oma skloniti
Al me na svilen gajtan veži kao zvonce
I samo cimni kad poželiš, ja ću ti zazvoniti
Slabo divanim madžarski, nešto malo, a i to mani
Učio sam iz čitanke, al sam osto na osmoj strani
Babe su me začarale perom iz krila selice
Ali ti ćeš me rešiti moja medena pčelice
A hold a felhok moge rejtozott
Ket csillag csak oz egen
Mint a szemed,
Mint a gyongyharmatka
A tja, ne znam kako se kaže đurđevak
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Ma, gdi ćeš naći boljeg momka za te pare
Ne budi smešna draga ti, možeš do veka tragati
Al nećeš naći nikog, tako mi gitare
Ko će te više voleti i ko će lepše lagati
Ma gdi ćeš naći boljeg momka za te novce
Da ste mi sretni on i ti, ja ću se oma skloniti
Al me na svilen gajtan veži kao zvonce
I samo cimni kad poželiš, ja ću ti zazvoniti
*
Ma, gdi ćeš naći boljeg momka za te pare
Ne budi smešna draga ti, možeš do veka tragati
Al nećeš naći nikog, tako mi gitare
Ko će te više voleti i ko će lepše lagati
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Odlazi cirkus
Odlazi cirkus iz našeg malog grada
Širokim drumom što izlazi na most.
Odlazi cirkus i ja se pitam sada:
ko je domaćin a ko je bio gost?
Nestaje cirkus u širokoj ravnici.
U kišnoj noći za njim se srebri trag.
Odlazi fakir i artisti na žici
i tužni pajac što bio mi je drag.
Dal' je sve bilo samo fol?
Dal' je sve samo jeftin trik?
Il' sve te maske kriju bol
i neki sasvim drugi lik?
Pričaće deca o svetlima arene,
vežbaće krišom kod kuće neki štos.
Ali već sutra, čim prođe neko vreme
samo će retko pomišljati na to.
Ostaće okrugli trag na mestu šatre,
tu gde se hrvao sa tigrom hrabri Grk.
I par plakata, na njima gutač vatre
kome će klinci već nacrtati brk.
Dal' je sve bilo samo fol?
Dal' je sve samo jeftin trik?
Il' sve te maske kriju bol
i neki sasvim drugi lik?
Laku noć dame i gospodo.
Eto, i ova predstava je završena.
Nadam se da ste uživali u njoj.
Bilo je zadovoljstvo glupirati se za vas sve ove godine.
Nadam se da ćemo se još videti/ponovo sresti u nekom
drugom gradu,
na nekoj drugoj predstavi,
u nekom drugom cirkusu.
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Odlazi cirkus iz našeg malog grada
širokim drumom što izlazi na most.
Odlazi cirkus i ja se pitam sada:
ko je domaćin a ko je bio gost?
Odlazi cirkus, za sve je bolje tako.
Mnogi su predstavu shvatili do sad.
Nove pajace će masa naći lako
jer drugi cirkus će doći u naš grad.
Ma sve je bilo samo fol.
Sve je to samo jeftin trik.
I sve te maske kriju bol
i neki sasvim drugi lik.

Đorđe Balašević (11. maj 1953. – 19. februar 2021.)
Od istog pisca: Računajte na nas - Poezija; I život ide dalje - Zbirka novinskih
članaka; Jedan od onih života (1997) - Roman; Dodir svile (1998) - Poezija;
Tri posleratna druga - Roman; ...i od dva-tri akorda (jer ni ne umem bolje
ja...); Kao rani mraz (2007).
Albumi: Pub, (1982); Celovečernji The Kid, (1983); 003, (1985); Bezdan,
(1986); Panta Rei, (1988); Tri posleratna druga, (1989); Marim ja, (1991);
Jedan od onih života, (1993); Naposletku, (1996); Devedesete, (2000);
Dnevnik starog momka, (2001); Rani mraz, (2004).
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张智 – Жи Жанг

83

张智
南山公墓（外一首）
并没有骤然而至的
所谓纷纷细雨
提醒我
又到了
靠近父亲的时刻
墓碑上的名字
已然有些模糊
或许我的老眼
也有些昏花了吧
用手触摸
那个凹进去的名字
似乎还有余温...
父亲——
在这小小的
不足一平尺的空间
蜗居了十三年
噢，父亲
您是否已经习惯
另一个
在我梦中多次
出现的平行世界？
一块石碑
分隔了我们
但
心底的那一声
——父亲——
可曾惊扰
天界的青鸟
墓园的风儿
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地下的幽灵...
5. 年2015. 月11日

85

戏仿亚历山大•索尔仁尼琴
我们知道
它们在作恶
它们也知道
它们在作恶
它们知道
我们知道它们在作恶
我们也知道
它们知道我们知道
它们在作恶
但是它们依然在作恶
2020年2月7日
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张智，笔名野鬼，英文名。1965年生于四川巴县凤凰镇，祖籍重庆南岸。文学博士。
先后从事过多种职业，现任国际诗歌翻译研究中心（IPTRC）主席、混语版《国际诗
歌翻译》季刊执行总编、英文版《世界诗歌年鉴》主编。1986年开始发表文学和翻译
作品。部分作品先后被译成三十余种外国文字，并被收入国内外数十种重要选本和辞
书。曾获希腊、巴西、美国、以色列、法国、印度、意大利、奥地利、黎巴嫩、马其
顿、科索沃、日本等国诗歌奖。出版诗集 RECEITA（葡萄牙语-英语汉语对照）、SELECTED POEMS OF DIABLO（英语）、POETRY BY ZHANG ZHI（德语英语-葡萄牙语对照）、野鬼诗选（汉英对照）、NJË FOTO E THURJES SË
BOTËS（阿尔巴尼亚语）、
（阿拉伯语），诗评集
中国当代前卫诗人系列论
等。主编《国际当代诗人诗选》（英汉对照）、《20世纪中国新诗选》（中英对照）
、《世界当代诗人大辞典》（混语版）、汉英读本《中国新诗300首》（1917—
2012）、《中国当代十家诗人诗选》（系列）、《百年诗：中国新诗300首（1917—
2016）等。
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Жи Жанг
ГРОБЉЕ НА ЈУЖНОЈ ПЛАНИНИ
Без такозване кишице
Која нагло почиње да ромиња
Да ме подсети
Поново је време
Сближити се са Оцем
Име на надгробном споменику
Постало је нејасно
Можда је мој стари
Вид замагљен
Милујем рукама
Удубљено име
Које је изгледа још увек топло ...
Отац У овом малом
Простору мањем од квадратног метра
Је смештен већ 13 година
О, Оче
Јесте ли се навикли на
Тај други паралелни свет
Што се појављује у мом сну
С времена на време?
Надгробни споменик
Раздвојио нас је
Али
Из свег срца
- Тата Да ли је позив уплашио
Плаву птицу на небу
Ветар на гробљу
Дух под земљом ...
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ПАРОДИЈА НА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕЊИЦИНА
Ми знамо
Да они чине зло
И они знају
Да чине зло
Они знају
Да ми знамо да они чине зло
Ми такође знамо
Да они знају да ми знамо
Да они чине зло
Па ипак они чине зло
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Жи Жанг је рођен у граду Феникс у округу Баксијан, провинција Сечуан,
1965. Године. Значајан је песник, критичар и преводилац у савременој
Кини. Његов псеудоним је Diablo, енглеско име Arthur Zhang. Доктор је
књижевности. Тренутни је председник International Poetry Translation
and Research Centre, извршни уредник издања Rendition of International
Poetry Quarterly (вишејезични), главни уредник енглеског издања World
Poetry Yearbook. Књижевна и преводилачка дела почео је да објављује
од 1986. Нека од његових књижевних дела преведена су на више од
тридесет језика. Добитник је више међународних песничких награда.
Његова главна дела укључују песничке збирке попут Receita
(португалско-енглеско-кинески), Selected Poems of Diablo (енглески),
Poetry by Zhang Zhi (немачко-енглеско-португалски), Selected Poems of
Diablo (кинеско-енглески) и Një foto e thurjes së botës (албански), خ ص لة
( ورق ع لى ش عر منарапски), збирка поетских критика под насловом
Серија есеја о кинеским песницима авангарде. Поред тога, уредио је
Одабране песме савремених међународних песника (енглескокинески), Одабране нове кинеске песме 20. века (кинеско-енглески),
Речник савремених међународних песника (вишејезични), Кинескоенглески уџбеник – 300 нових кинеских песама (1917—2012) и Вековни
класици – 300 нових кинеских песама (1917-2016) итд.
Превела Лилит Адамс
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周端庄 - Жоу Дуанжуанг
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周端庄
大海与永春路 （外一首）
细长的树一些绿色的影子
在海边
涛声阵阵
等待阳光的穿过
沙滩脚印，另一个未知的大海
海鸥飞来飞去
试图穿越它的深度
往上走，才能到达永春路
这里条条小路通往春天：
一个缺一条腿的人撑着拐杖
照样走得很稳当

23. 11. 2017. 于鼓浪屿
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冷下来
几声灰色的鸟鸣
这是雪的声音
清除你们的病毒
冷下来，直到
热心肠在冰冷中静美
直到沉重停止飞翔
和腊梅凝望
和冻土下错综复杂的根
握手言和

25. 1. 2018.

作者简介：周端庄，中国当代女诗人。现居上海，曾下乡在云南西双版纳。在《星星
诗刊》《诗歌报月刊》《扬子江》《中国诗歌》《扬州诗歌》等刊物发表诗作并多次
获奖。主要诗作被收入《中国百年诗画典藏》《中国当代青年女诗人100家》《二十
世纪末短抒情诗选》《扬州历代妇女诗词选》等选本。1998年应邀赴俄罗斯参加诗歌
交流活动。部分诗作被翻译成英语、意大利语、克罗地亚语、俄语等。
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Жоу Дуанжуанг
ДВЕ ПЕСМЕ
МОРЕ И УЛИЦА ЈОНГЧУН
Витко дрвеће бацало је зелене сенке
Крај мора
Таласи који се руше
Чекају сунчеву светлост да дође
Отисци стопала на плажи, још једно непознато море
Галебови лете амо-тамо
Покушавајући да му пређу дубине
Идите горе или нећете стићи до улице Јонгчун
Овде сви путеви воде до извора
Чак и човек са једном ногом и штапом
Може сигурно да корача

94

ПОСТАЈЕ ХЛАДНИЈЕ
Неколико сивих цвркута птица
Ово су звуци снега
Који вас чисте од вируса
Постаје хладније
Док топла срца не добију мирну лепоту на леденој
хладноћи
Док тежина не престане да лети
То и зимска драга зуре једно у друго
Са испреплетеним коренима испод смрзнутог тла
Поново се пријатељски рукује

Жоу Дуанжуанг, савремена кинеска песникиња, живи у Шангају. Њене
песме су објављене у часописима The Star Poetry Periodical, Monthly of
Poetry Newspaper, The Yangtze, Chinese Poetry, Yangzhou Poetry итд.
Добитница је низа награда. Њене песме уврштене су у Класичну
збирку кинеске поезије и сликарства у протеклих сто година, Сто
младих песникиња у савременој Кини, Изабране кратке текстове до
краја 20. века и Песме песникиња Yangzhou у прошлим династијама
итд.
Превела Лилит Адамс
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Agata Vištica
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Agata Vištica
PET PRIČA
KIŠA PADA SUNCE SIJE
Kiša pada. Sunce sije. Cigani se žene.
Da, kiša je padala tog dana u studenom. I sunce je zasjalo negdje oko
podneva. Samo što se cigansko naselje sad zove romsko.
I nitko se ne ženi.
Ovo komešanje je zbog posjete veleposlanika i njegove pratnje koji u
neprikladno finim kožnim cipelama gaze po blatu. Nisu ih dobro pripremili.
Rekli su im da idu u jedno od zagrebačkih predgrađa. Na svega par sto
metara od zgrade vodećeg tele-operatera. Sva sjaji u staklu i svjetlima. Kao
da se ruga neuglednim susjedima. Kiša ne može oprati bijedu s potleušica
od šperploča i valovitog lima. Studeno sunce ispod oblaka ne može izbrisati
bore s prerano ostarjelih lica žena.
Dok veleposlaniku drže kišobran iznad glave, dječica trčkaraju za njim
bosonoga. Dečko s velikim očima u prevelikom očevom kaputu dočekuje nas
na ulazu u trošni kućerak.
Čekala je da uhvatim njen pogled i brzo ga skrila ispod dugih trepavica. Sad
sam pak ja čekala da me pogleda i onda je pokretom aparata pitala da li je
smijem uslikati. Plaha je, ali ne odlazi. Pričamo bez riječi, kroz umrljano
staklo prozora. Zalijepila je ručicu na staklo. Zatim i nosić. Nenametljivo mi
pozira. Uslikala sam fotku, dvije, tri, pokazujem joj ih. Ona se smiješi.
Uronjene smo u prostor prozora, ona s one, ja s ove strane života. Za nas ne
postoji ova gužva iza mojih leđa, izjave romskih predstavnika, ukočeni
smiješci prevažnih posjetitelja. Nas dvije imamo ovih nekoliko zavjereničkih
trenutaka prije nego što krene dalje ova cirkuska povorka u automobilima s
diplomatskim pločicama.
Antonija, tako se zove moja romska djevojčica. Bez državljanstva, bez doma
i adrese.
Antonijina fotografija obišla je cijeli svijet. Postala je zaštitno lice UN-ove
borbe za prava osoba bez državljanstva. Završila je na plakatima, online
platformama, dobila priznanje National Geographic-a. Njena je, tad 13-člana
obitelj, dobila papire i državljanstvo, stan od Bandića, odselila se iz romskog
naselja. Voljela bih je ponovo vidjeti, kao Steve McCurry svoju afganistansku
djevojčicu. Malo me strah. Pitam se ide u školu ili prosi na raskršću s
djetetom u naručju.
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MAMMALIA CARNIVORA
Nitko se ne sjeća točno trenutka, ako se uopće radi o trenutku, u kojem
zaborave tko su, pa tako ni ja, ali mislim da se dogodio podvodni moždani
udar, kao kad projektil udari o površinu mora. Na sreću, kompas mi je ostao
netaknut. I doveo me tamo kamo sam krenula, bez mog znanja i uplitanja.
Bio je to za hvarske turiste sasvim uobičajeni izlet na Vis i Biševo. Kad sam
vidjela da nudi posjetu Modroj i Zelenoj špilji nisam ni časka dvojila da li
izdvojiti 500-tinjak kuna iz mojeg skromnog budžeta za to ljetovanje.
Hvarske sam restorane zaobilazila u velikim krugovima, držala se moje
rajske plaže i bila sasvim zadovoljna paštom na pomidorima.
Gliser s vanbrodskim motorom od 300 KS elegantno je projurio hvarskim
akvatorijem, najprije do tirkizne Plave lagune (ne znam zašto je uopće zovu
plava, to je tako passé), zatim do Visa i Zelene špilje u kojoj se ljeska zraka
sunca probijajući se kroz otvor na svodu pećine i zaranjajući do dna
stvarajući pod morem svijetlozelenu oštricu svjetla. Plivali smo oko nje i kroz
nju pokušavajući je, uglavnom bezuspješno, tako veličanstveno
vanzemaljsku zarobiti u okvir fotoaparata. Bila bih najradije ostala pod tom
zrakom zauvijek, blaženo obasjana, ali morala sam prepustiti mjesto
podvodne kraljice drugima, koji su također htjeli obasjati se čarolijom i tim
ulovom ukrasiti svoje društvene mreže. U njihovu obranu, ni sama nisam
bila nikakva iznimka.
Modra špilja je baš takva, modra da modrija ne može biti. Samo što je tamo
zabranjeno plivati. Mogli smo se samo u grupicama po deset, nakon što smo
dobili svoj redni broj kao u banci, ukrcati u čamčić kojim nas je lokalni vodič
uveo unutra. Bilo je baš uzbudljivo (ili baš jezivo za one koji pate od
klaustrofobije) kad je vodič rekao „A sad se svi sagnite“, da uđemo kroz uzak
i nizak prolaz u špilju. Svi smo poslušno sagnuli glave prema koljenima i
ponizno uplovili u mrak špilje. Mrak je samo dok se oči ne priviknu, onda sve
poplavi u odbljesku dna s kojeg stiže magičan odraz. Lijepo je što ove godine
zbog korone nema uobičajenih gužvi pa smo mogli razgledati pećinu bez
drugih brodova. Usred plavetnila spilje, bijeli se jedno srce na svodu pećine.
Jako fotogenična špilja, nema što, ali šteta, baš šteta što se ne može plivati u
njoj.
Nakon skrovite plaže, usječene u stijenu, gdje su se neki okupali, krenuli
smo u špilju za koju nisam ni znala. Barem sam tako mislila. Južna strana
Biševa. Medvidina špilja. Čim sam skočila u more i zaplivala prema ulazu
obuzela me neka čudnovata bezrazložna sreća. Zaronila sam u vijugav prolaz
u pećinu i kad sam izronila imala sam tako jasan, gotovo opipljiv osjećaj već
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viđenog. Sve je bilo tako poznato, a znam da nisam nikad ovdje bila. Iako je
vodič rekao da ne plivamo u dubinu špilje, objasnivši da se proteže oko
160m u stijenu, ja sam iskoristila priliku dok je drugima objašnjavao da se
ulaz u špilju nekad nalazio ispod razine mora i iza njegovih leđa tiho zaronila
i nestala u tamno zelenoj vodi. Bivalo je sve mračnije što sam dalje plivala,
ali nikakvog straha nisam osjećala. Baš naprotiv, neko, sad već poznato
uzbuđenje me tjeralo naprijed. Nisam se iznenadila kad sam na kraju špilje
izronila na malo žalo. Dok sam izvlačila tijelo na površinu, primijetila sam da
sam teža no inače. Dobro, jesam se udebljala, ali baš toliko?! Kao da imam
dvjesto kila. Loše vidim, ali to nije ništa novo. Imam i brkove. Ni to mi nije
nepoznato, ali ne ove male dlačice koje povremeno niknu iznad usnice, ovo
su bile prave antene kojima sam odjednom osjećala sve oko sebe. Omirisala
sam ugodno hladan zrak. Koža mi je i dalje bila tamna, ali i dovoljno debela
da mi hladnoća ne smeta. Bila sam gladna. Na vlastito iznenađenje, zgrabila
sam račića koji je postrance bježao sa žala u more i shrustala ga oštrim
zubima.
Sve mi se vratilo. Krivolovci su me istjerali iz Jadrana. Dugo sam lutala
Mediteranom tražeći partnera, nastojeći produljiti vrstu. Bezuspješno.
Istrijebljena, morala sam se vratiti u ljudsko obličje. Ne, ja nisam sirena, kao
što sam dugo umišljala. Ja nisam pola žena pola riba. Ja nisam ništa pola. Ja
sam vodenzvijer. Sredozemna medvjedica iz porodice mammalia carnivora. I
došla sam doma. Tu pričekat ću svog morskog čovika.
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FILMSKI LIK SILAZI S PLATNA
Baš u trenutku kad pomislila sam da će Denys Finch Hatton sa svojim
plavkastim uvojcima i zagasitim tenom iskoračiti s platna, pružiti mi ruku i
odvesti na safari, ona ga je preduhitrila. Svojom čizmom zakoračila je u
moju sobu, njene jahaće hlače, utisnute u sare, njena košulja blago
natopljena znojem, puška zabačena na leđa, ali ponajprije njene prodorne
oči, nisu trpjele pogovora – nije mi bilo druge, pošla sam za njom na njenu
farmu s pogledom na brežuljke Ngonga.
Iako se vrijeme okrenulo naopačke, u prostoru sam se dobro snalazila. Već
sam bila u toj kući, već sam prelazila prstima uglovima njenog kreveta,
odgrtala baldahin, gledala kroz prozorčić na koji je stavljala crveno svjetlo
kad joj ne bi bilo do druženja s Denysom, divila se zidnom satu iz kojeg je
svakog sata spremno vrcala kukavica, dok su dječaci iz plemena Kikuyu virili
s dovratka i napeto čekali taj trenutak poslije kojeg bi se prosuli u zvonak
smijeh. Bila je prva Msabu1 koja je dozvoljavala da ulaze u kuću. Prva koja
se založila kod poglavice da im dozvoli ići u školu koju je sama osmislila za
njih.
Kad sam se našla u njenom salonu, kojim sam i sama hodala u nekom
drugom vremenu, htjela sam joj reći toliko toga. Da pusti Dennisa vjetru s
kojim je i došao, prije nego joj slomi srce. Da se okani muža prije nego joj
prenese sifilis, jer morat će ga liječiti živom i arsenom. Da će Daghoretti, tu
zemlju koju je, po cijenu vlastitog dostojanstva namolila od britanskog
namjesnika za starosjedilačko pleme, progutati grad, koji će u stotinjak
godina narasti do neprepoznatljivosti. Ali njena će kuća ostati netaknuta.
Baš ovakva kakva je sada. I ovaj dio Nairobija nazvat će se po njoj. Nisam joj
rekla ništa. Jer kako bi inače njena Afrika postala moja?
Naučila me loviti, a ja nju upravljati malim dvokrilcem. Za njen rođendan
odletjele smo za Mombasu, ona je upravljala, dok su moje pilotske naočale
bile zamućene od suza. Od sreće što letim u tom žarko priželjkivanom
žutom aviončiću s Karen Blixen, mojom heroinom. Danju smo otkrivale nove
pustolovine, noću smo se prepuštale jedna drugoj u istoj onoj postelji s
baldahinom koju nježno sam dirala otvorenim dlanom. Jutrom ispijale smo
kavu s naše plantaže i nismo čekale nikakve muškarce. Ponekad u kasno
popodne uživale smo u Mozartovom koncertu za klarinet s gramofona s
velikim cvijetom zvučnika. Ponekad susrele bi se pogledom, smiješkom ili
rečenicom prevedenoj u titlu na dnu ekrana.
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KAKO SE KALILA TAF GRL
U drugom osnovne bila sam baš opasna.
- Julijana, dodaj mi svoje oštrilo!
- Ne dam, što nisi ponijela svoje?
Tras, odvalim je po glavi i uzmem oštrilo. Nije ništa rekla, nije se usudila, ali
budući da sam je i dalje maltretirala (ja to, naravno, nisam tako vidjela),
sigurno me tužakala učiteljici jer su mamu zvali u školu. Poslije sam dobila
svoje. Ne sjećam se da li je i Julijana...
Jednom sam razbila vrata ormarića za cipele u osnovnoj školi Krste Ljubičića,
koja više ne postoji pod tim imenom. Djeca iz mog, ali i iz ostalih razreda
sjatila su se oko mene, dok sam ja bezuspješno pokušavala vratiti iščupane
vratnice na njihovo ležište. Ne znam tko je započeo, ali svi su složno
prihvatili i uglas zapjevali pjesmicu tužibapsku: O, o, Agata, reć'u te
drugarici! O, o Agata, reć'u te drugarici, odzvanjalo mi je u ušima
beskonačno ponavljanje, dok su se u meni miješali bijes, strah i nevjerica.
Bijes, onaj pravednički, jer ništa nisam namjerno razbila. Strah od kazne.
Nevjerica da su me spremni tako lako izdati. Tada sam, a da to nisam ni
znala, naučila što je psihologija mase.
Sjećam se i naših tuča poslije škole. Mahom su to bila naguravanja među
djevojčicama i čupanja za kosu, zbog tajni podijeljenih s prijateljicom koja bi
se pak povjerila nekom trećem, ili oko toga tko smije znati za skrovište u
grmlju na putu do plaže, ili zato što je neka razglasila ime simpatije po cijeloj
školi. Odraslima beznačajni i bezazleni, na nama su ostavljali ožiljke, gradili
nas i razarali, oblikovali u ono što tek ćemo postati. Mogla sam biti nasilnik
ili žrtva. Bila sam oboje.
Vidim se još tako jasno na trgu pored arbanaške crkve kad stala sam pred
cijelu grupu djece i zaprijetila, kako djevojčicama tako i dječacima:
Ajmo, da vas vidim! Ko će se tući sa mnom?!
I bila sam spremna, sa čvrstim stavom razmaknutih stopala i stisnutih šaka u
zraku, potući se sa cijelim razredom. Od velike grupe djece, nitko nije
istupio, a nisu se sjetili napasti me zajedno. Sjećam se svoje odlučnosti,
znam da ne bih odstupila ni pobjegla. Da, bila sam ratoborna. Današnjim
rječnikom socijalnih službi to se zove dijete s problemima u ponašanju. Da,
bila sam prava PUP-ovka. Ne znam jesam li to pokupila doma ili na ulici.
Romeo, iako mlađi i niži od mene, udarao me kad god bi se naljutio. A često
se ljutio. Navodno, kako je kasnije objašnjavala njegova starija sestra, zato
što je bio zaljubljen u mene. U to vrijeme ona stara „ko se tuče taj se voli“
imala je ozbiljne posljedice. I pokoju modricu.
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Kad nisam mogla šakama, branila sam se riječima. Bila sam pametnija od
njega, to sam rano shvatila, od Romea Dzindza, kako su ga zvali po
njegovom starom. Ne, nije gramatička greška, tako se izgovaralo, kao kad d i
z protisneš kroz zube zajedno, vjerojatno ostatak arhaičnog albanskog,
stariji su ga ljudi još uvijek govorili u Arbanasima. Da se obranim od batina,
naučila sam ga zavarati riječima, zapričavati do besvijesti. Kao onda kad sam
mu oslobodila gušterice, čije je glave hvatao u male omče od konca i držao
zarobljene, kao minijaturne zmajeve u dvorcu od betonskih blokova na
zapuštenom gradilištu. Nisam mogla gledati kako ih muči. Kad ga nije bilo,
sve sam ih pustila na slobodu, odgmizale su sretne u visoku travu. Bio je
bijesan kad je to otkrio i znao je tko je krivac. Kad me potražio u ulici, sjedila
sam na zidu i već sam htjela podići ruku u obranu, ali sam se u zadnji tren
svladala, jer ako zauzmem položaj žrtve, nema više nazad.
- Ej, Romeo - povikala sam dok je prilazio - jesam ti rekla za onaj novi album
sa sličicama što je izašao, danas je na trafici!
- Imam i dvije duple od „Povratka otpisanih“, možemo se igrati na tapke.
- Vidila sam da je Edi napravio karić na kotačima, 'oćeš da mu uzmemo i
idemo se voziti?
- Sutra će nam asfaltirati ulicu, možemo gledati sa zidića i poslije ostaviti
stope u vrućem asfaltu! Ako se ne bojiš opeklina?
- 'Oćemo krasti maraške iz vrta babe Mante?
Bogtepita što sve nisam izmišljala, dok ne bi zaboravio da me krenuo
izudarati.
Zanimljivo, ne sjećam se udaraca, jel' po glavi, jel' me žlepao ili nešto treće,
valjda sam potisnula. Kao i one materine. Samo bih se skvrčila u neki kut i
podigla ruke u obranu, da dohvati što manju površinu, a kako me uvijek
tukla u bijesu, nisu to bila sadistički planirana kažnjavanja kao što ponekad
očevi rade sinovima, to su bili histerični ispadi i skloniti se u kut bilo je
najsigurnije, ne bi me od tamo izvlačila, nego samo udarala rukama kud bi
dospjela. Poslije bi se žalila da je ruke bole od toga. Rijetko kad bi bila toliko
prisebna da dohvati kuhaču pa me njome izlupa. Živo mi je u uspomeni
ostala scena kad je i tata bio prisutan. Ne znam jesam li njega izbrisala iz
ostalih epizoda, možda sam željela sebi sačuvati tu sliku dobrog tatice, ili je
zaista bio toliko odsutan iz mojeg života, ali sjećam se kako je mama vitlala
kuhačom u dnevnom boravku našeg podstanarskog stana dok me tata
branio, a ja se skrivala iza njega. On ju je držao na rastojanju ispruženom
rukom, i smirivao je, Nemoj Branka, a ona me pokušavala dohvatiti
kuhačom i mimo njega. Taj sam puta prošla „lišo“. I pohranila tu sličicu, ko'
rijetku staklenu špekulu u kutijici djetinjih sjećanja, u nastojanju da
upamtim tatu koji me branio. Pitam se gdje li je bio za vrijeme svih ostalih
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batina. Odsutan ili prisutan suučesnik? Bogu fala, imala sam vremena to
otkrivati na dugogodišnjim seansama geštalt terapije.
Fido je bio Romeov pas mješanac kojem sam redovito nosila ostatke od
ručka, davala sam mu ih kroz ogradu malog prostora gdje je Romeo držao
njegovu kućicu. I nikad ga nije puštao s lanca. Gotovo nikad. Jednom ga je
prošetao ulicom dok je Fido divlje režao na sve i sva, nenavikao na općenje s
ljudima. Sva su se ostala djeca brzo popela na zidić, dok se Romeo šepurio s
opasnim psom ko' neki mali mafija boss. Ja sam jedina koja je ostala stajati,
naizgled nehajno naslonjena na zidić s rukama tamo gdje su bila stopala
druge djece. Nisam imala pojma što će Fido napraviti, ali već sam naučila ne
pokazivati strah pred Romeom. Fido mi je prišao, ponjušio i prijateljski
mahnuo repom. Odahnula sam, čak ga i pogladila, ne gledajući
preneraženog Romea. Isplatile su se sve one pileće kosti koje sam mu
prokrijumčarila. Bilo je to herojstvo koje se dugo prepričavalo u ulici Ante
Jonića. Ni ta više ne postoji pod tim imenom. Bilo bi preuzetno reći da sam
tog dana bila junakinja ulice. Ali dobro pamtim dan kad sam postala
junakinja sama sebi.
Dečki su osnovali tajnu družinu. Bili su u njoj Edi, gazdaričin sin u kojeg sam
bila dječje i naivno zaljubljena, Denis Banjador preko puta moje kuće i
Romeo, za druge dečke nisam znala. Meni su lutke, njihovo previjanje,
oblačenje i nunanje u kolicima bili neizmjerno dosadni, igrala sam se toga
samo kad Marinu i Brunu nisam mogla nagovoriti da se igramo prodavačica
u improviziranim trafikama. To je bilo bolje, ali ni izdaleka tako privlačno
kao igre partizana i Nijemaca ili kauboja i indijanaca zajedno s dječacima,
kad bi se cijela ulica orila od naših ratnih urlika i ratatatata mitraljiranja. Tko
zna čega se sve igraju u tajnoj družini? Već sam pitala Edija, pa i Denisa, ali
ništa. Čak ni od Romea nisam mogla ništa izvući. Opazila sam gdje se kriju,
na zarasloj livadi iza moje kuće, nečije zaboravljeno zemljište. Prolazili su
ispod potrgane ograde, kroz prolaz u živici i nestajali u gustišu niskog
raslinja. Ispred grmlja na livadi stajala je stara limena bačva, na njoj štap s
nekakvom krpom. Nakon tjedan dana više nisam izdržala, krenula sam iza
kuće tim puteljkom i čim sam se primakla pokidanoj ogradi, iz grmlja se
najprije pojavio Denis, a zatim Romeo i Edi.
- Želim da me primite u družinu.
- Ne može, to nije za ženske, samo mi muški možemo biti članovi.
Trenutak sam zastala pred nepremostivom preprekom mene kao „ženske“.
- Ali ja mogu isto što i vi. I neću nikome reći. Ni djevojčicama. Nitko neće ni
znati da sam i ja s vama.
Pogledali su se, ni dan danas ne znam što je bilo presudno, jesam li im bila
draga ili su mi jednostavno vjerovali. Ili su, kao svi dječaci, zapravo trebali
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žensku publiku da bi se pravili važni. Kako god, sve se odigralo vrlo brzo, i
prije nego što sam se snašla, našla sam se pred obredom inicijacije. Našla
sam se pred zmijom. Mrtvo i ljigavo visila je Denisu iz šake.
Uzmi je u ruku! - naredio je, dok su Edi i Romeo stajali sa strane kao
svjedoci.
Uzela sam je, obuhvativši je malo ispod glave i osjetila njenu hladnu glatku
kožu na svojoj. U ludoj odvažnosti i želji da budem dijelom njihovog tajnog
svijeta, bila bih je i živu uzela. I tog trena, kao da mi je duh mrtve zmije
utisnuo ordenje na prsa, na uniformu koju i danas nosim ispod kože.
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PUNČKA, ZMIJA, BOGORODICA
S mamom hodam Titovom ulicom, stupamo mostom prema mariborskom
Lentu. Imam dvije i pol godine, bijele štramplice i plavi kaputić s velikim
gumbima. I kapu s coflekom. Zima je i magla se još povlači iznad Drave.
Moja ruka u maminoj je.
Saj sem jaz pridna punčka in vedno mamici roko dam2.
Idemo, kao i obično prema Partizanskoj ulici, ali ovog puta skrećemo s
mosta desno, zavlačimo se dole među oronule zgrade. Ulazimo u malo usko
dvorište oivičeno visokim zidovima koji se penju u nebo čiji se tek kvadratić
bijeli visoko gore. U praznom dvorištu, na jednom od tamnih sivo smeđih
zidova, potpuno besmisleno, stoji bijeli umivaonik.
Kad odignem pogled, tu su i drugi ljudi, a tlo dvorišta išarano je raštrkanim
šahtovima. Trenutak poslije, svi se razdvajaju i svatko staje na svoj kvadrat
šahta. I mama staje na čelični šaht najbliži nama i pruža mi ruku.
Pridi, no! Tu z mano stani – ne znam da li je to izgovorila ili to čujem u glavi.
Ne dajem ruku i ne približavam joj se.
Mama se ljuti i nestrpljivo ponavlja:
Agata, tu pridi in roko mi daj. Pridna bodi!3
Jaz ne dam roke.
A zatim, kao na tajni znak, kvadrati šahtova se počinju spuštati, kao otvoreni
liftovi, dok ja gledam kako svi polako nestaju nekamo dole. I mama skupa s
njima.
Užasnuta sam, ali ne mogu se pomaknuti, znam da prekasno je. Šahtovi s
ljudima spustili su se u dubinu zemlje, a zatim vratili prazni u prvobitni
položaj. Sama sam. I tek tad shvatih da sam u opasnosti. Po mene dolaze
dva crnca. A ja se strašno bojim crnaca. Plašili su me njima.
Če ne bodeš pridna, te bodo črnci vzeli.4
Kamo se sad skriti? Možda iza tog izbočenog zida? Preuzak je, viri mi pola
kaputića. S jezom uviđam da se ne mogu sakriti, njih dvojica dolaze po
mene, hvataju me, skidaju me do pasa i guraju mi gornji dio tijela iznad
umivaonika. Puštaju po meni vrelu vodu i ribaju me, koža će mi se raspući
od žarenja. Kad su završili, vidim da je sad i moja koža crna. A onda tišina,
mir. Gotovo je. Okrećem se oko sebe, a uza zidove, uzduž čitavog dvorišta
sjede svi oni ljudi koji su maločas ili tkoznakad sišli šahtovima u podzemlje. I
oni su crni. Moja mama sjedi, s djevojčicom na prsima. Doji je i gleda kroz
mene, blaženo. Crna je i ima novu crnu djevojčicu. Mene, neposlušnu, više
ne treba.
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***
Otplavljena Dravom, ulila sam se već tisuću puta, ali ne Dunavom u Crno već
Zrmanjom u Jadransko more. Maglu je zamijenio maeštral, ružne su zgrade
srušene, noćne more djevojčice u plavom kaputiću prekrio je četiri
desetljeća dubok zaborav. Sve do te noći u Ilici pod dirigentskim bubnjem
crnog šamana iz New Orleansa.
Ljuljam se na sijednim kostima. Udišem najdublje što mogu, i kad više ne
mogu, udahnem još malo. Zadržavam dah najdulje što mogu i kad više ne
mogu, kad mozak vrišti za udahom, zadržim dah još trenutak i tek onda
izdišem. Ponovo i ponovo i ja i svi oko mene, klatimo se naprijed nazad u
bijelim ritualnim opravama. U polumraku dvorane odjekuje bubnjanje
ritmično isprekidano našim disanjem, udah, zadrži izdah, udah bubnjanje,
njegovi koraci među nama, svi zvukovi i osjeti pojačavaju se do transa
krešenda. Prekida ga udarac o čelo od kojeg padam nauznak na pripravljeni
jastuk.
Uđite u svoj strah - upamtila sam uputstvo s početka ceremonije.
Ne znam gdje je moj strah, ne znam gdje sam jer potpuni je mrak, tonem
ostavljajući ritmove i disanje iza sebe. A onda, posve neočekivano, evo me.
U uskom dvorištu među starim zgradama u Mariboru. Šahtovi se već
spuštaju dole. Mama pruža ruku, ja ponavljam isti čin, nemoćna promijeniti
tijek radnje, ne prilazim, ne dajem joj ruku, ostajem, zar ponovo, sama i
nezaštićena.
Kad budete tamo, pozovite svoju životinju zaštite.
Istog trena pojavljuje se zmija, plazi prema meni, opasno sikće dok ja
gnušam se od još većeg užasa.
Ne zmija, samo ne zmija! Pošaljite mi neku drugu životinju! Neću zmiju,
neću zmiju!
Kako raste moj otpor, raste i zmija i već narasla je tri put veća od mene,
glava joj je poput kobre i prije nego što stigoh se uplašiti – proguta me.
Zmija i ja jedno smo.
I kako ću se sad kao zmija spasiti? Crnci samo što nisu stupili na scenu, vrela
voda samo što ne poteče iz slavine. Možda se tako vižljasta uspijem skriti iza
onog izbočenog zida gdje nisam stala kao djevojčica? Možda mogu spuznuti
niz odvod umivaonika? Ili pronaći pukotinu u zidu kroz koju ću nestati i
spasiti se?
Moj grozničavi um ne nalazi rješenje. Odustajem. Kao da je samo to čekala,
Ja-Zmija izdižem se iznad scene, iznad opasnosti koja ne doseže me. Ja
napuštam prostor dvorišta uzdižem se gore i dok uzlazim mijenjam obličje.
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U zlatnom ovalu od svjetla, kao ikona Bogorodice gledam dole ljude izašle iz
podzemlja, gledam svoju majku i njenu crnu djevojčicu. Gledaju i oni mene,
a ja blažena sveudilj svijetlim milošću i ljubavlju.

Agata Vištica, Dalmatinka slovenske krvi i nemirnog duha. Rođena u
Mariboru 1969, Zadar i Kali zove zavičajem, a Zagreb domom. Profesorica
talijanskog i njemačkog jezika i književnosti, koju je rat odveo iz turizma u
zaštitu ljudskih prava. Istražujući van granica komfora i sigurnosti otisnula
se i u svijet, odakle je donijela pregršt fotografija i dogodovština. Dok su
fotografije obišle mnoge izložbe, dogodovštine tek čekaju da budu ispričane.
Objavljivala je u časopisu Kvaka i na književnim portalima Zvona i Nari,
Metafora i Booke. Posebna pohvala žirija na natječaju Kluba putnika
"Spasimo putopis" za priču „Na motoru“ te objava priče „Čekala sam da me
spasiš“ u sklopu Zbornika 8. Gornjogradskog književnog festivala:
„Apokaliptički mentalitet – virus i eros“.
Ovo joj je prvi prilog za Balkanski književni glasnik.
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Ana Zlatkov
KAKO SPASITI ČAROBNJAKA

Zvezdana je trčala hodnicima dvorca koje je za ovih šest meseci upoznala
više nego dobro. U početku se stalno gubila po njima i upadala u tuđe sobe kao i svi drugi, uostalom, no, ubrzo je shvatila kako je dvorac građen i
upamtila je raspored prostorija pa joj je bilo lakše.
Soba je bilo sa obe strane hodnika, a zabunu su pravili odmorišta i prozori
koji u se povremeno pojavljivali kako bi dnevna svetlost ulazila u hodnik i
pravila prijatniju atmosferu. Tu je takođe bilo i udobnih sofa, sloica i stočića
gde se moglo odmoriti. To je u početku bunilo sve: sa te strane gde su
prozori ne postoje sobe. Sada je, naravno, sve bilo lako.
I sada je, trčeći do velike dnevne sobe za odrasle koja je, naravno, bila na
sasvim drugom kraju dvorca, gunđala samoj sebi u bradu, - Pa da, zašto
nisam sad mogla da pošaljem ili objavim misli svima njima nego kao luda
trčim ovde po ovoj kućerini… ma... bolje da trčim nego da mi svako zaviri u
svest pa natrči na razmišljanja koja baš i ne bih da delim... - trčala je
Zvezdana koliko je noge nose i naglas razmišljala.
Čitala je ona još kao mala o ovakvim dvorcima.
U dvorcima na Zemlji bilo je slugu i lakeja, pa su oni trčali. Ovde toga nije
bilo. Samo je kućepaziteljka bila tu negde, uvek kad ne treba, nikad kada
treba, upravo kao sad.
Konačno je stigla do ogromnih vrata koja su vodila u dnevnu sobu i snažno
pokucala. Nije čekala da je pozovu da uđe. Sunce ju je obasjalo kada je
shvatila da je i Vihor sa njima. Na brzinu je objasnila o čemu se radi i Vihor ih
je sve za tren preneo u čarobnjakovu sobu.
- Ovo mi je trebalo i u dolasku, pomislila je ozlojeđeno.
Konačno su svi bili tu, a Tamna Noć je koliko toliko upristojio sobu. Životinje
su i dalje skakale po krevetu, sada delimično raščišćenom, oduševljene kako
odskaču uvis po madracu ispuštajući najneverovatnije zvuke.
Ne-zaboravi-me je i dalje izgledao krajnje jadno i izgubljeno, a Zvezdana i
Tamna Noć su počeli uglas da govore sve ono što im je ona već pričala u
dnevnoj sobi.
- Dobro, deco, smirite se, - rekao je Mir staloženo.
- Shvatili smo šta se desilo i moram da priznam da su ovo dobre vesti. - na
ovo su Vihor, Tamna Noć i Zvezdana bili više nego iznenađeni pa su svi
ućutali i razrogačili oči.
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- Odlično, sada imam vašu punu pažnju, pa me slušajte dobro. Čarobnjak i ja
već dugi niz godina sumnjamo da je Ništavilo umešalo svoje prste u tu
zaboravnost koja se javila odmah nakon Velikog rata. To je vrlo brzo
uočeno, pa smo napravili jedan sasvim dobar plan. Sakrili smo Sveznajuću
Silu u njegovom umu, umnožili neka beznačajna, dodali nekakva izmišljena
sećanja i kvazi znanja pa ih dali Ne-zaboravi-me - kako je sam tražio da se
zove. To je udaljilo Ništavilo od njega a dobili smo vremena da novi naraštaj
sila i Zvezdana porastu. Ništavilo smo usmerili na neke napuštene ili
nenastanjene delove Stvarnosti za koje je saznao od… uglavnom od Nezaboravi-me, baš kako smo i planirali, da ne posumnja kako mi nešto znamo
o Ništavilovom uticaju na čarobnjaka. Na zahtev same Sveznajuće Sile ovo je
ostalo između nas troje - njega, Tame i mene. Tako su svi bili zaštićeni i
nesvesno učestvovali u čarobnjakovom zadivljujućem planu.
- U redu, sad nam je lakše, ali kako ćemo ga vratiti? - upitao je Tamna Noć.
- Pa, to je bio problem već neko vreme, jer niko nije mogao da dopre do
njega. Srećom, Sveznajuća Sila je uspeo da dozove vas dvoje, i nadam se da
će nam objasniti šta da radimo.
Tada su Zvezdana i Tamna Noć ponovo čuli glas čarobnjaka.
- Deco, molim vas, slušajte me pažljivo. Gordi Bor može da mi pomogne na
najbolji mogući način. Ja ću sva svoja znanja preneti na njega moćnom
čarolijom i ujedno povratiti samog sebe. Recite Gordom Boru da upotrebi
čaroliju iz knjige „Najveća riznica čarolija“, strana 316. On će sigurno znati
šta da radi.
Zvezdana i Tamna Noć su zbunjeno gledali jedno u drugo ne verujući šta su
upravo čuli. Oboje su oklevali da prenesu ovako nešto, no opet, ako je to
zaista jedina mogućnost da se Sveznajuća sila vrati, morali su je iskoristiti,
pa su preneli čudnu poruku ostalima.
Gordi Bor je sa Vihorom nestao na nekoliko trenutaka, no ubrzo su stajali sa
sve ogromnom knjigom pred svima. Gordi Bor je oprezno otvorio tu 316.
stranu. Svi su se okupili oko njega da pogledaju šta se zapravo tamo nalazi.
Gordi Bor je prebledeo pročitavši čaroliju. Prebledeo je i Mir zatim Tama a
konačno su prebledeli i Tamna Noć i Zvezdana.
Ona je u neverici čitala kratku čaroliju koja je stajala na toj strani.
- Ovo mora da je greška, prošaputala je užasnuto pa još jednom pročitala tu
stranicu. I dalje je pisalo isto. Znala je, iz osnovne obuke čarobnjaka, da
ponekad i sama knjiga čarolija može da menja ono što je napisano kako bi
se krajnji ishod čarolije poboljšao, ili se knjiga štitila od uljeza tako što bi
napisala nešto potpuno besmisleno. Sve knjige čarolija su bile međusobno
povezane i delile su sva znanja u njima. To je, osim praktičnosti, donosilo
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veliki napredak u čarolijama i stalno su se koristile nove metode razvoja
učenja.
Ovog puta nije bilo sumnje da je čarolija tačno ona koju je Sveznajuća Sila
tražio.
Gordi Bor je prišao Ne-zaboravi-me i stao u poznati položaj za povezivanje
moći i sila. Čarobnjak se dobrodušno smešio i potapšao ga po obrazu
namigujući i prošaptao mu - Srećno moj divni mladiću.
Boru se steglo grlo, osetio je neku težinu koju nije razumeo u grudima, no
uradio je tačno što se od njega tražilo. Trenutak povezivanja je bio užasan.
Bor je očekivao veliku količinu znanja da krene u njega, ali ovako silnu nije.
Njegovo se telo treslo, čarobjakovo takođe. Tama i Mir su se uplašili da se
nešto loše ne desi pa su uskočili sa svojim moćima da ih umire.
Tamna Noć i Zvezdana su se takođe brzo povezali i uz pomoć Tame i Mira
odneli dva čarobnjaka na svod. Bili su više nego iznenađeni da tamo vide
Sveznajuću Silu umesto Ne-zaboravi-me, onakvog kakav je nekada davno
bio i koga su mladi znali samo iz priče. Svi su seli na svod, proturili noge kroz
rupe koje je Tamna Noć napravio za njih i čekali.
Sveznajuća sila je nakon nekog vremena progovorio: - Dakle, konačno vas
sve vidim sopstvenim očima. Kako ste samo porasli. Čini mi se da ste postali
sasvim pristojni mladi ljudi… srećan sam zbog toga. Već neko vreme mogu
samo da vas čujem i to ne uvek. Ne-zaboravi-me je postao potpuno senilan i
malo toga sam mogao da uradim a da ne rizikujem da budem otkriven.
Danima sam slušao samo neko besmisleno trabunjanje i pevušenje dečjih
pesmica. Predugo sam bio skriven u sopstvenom umu, ne postoji više ni
jedan jedini razlog da boravim samo tamo. Nekoliko puta sam morao
rizikovati da se pojavim, onog dana kada se Markus probudio i prvo veče u
biblioteci. Da nisam, verovatno bi nastao ko zna kakav problem oko odlaska
na Zemlju, ili još gore, ostanka Markusa na Anugh-alu tada, kao i slanju
Zvezdane na sumanute zadatke. Takođe sam morao da se umešam u neke
časove koje je davao Gordom Boru da bi momak ispravno učio. Nakon toga
sam se primirio i bavio svojim mislima. Gordi Bor je sada dovoljno snažan da
preuzme moje mesto i… vidim da ćete svi sada negodovati, pa molim da mi
dozvolite da završim pre nego napravite pobunu - na to su svi odmah ućutali
pošto su krenuli sa negodovanjem stisnivši usne.
Sveznajuća Sila je svakog pogledao ponaosob u oči i mirno nastavio: - Moje
vreme je prošlo. Star sam čovek, hiljadu godina sam se borio sa razni zlom
širom Stvarnosti. Sada želim da svoj život provedem u miru. Moje telo je,
osim što je zaista staro, istrošeno u ovih nekoliko vekova borbi. Ja nisam
prihvatio večnu besmrtnost još od prvog dana kada mi je bila ponuđena i
nikada nisam promenio mišljenje. Prihvatio sam je jer nije bilo drugog
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načina da se stvari o kojima sam morao brinuti dovedu u red. Moj posao je
sada završen. Ovde na svodu smo svi bezbedni. Svod ima zaštitu od nekoliko
metara oko sebe, i ne mogu nas videti niti osetiti naši neprijatelji. Kada se
budemo vratili dole, ja više neću biti moćni čarobnjak i Ništavilo me neće
tražiti. Vidite i sami kako sila Sveznanja ističe iz mene i ulazi u Gordi Bora videli su, jer na Svodu je to moguće videti.
Duge niti najrazličitijih boja su izlazile iz očiju Sveznajuće Sile i ulazile u Gordi
Bora. Lagano su klizile kroz vazduh a zvezdana prašina se mešala sa njima.
Izgledalo je čudesno - kao da se čista energija uliva u Bora.
Sveznajuća Sila je nastavio svoje izlaganje: - Znanje je najveća moć koju
neko može posedovati i predajem ga Gordom Boru da ga nosi zauvek, uči
dalje i razvija, dok se ne pojavi neki novi dečak ili devojčica kojima će tu moć
preneti sa sebe kada dođe vreme. Sada mislim da shvatate kako je nekada
teško prihvatiti veliko znanje, kolika je to odgovornost i prema sebi i prema
drugima. Gordi Bor već tri godine vredno uči i talentovaniji je od svih koje
sam upoznao a koji su želeli da me naslede, mnogo više čak i od mene kada
sam bio njegovih godina - i dok je izgovarao ove reči, poslednje niti
čarobnjačkog i svog dostupnog znanja su izašle iz njega i ušle u Gordi Bora.
Sveznajuća Sila je lagano ustao, pružio ruku novoj Sveznajućoj Sili Gordom
Boru da i on ustane. Okrenuo se ka ostalima koji su takođe već bili na
nogama i poklonio se svima dubokim naklonom.
- Hvala vam na svemu što ste radili i radite. Ja ću još dugo godina živeti u
kući koju ste mi tako nesebično dali na korišćenje. U meni i dalje leži
mudrost starih svetova i ja ću je uvek deliti i prenosito svima koji je potraže.
Ono čega u meni više nema su moći za kojima Ništavilo žudi i to me štiti od
njega, nemam ih više... Najzad, imam samo jednu molbu za sve vas pogledao ih je strogo i gotovo ljutito - nikada da mi više niste doneli ništa
plavo niti ljubičasto. Odeća koju sam godinama nosio je užasna i drečava.
Ne-zaboravi-me me je izluđivao izborom garderobe i kombinacijom boja. Ja
sam mu uzvraćao glavoboljama… znam da nije dostojno jednoj sili, ali sam
gotovo plakao od jeda svaki put kada se on zadivljeno ogledao u ogledalu u
sumanutim plavim pantalonama i groznom ljubičastom ogrtaču.
Na ovo su se svi setno osmehnuli. Potom su lagano sišli sa svoda nazad u
malu sobu gde jednog dragog blesavog čarobnjaka više nije bilo. Nezaboravi-me više nije postojao osim u njihovom sećanju. Pred njima je
stajao čovek po imenu Dren, ime koje je dobio na rođenju i koje mu je
sasvim pristajalo.
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Ana Zlatkov (1972), živi i radi u Beogradu.
Strastveni dugogodišnji čitalac, a od 2018. i pisac amater (kako kaže sama
za sebe).
Upravo završava priču / roman "Zvezdana prašina".
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Dušan Bauk
PRIČE O KOJEČEMU
Al Green - Let's stay together
Kad god čujem ovu pesmu, setim se kada sam je čuo prvi put.
Lenji letnji dan u Grbaljskoj Lastvi. Obično bi bili na plaži, ali smo čekali da
baka Olga napravi tortu za moj rodjendan. U to vreme bilo je tu dosta
rodbine i prijatelja koji bi svratili na kolače ili tortu, te da mi malo izvuku uši.
Valja se. Zrikavci prave buku jer je ozbiljna vrućina, sredina leta. Preko puta
naše kućice bila je prodavnica u kojoj je radio moj stric Miloš.
Ne sećam se šta je trebalo da donesem iz prodavnice, ali taj momenat se
nekako trajno zabeležio u mojim uspomenama na detinjstvo.
Sa magistralnog puta prema Tivtu i Kotoru, a iz pravca Budve, skrenuo je
ogroman crveni kabriolet sa nemačkim tablicama. Lagano, jako lagano,
spustio se na plato ispred prodavnice.
Muzika iz automobila nije bila glasna, ali se jasno čula. Čika i teta su izašli iz
auta i krenuli prema prodavnici... u prolazu me teta pomilovala po glavi.
Ne znam koliko je godina imala, samo se sećam da je imala dugu smeđu
kosu i zelene oči.
Sve onako polako, kao neki slow motion... kupili su nešto u prodavnici, seli u
svoj auto i, isto tako jako polako, nastavili svoje putovanje... i to sve za
vreme trajanja ove pesme.
Tek neku deceniju kasnije, prepoznao sam pesmu koja mi od tada gotovo
zvoni u ušima.
Bila je 1972. godina i život je bio tako savršeno dobar.
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Fleetwood Mac – Dream
(Sanjarenje)
Pripadam generaciji koju je muzika okruživala na svakom koraku i kojoj je
radio bio sredstvo informacija, pa čak i edukacije u mnogim stvarima,
pogotovo što se tiče pomenute muzike. Šarolik izbor svega i svačega bio je
dostupan na jednostavan klik i malo biranja stanica. Kasetofoni i gramofoni
su bili već sledeći nivo, ali se moglo živeti i bez toga. Možda malo pogrešno,
rekli bi mnogi, ali ja sam muziku jako vezivao za momente u svom životu,
tako da je moj ukus, sa sigurnošću mogu reći, poprilično eklektičan. Sa time i
momenat kada sam ovu pesmu po prvi put, pa ne čuo, ali primetio. U stvari,
tada se utisnula u memoriju (onih 8Kb koliko sam tada imao :D)
Te 1993. (mislim) godine leto je bilo baš toplo. Sećam se da je bio početak
Avgusta i da se nebo otvorilo i polilo Budvu tonama vode, tople. A onda se
poslepodne razvedrilo i čitav svet je dobio onu čudnu saturaciju boja kakvo
primorje svuda ima posle obilne kiše. Vraćali smo se iz Budve, gde smo bili
da ispraznimo vodu iz drugarove barke, prema Grbaljskoj Lastvi mojim
Fićom iz 1966. godine, onim sa vratima koja su se otvarala „od napred“.
Naravno da smo u kolima imali neki stari radio, Blaupunkt, popularno zvani
"frulaš" i da smo uvek nahvatavali radio Budvu iako je radio Herceg Novi
puštao bolju muziku. Na samom izlasku iz tunela "pod žutom gredom", puca
vidik na pučinu, sunce pod onim sumanutim kasno poslepodnevnim uglom i
kreće:
Now here you go again
You say you want your freedom
Well, who am I to keep you down
- i danas dan se naježim.
Osećao sam se kao da sam u muzičkom spotu iz ranih osamdesetih. Mali
beli auto na krivudavom putu pored litice ispod koje je more, sunce koje se
razliva po namreškanoj površini velike slane vode, boje pojačane na milion,
plava, zelena, žuta, siva i sve kristalno čisto i perfektno. Horizont jasno
vidljiv i čini ti se da se pruža u nedogled. Polako i letnje lenjo, ne kao
slowmotion, ali lagano prolazimo krivinama iznad Jaza, a krivine kao da
dolaze u ritmu pesme, leva krivina činela
(na "tunder")
Oh, thunder only happens when it's rainin'
činela (na "Players"), desna krivina
Players only love you when they're playin'
pa malo ravno
Say women, they will come and they will go
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When the rain washes you clean, you'll know,
pa duuuuugačka krivina pred skretanja za Jaz
You'll know
You will know
Oh, you'll know
Krivina je inače kraća, ali kada voziš polako po praznom putu taman. Reč
nismo progovorili do kraja pesme (te dugačke krivine), a bogami ni do table
za Grbaljsku Lastvu, nekih 2 kilometra kasnije. Na radiju su nešto pričali, ali
niko od nas iz Fiće se ne seća o čemu. Kada je krenula sledeća pesma, bila je
samo puka muzička pozadina našim utiscima. Ivica je samo sa zadnjeg
sedišta pitao: "Koja je ovo pesma bila?"
"San Ivo, ovo je bio san" odgovorio mu je moj rođak Mirko.
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T_REX
(Gramofon, ta čudna sprava.)
Gramofon, kao i radio aparat, nešto je što je u našoj kuci bilo
svakodnevnica. Ipak, sve do 1973. godine, meni kao detetu, bilo je
zabranjeno da diram tu magičnu spravu. Danas u potpunosti razumem moje
roditelje, iako tada, nisam.
Te godine se desio taj momenat da sam dobio dozvolu da provodim vreme
sa spravom zvanom gramofon. U kući smo imali raznoraznih gramofonskih
ploča, mahom narodne muzike, koje su slušali tata i mama, nešto malo
domaćih šlagera, za koje je u glavnom bila kriva moja osam godina starija
sestra, sada na žalost pokojna, kao i dva albuma Zdravka Čolića (čiji mi je
krivac nepoznat).
Ali i jednu singlicu, narandžastu, sa debelim ljubičastim slovima. Moju.
Poklon od, sada takođe pokojnog, brata od tetke, Zorana.
Gramofon, nemačke proizvodnje, ličio je na omanji kofer. Gornja, siva
strana bila je ujedno i zvučnik i poklopac, a donja, crna strana čudo tehnike.
Desetak godina kasnije, imao sam prilike da provirim u taj svet, kada sam
ga, po prvi put, popravio (zamenio lampe na pojačalu).
Kako sam sada imao svoju ploču, moj otac je odlučio da me obuči da
koristim uređaj, najverovatnije iz razloga što nije mogao da podnese to
škripanje i dranje, kako je nazivao ono što je iz zvučnika izlazilo kada se ta
ploča pusti. Obuka je potrajala, obzirom na to da je, u potpunosti manualna
sprava iziskivala pažnju i strpljenje za upravljanje, što se direktno kosilo sa
mojom nepažnjom i nestrpljenjem moga oca. Ipak, obuka se završila i
dozvola za korišćenje gramofona je data.
A ja, nezaustavljiv. A strana, B strana, opet A strana dva puta, pa B strana...
onda opet A strana. Mami i tati se baš i nije dopadala ideja da dozvole
šestogodišnjem detetu da, umesto decčjih pesmica i pričica (zaboravio sam,
ali imali smo Mazu i Lunju kao i Damba na gramofonskim pločama) sluša te
ludačke frekvencije, ali... ploča je bila poklon, moja i...
Definitivno je ta ploča uticala na moj muzički ukus. Svaki put kada bi čuo
nešto slično reagovao bi isto. Obratio bi pažnju. Gitara, bubanj, raspukli
vokal koji peva na engleskom, i iako baš ništa ne razumem, sama muzika je
bila nešto što me privlačilo.
Tek deceniju kasnije, saznao sam šta znači "20th Century Boy" i "Free
Angel", a danas, više od četiri decenije nakon svega, i dalje jako volim da
čujem T-Rex.
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Bad Manners - Ne Ne Na Na Na Na Nu Nu
(Na mladima svet ostaje.)
Dve hiljade osma, godina po koječemu za pamćenje ili zaboravljanje, negde
pred leto, mislim da je bio neki maj. Vraćam se kući iz grada peške,
rekreativno, lagano negde oko podne. Prolazim Mileševskom ulicom, nekad
Save Kovačevića (šta ću, matoro pa pamti) i ispred mene se zaustavlja crveni
Jugo, Valjevske registracije. Njih petoro u kolima, samo što ne poispadaju.
Izlazi sa vozačevog mesta dečko, plafon 20 godina, još nije ni brkove obrijao
prvi put, ali eto, vozi. Prilazi mi uz rečenicu: "Izvinite molim vas, ako možete
da mi pomognete?"
Pomislim da bi bilo jako nepristojno da ga odbijem te ga pitam kako mogu
da mu pomognem. Kaže momak da ne zna kako da dođe do auto puta
prema Novom Sadu. Uf komplikacije. Ajde da je neka stara kuka koja je
prevezla 200.000 kilometara pa da mu objasnim, nije frka. Ali ovaj mališa
treba da se dovuče Beogradsko-Zemunskim lavirintom do autoputa za Novi
Sad. Zadatak i za odvesti se, a kamoli objasniti. I počnem ja sa, "dobro pazi,
komplikovano je" i krenem da objašnjavam kuda levo, kuda desno, sve
izbegavajući imena ulica, jer ih i ja ne znam baš najbolje, reći ću mu neko od
pre 30 godina pa ću ga samo još dodatno zbuniti. Pomislih u nekom
momentu da sednem i da ga odvezem, ali vidim tri devojčice u kolima, mladi
veseli, još im samo treba neki matorac da ih smara.
Uspem ja da ga, virtuelno iskobeljam najkraćim putem do autoputa pa tamo
kod "Zmaja" desno (sve pazeći, jer sam kreten koji kaže desno pa skrene
levo) i onda pored "Altine" do autoputa za Novi Sad. Gleda me dečko, ja
pomislim "ovaj do sledeće raskrsnice neće stići" te ga pitam da mi ponovi.
Od reči do reči, dečko ponovi sve što sam mu rekao, a priznaćete ima tu da
se priča dobrano.
OK, kažem ja, tako je. Nego, imaš li mobilni?
Dečko me zbunjeno pogleda i reče: Imam.
Super, evo ti moja vizitkarta (u to vreme firma, posao, pa se ima) i molim te
pošalji mi sms da si stigao.
Klinac razvuče osmeh od uva do uva uzimajući vizitkartu i ko zna koliko puta
u raznim varijantama mi reče veliko hvala, puno hvala i slično.
"Srećan put ekipo i lepo se provedite", rekoh, a sada i iz kola svi u glas
"Hvaaaalaaaaa".
Ulazi dečko u Jugića, pažljivo krene da se uključuje u saobraćaj (sve kao po
jajima), a iz kola zatrešti Bad Manners - Ne ne na na na na nu nu. Pevaju
deca (instrumente naravno, nema tu mnogo teksta za pevanje) i odlaze niz
Mileševsku, a ja gledam i ne verujem. Bad Manners.
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Javio se mali posle jedno dva sata da se zahvali i da znam da su srećno stigli
do Novog Sada. Pristojan i fini mladić, lepo vaspitan. I kasnije sam sretao
lepo vaspitanu omladinu, uvek me iznenade svojom pristojnošću u današnje
vreme, a neki i svojim muzičkim ukusom, pa pomislim da ima nade za ovaj
svet.
I ako su u manjini.
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Simon and Garfunkel greatest hits (1972)
(Jovina Priča.)
U Sarajevskoj ulici, bilo je nekoliko auto-servisa, a u jednom od njih, kao
majstorov šegrt, radio je Jova. Jova je bio nešto stariji od nas, ne više od pet
godina. Nekako je završio osnovnu školu, a onda je počeo da radi kao automehaničarski šegrt. Živeo je sa majkom i tri sestre u nekom starom vagonu
na železničkoj stanici. Otac mu je bio mašinovođa i poginuo je u nekoj
bizarnoj nesreći koju neću opisivati jer se ne sećam detalja. Naravno, Jova je
izdržavao porodicu od svoje plate, jer očeva penzija koju je majka dobijala
nije bila dovoljna. U prkos svemu, Jova je bio veseli zafrkant. Kad god bi
neko od nas klinaca imao problem sa biciklom ili sankama, išli smo kod Jove.
Imena majstora kod koga je Jova radio, na žalost, ne mogu da se setim, a
nije nebitno za priču pa će u daljem tekstu biti samo Majstor. Ni on nije bio
loš lik. Zanat je ispekao u Opelovom servisu u Nemačkoj, da bi se, posle
neke nesreće u kojoj je bio povređen, vratio u Jugoslaviju. Mogao je da živi
od penzije i invalidskog osiguranja koje je uredno primao iz Švabije, ali je
voleo da radi, da se oseća korisnim. Nije nam bilo jasno koji je to Majstorov
invaliditet, jer se savršeno normalno kretao i isto tako normalno je
funkcionisao što po servisu, što van njega. Jedino što smo znali da ne voli,
bili su ljudi sa bradom i brkovima.
E sad, da ne bi plaćao radio i TV pretplatu, Majstor u svom servisu nije imao
radio aparat već kasetofon. Naravno, od kaseta koje su se vrtele, prednjačili
su Tozovac, Braća Bajić i razni drugi "ćirilični" (kako su se u to vreme nazivali
narodnjaci) izvođači. Tu nastaje jedna od Jovinih smicalica za koju mu je bila
potrebna moja pomoć.
Naime, Jova je znao da se nekoliko nas klinaca bavi elektronikom, pa je
pretpostavio da su naše sposobnosti dovoljne da mu pomognemo da izvede
trik koji je osmislio. Pojavio se jedne nedelje kod mene u dvorištu sa
gomilom audio kaseta. Plan je bio sledeći. Trebalo je pažljivo zameniti trake
u Majstorovim kasetama, trakama iz kaseta koje je Jova kupio. Sve
"modifikovane" Majstorove kasete su morale biti vraćene to veče, jer njihov
"nestanak" nije trebalo da bude primećen. Dakle kasete su mogle i da se
presnime, ali Jova nije hteo da Majstora zauvek liši njegove muzike, a
takođe nije bilo ni dovoljno vremena za takvu akciju. Mali šrafcigerčić, hop
hop i pod budnim Jovinim okom, jedna po jedna, Majstorove kasete su
menjale svoj ćirilični izraz. Tozovac je postao Majk Oldfild - Tubular bells,
Janko Glišić je postao četverac iz Liverpula (The Beatles - Let it be) i tako
redom. Jovi nije bilo ni malo bitno kojom će se trakom zameniti koja kaseta
osim u slučaju Braće Bajić. Braća Bajić su postali Simon and Garfunkel's
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greatest hits. Ta kaseta je najčešće slušana i Jovi je bilo važno da to bude,
kako je naglasio, "najbolja muzika".
Mogu samo da zamislim komšiluk i mušterije kada su u ponedeljak začuli
prvo Mrs Robinson (pa dalje), ali kako nam je Jova kasnije pričao, niko se
nije bunio. Bilo kako bilo, to nam je pomoglo da saznamo koja je to
Majstorova "povreda" zbog koje je primao pozamašnu sumu na ime penzije
i invalidskog osiguranja. Naime, Majstor je bio gluv k'o top, u stvari ne baš
totalno gluv, ali dovoljno da mora da čita sa usana kako bi bio siguran u to
šta mu govorite. Što objašnjava i zbog čega nije voleo ljude sa brkovima i
bradom. Zbog smetnje na vezama. Majstor je puštao kasete bez ikakvog
znaka da je svestan šta se događa, mada mu je bilo sumnjivo to što se
komšiluk više ne buni zbog glasne muzike, nikada nije saznao za Jovinu
smicalicu. Godinama se ćirilica više nije čula iz auto-servisa.
Početkom osamdesetih, Majstor je Jovi sredio posao u nekom servisu u
Nemačkoj, a dve godine kasnije, za njim su otišle i njegova majka i sve tri
sestre. Više ga nikada nisam video, niti imam bilo kakvu informaciju o
njemu, ali ga se često setim kada čujem Pola i Arta u njihovim najvećim
hitovima.
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Queen - Bicycle race
(Bicikl.)
Omiljeno prevozno sredstvo, nama klincima, 70-tih godina beše bicikl. Ali
kada napišem bicikl, retko pomislim na fensi dvotočkaše sa po nekoliko
brzina i sličnim za nas tada naučno-fantastičnim mogućnostima. Uglavnom
smo vozikali, takozvane "Ponike", a vrhunac fenseraja bilo je, takozvano
"banana" sedište. Ko je to imao, bio je veeeeeelika faca. Ja sam, moju
"Poniku", nasledio od, dve godine starijeg, brata od tetke, Vladiše. Nisam
imao "banana" sedište, ali sam imao samoštelujući lanac (kada vam je otac
mašinac, to nekako i nije čudno). Tokom godina, toliko sam popravljao taj
bicikl, da je bilo dovoljno da fali jedna navrtka i to više ne bi bio bicikl.
Sprava je, na kraju, završila u Grbaljskoj Lastvi gde smo imali kuću.
Te neke 1983. ili 1984. godine moj drug Miško (drugar od prvog razreda
osnovne), takođe poznat kao Sesa (Skraćeno od Sekulić) i Srki (nerazdvojni
član trija malo mlađi od nas, a danas moj venčani kum), takođe poznat kao
Mališa, smisle da dođu kod mene na more, biciklima. Ok, bili su dovoljno
pametni da bicikle natovare na voz i tako dođu do Bara, ali i dovoljno ludi da
od Bara do Grbaljske Lastve (malo iza Budve, u svakom slučaju nekih 45
kilometara magistralom uz obalu) pređu na biciklima. Za ostale učesnike u
saobraćaju to je bila samohodajuća-gomila-putnih-torbi-sa-čovekomodozgo, jer su imali toliki bagaž da se bicikli nisu ni videli. Mislite sada su već
osamdesete, ali neeeeee ... to su isti oni Poni bicikli sa početka priče. Bilo
kako bilo, akcija uspela. Istina, trebalo im je dva dana da se oporave, ali su
obogatili svoje iskustvo nepresušnim izvorom priča za pokoljenja. Nismo se
preterano vozili biciklima tog leta, možda na plažu, i to je to. Do Budve smo
išli peške, jer je tako bilo jednostavnije.
Ne sećam se koliko dugo su ostali. Nije ni bilo bitno. Mislim da je datum na
povratnoj karti za voz diktirao momenat povratka moja dva drugara u
Beograd. I tako, dve samohodajuće-gomile-putnih-torbi-sa-čovekomodozgo su se jednog jutra spremile na put. Odlučio sam da ih, naravno
bajsom, otpratim do negde i krenuli smo prema Budvi. Dva kilometra
magistrale do plaže Jaz su ravnica, onda uspon do malo pre tunela, pa posle
tunela ooooooozbiljna nizbrdica. E tu, na toj nizbrdici, baš kada smo pretekli
nekog "Stojadina", moja "Ponika" odluči da prestane da bude bicikl. Pukne
ispred samih pedala (na onom spoju gde su Ponike mogle da se "preklope"mada je, kod mene, to odavno bilo zavareno) te se, pri toj brzini, prednji i
zadnji točak odvoje. Nema kočenja, kočiš - gineš. Upravljanje? Hmmm pa...
Ne znam kako sam se sjurio do semafora u Budvi, a da ne poginem. Bog,
Alah, Buda, Krišna, baba Olga, sreća... neko od njih me pazio u tom trenutku
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i mislim da to nije jedini trenutak, kada me neko od njih pazio u mom životu.
Njih dvojica su, dok smo se malo pokupili, nastavili put i srećno stigli do
Beograda (uz, naravno, još gomilu priča), a ja sam se, peške, sa dva
monocikla, vratio u Lastvu.
Kada sam ušao u dvorište, otac me pogledao i pitao jesam li pao. Odgovorio
sam da nisam, da sam uspeo da se održim i zamolio ga da mi zavari bicikl.
Nije ga zavario.
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Fat boy Slim - Weapon of choice
(Birajte oružje.)
Do moje trinaeste godine (kalendarski do 1980. godine), stanovali smo u
ulici Kneza Miloša broj 93. Dvospratna predratna zgrada sa velikim donjim
(ka ulici) dvorištem u dva nivoa i gornjim dvorištem (takođe u dva nivoa). Do
1975. godine gornje dvorište zgrade u kojoj sam stanovao i zgrade broj 91
nisu bili podeljeni, a onda su, iz meni nejasnih razloga, postavili drvene
stubove visine nekih dva metra i dvorišta razdvojili žicom. Naravno, nas
klince to nije sprečavalo da sa lakoćom prelazimo iz dvorišta u dvorište
preko. A bilo nas je u oba dvorišta. Dalibor (kasnije i njegov mlađi brat),
Sunčica, sestre Jelena i Ivana, Đorđe, Dijana (moja prva ljubav) i njen mlađi
brat Kristijan (deca finskog diplomate) i moja malenkost. Deca pomenutog
finskog diplomate živela su u prizemlju moje zgrade. Taj stan (sprat) je
izdavan ambasadama, pa je tu bilo svega i svačega, ali Dijana je ostala u
posebnom sećanju. Mada, o tome nekom drugom prilikom.
U gornjem dvorištu moje zgrade smo mogli i da se sankamo. Nije bio neki
predugačak spust, ali 15 metara je 15 metara (samo spust, samo dvorište je
bilo znatno duže).
Gornje dvorište završavalo se velikim zidom od cigle, koji nas je delio od
Očne bolnice. Kada napišem velikim, zaista mislim velikim. Zid je bio visok
preko sedam metara, sa naše, niže strane. Nismo se često peli na taj zid, ali
nije bilo nemoguće. Zid je imao tri "niše" u kojima su se, na nekih pola
metra udaljenosti od zida, uzdizala tri drveta koja su nadvisivala i zid i moju
zgradu. Preko tih stabala je moglo da se popne na zid, ali kada bi ste se
popeli gore, nije bilo previše interesantno. Eventualno smo mogli da
skočimo u dvorište Očne bolnice, jer je zid sa te strane bio bitno niži, ali
kada već jednom to i uradite, više nije bilo zanimljivo. Dosadno dvorište
Očne bolnice bilo je u potpunosti asfaltirano, sa tu i tamo ponekom klupom
za sedenje i kantom za đubre. U okolini je bilo mnogo zanimljivijih mesta za
obilaziti, kao recimo Guberevac, ili mali parkić ispod Mostara. Ono što je
bilo interesantno znati je, da u dvorištu Očne bolnice nije bilo kamenja.
Elem, dešavalo se da, sa decom koja su bila pacijenti Očne bolnice, imamo
pravi rat. Ok, nije to bilo tako često, možda tri ili četiri puta u toku tog
jednog proleća 1974. godine. Skupili bi se u dvorištu i započeli verbalni
sukob, koji bi prerastao u gađanje. Mi bi, prema njima bacali kamenje, a oni
bi nas, u nedostatku kamenja, gađali bombonama. Dobro smo pazili da
kamenje koje bacamo ne prebacimo preko zida iz dva razloga. Prvi, nismo
hteli da nekoga povredimo, već samo da dobijemo malo bombona za džabe,
a drugi, da "neprijatelju" ne dajemo oružje koje bi obesmislilo čitavu akciju.
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Kada bi "dobili" dovoljno bombona (ne stidim se da kažem da smo neke
"dobili" i u glavu), povlačili bismo se iz borbe u donje dvorište, gde bi uživali
u "plenu".
Zgrada još uvek stoji na istom mestu, renovirana i sređena. Donje dvorište
je "spušteno" na nivo ulice i pretvoreno u parking te ni iz daleka ne liči na
ono iz mog detinjstva, a gornje dvorište sam poslednji put video 1995.
godine, kada je nekoliko nas tuda bežalo od policije nakon nekih od
demonstracija. Sećam se da sam pomislio: da li tu, još uvek, ima nekih
klinaca koji se pentraju po tom zidu?
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Pozorište
Bila je 1971. godina. "Pohađao" sam obdanište Leptirić, u kojem je, kao
vaspitačica, radila i moja majka Julijana. Moja vaspitačica se zvala Nada i bila
je vrlo stroga, što je, prema pričama, mojoj malenkosti bilo preko potrebno.
Obdanište Leptirić i danas postoji na istoj adresi, istina, malo je veće nego u
vreme kada sam ja bio mali. U Gospodar Jevremovoj ulici (uvek sam mešao
Gospodar Jevremovu i Gospodar Jovanovu ulicu) odmah iza Vukovog i
Dositejevog muzeja, a tu je sada i muzej pozorišta, nalazi se moderna zgrada
obdaništa Leptirić. Danas je to veliko dvorište sa dve zgrade, ali u vreme
kada sam ja tamo boravio, nismo imali to dvorište i tu drugu zgradu. To je
došlo dosta kasnije. Mi smo se, kada bi izlazili, igrali na terasi vrtića ili na
krovu, koji je u to vreme, bio otvoren. Ustvari, češće bi išli na Kalemegdan,
ali kada vreme nije bilo za tako "dugu" šetnju, tu su bili terasa i krov zgrade.
Jednog dana, mislim da je bilo negde oko podne, spreme nas naše
vaspitačice i objave da idemo u pozorište. OK, dan ranije, da bi predupredili
sva moguća pitanja koja bi, sigurno, uzrokovala kašnjenje na predstavu,
vaspitačice su nam objasnile šta je to pozorište. Sećam se da je jedna
devojčica pitala: A šta ćemo da glumimo? na šta je vaspitačica objasnila da
ne glumimo, već idemo da gledamo predstavu. I krenuli smo u dečije
pozorište Boško Buha, ne tako daleko od našeg Leptirića. Moj prvi odlazak u
pozorište. Do tada, jednino od "kulturnih" zdanja koja sam posetio, bio je
cirkus Medrano u koji me vodila tetka Gina, mama Jucina rođena sestra. A
sada pozorište, WAU! Tamo su nas dočekale neke fine čike i tete koje su se
pobrinule da ne pogubimo naše stvari i da se lepo smestimo na naša mesta
u sali. Koju predstavu smo gledali? Nemam pojma. Moja najveća fascinacija
je bio veeeeeliki luster sa gomilom sijalica koji je visio iznad nas. Izgledalo je
kao da sam ja jedini koji je primetio to čudo, jer su svi ostali bili fascinirani
događajima na sceni. Sceni? OK bila je neka velika crvena zavesa tamo kada
smo ušli, ali luster. Još kada je, u nekom momentu svetlo počelo lagano,
lagano da se gasi. WAU! Skoro da ne bi primetio da se gasi da nisam obratio
pažnju. Gledao sam da li se gasi jedna po jedna sijalica ili sve u isto vreme i
čekao da se sasvim ugase. I kada se ugasilo, u nekim sijalicama sam video
odbljeske nekog drugog svetla kojeg do tad nisam bio svestan. Taman kada
sam pomislio da pogledam odakle dolazi to čudno svetlo, sijalice na lusteru
su se ponovo upalile. Ne odjednom, već postepeno, ali mnogo brže nego
kada su se gasile. Opet dečija graja, izašli smo iz sale, dali su nam da
obučemo naše kaputiće i jakne, pa nazad u obdanište. Svi su pričali o
nekakvom vuku, princu, lovcu, veštici, đubretaru ... Dobro, to za đubretara
je pričao moj tada najbolji drugar Zlatko i nisam siguran da je imalo veze sa
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predstavom, ali kao da nismo bili na istom mestu. Niko, ali niko nije video
luster i svetla koja se gase toliko polako, da moraš da paziš da bi primetio.
Odlučio sam da moj doživljaj zadržim za sebe, pa je vaspitačica moje ćutanje
i zbunjenost pripisala kvalitetu predstave te često pominjala kako sam bio
miran kao nikada do tada. Jedino sam majci ispričao moj pravi doživljaj
pozorišta, a ona se nasmejala i čuvala moju tajnu.
Tridesetak godina kasnije, kada se rodio moj sin Stefan, genetika je pokazala
svoju moć. Do svoje druge godine, Stefa je bio fasciniran lusterima. Gde god
bi otišli, gotovo jedina stvar koju je primećivao bili su lusteri. Baka (je li, sada
već baka) Juca bi mi, često podrugljivo natuknula: Bože na koga li je ovo
dete?
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Češka majka, Vasilije
Moj tata, Vasilije Bauk, bio je, pa poseban lik. Kako bi rekao Jelenče,
kontroverzna ličnost (upadljivo suv i debeo). Dobar kao leba, uvek spreman
da pomogne i učini, pogotovo u nevolji. Ali mu nemoj stati na žulj. Ne valja.
Skoro sve kolege na poslu su ga zvale Vaća, a za taj nadimak sam jedini
krivac ja. Trogodišnje dete na svoj način izgovara ime Vasa, to su čule
njegove kolege sa posla i ostalo je istorija.
Vaća je bio svojevrsni zafrkant. Čak i mi koji smo ga dobro poznavali, nismo
uvek bili načisto da li je ozbiljan ili nas zajebava. Odrastanje moga oca imalo
je tri faze. Pre rata, tokom rata i posle rata. Deda, Antonije Bauk, bio je
železničar. Živeli su čas ovde, čas onde. Dušan i Seka (Olivera), Vaćini rođeni
brat i sestra, rođeni su (ne znam tačno ko gde) u Bosanskom i Slavonskom
Brodu. Vaća je rođen u Đevđeliji. Drugi svetski rat ih je zatekao u Zemunu,
odakle su jedva pobegli ustašama i došli u Beograd. Vaća je imao 10 godina.
Kako bi mogli nekako da prežive (deda Antonije nije hteo da sarađuje sa
okupatorom pa je rat proveo u zatvoru), Vaća se bavio crnom berzom.
Menjao je kremene za upaljače (koje je vadio iz ručnih bombi, ne pitajte
odakle mu) za hranu, ugalj i slično, pa su, jednog dana 1942 godine, policajci
došli u njegovu školu da ga uhapse. Skočio je kroz prozor učionice sa prvog
sprata i pobegao. Od tada, do kraja rata, majci je ostavljao hranu, ogrev i
ostale potrepštine u podrumu, nije se vraćao kući. Posle rata je radio na
železnici, pa u pošti i uporedo završavao školu. Postao je mašinski tehničar,
zaposlio se, oženio... Ok, ima tu još mnogo priča, ali bi ja da ispričam jednu
kojoj sam prisustvovao.
Nisam siguran koje godine, ali definitivno pre 1977. događaj koji dobro
opisuje moga tatu (nikada ga nisam zvao ćale, samo ponekad matori, uvek
je bio tata) i kakav je čovek bio. Leta smo provodili u Grbaljskoj Lastvi, gde
smo imali more, dvorište, kućicu, zemlju, rodbinu i prijatelje. Toplo ali kišno
(pa nismo otišli na plažu) prepodne naglo prekida zvuk saobraćajnog udesa
na magistrali. Istrčavamo iz dvorišta i imamo šta da vidimo. Crvena škoda
110, čehoslovačkih tablica u jarku pored puta. Kasnije smo saznali da je
vozač izbegao sudar jer je neki baja iz suprotnog pravca, preticao. Njih
šestoro. Čovek, žena i četvoro sitne dece, sve mlađih od mene. Srećom, niko
nije povređen. Nikada do tada, a bogami ni kasnije, nisam video tako bledog
čoveka, kako je izgledao pomenuti Čeh. Daj brzo vode, šećera, izvlači decu iz
auta. Skupilo se pola sela (cirka 20 ljudi, nije to tada bilo veliko selo). Baba
Olga (Vaćina majka) odmah organizovala da se prebace kod nas u kuću i
sklone sa kiše, a "konzilijum" meštana da veća kako da izvuku škodu iz
kanala. Kada je Čeh malo dobio boju, pa malo srpski, malo ruski malo češki,
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saznamo da se zove Jan (tako smo ga, skraćeno, zvali, ne sećam se pravog
imena) i da su tek stigli na odmor. Baba Olga i moja majka Juca odmah
naprave doručak, a moja sestra Olga, od milošte zvana Olgica (dobila ime po
babi) i ja smo kariolicama (kako su Lastovljani zvali građevinska kolica)
preneli stvari nesrećnih Čeha kod nas na verandu.
Deca se primirila, prestala da plaču, ovi ljudi malo došli sebi, situacija se
popravlja. Kum Jovan dovezao traktor, te izvukoše onu škodu i prebaciše je
kod nas u dvorište. Račisti se gužva, a Vaća vadi lozu iz frižidera, valja se.
Jan, jadan, kreće da objasni da bi trebalo da odveze nekako porodicu do
kampa Jaz, da ih smesti, ali na škodi pukla desna spona, neće ona nikuda.
"Kakav kamp čoveče? Vidi koliko dvorište ovde ..." grmi Vaća, okreće se ka
nama (Zoran zvani Toša i Vladiša zvani Spale, moja braća od tetke i ja) i
kratko izgovara: "Šator". Dok si dlanom o dlan, iskopano kanalče i postavljen
narandžasto plavi šator ispod jedne od jabuka (da ga ne ubija sunce preko
dana) u dvorištu. Smestimo ti mi njih lepo, Jan se malo opusti (loza je
definitivno pomogla) i tako prođe taj prvi dan. Sutra, potrpa Vaća sve nas (i
Čehe i nas i gomilu čehoslovačkih rekvizita na naduvavanje) u našu škodu
1000 malih briga (1000 MB) i odveze nas na plažu, a onda se vrati da sa
Janom popravi njihov auto. Do večeri, škodilak za izložbu. Jan van sebe od
sreće. On bi da plati.
"Znaš kako ćeš da platiš. Kada se desi da sretneš na putu nekoga u
problemu, a ti mu pomozi. A sada sedi i uživaj, na odmoru si." kaže Vaća i
otvara novu lozu. Da se razumemo. Vaća nije pio, bar ne često, u stvari nije
preterivao, ali su uz lozu komunikacija i sporazumevanje bila mnogo lakša.
Tek posle nedelju dana su se zaista opustili, a nakon tri nedelje je došlo
vreme da idu kući. Plaču Česi, plače baba Olga, grlimo se, opraštamo, srećan
put i neka ste živi i zdravi.
Godinama kasnije su slali razglednice Vaći za rođendan (5. Jul), a sve do
1991. su dolazili oni i razni njihovi prijatelji da nas posete, a neki od njih
bogami i da traže pomoć. Vaća je, pogotovo kada je otišao u penziju, uvek
bio tu da pomogne. U selu su ga prozvali Vaso-češka majka.
2006. godine, mislim (kućica je već bila ruina, nismo ulagali pa...), ja sam bio
na moru pa me brat Zoran smestio kod njih na sprat (njihova kuća je odmah
uz našu, delimo zid). Jedno prepodne – ni sam ne znam zašto nisam bio na
plaži, staje neki auto sa češkim registracijama ispred kapije, izlazi neka žena
sa mužem i na perfektnom srpskom pita da li tu i dalje živi Vasilije Bauk.
Janova ćerka.
Najmlađe od ono četvoro dece iz škode. Došla je da pokaže mužu dvorište,
kuću i ljude iz priče. Jan je preminuo 1998, iste godine kada i Vaća. Kaže da
je često, prijateljima prepričavao događaje tokom tri nedelje tog leta. I
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hvalio se kako je nekoliko puta platio za pomoć koja mu je ukazana, tako što
je nesebično pružao istu svima kojima je trebalo.
Rasplakala me.

131

Dušan Bauk rođen 17. 07. 1967. godine u Beogradu
Odrastao u Beogradu, Grbaljskoj Lastvi (kod Budve) i Šopiću (kod Lazarevca)
Od škole OŠ Petar Patrović Njegoš, ETOC Nikola Tesla (smer prijemna i
studijska tehnika), Elektrotehnički fakultet u Beogradu (smer elektronika i
telekomunikacije), ima toga još, ali da ne dužimo.
Iz srpskohrvatskog jezika, u osnovnoj školi, retko kada bolje od dvojke.
Od 1984. godine radio na radiju, televiziji, produkciji gramofonskih ploča,
pozorištu i kulturnim centrima, na radnim mestima tonca, elektronske i
grafičke obrade, tehničara rasvete, snimatelja...
Od 2014. godine osim tonske realizacije raznih koncerata (mahom sa
popdepresijom), bavim se i tehničkom podrškom za internet podkaste raznih
autora.
Pišem da ne zaboravim.
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Spasa Vidljinović
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Spasa Vidljinović
KRATKE PRIČE
Jurodiv
Erko je stajao u centru svog grada uz svakodnevni ritual razgovora sa
prodavcem kokica i igrom sa psima lutalicama koji su ga prihvatali kao
jednog od njih. Iako tih i miran, gotovo bez naglih pokreta u ponašanju, nije
mogao da ne bude upadljiv. Duga brada i još duža kosa, blago, svetačko,
isposničko lice i mršavo telo, stara, iznošena garderoba i pletena torba
preko ramena, ukazivali su na čoveka odmetnutog od materijalističkog
načina života – činilo se da je jurodiv. Izgubljen negde na granici razuma i
ludila, hodao je nekom svojom stazom, kao prostranom ruskom stepom, na
prvi pogled bez vidljivog cilja. Na njegovu ekscentričnu pojavu okolina je
navikla, tako da više nije bio predmet ruganja. Pretvorio se u stalni deo
krajolika glavne ulice.
Dok je šetao, sporadično su se pojavljivale somnambulije u vidu
nerazgovetnih monologa, pogleda fiksiranog u jednu tačku i mentalne
odsutnosti. Tako mesmerizovan, lagano je tonuo u sfere daleko od stvarnog
sveta.
Svi su ga zvali Erko, retko ko je pitao da li mu je to ime, prezime ili samo
nadimak. Ljude je više zanimala priča o tome kako je postao osobenjak, što
je umnogome vezano za njegovu veliku strast – arheologiju. Šezdesetih
godina dvadesetog veka na obližnjem lokalitetu pronađeni su ostaci jedne
neolitske kulture. Krajem osamdesetih tu je otkrivena omanja statua
drevnog božanstva plodnosti, predstavljajući jedno od najvećih arheoloških
otkrića tog vremena. Među arheolozima i angažovanim ljudima je bio i Erko,
više u ulozi fizičkog radnika. On ju je iskopao, a ubrzo nakon toga dobija
otkaz u firmi gde je bio zaposlen i od tada kreće njegov put van tokova
ustaljenog života: skuplja stare stvari, luta, izgleda zapušteno, poput
prosjaka, mada ne prosi. Krivio je saradnike na tom velikom poduhvatu da
mu ne daju da vidi statuu i da je prevaren. U dodiru sa famoznim kumirom
kao da je isplivalo sve iracionalno, što se odrazilo na njegov celokupni život.
Božanska figurina ga je često progonila u snovima. Sav nemir, drhtavica i
košmari dolazili su od tih unutrašnjih sablasti.
Arheologija i kolekcionarstvo nisu bile samo njegove najveće opsesije, nego
i način življenja. Njegova mala kuća je predstavljala pravu arhivu punu starih
novina, fotografija i novčića. Stanovao je na periferiji, u dvorišnom stanu u
kom je boravio uglavnom ujutru i uveče. Tokom dana, često bi hodao
travnjacima u potrazi za različitim predmetima koje bi kasnije stavljao u
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svoju torbu.
Ponekad bi nasred ulice zaustavio nekog ko mu se učinio zanimljivim da
ispriča dogodovštinu iz života pojedinih sugrađana. Znao je umrle od side,
čija imena nije otkrivao, povesti o sitnim lopovima, lokalne legende o raznim
stvarima i događajima. Bio je pravi hroničar sudbina običnih ljudi. Jednom
prilikom upoznao je kustosa novootvorene muzejske jedinice koji je želeo
da pogleda ogromnu zbirku starih stvari deponovanu u Erkovom stanu, na
šta se ovaj nije složio. Bojao se da ne bude opet izigran i ostavljen bez svog
brižljivo sakupljanog blaga. Sve je to deo gorkog sećanja i preobražaja u ovo
što je postao.
Skitnica u njemu nije dozvoljavala da bude na jednom mestu i u takvom
malom okviru kakav je jedan gradić. Susrećući ga, ljudi su shvatali da se radi
o posebnom čoveku. Ali ipak je birao s kim se družio. Najčešće je išao u
hamburgeriju kod svog prijatelja Zorana, neposrednog, sangviničnog
vršnjaka. Iako su se razlikovali po temperamentu nešto ih je spajalo, nit koja
poveže osobe na prvi pogled različite i nađe međusobno nadopunjujuće
niše karaktera. Pričljiv, veseo i pristupačan bio je kontrast zatvorenom,
tajanstvenom Erku, ali ih je spojila obostrana blaga narav i želja za
neusiljenim razgovorom. Petlja njegove tišine bi se odvezala kad popije
malo alkohola i tada se iz njega u obliku dosađivanja izlivao haos smešten u
usamljeničkoj psihi. Zoran bi ga onda izbacivao, ali ovaj se vraćao i redovno
bi se mirili. Uvek kad uzme sendvič, a nema novca kod sebe, platio bi ga
kasnije, mada mu je rečeno da je čašćen i da ne mora.
Kako je vreme prolazilo pomalo se otvarao prema okolini. Znao je da odstoji
dobar deo zimskih noći u prodavnicama čiji su ga vlasnici prihvatali. Bio bi
miran, u jednom uglu, poput kipa, postajući redovni dekor unutrašnjosti tih
objekata.
Izdržavao se od socijalne pomoći i povremenog obavljanja fizičkih poslova.
Najčešće je cepao i unosio drva, a domaćini bi mu platili novcem, po nekim
pivom i eventualno obrokom. Nije želeo da prosi ili da bude nekome na
teretu, jedino ponuđenu hranu i piće nije odbijao.
Kad je u svom stanu, pregledao bi stare novine, ujedno pokušavajući da se
seti segmenata iz svog detinjstva, uveren da bi mogli asocijativno stvoriti
širu sliku o temi razmišljanja. Proučavao je stare fotografije železničke
stanice, centra svog grada i upoređivao sa trenutnim položajem i izgledom.
Oštrica vremena urezivala je neke nove konture, cirkular života je
neprestano radio. Erkovo interesovanje je išlo od opštepoznatih događaja iz
istorije rodnog mesta, preko sudbina malih ljudi zaboravljenih imena,
odavno odseljenih u druge države ili na onaj svet, sve do živih pojedinaca
čije postojanje više ne znači ništa za grad iz kojeg su potekli. Skupljao je
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mape prošlosti smatrajući da će naći ključeve za kapiju izgubljenog
vremena, za ono što je ostalo fragmentarno i nikad se do kraja ne da
saznati. Zoran je strahovao da će sav taj materijal deponovan u Erkovom
stanu izazvati požar. Nekim čudom ništa se nije zapalilo.
Aveti arhaičnog idola i dalje su morile Erka. Uz priču s nekim prolaznikom
povremeno bi, u manjoj meri, odagnao svoju teskobu: nemogućnost dodira
s onim što je iskopao, a osećao neraskidivim delom svoga bića. Ta skulptura
je bila veliko sunce oko koga su se okretale njegove misli. Opsednutost
njome nije mogla prestati.
Nije izlazio iz svog stana nekoliko dana, predano ploveći okeanima svoje
arhive u nepregledno vremensko putovanje. Spuštao se duboko u
nepredvidive vrtloge prošlosti. Zaspao je na starim spisima, gubeći pojam o
satu i danu. Konačno je želeo da odagna svoje unutrašnje senke i utvare
koje ga prate godinama. Jutro, prepodne, popodne, veče, noć menjali su se
ciklično, a ipak sve je izgubilo jasnu granicu raspoznavanja. Java i san su se
izmešali. Izbrisao se zid između sadašnjeg i prošlog. U tom čudnom
međuprostoru nazirala se ona, stara boginja plodnosti, koja se u raznim
obličjima pojavljivala, demonski da se naruga. Hteo je da je dohvati, ali je
izmicala, kao i svaka druga himera. Ponirao je sve dublje i dublje, nestajući
negde između iluzije i stvarnosti, jave i sna.
Pošto ga nekoliko dana nije video, Zoran je pokušao da uđe u Erkovu kuću.
Nakon peripetija sa obijanjem vrata, našli su ga mrtvog, glave spuštene
među spise za koje toliko bio vezan.
Na sahrani je pored Zorana i njegove supruge bio još jedan čovek. Gledali su
poniranje u htonsko sanduka sa Erkovim telom. Uskoro će se sjediniti s onim
po čemu je kopao i postaće čestica diluvijalnog sloja po kome je tražio, biće
zaboravljena tajna jednog vremena.
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Žena je slab sud*
Hladan, ravničarski vetar duvao je celog dana. Pozna jesen je izgleda
spremala dugu i ledenu zimu. Na raskrsnici, pri kraju naselja stojale su dve
osobe, autostoperi, majka i sin. Žena je stopirala, dok je držala dečaka za
ruku. Ubrzo se tik do njih zaustavio dugački, beli automobil u koji su ušli.
Vozila ga je njihova komšinica. Majka je sela na suvozačko mesto, a dečak
na zadnje sedište, klateći se i leđima udarajući po naslonu. Auto je hrlio ka
selu, a on nije promenio ponašanje. - Izvini komšinice, rekla je majka, to je
kod ovakve dece uobičajeno. –Ma sve je u redu Caco, ne brini, tvoj bivši
muž je teški skot, ostavio te je samu sa autističnim detetom, a i njegovi
roditelji su posebna priča, živite zajedno, a ništa ne pomažu, odgovorila je
komšinica. Caca je stanovala u muževljevom delu kuće, nasleđenom od
njegovih dede i babe. Osuđujuće opaske o njenom mužu u vidu neke
podrške ili neprijatnosti nisu je mnogo doticale. Postojao je ponor između
nje i sina sa jedne strane i ostatka sveta s druge. Taj jaz se neprestano širio
čineći je istovremeno i jačom i ravnodušnijom. Čuvala je sebe samo za svoje
nemo, autistično dete.
Sedela je na fotelji i gledala silnu dokumentaciju, sa izbledelim slovima i
pečatima, različitih lekara, defektologa, službenika, pokušavajući da sredi
sve to i vidi gde šta mora da preda. Od uputa, zahteva za novčanu pomoć i
pratioca, različitih recepata i nalaza, sama je ušla u zbrku. A posle
preganjanja sa administracijom, čekala je bljutava kućna kolotečina.
Meltdaun - dečak se bacao, samopovređivao i glasno plakao. Mizanscen
porodičnih svađa. Svekar i svekrva su istrčali iz svog dvorišnog stana i
povicima vređali nju i maloga. Navikla je na nabijanje krivice i samo
hladnokrvno zatvorila prozor, stavljajući do znanja da je ne zanima. Roditelji
muža su gledali na sve to kao na atavističko prokletstvo koje je Caca donela.
Njihov sin ima dvoje zdrave dece iz prvog braka, a ovo čudo im je ona u kuću
unela, tvoji geni su takvi, govorili su stalno. Popila je lekove za smirenje, a
urlici deteta i graja iz dvorišta nisu više imali efekta. Pazila je samo mali da
se ne povredi. Nakon sat i po vremena sve je prestalo. Sin je dobio
propisanu dozu rispolepta, nekako se smirio i zaspao.
Zgrada opštine je odisala memljivim mirisima stare hartije i sredstvima za
dezinfekciju. Nastavak birokratskih peripetija, činilo se u nedogled. Tražila je
nadležne za socijalna pitanja. Detetu je potreban pratilac, jer je krenuo u
školu za decu sa smetnjama u razvoju. U maloj, zagušljivoj kancelariji u koju
su ušli Caca i dečak, sedeo je pogureni čovek sa četvrtastim oknima naočara,
pažljivo slušajući njenu priču. Tihim, ali odlučnim glasom je uputio na njena
zakonska prava, kao i gde je nadležni za njihov slučaj. Opet je kružila istim
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hodnicima. Saznala je da lokalna samuprava nema novca za pratioca.
Upućena je na sledeću, višu instancu, da ode do načelnika ili predsednika
opštine. Kod ovog potonjeg sastanak se zakazivao. Držeći sina čvrsto za ruku
otišla je do načelnika. Kad su ušli, malom je krenuo meltdaun. Trudila se da
ga obuzda. Privukao je pažnju svih zatečenih u tom delu zgrade. Kad se
situacija malo smirila, načelnik je obećao da će obezbediti traženo.
U maloj seoskoj radnji kupovala je najosnovnije namrinice. Tu je najčešće
primećivala je sažaljive poglede ljudi. U početku se osećala nervozno,
prljavo, misleći da treba da skine nešto nečisto, neki višak sa sebe. Sad je to
svakodnevica. Pojedinci, lažno samilosni, nisu je više nervirali. Ostao je
samo hladni prezir. Stopiranje, pašteta, nebriga države i ostali pojavni oblici
siromaštva i nezdravog života su joj zapravo smetali. Nije mogla da radi. Nije
bilo nekog da joj čuva dete. Dovijala se na razne načine, od socijalne pomoći
do pozajmica.
Navikla se na mnoge nedaće, ali bilo je dana, kad se ništa više nije moglo
podneti, ni reč, ni osmeh, čak ni dobra namera druge osobe. Caca je osetila
tenziju u vazduhu tog dana. Ni lekovi za smirenje nisu mogli da spreče taj
teskobni grč u stomaku. Nanovo je dizala razne papire, išla pred komisiju u
socijalnom za uput za snimanja i potvrdu o stanju dečaka. Kao da je autizam
mogao da prestane, da iščezne. Besmislice oko utvrđivanja stanja koje je
trajno, dovele su je na ivicu besa, da proradi neki njen meltdaun. Nakon
rešavanja birokratskih prepreka poželela je malo mira za njih dvoje. Stara
crkva je predstavljala utočište gde je bežala kad završi sa administrativnim
bitkama. Pažljivo je slušala poj sveštenika i hora. U jednom momentu izašao
je čtec sa crvenom knjigom i počeo da čita. Tekst joj se činio zanimljivim.
Odnos muškarca i žene. Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po
razumu, ukazujući im čast kao slabijem ženskom sasudu, kao i
sunasljednicima blagodati života, da ne budu ometane molitve vaše. Slušala
je i tiho, ali naglas rekla: ‘Ko je slabiji sud?’ Nervozno je izvukla sina iz crkve,
ne hajeći što prekida fokus prisutnih na liturgiju.
Vraćala se stopom. U autu je vladala tišina. Nesvakidašnja tišina. Kao da je
ceo pejzaž između dva mesta utihnuo, podajući se se jesenjoj melanholiji.
Predosećala je da je to samo zatišje pred oluju. U kući je takođe bilo mirno,
kao da nikog nije bilo. Ostavila je dečaka samog, nakratko otišavši u drugo
dvorište da nahrani ono malo kokošaka što je imala. Posmatrajući skladan
svet životinja zaboravila je na svoje probleme, dok se u jednom trenutku
nije čula lomljavina, a onda i vika, iz prednjeg dela kuće. Sin je polomio
svekrvine saksije i još neke predmete postavljene dvorištu. Istovremeno su
ga vikali i deda i baba, a dobio je i šamar. Cacu je preplavila panonmrzovolja
i sve skrivene frustracije u vidu psovki i ljutine su iz nje izletele u etar praveći
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ogromnu buku. Starci su se uplašili kad je krenula ka njima i pobegli su u
svoj stan. Odvela je dete unutra, smirila ga, dala mu rispolept, a zatim sama
počela da lomi po kući. Preplavljena besom, u rastrojstvu, polomila je sve
činije i tanjire koji su joj pali pod ruku. Dečak je uplašeno gledao majku,
nesvesnu da se posekla prilikom emotivnog izliva. ‘Žena slabiji sud, ja slaba’
govorila je. Razbila je i poslednju činiju. Jecaji su se smanjivali, da bi konačno
prestali. Sela je na pod naslonjena na zid i pogledala svoje dete. Mali je
prišao i pokazao povredu na ruci. Ustala je, zalepila hanzaplast i vratila se do
njega. Tako sklupčani i zagrljeni su zaspali. Tišina se nastavila tamo gde je i
stala. U daljini su se čuli lavež i narodnjaci, dve konstante koje su blago
remetile seoski mir.
Nekoliko nedelja je prošlo, a dobijeno rešenje o pratiocu je malo izmenilo
sumornu sliku. Caca je išla s njima do škole. Prva je ulazila u vagon, a iza su
je sledili pratilac i sin. Neko je zvao mamu, dok je ona nehajno nastavila da
traži slobodna sedišta. Opet se čulo: Mama, mama. Okrenula se, a mali sin
je progovorio, tečno je dozivavši. Nasmejala se posle dužeg vremena.
Zagrlila je dete i počela komunikaciju s njim, gledajući u iznenađenu
pratiteljku. Čula se pištaljka. Voz je krenuo.
* Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po razumu, ukazujući im čast
kao slabijem ženskom sasudu, kao i sunasljednicima blagodati života, da ne
budu ometane molitve vaše. Intertekstualnost: Stih iz Biblije, Novi Zavet,
Prva poslanica apostola Petra 3:7
*Sud, posuđe, saksije, vaze su ženski simboli prema Frojdu, Uvod u
psihoanalizu.
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CV
Polumračnom sobom plutao je Interstellar overdrive, Pink Floyd je polako
bojio prostor samačkog ambijenta, na stolu je ostao istrošeni filter od čaja,
flaša soka i prazna kesica nes kafe. Sedeći za kompjuterom krupna silueta je
zamišljeno posmatrala u ekran plavičaste svetlosti kao da nešto traži.
Nezaposlen već nekoliko godina, Tale je ispao je sa pokretne trake fabrike
života, iako oduvek introvert, sad se u potpunosti povukao duboko u pećine
svog sveta. Oglasi na koje je nailazio bili su uglavnom van njegovog gradića,
što mu nije odgovaralo, ali nije imao izbora, slao je cv u firme iz cele Srbije.
Po struci inžinjer, nije pretpostavljao da će doći u ovakvu situaciju. Stalno je
u svojoj glavi vraćao film unazad i tražio razlog zašto je otpušten. Taletove
uznemirenost i anksioznost su pojačale osećaj krivice, mada se činilo da nije
do njega, da je izgubljen na vetrometini tranzicionih promena. Ni članstvo u
stranci na vlasti nije pomoglo da ne bude višak i završi na birou za
nezaposlene. Šta je bio hibris jednog čoveka koji u stvari nije razumeo
okruženje u kome živi. Da li zbog načina zaposlenja, kad je došao preko
osoba koji nisu iz firme i time naljutio pretpostavljene koji vedre i oblače u
svim režimima, te bogove njegove male sredine ili što godinama nije išao na
partijske sastanke, nije bio siguran i te nedoumice su ga dugo mučile.
Njegov zazor, osećaj nepoverljivosti i teskobe prema drugim ljudima se
umnogome povećao, nije znao ni kako će posle svega funkcionisati u
kolektivu ako se zaposli. Pošto je prepravio potrebnu dokumentaciju, cv i
motivaciono pismo, uz malo oklevanja, kliknuo je na send.
Krenuo je u šetnju sa prijateljem s kojim se družio od skoro i koji je
praktično bio jedina veza sa okolinom. Tale je prošao kroz omanji prolaz koji
je povezivao njegovu ulicu sa susednom i nastavio pored obližnje bare da se
nađe sa prijateljem. Kad su se susreli počeli su da razmenjuju informacije
oko traženja posla, pošto je drugar tog dana bio na Birou.
I šta je bilo? upita Tale. -Ma ništa, ponudili mi da idem na kurs za pisanje CV
i traženje posla, da ne poveruješ kakve budalaštine, odgovori drug. Kurs za
pisanje CV?!! Na kakve sve gluposti neće bacati pare, pa ovo nema nigde
smejao se Tale.
Sutradan je otišao u opštinu da reguliše zaostali dug za porez i primetio je
na javnom panou oglas za posao gde se tražilo deset radnika baš u lokalnoj
samoupravi. Brže bolje otišao je do pisarnice da se raspita, a tamo je dobio
odgovor koji ga je izbacio iz koloseka. –Taj oglas je za zaposlene opštine koji
su primljeni na određeno da bi ih prebacili na neodređeno, to je samo
forme radi, možete se prijaviti, ali posao nećete dobiti, odsečno je
odgovorila mlađa žena koja je tu radila. Indisponiran otišao je kući i preležao
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skoro ceo dan u apatičnom rasploženju. Uveče se čuo sa drugarom i u tonu
zapanjenosti mu objašnjavao kako se više i ne krije da su konkursi
namešteni. -E, moj Tale, šta si očekivao, nema više potrebe da lažu, može im
se, smirivao ga je drug.
Nastavljajući grozničavo da šalje CV Tale je nedeljama očekivao bar pozive
na razgovor, ako ne to, onda negativan odgovor kao znak poštovanja, a
najčešće ni toga nije bilo. Pozvao ga je kolega sa bivšeg posla koji je radio u
centralnoj Srbiji da dođe na razgovor za posao u fabrici u kojoj sad zaposlen.
To mesto je preko dvesto kilometara udaljeno od Taletovog gradića. Nije
puno oklevao, prihvatio je ponudu i rešio da ode i vidi kako to sve izgleda.
Vožnja do mesta dolaska je prošla dobro, dočekan od starog kolege, Tale je
obišao fabrički krug. Sam kompleks je delovao pristojno, imao je i menzu,
mnogo toga je bilo podređeno radnicima. Plata bi iznosila negde oko 450
evra, nije velika, ali je podnošljiva, jer bi mu stan firma plaćala. U prozvodnji
je dolazilo do ispuštanja puno štetnih isparenja, sam proces je bio takav i to
je jedino što se mu se nije svidelo, ali takvo je njegovo zanimanje. U
povratku je razmišljao, da li da opet dolazi, jer generalni direktor nije bio
prisutan, a s njim se mora obaviti završni razgovor. Usput je prelomio, ići će
opet pa šta bude. Rešio je da ne šalje cv bar dok postoji mogućnost da se
ovde zaposli. Drugi odlazak je prošao u formalnim razgovorima sa
generalnim direktorom koji mu je predočio u čemu bi se sastojao njegov
posao i sve ostale detalje oko funkcija koje bi obavljao. Negativan odogovor
je pristigao neočekivano brzo, posle dva dana, ali nije ga dočekao u previše
razočaranom stanju, imao je on ovakav scenario već u svojoj glavi, mada
nije mu bilo svejedno, jer je autom prešao oko hiljadu kilometara.
Besomučno slanje cv je postala svakodnevica. Rutina se uvukla pod kožu i
pulsirala njegovim telom istovetnim otkucajima, usmeravajući na cikličnu
radnju kojoj nije bilo potrebno konstantno poklanjati puno vremena, već
samo kratka ponavljanja dovoljna za stvaranje navike istrajnosti, kao
jedinog preostalog sredstva borbe.
Dobio je poziv da dođe na razgovor u firmu koja se otvarala u kompleksu
starog dela industrijske zone, u fabrici u kojoj je radila njegova majka, a gde
je nekada u blizini i živeo. Sad uglavnom u oronulom stanju, stara fabrika,
nosilac privrednog života okoline, ličila je više na potencijalnu grejfild
investiciju, nego na glavnu ekonomsku jedinicu rodnog mesta. Šetnja
njenim krugom budila je sećanja iz detinjstva, na maminu kancelariju;
uličnog prodavca sladoleda koji je svako posle podne radnim danima oko
dva sata sa svojim kolicima stajao ispred kapije i čekao izlazak radnika, tada
samo sa dve vrste: vanila i jagoda, čiji ukus Tale ne može zaboraviti; zgradu
od crvene fasadne cigle u kojoj je stanovao; stadion lokalnog kluba gde je
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proveo najranije detinjstvo i kao pionir i učenik išao na sletove za Dan
mladosti; drvored topola koji je gordo stajao pored sportskog kompleksa
nedaleko od fabričkih hala; ova reminiscencija ga je prenela u neko
bezbrižno doba, čije čulne predstave i sada oseća celim svojim bićem, kad je
sve za njega bilo živo, opipljivo, onda kad se stvarno radovao životu. Na
povratak u sivilo realnosti nije dugo čekao. Početak razgovora sa direktorom
te firme bio je dovoljan da vidi da je skorojevićki tip ličnosti, verovatno
blizak mafiji i političarima, pripadnik strukture koja je isplivala u tranziciji i
čvrsto drži kormilo ne tako stabilnog broda naše države. –Radio sam na
kontroli kvaliteta, reče Tale i tu je prekinut, jer je direktora zanimala
Zvezdina igra u evropskim takmičenjima, na šta je davao akcenat većim
delom konverzacije, izgleda danima fasciniran i zaokupljen time, uzgred mu
je pomenuo mogućnost odlaska na poslovni put u Nemačku i neku proslavu
koju bi preduzeće trebalo da organizuje. Tale je u sebi znao da je još jedan
pokušaj zaposlenja propao.
Taletovi dani su tekli monotono, šetao je s vremena na vreme i tokom jedne
od sve češćih koje imao u poslednje vreme sa svojim prijateljem sreli su
zajedničkog poznanika koji je sa svojom nevladinom organizacijom dobio
poslove javnih radova uređenja groblja. Predložio im je da ih tu zaposli, bili
bi osigurani, išlo bi im i penziono i zdravstveno, narednih četiri meseca, a
primali bi minimalac oko dvadeset pet hiljada dinara. Jedini problem bi
možda stvarale diplome fakulteta, zbog čega su morali da idu na Biro
nekako da regulišu, da se raspitaju da li je to dozvoljeno ili da im eventualno
privremeno obrišu sa evidencije podatak o završenom fakultetu. Napravili
su dogovor da posete službu za zapošljavanje i saznaju iz prve ruke kakve su
opcije za zapošljavanje na ovim radovima dopuštene.
Ovaj trio sa neuobičajenim zahtevom banuo je pred kraj radnog vremena u
prazne hodnike Biroa, ostavljajući izraz neverice na licu službenice od koje
su tražili informacije u vezi diploma. Njene iskolačene oči su bile dovoljan
znak da se ona sa ovakvim slučajem izgleda nije susretala. Potrebno je bilo
sačekati neko vreme, par dana, dok se ona ne raspita i vidi da li su ovi
zahtevi bili ostvarivi.
Nakon nekoliko dana slika je bila jasnija i bez objašnjenja Biroa. Posao
nikako nisu mogli dobiti, jer imaju završene fakultete, i ne samo zbog toga
što je ovaj program bio namenjen osobama sa najviše srednjom stručnom
spremom, već bi organizatori mogli imati velikih teškoća, od provlačenja
kroz toplog medijskog zeca do možda i ugrožavanja sprovođenja celog
projekta, zbog zapošljavanja akademskih građana pod ovakvim uslovima. Iza
ovih radova stajale su političke snage suprostavljene vladajućem režimu i
morali su paziti na svaki korak. Epilog je bio isti kao prethodnih nekoliko
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puta, uvek je nešto kočilo taj poslednji korak. Najveći apsurd je bio da je
diploma u stvari postala kamen spoticanja za zaposlenje. Imati završen
fakultet, značilo je raditi odgovorne poslove koje je vlast htela da
kontroliše, da ima uvid u svaku pojedinost, a Tale je znao, bez njihovog
odobrenja biće teško naći nešto u struci, a ovaj poslednji slučaj bio je
suprotnost ovom sticaju okolnosti, mada, na njega je isto uticao - nije se
mogao zaposliti.
Sećanja. Postao je dobrovoljni zatočenik sopstvenih uspomena, u procepu
između prošlosti i sadašnjosti, izgnanik u doba kome se nije prilagodio, Tale
je sebe prenosio u epohu kad su bili živi svi do kojih mu je stalo. Svet je tada
bio jedno drugačije mesto, ni ljudi, ni maniri, ni muzika današnjice mu ne
odgovara. Bačen je u vreme u kom se oseća kao slepi putnik, čija gravitacija
mu je strana, kao da je neprestano lebdeo ili bio u slobodnom padu, stalno
mu je izmicalo tlo pod nogama. Često je na radiju puštao italo disko, njegov
vremeplov u izgubljeni raj.
Trebalo je da prođe nekoliko nedelja do sledećeg poziva za posao. Ženski
prijatan glas mu je javio da se pojavi na testiranju i razgovoru, u veliku
domaću firmu koja je prodata strancima. Ogroman kompleks, koji je
nekoliko puta posetio u sklopu poslovnih obaveza dok je radio, delovao je
impresivno, posebna dimenzija poslovanja. Tog dana pošao je put Novog
Sada sa još dvojicom drugara. Davno nije bio tako siguran da ima šanse da
dobije posao, već je planirao kako bi se adaptirao uslovima života ako ga
zaposle. Putovao bi za prvo vreme, a kasnije bi iznajmio sobičak ili
garsonjeru, živeći skromno da što više novca uštedi, svestan je da bi mu
otkaz stalno visio u vazduhu. Dočekale su ga dve mlađe žene, koje su mu
objasnile kako će se testiranje odvijati. Testovi su bili podeljeni u dva dela,
jedan se odnosio na struku, a drugi je iz opšte kulture. Tale je tokom
razgovora saznao da ne bi bio zaposlen u toj firmi, već preko agencije za
zapošljavanje. Mislio je da je jedini kog su zvali, ali ih je bilo desetak. Nakon
završenih razgovora i testova izašao je razočaran, znajući da verovatno od
ovoga nema ništa što je i saopštio drugovima. Eventualna plata bi mu bila
manja, jer bi išao preko agencije. Sledio je povratak iz velikih očekivanja u
jednoličnu, palanačku svakodnevicu. Kasnije, tog dana, gledajući sa
Petrovaradinske tvrđave panoramu Novog Sada, znao je da je mnogo dalje
od života u njemu nego što je kilometraža od rodnog mesta. Taj grad, san
provincijalaca, njega nije posebno privlačio, iako je živeo u njemu za vreme
studiranja, nije se nikad zapravo navikao na gužvu i buku, voleo je mir svog
naselja ušuškanog na rubu rodne varoši.
Napravljena u novoj industrijskoj zoni, ugledna strana fabrika bila je
epicentar privrednih dešavanja Taletovog rodnog grada, u kojoj je
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zaposleno preko hiljadu ljudi. Više puta bezuspešno je slao cv tamo, u
jednom navratu čak je stupio u kontakt i sa direktorom koji ga je uputio na
ljudske resurse, gde je opet bio odbijen. Nasumično pregledajući
informativne sajtove naleteo je na vest sa video klipom gde ta ista fabrika
traži osobu njegovog stručnog profila, odmah je pogledao i klip da bi se
bolje upoznao konkursom. Direktor firme se žalio kako na lokalnom Birou
nema dostupnih inženjera i da će ih morati tražiti u drugim gradovima. Ovo
je Taleta dodatno iznerviralo i tad je doneo odluku da se više ne prijavljuje
na Biro.
Sezonski poslovi su u opticaju, Sunce je milije, Tale se spremao za berbu
jabuka. Jedna od preostalih mogućnosti za sigurnu zaradu. Voćnjak,
smešten iza pruge i malo žbunja, nedostupan pogledima prolaznika sa druge
strane, tako omogućavajući jednu bezbrižnost koju je Tale osećao kad god
dođe. Rad se sastojao od branja, slaganja jabuka i nošenje gajbi. Ljudi su bili
prostodušni, narodski, nije bilo straha od zajedljivih komentara ili nekakvog
cinizma, svako je znao šta da čini, uz prijatnu septembarsku toplinu. Branje
je trajalo do novembra, mada ne svakodnevno, a i zarada je bila pristojna,
taman da isplati neke račune i ne troši staru ušteđevinu.
Slanje cv je nastavio po automatizmu, ali ne sa istim kapacitetom, već s
vremena na vreme, kad naiđe na zanimljiv oglas. Nije hteo da prepusti ništa
slučaju. Istrajnost je nadvladala besmisao.
Uz sezonske poslove, jedina preostala mogućnost zarade, bila je izrada
maturskih i diplomskih radova. Tale, odličan poznavalac Microsoft Office-a,
sa lakoćom je završavao ove porudžbine, ali nije ih puno bilo. Uspeo je
preko nekih ljudi da dođe do zainteresovanih. Relativno lako zarađen novac,
samo što nije češće. Nekima je znao da uradi omanje poslovne zadatke u
excell, i to je to, ničeg sledećeg nije bilo na vidiku.
Dok je ispijao kafu zazvonio je mobilni, prekinuvši omiljeni ritual, pritisnuo
je dugme sa zelenom slušalicom, a s druge strane se čuo poslovno uljudan
muški glas pozvavši ga da dođe na razgovor u jedno okolno selo, omanja
firma koja se bavi prehrambenom proizvodnjom. Zaboravio je da je pre
nekoliko nedelja tamo slao cv. Dogovorio se da dođe kroz nekoliko dana na
razgovor. Spremao se, ponavljao je davno zaboravljene lekcije, formule,
definicije i pravila. Firma se nalazi na samom kraju sela, jedan deo puta do
tamo nije bio ni asfaltiran. Šefovi i zaposleni su bili prijatni, proveli su ga
kroz pogon, saznao je na kraju da će krenuti na višenedeljni probni rad
zajedno sa još jednim kandidatom. Otišao je kući, nadajući se, ne preterano,
ali je bio zadovoljan što mu se nekakva prilika pružila. Osetio je blagi polet,
volju za radom, vraćanju u kolektiv, u stanje funkcionisanja u društvu,
verovao je da mu nije sasvim otupeo gregarski instinkt. Šest dana od poziva,
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pre vremena, ne baš očekivano, na mobilnom je video poziv iz potencijalno
buduće firme. Mislio je da se ne javlja, da odloži taj trenutak, da sačeka, da
produži nadu, ali javio se, od toga se nije moglo bežati, a isti, muški
poslovno uljudan glas mu je javio da je primljen drugi kandidat. Iz Taleta je
izbila panonmrzovolja, ono malo pozitivne energije je nestalo. Zgađenost,
osećao je zgađenost, samim sobom, okruženjem, ljudima. Svi životni
promašaji su mu izbijali pred očima, vidik se suzio i završavao u
nepreglednosti očaja.
Brže nego što je mislio, nakon nedelju dana, isparila je gorčina, šta ti je
navika, rekao je sebi jedno jutro, ali osećaj uzaludnosti se pojačao do
paroksizma, obesmišljenošću postupka pritiskanja levog tastera miša na
opciju send u imejlu ponavljajući aktivnost pokušaja da se iskorači iz okvira
socijalne isključenosti. Nameravao je polako da odustane od ove rutine.
Ustao je sa kreveta, seo za kompjuter, gledao svoj imejl u uverenju da je
iscrpeo sav apsurd. Da li je? Ipak, ne misleći ni o čemu više, nastavio je da
okreće kamen besmisla u začaranom krugu lažne nade. Sobu je zvukom
ispunio Taletov omiljeni Pink Flojd, išla je High Hopes.
Kliknuo je na SEND i započeo novi krug.
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Slepi putnik namernik
Neobična figura čoveka stajala je pored studentske službe filozofskog
fakulteta blago pucketajući prstima po plastičnoj stolici. Čekao je da se
završi administrativno mučenje oko izdavanja dokumenata. Ispisivao se sa
fakulteta i zakoračio je u ono što zovu stvarnim svetom. Robi je odlučio da
uđe u životnu arenu. Pošto je preuzeo papire, otišao do Keja, zapalio je
cigaru i gledao prema Dunavu. Voda je smirivala njegov napet karakter i
ublažavala tenziju svakodnevice.
Radio je u ekipi građevinaca iz okoline Novog Sada, uglavnom sredovečnih
ljudi, patrijarhalnih svetonazora, koji su ga gledali sa podsmehom,
neprestano podbadajući zajedljivim komentarima. Našli bi mu i najmanju
zamerku da se narugaju, od fizičkih mana pa do obavljanja samog posla.
Robi je stoički trpeo i čekao trenutak da odgovori na svoj način. Primetio je
da su religiozni i jednom prilikom započeo razgovor sa nekim od njih, inače
vršnjakom, igrajući svoj mali, verbalni ples protiv duha vremena. –Postoje
dva boga, bog svetla i bog tame, Ahura Mazda i Ahriman, čovek se za života
priklanja jednom od njih, rekao je Robi. Sve vreme kratkog razgovora, na
merdevinama do njih bio je stariji zidar koji je pažljivo slušao šta govore i
vidno isprovociran ovim izlaganjem brzo sišao i vikao: ‘Majku ti jebem, pa ti
si satanista’. Robi se podrugljivo nasmejao. Bio je to početak kraja njegovog
rada na ovom mestu.
Sa jednim od građevinaca, ostao je u kontaktu i nakon odlaska. Dogovorili
su se da se nađu i porazgovaraju o nekom poslu. Na kafi kod bivšeg kolege
dobio je neočekivanu ponudu da opljačkaju skladište. Iznenadio je i samog
sebe i pristao. Ortak sa građevine je bio deo organizovane razbojničke grupe
i imao je iskustva u ovim stvarima. Nakon nekoliko dana nedoumica i
moralnih dilema, pošto se ovaj nije javljao, video je da nema ničeg od toga,
shvatio je da je malo potrebno da se pređe na drugu stranu života. Nije se
više čuo s tim bivšim kolegom.
Robi je otklonio sve nedoumice i vratio se u rodno mesto. Odatle je putovao
svaki dan na posao da uštedi bar ono što bi davao za stanarinu. Nastavio je
da radi građevinske poslove. Ustajao je rano na prvi šinobus za Novi Sad,
posao je počinjao u 7 sati i trajao do 5 poslepodne. Vraćao se takođe
srebrnom strelom, u pola 8 uveče. Nosio je, ručno, manje betonske ploče
ponekad i nekoliko spratova, radio moleraj kad je bilo potrebe... Kući bi
dolazio iscrpljen i onemogućen za neki uobičajen društveni život. Ta rutina
se ustalila nekoliko meseci, dok na železničkoj stanici nije sreo drugara iz
svog gradića, ujedno i bivšeg kolegu sa fakulteta, koji mu je ponudio da živi s
njim i nekolicinom studenata u istom stanu, a troškovi bi bili minimalni.
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Tokom puta je razmišljao o ovom predlogu. Šinobus je sporo klizio
ravnicom, nestajući u mraku, a jednoličnost tame gutala je svako
pojavljivanje drveća, kuća i drugih delova okoline. Jedino je na horizontu
kao zadenut visio i sjajio pun mesec. Umor i melanholija su ga uvukli u
unutrašnji mrak, pa je fizički i mentalno tonuo u veliko ništavilo. Znao je da
sledi povratak u grad, samo da prekine iscrpljujuću rutinu.
Pakleni ritam fizičkih poslova i putovanja, zamenio je sa provodom umesto
svakodnevnog puta, a rad na građevini je nastavio kao i do sada. Njegovi
cimeri su uživali u studentskom životu. Izlasci, kućne žurke, opijanje,
drogiranje su postale redovne aktivnosti, a on je to još morao da uskladi
svojim poslom. Ušao je u kolotečinu i navikao na ritam posao – žurke –
posao, sa malo spavanja. Istovremeno oduševljen i rezigniran, jer vidi kako
ljudi žive, a on baš i ne može tako, rešio je da se pozabavi i svojim pomalo
uspavanim libidom. Slučajno je naišao na novine sa oglasima, a u njima su
posebno mesto uzimali oni označeni kao erotska masaža. Nazvao je
‘maserku’ i dogovorio sastanak u njenom stanu. Mlađa žena, majka malog
deteta, bavila se prostitucijom zbog specifičnih životnih okolnosti: odrastala
bez roditelja, ostala je trudna, otac deteta je napustio i nije plaćao
alimentaciju... Robi je znao sijaset ovakvih slučajeva i tokom večeri se i
upoznao i s njom i situacijom, a i sam je izneo svoju priču. Ovaj sekssastanak se pretvorio i u obostranu životnu ispovest. Postojala je izvesna
privlačnost koju je on osetio, ali je znao da od dubljeg emotivnog odnosa
nažalost nema ništa, oboje smo previše sjebani, rekao je u sebi odlazeći iz
njenog stana.
Osećao je zastoj, ponavljanje istog dana, vrteo se u krug, samo ekonomska
oštrica u vidu malog, ali neprestanog smanjivanja dnevnice i plate je bila
neumoljiva i vidljiva. Počele su i da kasne. Teško je izdržavao, a sve je
kulminiralo prilikom krečenja jednog stana gde je doživeo slabiji strujni udar
kad je prelazio plafon. Potisnuti unutrašnji nesklad i borba sa samim sobom
izbili su na površinu, prvo psovkama, a onda konačnim prekidom posla u
ovoj firmi. Preplavio ga je talas panonmrzovolje, spakovao se, ostavio ključ
na dogovoreno mesto, nije želeo ni da se pozdravlja sa šefom.
Povratak kući. Posle par dana izolacije u svojoj sobi, otišao je kod školskog
druga. Duvali su i pili, slušali dvestadvojku, usput i popričali o tinejdžerskim
danima. Taj vremeplov je relaksirao njegove načete nerve. Melodije sa
radija su dotakle daleke, zaboravljene strune unutrašnjeg bića. Oživele su
stare slike, na drugare s kojima je delio isti muzički ukus, njihovu svirku na
lokalnom festivalu, prenevši Robija u neku drugu realnost, kao i uticaj
opijata. Gledao je sobu gde su pravili pijanke, kroz prozor je video garažu u
kom je njihov rok bend imao probe, sve je pomalo delovalo nestvarno.
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Samo su ga mir i tišina vraćali u sadašnjost, nije bilo ljudi da ožive
nekadašnji polet.
– E moj Robi, stvarno ti nadimak pristaje, pravi si Robinzon, usamljen si, ne
družiš se, ne javljaš se... rekao mu je drug.
- Ma i Robinzon je imao Petka, a ja ni tol’ko, više sam slepi putnik koji beži s
broda na brod, obojica su se zacenila od smeha, od Robijevog cinizma i
trave.
- Kod mene si putnik namernik, rekao je drugar.
- Slepi putnik namernik, kazao je Robi i nastavili su sa glasnim smejanjem.
Tražio je posao van građevinske struke, hteo je nešto drugo, sa manje
fizičkog napora. Potražnja za programerima je velika i hteo je da se oproba u
toj oblasti, a počeli su da se daju i kursevi. Konkurisao je za besplatnu onlajn
obuku i pošto je primljen krenuo je sa radom. Od aktivnog obavljanja fizičkih
poslova prebacio se na sedenje i robotsko kucanje tokom celog dana.
Nastavio je sa dnevnom rutinom ranog ustajanja i kasnog počinka, a sam
rad se proširio na ceo dan nekad i do 9 sati uveče, sa nekoliko pauza. Robi je
posvećeno prelazio lekcije i zadatke, iako bez garancija za zaposlenje.
Povremeno je išao na pijanke, gde bi dolazio krvavih očiju, umoran od
zurenja u ekran, sa neizbežnom cigarom. U međuvremenu prihvatao je
manje molerske poslove, po kućama, da ne ostane samo na ušteđevini. U
svom komšiluku je radio prvi moleraj od povratka u rodno mesto. Dok je
krečio, u susednoj prostoriji, čuo je razgovor komšinice i muža. –Robi nam
kreči, naš komšija. -A, onaj mali, od sirotinje iza ćoška... Znao je da je
komšija odvratni cinik, koji ne može baš da se suzdrži, a setio se i starog
nadimka svoje porodice - sirotinja iza ćoška, jer su živeli na samoj periferiji,
u zavučenoj uličici, blizu njenog ugla, oduvek skromno.
Svakodnevno, višesatno kucanje uticalo je na smanjenje njegovog praga
tolerancije. Osećao je da mu nervoza neprestano pulsira kroz telo.
Programski jezici su ga uvlačili u virtuelnu mrežu hijerarhije elemenata i
preciznog niza gde jedna sitna greška znači sve raditi ponovo. U nekim
trenucima se vraćao, misaono, na staro radno mesto, gde nije bilo tih briga,
često govoreći sebi: Jebeš ovo, vraćam se na gradilište.
Prošlo je nekoliko meseci. Robi je uspeo da privede kurs kraju i položi
završne ispite. Sledio je teži deo – naći posao. Slao je cv na razne adrese,
išao na razgovore, ali sva vrata su bila zatvorena. Opet na početku.
Pretražujući oglase za poslove naišao je na ponudu da se ide u Bratislavu, ali
u vezi sa svojim starim zanimanjem. Nazvao je i dogovorio se. Nije mogao da
čeka posao u IT sektoru, svestan da je ovako nađen angažman u
inostranstvu često velika prevara u kom obični radnici završe praznih šaka.
Tokom puta je uvideo da je pogrešio što je uopšte krenuo. Poslovođa se nije
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pojavio, već je rekao da će doći u Slovačku naknadno, a da će obaveze biti
ispoštovane. Robi je shvatio da će živeti u dotrajalim i zapuštenim
barakama, a nedaleko odatle je objekat na kom će raditi. Iako je opet bio
među ljudima osećao se usamljenije nego ikad. Atmosfera prekarijatske
teskobe. Srednjoevropska hladnoća. Blatnjava periferija. Mozaik samoće se
širio u beskonačno, istovremeno sa depresivnim pejzažem. Rad na crno. Još
jedno putovanje na slepo. Melanholija se pretvorila u opravdani bes. Još
jedan skok u prazno. Povratak u Srbiju nakon dve nedelje lažnih nada.
Poslovođu su neki od radnika naterali da isplati dnevnice. Jedina, mala
satisfakcija iza svega toga. Robi nije osećao samosažaljenje. Navikao je na
putanje od nemila do nedraga, samo je želeo bar neku izvesnost. Zimu je
provodio u zoni komfora. Ušuškao se u svoj intimni svet. Lišio se za neko
vreme slepoputničkih aranžmana.
Zima se vukla sporo i teško. Robijeva zatvorenost prema ljudima popustila je
samo u par slučajeva, poziva drugova iz detinjstva. Proleće se ipak pojavilo
posle duge, usamljeničke hladnoće. Potrebno je opet započeti krug
preživljavanja. Tražeći posao, naišao je na grupu ljudi zaposlenu već neko
vreme u Mađarskoj. Iskusni i ozbiljni građevinski radnici s kojima je brzo
ugovorio posao. Preselio se u Budimpeštu. Uživao je po prvi put posle dužeg
vremena. Gledao je i fotografisao mostove mađarske prestonice, pored
radnih obaveza. Dani su tekli u mnogo lepšem tonu nego inače. Sve je
prekinuto iznenadnom upalom pluća, koja je Robija zahvatila mesec i po
dana od dolaska. Pokušao je da se leči u mestu boravka, ali je sledio korak
nazad. Vratio se kući, svestan propusta, iako nije kriv za njega, znao je da će
teško skoro imati ovakvu priliku.
Oslabljen i apatičan dočekao je leto. Čim je ozdravio potražio je zaposlenje.
Radio je nekoliko nedelja poljske poslove u rodnom mestu, krečio, sve dok
nije video ponudu za odlazak u Slovačku, za rad u fabrici. Prijavio se
ovlašćenoj agenciji, prethodno raspitavši se o svemu. I to je na neki način
poluilegalni posao, jer će biti bez radne dozvole, ali plata je sigurna, a neće
imati zdravstveno osiguranje. Uplatio je povratnu kartu do Slovačke i obavio
test na zarazne bolesti.
Sticajem okolnosti, tokom puta upoznao je osobe s kojima će raditi i
stanovati. Primetio je izvesno slaganje s njima. Marginalci, opušteni,
naviknuti na teže poslove, većina njih došla je s juga Srbije. Nije želeo da
bude cimer sa agresivcima i ovakav razvoj situacije mu je odgovarao.
Fabrika je u okolini Nitre, a boravili su u manjem gradu, pedesetak
kilometara udaljenom od radnog mesta. Delio je stan sa trojicom
muškaraca. Podsetio se vojničkih dana i spavaone, a i cimeri su evocirali
uspomene iz istog perioda života, upoređujući sa ovim u čemu su sad.
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Saznao je da su dvojica oženjeni i primorani zbog siromaštva da rade na
ovakvim mestima, a da je jedan od njih, neženja, želeo da proba nešto
drugo, jer je izgubio dugogodišnji posao. Robijeva relaksiranost tih dana
izvirala je iz popuštanja mentalnih stega fokusiranosti na egzistenciju. Čak se
nije ni osećao usamljeno. Bez razmišljanja je otpustio iz sebe predugo
skrivane vedrinu i osmeh. Vikendi sa izlascima u susedni grad, pijanke,
neopterećenost preživljavanjem. Kao da je neko lagano odškrinuo
međuvremenska vrata i pustio dašak adolescentske prošlosti u sivilo
sadašnjosti. Na poslu su vladale evropske disciplina i preciznost, i na prvi
pogled, uljudnost prema radniku.
Ipak, duboko u sebi, nije imao mira. Uvek se pitao, šta ako, učen iskustvima
od ranije. Koracima unapred uvek su sledili skokovi unazad od kojih se nije
lako oporavljao. Cimeri su ga hrabrili, opštemestaškim mantrama da posle
kiše dođe duga, pa Sunce, da ne mrači, ali nije se oteo utisku čuđenja da
nešto ide glatko i kako treba. Ovaj više iskustveni nego intuitivni signal
dobio je epilog kroz par nedelja. U toku radnog vremena povredio se jedan
od cimera, ispostavilo se da je polomio kuk. Njega su odmah prošvercovali
do Srbije, a ostalima koji su to gledali, dali su otkaz. Pružena mu je
medicinska pomoć, tek toliko da izdrži do Srbije. Dok su se pakovali za
nazad, Robi je izašao na terasu i zapalio cigaru. Gledao je u severno, letnje
nebo, a misli su mu već bile na jugu.
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Seti se deteta
Doselivši se u novi stan, Peđa je kao neka zverčica istraživao kraj u kome će
živeti. Zanimale su ga uobičajene stvari, kakva su deca, gde igraju fudbal,
žmurke i ostale preokupacije dečaka predškolskog uzrasta. Stajao je dugo
ispred ulaza i posmatrao okolinu. Ponekad bi mu neko prišao da se
upoznaju, najčešće dečaci njegovih godina. Nedugo po doseljavanju
dogodila se poplava u Peđinom stanu. Dok je posmatrao ljude kako ulaze i
izlaze, iz susednih vrata provirila je komšinica i pozvala ga da uđe u njen
stan. Nove komšije su bile prijatne, tročlana porodica, sin gimnazijalac
maturant, muž koji je tada bio na poslu, teta Bilja, uvek nasmejana i
spremna na šalu. Njen sin mu je pokazao kolekciju kaseta i ploča, kao i
omanju biblioteku koju je posedovao, a Peđi su se dopale ogromna
Bremova enciklopedija o životinjama i monografija o japanskoj civilizaciji. I
tako u priči s njima i razgledanju knjiga izgubio je pojam o vremenu,
nesvestan da je za njim pokrenuta prava mala potraga, jer se nikom nije
javio gde će biti. Nakon neobičnog upoznavanja bliže okoline, shvatio je da
mu ovde neće biti loše, ima puno dece i kraj je zanimljiv za igru.
Zgrada u kojoj živi je deo većeg stambenog bloka u čijoj sredini se prostire
livada i sportski teren gde se igrao sa drugarima. Oaza zelenila usred betona
oplemenjivala je čitav kvart, stvarajući prijatan kontrast u odnosu na
asfaltnu umrtvljenost neposrednog okruženja. Kako su dani odmicali sve se
više vezivao za okolinu, prostorno, a i za ljude. Kroz nekoliko meseci do
njega je došla vest da će srušiti igralište i betonirati livadu da bi napravili
garaže. Nije mu bilo jasno zašto, zašto?!! –Kad glavonji nešto padne na
pamet onda teško da to može da se zaustavi, nekome tu treba garaža, čuo
je starije kako objašnjavaju neočekivano uništavanje tog za njega rajskog
mesta. Peđina glavica nije shvatala kakve su glave tih glavonja. Gledao je
kako nestaje njegov mali svet, zelenilo zamenjeno sivilom asfalta, nema više
livade gde je igrao vije sa Lelom i fudbal sa Đoletom i Nidžom. Srušen je stari
košarkaški teren, stecište starijih dečaka, a dečja igra je preseljena na manje
travnate površine ispred zgrada. Sve je obrisano kao njegov rukopis zbog
koga je često kritikovan.
Subotnje toplo prepodne. Peđin vikend ritual, gledanje crtića nastavljao se
avanturom pre koje ga je čekao drug iz susednog ulaza. Odredište je stara
ogromna kuća, pomalo zapuštena, preko puta zgrade, njihov dvorac i
bekstvo u imaginarno. Ta dvodelna građevina iz doba Austrougarske,
delovala je isključeno iz realnosti, sa ajnfortom bez kapije, a unutar njega
žuti klinker pločnik karakterističan za tu gradnju, na kome su koraci davali
bat koji je Peđa voleo, a iznad tavan, iz kog su krali jaja divljih golubova. U
151

jednom delu objekta je bio šah klub, u drugom teretana, inače pre toga je
služio kao sedište vatrogasnog doma. U produžetku je dvorište čiji je zadnji
deo odvojen metalnom kapijom u kom je garaža sa opštinskim
automobilima. Iza je dvorište katoličke crkve, koje su gledali sa zida na kom
su često sedeli. Ovaj njihov mali Kamelot, kako ga je nazvao, posećivali su
pse i mačke lutalice, dajući mu time nijansu divlje atmosferičnosti. S bočne
strane prostirao se park sa velikom livadom, u samom centru njihovog
gradića.
Kućica u prirodi, kako je zvao dedinu vikendicu, nalazila se blizu rodnog
grada, nedaleko od Dunava, a u njenoj pozadini deda je držao vinograd i
voćnjak. U kasno proleće i na leto Peđa je znao da ode sa dedom i babom, u
belom stojadinu, na radni izlet u ovo vikend naselje uvučeno od puta,
neasfaltirano, bez struje i vode. Deda je za ovu priliku poneo sliku sa
crnomanjastim likom u crvenom prsluku sa oružjem zadenutim oko pasa.
Kad su ušli u vikendicu skinuo je veliku, u staklu uramljenu fotografiju
čoveka u plavoj uniformi i stavio onu koju je doneo sa sobom. Peđa ga je
pitao ko je čovek sa slike. –Vožd, odgovorio je deda, A šta je to Vožd? –
Nešto kao kralj, vođa. A u sklonjenoj je prepoznao Tita, ovo je Tito?
radoznalo je upitao, -Da, da Maršal. -A Maršal, šta je to? -Isto nešto kao
vođa, lagano je rekao starac. Peđa je zatim istrčao iz vikendice i počeo da
viče: vođa, vođa, njegov bučan glas se prolamao duž redova loze:
vođavođavođavovođađavođavo, u čudu je zastao i upitao se: vođa je
đavo?!! Nasmejao se i nastavio da trči ka omiljenom stablu višnje. Kasnije,
tokom dana otišao je sa babom na drugi kraj naselja, a usput im je miris
cveta zove milovao nozdrve, išli su da ih beru za najlepši sok na svetu. Dok
je skidao krupne, bele cvasti u ustima mu se stvorio sladak ukus napitka od
ove biljke. Sve je izgledalo slatko, lepljivo i musavo, kao detinjstvo.
Kako su dani odmicali Peđa je primećivao značajne promene na ljudima,
tada mu je izgledalo da je neopisivo osećanje iščekivanja nekog velikog
događaja zaokupilo sve oko njega. Zgrčena mimika, suzdržani gestovi,
zabrinutost i zamišljenost su preovladali licima većine odraslih, a on nije
mogao naći pravu reč u sebi da odredi to stanje. Slutnja. Ta tajanstvena reč
zagospodarila nad svima njima, čekajući pretpostavljeno da se desi. Olovno
jesenje nebo najavljivalo je kišu, a iz dvorišta babine kuće čekao je prve
kapi. Pre pljuska čuli su se zvuci grmljavine koja to u stvari nije bila. -Topovi
od preko, saznao je od roditelja –U Vukovaru i Borovu. Počeo je rat, a čudno
ponašanje ljudi i produženi drugi dnevnik, koji je Peđi posebno smetao,
najavljivali su promenu svega dotadašnjeg.
Veliki vojni kamioni i tenkovi su postali svakodnevica. Ispod cerade i iza
šoferšajbne izvirivala su nasmejana lica vojnika kojima su svi dizali tri prsta u
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znak podrške. Kratko ošišane, povijene glave poređane u dva reda jedna do
druge išle su preko Dunava, u nepoznato. Nakon pozdrava splaslo im je
raspoloženje, svako od njih se vraćao u svoj turobni svet očekivanja. Konvoji
su prolazili glavnom ulicom na čijem kolovozu su ostali duboki ožiljci tragovi tenkovskih gusenica, kasnije preneti i urezani kao bljutavo sećanje,
još dublje u svima.
Dok su maslinasto zeleni transporteri postali uobičajena slika, Peđa se
privikavao na đački režim života. Krenuo je u obližnju osnovnu školu, a
učenje mu nije baš išlo od ruke, bar ne u početku. Ružan rukopis s kojim je
muku mučio i pre, ostao je glavna tegoba. Učiteljica, drugarice i drugari su
bili manje više poznati, neke je znao još iz vrtića. Svoje igre je nastavio u
staroj građevini preko puta. Fudbal se igrao po travnjacima ispred pojedinih
zgrada i u parku.
Često je od starijih čuo ‘neće ovo izaći na dobro’, ‘probudilo se neko zlo u
ljudima’ i slične rečenice čiji je smisao budio maglovite slike iz bajki koje je
čitao. Borba sa nemanima iz udaljenih područja i zlim čarobnjacima
zamenila je situacija iz stvarnosti. Jedne noći u povratku od dede i babe sa
majkom i mlađom sestrom naleteo na pijanog čoveka sa pištoljem u ruci,
besnog, jer je obližnja radnja zatvorena. Nije bilo posledica, ali ni reakcije
koju je Peđa zamišljao u ovim slučajevima. Ona svakodnevna floskula ‘neće
biti dobro’ nije se odnosila samo na zlo u užem smislu, već i na glupost i
ludilo. Tok vremena nije menjao uobičajeno stanje, opet se išlo preko
Dunava u rat, a i Peđin rukopis je ostao isti. Lelujave, nepravilne linije
duboko su bile utisnute na papiru poput tragova vojnih vozila na putu.
Proleće je već bilo na izdisaju, kraj maja, a na tv je gospodarila visoka
plavokosa figura muškarca sa četvrtastim naočarima delujući prilično
ubedljivo. Njegovi logoreični ispadi sa skupštinske govornice, praćeni
mahanjem ruku, dovodili su do promene raspoloženja što ljudi neposredno
pored, tako i onih koji ga gledaju preko malih ekrana. Opet se nešto
značajno i krupno pripremalo. U međuvremenu kod Peđine dede i babe u
goste je stigao rođak iz Bosne koji ga je prvog dana vodio na sladoled i sok.
Sunčani majski dan. Subota. Pijačni dan. Peđa je uživao u toplom vremenu
sa zanimljivim ujakom. Tad je prvi put čuo za reč sankcije. Zvučala je čudno,
podsećala ga je na lance. Tokom popodneva čuli su se povici: ‘američka
đubrad nas opet uništavaju’ i ‘lažna braća Rusi su nas izdali’. -Ni fudbal ne
možemo da igramo, reprezentacija je vraćena iz Švedske, sa evropskog
prvenstva, rekao je neki čovek u bašti kafane. Peđa je mislio o sličicama koje
skuplja, pao mu je na pamet Brolin, švedski fudbaler. Izraz unutrašnji
neprijatelj često se pojavljivao na televizoru kao i u razgovorima odraslih. Ta
sintagma je za Peđu imala posebno značenje, jer se u njegovom slučaju
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zvala upala pluća. Ovaj unutrašnji neprijatelj mu je već ranije pravio
probleme, ali poslednja diverzija na alveole je značajno ubojitija. Razmišljao
je o svemu i svačemu, dug period oporavka mu je davao vremena.
Nedostajanje svega dečjeg, vezanog za igru, menjao je kroz gledanje
filmova. U toku oporavka često je odlazio kod komšija, teta Bilje i njenog
muža. Zajedno su gledali filmove, davao se ciklus Bada Spensera i Terensa
Hila. Teta Bilja je oduševljeno govorila o plavokosom Hilu, spretnom
prevarantu dobrog srca. Svakog dana u isto vreme, Peđa je nastavio da prati
pustolovine ove dvojice trgovaca koji su mu ostali urezani kao duet uz
pomoć koga je je lakše prevazišao izolaciju.
Mada je dobro pamtio godine, Peđa je na vreme gledao po događajima od
važnosti za sebe i okolinu. Činjenice neposredno vezane za njegovu svest su
orjentiri na konkretni segment prošlosti, kao fotografije bitnih porodičnih
okupljanja. Iako su neke stvari ostale konstanta, rat i ružan rukopis, ni novih
nije nedostajalo. U povratku sa školske svetosavske predstave Peđa je trčao
do kioska da kupi Mikijev zabavnik pre početka kiše. Iz tmurnog neba se
začuo neočekivan zvuk grmljavine. Grom na Savindan je bio loš znak, ako je
verovati tradicionalnim, sujevernim načinima tumačenja predstojećih
događaja. Pričalo se o tome neko vreme, a brzo se zaboravilo.
Došlo je leto. Peđa je pratio sport, košarkaše, odbojkaše i uživao u
opuštenosti raspusta i toplog vremena. Dolaskom nepreglednih kolona
izbeglica prekinuta je uljuljkana atmosfera života u najtoplijem godišnjem
dobu. Gledao je na televizoru traktore i gomilu iznurenih lica. Među njima
su se nalazili neki njegovi budući školski drugari.
Glasine o pravljenju velike sportske hale su se prenosile od osobe do osobe,
valjda samo kao želja nekoga iz vrhuške Peđinog gradića ‘da napravi sebi
spomenik za života’ kako je čuo od odraslih. Planirano je da se sruši stara
kuća preko puta, Peđin Kamelot, što ga je dovodilo do ivice plača. Na pitanje
zašto dobio je isti odgovor kao i pre nekoliko godina - glavonje. Trebalo je
srušiti stambeni deo pored Kamelota i ceo park, da bi se izgradila ogromna
hala sa parkingom, šetalištem i lokalima unutar nje. Peđa se nadao da će
ovo ostati samo na rečima i planovima, ali odluka je doneta. Počelo je
rušenje. Obavijen žičanom ogradom i taj deo centra je pripreman da se
prepusti betonu. Postavljali su kamen temeljac. Izveli su decu iz škole da
gledaju svečani trenutak. Istovremeno, Peđa se prehladio i nije prisustvovao
kišom zasutom skupu koji je uveličao uništenje njegovog skrovišta od sivila
odraslosti. Ležao je i setio se starog terena i livade u njegovom bloku; setio
se Lele i Đoleta koji su se odselili za Novi Sad; setio se donjeg dela parka u
kome su srednjoškolci svirali gitaru i proslavljali maturu; setio se da više
neće čuti bat koraka na žutom pločniku; setio se sebe.
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Na ivici noći
Hodam mokrim ulicama, na izlozima tiranski likovi sa očima Velikog brata obogovljenje čoveka. Olovno nebo preliveno noćnom nijansom ćuti pred
nastavak plača.
Prolazim pored dalekih ljudi. Unutar mene je neki otklon, kao da čuči neka
druga osoba koja ne pripada mestu na kome se fizički nalazi. Osećaj
neprisutnosti.
Ulazim u stan, upaljen televizor, ružičasti sjaj, metastaza gluposti. Čitam
Filosofiju palanke i pitam se da li je moglo jednostavnije ili je nužno zlo
jezički aparat filozofa.
Gledam kroz prozor. Kontinuum prozaičnih rituala svakodnevice, delirijum
monotonosti. Misli nestaju u magnovenju sopstva, u dubinama ličnog
svemira.
Seo sam. Čuje se kapljanje česme. Slobodni pad se završava metalnim
ehoom blago narušavajući tišinu. Mrežasta senka se ocrtava na zidu. Jedna
nit kao da se zatrzala, a na njenom drugom kraju je pauk, kreće se, pa
zastajkuje. Pokušavam da zurim u jednu tačku, ali osmonožno stvorenje mi
odvlači pažnju. Ustajem, i sporo odlazim u sobu. Virtuelna stvarnost me
doziva.
*
U biblioteku uvek idem uveče, skoro pa tajno, da izbegnem susret sa
ljudima, a možda i zbog posebnog iracionalnog, jeretičkog užitka, jer je
najćešće bez posetilaca u to vreme, pa mogu da lutam kroz nju kao
paralelnim svetom, da bih bezbožnički, blasfemično preskačući mnoge
naslove, koje nisam pročitao, često i tražeći onih kojih tu nema, izabrao
samo dozvoljene tri.
Čim sam došao iz biblioteke pogledao sam vesti na kompjuteru, Notr Dam je
u plamenu, delovi se raspadaju, a u ruci mi Poova zbirka pripovedaka.
Okrećem nekoliko stranica, a tamo naslov Pad kuće Ašera. Listam i pomalo
zamišljam narativ nadrealnih scena, zatim opet gledam na info sajtove.
Prepodne. Telefon je zazvonio. Njegov zvuk se nastavio u pravilnim
razmacima i nemilosrdno odjekivao u mojim ušima i glavi. Obuzimao me je
strah od dizanja slušalice, hteo sam da je podignem očekujući nešto
osterovski novo, ali ipak nisam. Zazirao sam od slagalice novih odnosa sa
ljudima, želim da sam što dalje od njih, dosta mi je stada i prilagođavanja.
Buknula je panonmrzovolja, napad prisilnih misli, pobesneo sam, nisam
želeo nešto novo, neću promene. Obračun sa sopstvenim bićem.
Veče se spustilo i obećalo raskošnu, zvezdanu noć. Krenuo sam u ophodnju
svojim malim gradom, a napuštene ulice nisu davale povoda da će se nešto
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nepredviđeno dogoditi. Sve je jednolično, a ta istost, rutina, mi odgovara.
Nakon izvesnog vremena čuo sam žagor na obližnjoj klupi, podrugljivo
cerekanje. Jedan od njih je imao osmeh gomile, iza njega se krilo mnoštvo,
vrtlog konformizma. Gregarski osmeh. Uvlačio je i poslednjeg prisutnog, da
se podsmeva verovatno nekoj gluposti, zarad pripadnosti grupi. Ismejani se
smejao smehom kojim se njemu smeju.*
*
Toplota je preskočila proleće i ušla neposredno u leto. Hteo sam da radim,
vrelina je u meni probudila zaspalu volju, životni sokovi su proključali i rešio
sam da krenem u nadnicu. Maline su sad aktuelne, drugar i ja smo se
prijavili kod lokalnih uzgajivača.
Vlažno, prohladno jutro. Ljudi sa kojima smo radili su uglavnom stariji ili
sredovečni marginalci, osobe koje su svojevremeno izgubile posao u naponu
snage, gubitnici tranzicije kako su ih nekad zvali. Najmlađi od njih je bio
jedan muškarac, u četrdesetima. Oni se već dugo poznaju, iz komšiluka, sa
bivših poslova, nadnice...
Radilo se na dva mesta, na dve parcele, koje su bile poprilično udaljene,
tako da smo išli kamionetom s jedne na drugu, u toku istog dana. Prva
parcela je bila na jednom kraju grada, da bi došli do nje peške smo prelazili
preko kanala fekalnih voda premošćenog povećom drvenom daskom, koja
je u stvari nekada bila deo velike kapije. Pored malina tu su bila i stabla
nekih voćki, ispod kojih smo se krili od žege za vreme pauze.
Kamionet nas je vozio ka drugoj njivi koja se nalazila na suprotnoj strani
atara. Sedeo sam ispod cerade okružen burićima, šiljcima od nogara stalaka
za gajbice i motorom za pumpanje vode. Truckanje kamioneta je davalo
utisak scene iz Ko to tamo peva, a podsećanje na atmosferu iščašenog
humora tog filma dodatno je pojačala dnevnopolitička rasprava dvojice
radnika. Pa zar i u ovoj situaciji o tome, pomislio sam.
Kad smo došli do parcele shvatili smo da je ona u stvari odmah pored
lokalne deponije, išli smo iz jednog smrada u drugi. Dugačka nekoliko
stotina metara, njiva se nastavljala u panonski beskraj. U toku prepodneva
vetar je duvao i nanosio vonj sa deponije. Posle pauze neko od nas dvojice
trebalo je da ručno plevi korov sa vlasnikom i još jednim čovekom, pa sam
se ja javio. Borili smo se sa divljim biljkama, bile su antejski vezane za tlo i
nisu htele da izađu iz suve, tvrde zemlje. Sunce je gađalo svojim žutim
strelicama. U jednom trenutku vazduh je počeo da treperi, vrućina se
pojačavala, a izgledalo je da nema kraja korovu. Jednoličnost rada na kratko
presekao je nagli upad lasice, koja je poprečno preskakala redove malina na
samo nekoliko metara od nas.
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Vratili smo se u tačku polaska, vlasnikovu kuću i posle isplate krenuli svojim
kućama. Hodao sam, dok se drugar vraćao biciklom. Kiša je počela pljuskom,
nije bilo sitnokapljične opomene. Pošto je poneo veliki, najlonski ogrtač,
obojica smo se sakrili ispod njega. Ja sam trčao, a on je istom brzinom
okretao pedale. Izgledali smo karikaturalno, kao Troteri u kostimima
Betmena i Robina.
Nakon nekoliko dana posla, tokom šetnje, drugu je zazvonio mobilni. Javio
se, a po završetku razgovora je rekao: Jeb’o te, i odatle su nas izbacili!
Nasmejao sam se, na kraju krajeva, to smo očekivali, a i želeli.
*
Opet povratak noći. Njena atmosfera ležernosti, ulica, ritam produžene
adolescencije, letnja lica ljudi i čudan osećaj slobode kontrasno deluju od
obamrlog prizora grada tokom većeg dela godine.
Nastavak montonosti prekinula je ideja jednog od drugara, da moju staru
kuću koristimo kao sedište njegove nevladine organizacije i da se tu
sastajemo, pijemo, družimo, tako da smo praktično svako veče provodili
pričajući, vodeći filozofske i političke rasprave, slušali muziku sa starog
radija, ispijali pivo... Ta NVO mi nije ništa novo donosila u nekom poslovnom
i materijalnom vidu, već sam želeo neku vrstu socijalizacije, da se družim sa,
bar na oko, sličnim osobama.
Stara kuća, na samom početku ulice, bila je neka vrsta mog ličnog
vremeplova. Memljivi zidovi puni prošlosti, među kojima sam i sam
odrastao ovaj put su u svoje okrilje primali poveću skupinu ljudi različitih
karaktera. Ona nas je odvajala od monotone svakodnevice, bila je naše
utočište od istosti.
Rasprave i atmosfera, način života, imali su obrise hibrida hipi komune i
Platonove Gozbe. Bilo nas je više, muško-žensko društvo, a nisu se poklopila
dva dana, a da su iste osobe bile u kući. Boravili smo u prostranoj dnevnoj
sobi, centru zbivanja i radnoj prostoriji. Najčešće polemike su političkog
tipa, klišei, kako je SFRJ implodirala, društvo se raspalo i visi na razvalinama
prošlog vremena, a na pragu nove epohe koju dosta nas ne razume, a
izgleda nikada ni neće. Te priče o slomu bivše države su neizbežan element
diskurzivne stvarnosti naših života, provlače se u svakom vidu komunikacije,
izniknu kao korov, a ipak daju neku prijatnu nostalgičnost, bar u nekim
trenucima. Vedriju notu našim diskusijama pružala su umetnička dešavanja i
razgovori podstaknuti od dva naša ortaka, likovna akademca, i viđenjima
nekih budućih izložbi, estetska zapažanja i podsmesi neukusu.
Biti programer frilenser je postalo statusno pitanje, stvar prestiža, stajati
157

izvan zamaha državno-partijskih ucena za posao, nezavisan od neposredne,
rigidne hijerarhije. Upoznavanje sa tim za mene drugačijim miljeom desio se
u ovom kružoku, a iako mi je na prvi pogled delovao kastinski nadmeno,
poštovao sam taj sloj ljudi, potrebnih da bi se razumeo momenat u kome
živimo. Prijatelj koji je često dolazio ovde, je bio glasnik tih novih tendencija,
i pokušavao da postane deo tog društva, pojavljivao se uvek kasno, krvavih
očiju, sa neizbežnom cigarom i nervozom, rascepljen između siromaštva
stvarnog i binarnosti virtuelnog. Kad poludi od robotskog kucanja znao je da
kaže: Ma vraćam se ja moleraju!
Pijanke su počinjale sa dvolitrama, ponekad i rakijom, a vikendom se
završavale na rok svirci, iz koje bismo se neretko vraćali u kuću, da se
dokrajčimo. Muziku smo slušali na starom radiju marke Tesla, koji je stajao u
kuhinji i nosio duh nekih drugih vremena, kao i sam zvuk koji je proisticao iz
njega.
Dešavalo se da naš kružok utihne, da vreme stane, senke se pritaje u nama i
oko nas, tama ispuni sobu, a iz kuhinje dopru tenzijom obojene melodije
klasične muzike, držeći nas na javi, a mi uronjeni u ništavilo mraka čekamo
glas Koviljke Panić, sa Radija Beograda 3, glas koji je lebdeo i spajao nas,
stvarajući nam slike o tome da nismo sami, da su i Pazolini i Huizinga, Aćin i
Dučke, tu s nama, i sve one tekstove koji kriju fenomene našeg doba
uvlačeći nas u veliku igru života, kakvog takvog, ali života. Provejavao je
blagi osećaj njihove prisutnosti, da će se sve te ličnosti pojaviti i nastaviti
uživo svoja izlaganja. Ipak sve je makabristička igra, nismo se mogli sakriti
od prolaznosti, a ni od samih sebe.
Filmove nezavisne produkcije organizovane od strane drugara sam dočekao
sa izvesnom znatiželjom, da približim sebi druge vidove sedme umetnosti.
Stari bioskop, monumentalna zgrada u mom mestu, iako renoviran retko se
koristio pod naletom tehnologija i nezainteresovanosti ljudi za druge
umetničke vrste koji su se tu eventualno mogli održati. Filmovi su okupili
tridesetak ljudi najviše, što je bio ogroman uspeh, s obzirom na to da je u
većim gradovima dolazilo po pet osoba.
Likovne izložbe su dva akademca iz našeg društva dočekala na satirični nož,
ismevajući nedostatak estetskih elemenata u slikama. Ako ništa drugo, malo
smo popili i odagnali razmišljanja o kvalitetu priloženih dela.
Multimedijalni performansi, višegodišnja tradicija našeg gradića, dovode
umetnike sa raznih strana planete, od Švedske, Nemačke, preko Kanade,
Malezije, Kine... Tu smo slično kao i u staroj kući otrgnuti od vremena i
prostora u kome smo. Naga ljudska tela, razni zvukovi i pokreti, za većinu
opsceni, činili su našeg domaćina, organizatora, u očima okoline čudaka, koji
gubi vreme, ali njegova neposrednost, predusretljivost, želja da se iskorači iz
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prozaičnog, zaintrigirale su me i uživao sam gledajući ih i vežbajući svoj
pomalo zarđali engleski jezik kroz priču sa gostima. Ta opuštenost je
kulminirala kada su nakon performansa pojedini umetnici sa različitih
meridijana počeli zajedno da plaču, jer su shvatili da ih muče isti problemi.
Bližio se kraj letu i našem druženju u ovom vidu. Školski materijal, gomila
svesaka sa nalepnicima sa pedagoškom porukom koji je NVO dobila od
Ministarstva i trebalo da podeli nalazio se u staroj kući, i mi smo ga poklonili
lokalnim osnovnim i srednjim školama u sklopu početka nove školske
godine.
Zvao me je drugar, programer u pokušaju, da prošetamo. Dok smo išli
utabanim stazama i nehajno ponavljali ista mesta prolaska nagovestio mi je
da ide u inostranstvo da radi moleraj. Pričali smo dugo o toj njegovoj želji i
tako došli na ulaz u Bačku ulicu koja je u tome delu bila pod nagibom. Stao
je, netremice gledajući uzduž nje, vidno opčinjen prizorom, punim
Mesecom, skoro iznad same ulice i ponet unutrašnjom melodijom izustio
naslov Igija Popa - Living on the edge of the night. Negde na ivici grada, na
margini, na ivici noći.
*Intertekstualnost sa Filosofijom palanke Radomira Konstantinovića
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Kloaka
Prozor zgrade; prozor u svet; prozor koji gleda u kontejner, samouslugu
deklasiranih, degradiranih, koji kao u prodavnici biraju jelo, obuću,
garderobu. Kontejner kao velika utroba, kao kloaka u koju se baca otpad za
taj ‘’otpad’’, za gladne i pomerene pameću, koji uživaju ‘’blagodeti trpeze’’
što im društvo ostavlja. Oko njega se odigrava čitav jedan ritual, slika
napretka. Tu je sve na pola: polusvet, polovična roba, polovičan život ljudi
koji ga posećuju; okupljalište izopštenih, raskoš truleži i prebiranje ostataka.
***
Sunce je bacalo svoje nemilosrdno vrele zrake na zeleni kontejner, pored
kojeg je stajao čovek u staroj odeći, dežmekaste, zdepaste građe, sa rancem
i dečjim kolicima, i ‘posluživao’ se iz njega. Zovu ga Miki. Ima oko 45 godina.
Njegovo tmurno, neobrijano lice, pokriveno žutom bradom, iza svog besa
krilo je patnju. Brižljivo je vadio kesu po kesu iz unutrašnjosti, i stavljao u
kolica kojima je prenosio svoje ‘namirnice’. Kad je završio sa izvlačenjem
krenuo je energično ka drugom kontejneru. Ima specifičnu kadencu u
koraku, naginje malo na levu stranu, snažnim, zdepastim telom, a usput je
vikao: Kurvoo! Kurvoo! Majku ti jebem! Njegove psovke odjekivale su
okolnim zgradama dok se nije izgubio iza njih. Mikijeva unutrašnja
(porodična ili ljubavna) borba često izbija pred kloakom, kao neki otklon,
neka odbrana, od ljudi, od sveta, od svega što ga veže za ovozemaljsko. Na
prvi pogled deluje staloženo, ali ispod suzdržane spoljašnosti krije se
erupcija teskobe, prave panonmrzovolje.
***
Večernja ‘smotra’ pred kontejnerom počela je oko 8 sati. Dolazio je Pišta,
stariji čovek, najverovatnije penzioner, neprestano pijan, sa pantalonama
koje mu pomalo spadaju, karakterističnim brčićima i starim, pecaroškim
šeširom. Gurao je bicikl na kom je bila torba u koju stavlja svoj ‘ulov’. Često
kad dođe do kontejnera urinira sa njegove zadnje strane, ne hajući za
okolinu. Postoji nešto veselo u njegovoj odrpanoj, neuglednoj pojavi. Piština
bulažnjenja su okrenuta nekim smešnim, komičnim situacijama, samo
njemu razumljivim. Brižljivo je tražio po kontejneru i ubacivao u torbu,
teturajući se od jednog do drugog otvora, precizno odvojivši šta mu je
potrebno. U pauzama je natezao iz flaše, uglavnom neku brlju ili eventualno
vinjak. Nakon toga nastavljao je svoj put.
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***
Braja, česti posetilac ‘kloake’, jedan je od onih koji nije direktno uzimao iz
kontejnera za sebe, već je tu nalazio hranu za svinje koje je čuvao.
Prepoznaje se iz daljine – potpuno sede brada i kosa koju tera u zalizak i
uvek ga prati njegov žuti kerić. Većinom je u pripitom stanju, mada zna da
se kontroliše i verbalno i fizički, a leti je ne tako retko dolazio bos. Deluje
boemski razočarano. Iako ponekad sklon šali i provokaciji, izgleda
zamišljeno, odlutalih misli, rasejano kao posetilac iz nekog drugog sveta.
Međutim, kad progovori, oseti se da je čvrsto na zemlji, da nije prešao s one
strane razuma.
***
Sunčano, živahno, letnje prepodne, a iz pravca centra dolazi Stevica, mlađi,
ali i najdevijantniji posetilac kloake. Stao je kod kontejnera, nategao iz
fraklića i krenuo ka zgradi preko puta. Kroz nekoliko minuta začula se
galama - vika neke žene. Iz nekog od tih ulaza nešto je nestalo, a Stevica je
otišao na drugu stranu.
Kod kontejnera često se susreće sa Karčijem, Romom, ranih četrdesetih.
Stevičina prgava narav i Karčijev blagi temperament se nekako slažu. Njih
dvojica čeprkaju, svako iz suprotnog otvora. Jedino Stevičino dobacivanje,
da je Karči našao nešto bolje od njega stvara utisak napete situacije.
Karči dolazi biciklom nekoliko puta nedeljno. U početku je to radio sa
porodicom, a u poslednje vreme sam. Prate ga dva psa, mirno čekajući da
izvadi stvari iz kontejnera. Njegovo pristojno ponašanje i blaga narav su ga u
očima stanovnika zgrada izdvajali od ostalih posetilaca kloake. Često se
može videti da priča sa nekima od njih.
***
Začuo se lavež, i ubrzo nailazi starica, redovna posetiteljka, koju prate dva
crna psa, jedan veliki, mešanac pitbul terijera i labradora, verovatno. Deluju
kao njeni čuvari od ostatka sveta. Pretećim glasom priča sama sa sobom. Na
gornjem delu kontejnera su se u tom trenutku našle različite haljine i
majice. Grubim pokretima, naboranih, mršavih ruku prebirala je po njima,
spakovala odabrane u kesu, dozvala pse i krenula ka drugom kontejneru.
***
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Konobar iz obližnjeg kafića je izbacio gomilu pivskih konzervi. Miki je prvi
došao do kontejnera, i vadio jednu po jednu, proveravajući da li je ostalo
nešto u nekoj od njih, a kad primeti da jeste, znao je da popije ostatak,
nastavljajući sa osmehom da puni svoja kolica. Pored piva pronašao je i
kačket, zatim je bacio onaj s kojim je došao, stavljajući pronađeni. Ovaj put
je otišao u tišini.
***
Unutar kontejnera se nešto pomeralo, nakon nekoliko trenutaka videla se
kosa mlađe žene, Romkinje. Ispred ju je čekao muž i detence. Ona je izašla,
ali nastavila da prebira, a on joj je sa leđa prišao i uhvatio je za dojku,
poljubio je dvaput u vrat i ostavio je u poslu. Dete je pevušilo, a suton se
spuštao na grad.
***
Mikijeva panonmrzovolja je opet proradila pored kontejnera. Psovao je na
sav glas, iako niko nije obraćao pažnju na izlive njegovih unutrašnjih
demona. Primetio je da su u blizini ostavljeni drveni ramovi od prozora, a
nedugo zatim ih je svom snagom lomio po stranicama da bi mogli stati u
njegova kolica. Većinu je uspeo da ubaci i da ode posle desetak minuta.
Mastiljavi obrisi noći prelivali su se na grad. Pišta je hodao oko ‘kloake’,
mehanički, po navici, mada više upućen na svoje galimatijas-monologe,
gledao je unutra, ne vadeći mnogo stvari. Pijan i umoran seo je na zemlju,
naslonivši se na obližnje drvo. Nastavio je da pije i pevuši, povremeno bi
povisio ton, zagledan u jednu tačku nije primetio Žetveni Mesec, kasnoletnji
beleg neba, ali je znao – zvezde su bile sloboda.*

*Intertekstualnost sa Rilkeovim Zapisima Maltea Lauridsa Brigea

Rođen sam u Odžacima 1983. godine, gde i živim. Objavljivao sam tekstove
u internet časopisima PULSE i Kultiviši se i zbornicima udruženja Oksimoron.
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Tomislav Ribić
ZID SMRTI
Pričinilo mi se da čujem rzanje konja. Velikog. Metalnog. Osjetila sam miris
benzina i vjetar u kosi. Probudila sam se s bolom u prsima. Ustala sam ,
ispljunula krv. Prošla su dva mjeseca otkako sam dobila rezultate od
liječnika. Nisam se zabrinula. Godine nose svoje, odnose i ruše. Bila sam
spremna na jedini poraz. Zapalila sam cigaretu i njegov lik kao da je
uskrsnuo iz plavičastog dima.
Nisam ga zaboravila. Tko bi zaboravio Bugija!? Tko bi zaboravio godine koje
vraćaju osmijeh na lice!? Što sam bliže granici vremena kad ću prekoračiti
crtu beskraja sve češće razgovaram s Bugijem. Kao da razgovaram s Bogom.
Pitam ga ono što je svaki dan ponavljao: Mala, kamo ćeš!?
Osjećam da me netko čeka s druge strane vremena. Možda me i plaši ta
spoznaja. Pripremam se polako za taj tren. Tisuće pitanja roji se u glavi.
Bojim li se ponovnog susreta s njime? Da li će se okrenuti i nestati na
motoru kao u filmu!? Bojim se, Bugi. Potrošilo se moje vrijeme. Još samo
dišem. Na rezervi sam. Bojim se vremena u kojem nikog nema uz mene.
Jedina utjeha u strahu tvoje su riječi: Ljubav pobjeđuje strah.
Kako sam te voljela, Bugi. Tek sada osjećam da si bio ljubav mog života. Što
nas je razdvojilo? Koja sila!? Zašto čovjek najviše griješi kad voli? Kriva sam
za mnoge stvari. Bježala sam pred glupostima. Sve sam ostavila i nestala u
traženjima sebe. Sebičnost me tjerala naprijed.
Sigurnije ti je s njime. - čujem kako me pritišće zid noći. Spušta se na mene
donoseći plavu smrt.
Ne, Bugi. Nećeš shvatiti. I meni je sve to strano i čudno.
Idi. Idi, Mala. Volim te! Volim te, Mala! - sanjala sam kako Mlaki viče na
motoru jureći zidom smrti.
1965. godina. Bila sam s nekim Talijanom. Dolazio bi u lovište pored grada u
lov na fazane. Donosio je odjeću iz Trsta. Bofl. Ali mi se svidjela. Pozvao me
da pođem s njime u Italiju. Bila sam jednom. Nije mi se svidjelo. Nudio me
svojim prijateljima. Ljepše sam se osjećala kod kuće. Ostala bih u
provincijskom hotelu kao jedna od onih žena koje poznaje cijeli grad, pred
kojima majke djeci rukom zaklanjaju oči, da jednog poslijepodneva nisam
krenula stopirati.
Zaustavio je vruću mašinu. Jedini je imao hrabrosti stati mladoj ženi u mini
suknji i lakiranim čizmama s debelim đonom i velikom petom, s cigaretom
među prstima u ljetnom sutonu. Stao je jer nije znao tko sam.
Moja duga crna kosa vihorila se cestom s crnog motora. Pripila sam se uz
njegovo tijelo, uz male čvrste bokove zategnute crnim kožnim odijelom.
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Kamo, Malena? - propitivala sam sebe samu.
Provozat ćemo se. - smijao se.
Molim vas! - htjela sam nešto slagati znajući da mi je posao propao i da se
prepuštam neznancu. Ali kakvom neznancu?! ( To sam pomislila ja, koja sam
se neprestano predavala neznancima lažnih imena - prolaznicima bez
adrese. )
Vršci njegove duge smeđe kose stalno su mi ulazili u nosnice. Smijala sam se
stisnuvši se jače uz njega. Na desnoj ruci imao je zavezanu crvenu maramu.
Imo je seksi zaliske i nemarne, nestašne brkove.
Vozači su se okretali za nama. Neki bi zatrubili dok bismo ih pretjecali.
Pustila sam da se zrak poigrava mojom haljinom, da je zadigne, da se ušulja
uz moje bokove do malih bijelih gaćica obrubljenih čipkom. Voljela sam tu
igru. Osjetila sam se slobodnom, oslobođenom prošlosti. Kao da je jučer
nestalo.
Pozvao me na kavu. Mislio je da sam studentica ili sam opet samu sebe
uhitila u toj ulozi. Uhvatio me za ruku i prinio je do usnica. Golicao me
brkovima po vršcima prstiju.
Predala sam se. Pala sam na njegov šarm sirove divljine i grubost kože lica u
kojoj je bio urezan trag vjetra. Poveo me do pokretne kuće- prikolice na
kraju grada u tamu starog Sajmišta.
Šuma je nanijela zelenu noć nad grad. Slala je sablasne ponoćne sjene
trgom. Ispuštala je nepoznato zvukovlje. Disala je uzdasima tisuće
ljubavnika koji su se gnijezdili pod njenim pokrovom. Nagazila sam cvrčka
dok sam se penjala u prikolicu.
Probudila me buka motora. Jutro bijaše već odavno prošlo. Podne je tuklo i
zavijalo mojim želucem. Provirila sam iza prozora i prvo što sam vidjela bio
je plakat s njegovim likom. Pisalo je 'Mlaki', pa ispod toga velikim slovima
ZID SMRTI i još nešto o tome kako su svi posjetitelji zaštićeni. Motor je
brujao u okruglom,daščanom prostoru koji su zvali kupola smrti.
Mlaki ! - zaključila sam.
Mlaki je bio gladijator, izazivač smrti. Izazivao bi svojim upornim, drskim
pogledom, kojim je tjerao smrt kupolom. Hvalio bi se time kako je bezbroj
puta pobijedio smrt u vječnoj igri lovača. Vjerujem da je njegova dojilja bila
hrabrost ili čak ludost. Nosio je nepoznatu tugu u očima. Nisam znala što u
stvari osjeća i kamo juri taj život brži od motora. Tek ponekad bi me
pogledao u oči brzo izmaknuvši pogled da ne bih vidjela što je u njima
zapisano.
Otišla sam s Mlakijem iz grada. Pobjegla sam od onog Talijana, od svih ljudi,
od svega. Lutali smo sajmovima. Najavljivala sam Mlakijeve nastupe. Polako
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sam počela osjećati sebe. Polako sam počela osjećati vrijeme, život, ljude.
Vrijeme je bilo žižak koji se u meni polako palio.
Mlaki je ponekad bio živčan. Tada mu nisam smjela prići. Znao me izudarati.
Razbio mi je arkadu, mali prst i rebro. Šutjela bih. Ponekad mu je i moja
šutnja smetala; ona prazna, bolna šutnja koja reže tišinu ljetnog
poslijepodneva dok djeca ne zaviruju u kupolu, dok se muhe odmaraju kako
bi spremne započele noćnu trku zidom smrti, a komarci se skrivaju pod
posteljom izdajnički zujeći.
S nama je putovao i Mlakijev brat Bugi koji je spavao u kupoli u vreći za
spavanje koju je dobio od prijatelja iz Amseterdama. Bila je to stara
američka, vojnička vreća iz vijetnamskog rata, našivena raznobojnim
cvjetovima. Bugi bi je ponosno pokazivao i pričao da ju je dobio od frenda
Amera koji je pobjegao pred mobilizacijom u Europu na studij privrede, koji
ga nije zanimao, a vreću mu je poslao frend čiji je brat poginuo kod Sajgona.
Bugi je bio zanimljiviji. Znao je pričati o otkvačenim stvarima. I sam je bio
dosta otkvačen kao i svi hipiji. Jednom mi je smotao marihuanu i lagala bih
kad bih priznala da sam imala neki ludi trip. Jednostavno, ništa nisam
osjetila i još danas mislim da me Bugi prevario smotavši običan duhan i
podvalio ga kao travu, isto kao što je jednom nekim sumnjivcima podvalio
šećer u prahu kao bijeli prah. Dečki su se nagutali nekih jeftinih tableta,
smućkali šećer u prahu sa coca-colom i odglumili snažan trip. Tada Bugi još
nije bio pravi narkos. Bio je tek na početku. Dijete na početku kraja. Ništa
nisam znala o drogama i nisu me zanimale toliko koliko taj šareni svijet
hipija i njihova filozofija koja se sastojala od nerada i žicanja love s jedne
strane a s druge je sjala neka plemenita dobrota. Uostalom, ne želim pričati
o Bugiju kao narkosu, lopovu i živom mrtvacu s bezbroj heroinskih kriza, o
svim glupostima uspješnog liječenja. (Nitko se nije nikada izliječio, ni
izvukao. Onaj tko je uspio, nek mi se javi!)
Bugi je imao mali Philipsov kazetofon. Imati ga,bilo je pravo čudo. Do tada
su bili u modi oni veliki kolutaši. Bugi bi pustio Doorse, na što bi Mlaki
poludio. Ponekad bi mu ipak dozvolio da ih pušta. Volio ih je, ali se je bojao
da ne rastjeraju publiku.
Mlakijeva mjuza bio je zvuk motora. Dok bi ga čistio i podmazivao za
večernju predstavu, Bugi i ja bismo sjedili i pušili iza kupole uz tihu muziku
Bugijevih riječi. Slušala sam njegove priče. Otvarao mi je nove svjetove.
Savila bih ruke pod koljena i pažljivo ga slušala. Htio je da svi odemo u
Amsterdam. Htio je da živimo zajedno u nekoj komuni. Nikada nije pričao o
djevojkama. Zamišljala sam ga u društvu djevojaka. Nije išlo. Tek sada znam
da sam ta djevojka bila ja. Bio je mlak i čudilo me zašto njega ne zovu Mlaki
a zašto Mlakija ne zovu drukčije. Jednom mi je priznao da ga je Mlaki nazvao
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tim nadimkom, a onda su svi Mlakija prozvali Mlakijem, a njega su otprije
zvali Bugi pošto se proslavio nekim bugijem na gitari.
U svakom mjestu postoji ledina ili neko staro sajmište. Tamo bismo zastali i
ako nas na poziv mještana ne bi otjerala murija, ostali bismo po dva - tri
tjedna. Jedini problem bila nam je voda. Poslije nekog vremena shvatila sam
kako se Mlaki snalazi oko vode. Upoznala sam Mlakijeve djevojke. Mlaki bi u
svakom mjestu našao neku djevojku i imao je besplatan tuš, WC, hranu i
ponekad prenoćište. Kada bi pobjegao, odnosno otputovao, tražile su ga od
mjesta do mjesta, a kad bi ga pronašle, grubo bi ih otjerao.
Bugi se snalazio muzikom. Uvijek bi se našao netko ulovljen muzikom. Tako
su se sklapala prijateljstva. Pamtio je sve hipije koje je sretao i znao je
njihove adrese napamet. To je bila zajednica nepisanih pravila, pleme u
kojem pravila nisu postojala, ali su neprestano strujala u davanju
beskonačne energije. Prijatelji su razmjenjivali adrese prijatelja i znalo se
kod koga možeš prenoćiti i dobiti besplatno klopu i cugu. Rekao bi mi: Vidiš
Mala, to je lanac prijateljstva.
Nije bio kao drugi. Ja bih ga zvala Nježni. A Mlakija bih zvala Grubi. Mlaki je
postajao divlja zvijer. Sve je jače ispoljavao svoje divljaštvo.
Znao je izvući lovu public , a i odužio bi joj se. Predavao joj se na motoru
zidom smrti. Vožnja je za njega bila žena, zid smrti vrhunac orgazmatičke
strasti. Svršavao je pod pljeskom publike. Nikad ga nisam shvatila. Motor je
bio život i jelo i piće, a žena je bila mrvica na božjem stolu.
Odjednom sam shvatila da sam u čudnoj situaciji. Ševila sam se s Mlakijem,
a Bugi mi je davao duhovni život. Otvorio je nešto što nisam slutila. Risao mi
je dušu na dlanu. Čitao mi iz dlana. Rekao je da ću jednog dana otići. Nisam
mu vjerovala. Ludo sam voljela Mlakija. Drhtala sam cijeli dan čekajući večer
da ponovo budem njegova. Poskočila bih na svaki zvuk motora. Volio me na
svoj način. Vjerovao mi je. Mnoge žene uzele su mu lovu i nestale. Meni je
važna bila samo ljubav. Bilo je važno zadobiti njegovo povjerenje. Jednom
mi je rekao Bugi.
- Kako si uspjela?
- Ne znam,Bugi. Ne znam. Volim ga.
Bugijeva želja bila je da ostavi taj cirkus i da ima svoju rock grupu. Volio je
putovati. Bio je crvenokosi, plavooki nomad. Mlaki mu je podario polovnu
gitaru i pojačalo. Vježbao je i dok je spavao. Čudila sam se što je tako lako
svladao gitaru.
Bugi je završio muzičku školu - nasmijao se Mlaki.
Jednog dana me zamolio da nešto otpjevam. Dugo nisam pjevala. Nisam
znala što da mu otpjevam. Ono što sam znala nagnalo bi ga u smijeh. Znala
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sam samo jedan stih neke pjesme i pustila sam ga da me nagovori. Rekla
sam :
- Dobro! Ovo nije bog zna što, ali razumij me, ne znam ništa što bi se tebi
sviđalo.
- No, Malena pusti glas. Oslobodi se. Udahni i ispusti zrak! Ispusti muziku.
Udahnula sam i iz mene je iscurila dernjava: I can't get no, I can' t get no
satisfaction.
Ponavljala sam refren kao pokvarena ploča. On je šutio i odjedom me stao
pratiti na gitari. Dojurio je Mlaki. Odmahnuo je rukom i otišao natrag do
motora. Oko nas okupili su se neki momci. Stali su se njihati. Počela sam
gubiti dah i sjela sam na travu.
- Dosta je Bugi! Ne mogu više.
- Odlično. Nikad ne bih rekao da znaš tako dobro pjevati. Ti zapravo lomiš,
Malena. Ti si ko Janis.
Tada sam prvi puta čula za Janis. Mislila sam da je to neka znanica iz
Amsterdama. Htio je da budem pjevačica u njegovu bendu. Smislio je i ime
grupi, Jefferson Trip. Zamislio je da nastupamo na zidu smrti. Zamišljao nas
je poput gladijatora muzike pred ukroćenom publikom arene.
Zatvorili smo se jedne večeri i sami sebi priredili koncert. Pamtim to kao
nešto najiskrenije što sam do danas doživjela. Zatvoriti se, uživati u onome
što voliš, predati se mašti. Poslije koncerta ostali smo u tami. Stao je pričati
o astralnim projekcijama. O odvajanju duše od tijela. O beskrajnom lutanju
duše svemirom u potrazi za sobom. Shvatila sam da je pronaći sebe ključ
čovjekova unutarnjeg svemira.
- Svemir je u tebi. Svatko nosi svoj mali svemir koji se budi noću kad je duša
veća i šira no obično, kada luta prostorom bez ograda i sve joj se ostvaruje.
Tada otkriva nove svjetove, ispunjava tajne želje.
Pamtim njegove riječi koje je sasuo u moja suha usta u prostoru u kome su
osim njih postojala samo moja dva velika uha poput mreže koja hvata sve
frekvencije.
I tada je uradio ono što je promijenilo moj život. Tada sam shvatila da imam
život u svojim rukama, da nisam neka bezimena, jeftina djevojka. Shvatila
sam da sam odrasla, da znam pjevati i da mogu živjeti od onog što znam
raditi. U zidu smrti bio je mrki mrak. Uhvatio me za ruku. Ustuknula sam.
- Zažmiri i zamisli kako plovimo svemirom. Zažmiri i dotakni noć. - rekao je
poluglasno.
Držao me čvrsto za ruku i vodio do ruba drvenog zida smrti. Ruke su nam
prošle kroz drvenu barijeru i dotakle noć.
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- Ne boj se. Zaplivajmo. Glas, koji kao da je došao sa kraja svemira,osjetila
sam u kostima. Zvijezde su bile ledeni kristali nastali poslije oluje pod
hladnim naletima vjetra
iz nepoznate galaksije. Pronašla sam život u sebi i izvan sebe. Upoznala sam
život na zemlji i negdje drugdje. Izabrala sam Zemlju (ako je to uopće bio
izbor). Nikada ga poslije nisam pitala ništa o astralnim projekcijama. Otkrila
sam da je svako biće jedan astral do kojeg možeš doći ako znaš put duše. I
svaki astral čista je dobrota, sjaj , blistavo dobro daleko iznad zla, sebičnosti
i laži.
Od Bugija sam naučila više nego u školi. Spoznala sam kako mi je Mlaki
udahnuo ljubav, a Bugi vratio izgubljenu dušu. Možda čovjek treba naletjeti
na takve osobe, na kralja noći i lovca izgubljenih duša. Moja duša je bila
prosta, rasuta kao plin. Trebala se negdje sastaviti u neku cjelinu, isprati se i
vratiti. Povratak me iznenadio. To više nisam bila ja. Moja duša se
oplemenila u lovčevim rukama. Već tada sam uvidjela da me možda čeka
netko drugi s druge strane vremena.
Bugijeva duša zaplela se u gitaru. Morao je otići. Nije mogao plivati u svijetu
koji nije bio njegov. Mlaki i ja ostali smo sami u kasnu jesen. Sve je bilo sivo i
tmurno. Po cijele dane čekala bih svog kralja noći. Zastali smo u jednom
malom mjestu na moru, pred zimu. Posla nije bilo. Čovjeka lijepo vrijeme
odvuče u daljine, a zima ga vrati kući. Mlaki nije mogao sam voditi posao.
Jednog dana vratio se s nekim visokim muškarcem.
- Ovo je Flek. - rekao je u prolazu, dok su sjedali za mali stol u prikolici, ne
obzirući se na mene.
- Mala, daj nam pivo. - naredio je. Osjećala sam se kao konobarica u
provincijskoj krčmi.
Flek je bio vlasnik vrtuljka. Na njegovim žilavim rukama poskočila bi svaka
žila dok bi cigaretu prinio usnicama i snažno uvlačio dim. Obilazio je, kao i
Mlaki, gradove i sela, seoske zabave, sajmove i proštenja. Dogovorili su se
da će idućeg proljeća krenuti zajedno u posao. Dodijelili su mi ulogu
prodavačice karata, sjemenki i kikirikija.
Zima me ubijala svojom tromošću. Bilo je kao u logoru. Nisam izlazila. Nisam
imala kamo. Da se vratim kući!? Kome!? Nisam postojala za oca koji je
poslije majčine smrti oženio djevojku kojoj je bio krsni kum. Živjela sam
jedino u snovima. Lutala sam astralima gdje se je moja duša susretala u
tragovima ljeta s Bugijem.
Bugi se pojavio na vratima početkom veljače. Nosio je kožnatu bundu s
krznom oko vrata. Pričao je kako je svirao s nekim prijateljima u
Amsterdamu i kako se tamo dobro živi. Živio je u nekoj komuni na selu.
Zažalio je što Mlaki ne želi s njim u Amsterdam. Mene nije ni pitao. Podario
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mi je šarenu torbu s obojenim staklima koja su predstavljala cvijet, izljubio
obraze. Pustio je bradu. Promijenio se. Nepovezano je govorio o stvarima
koje je nekoć poznavao. Molio je Mlakija da mu posudi lovu. Mlaki ga je
odmjerio i otjerao. Smrdjelo je na kraj.
Dovuklo se proljeće, prosjačko, blatno. Moje talijanske čizme propuštale su
odvratnu vodurinu. Drhtala sam i poskakivala s noge na nogu u blatu dok
bih prodavala karte. Mlaki je nestajao svako jutro i svaku večer. Znala sam
da ima drugu ženu. Onako znojan nabacio bi miris na sebe i nestao. Tražio
ga je neki gospodin. Vjerojatno je tješio njegovu ženu. Noć je provodio
daleko od mene.
Flek mi je poklonio čizme od zmijske kože. One čizme o kojima sam oduvijek
sanjala. Nabacila sam minicu i šminku i bila odmah izliječena. Mlaki nije
primijetio promjenu.
Ljeto mi je malo vratilo raspoloženje. Stali su dolaziti ljudi i bilo je posla.
Vrtuljak je imao u svome srcu malenu prostoriju. Flek bi se u nju zavukao i
puštao ga u pogon. Jedne večeri i ja sam se zavukla u tu kućicu. Gledala sam
zvijezde i htjela se vratiti na astral prošlog ljeta. Sklopila sam oči i osjetila
nečiji dah i ruku na koljenu. Flek je zaklonio nebo. Našao se na mom astralu.
Izgledao je poput nekog isposnika, pustinjaka ili sveca s krunom golih grana
u koju su se uplele zvijezde. Uhvatio me za ruke i stao ljubiti. Osjetila sam da
kucka o vrata moje utrobe. Vrtuljak se uključio, zablistao, zasvirao. Flek je
bio čovjek stroj. Sex mašina. Uzeo me je tri puta te večeri.
Nisam mogla ostati više s Mlakijem. Idućeg jutra Flek je platio radnike da
rastave vrtuljak. Otišli smo ostavivši Mlakija i zid smrti daleko za sobom.
Nakon više od godinu dana saznala sam da je Mlaki poginuo na zidu smrti
nekoliko tjedana poslije mog odlaska. Pozvao je neku djevojku na noćnu
vožnju kupolom smrti. Njih dvoje, pijani i goli, htjeli su iz kruga odletjeti na
mjesec i, probivši kupolu, otišli su u vječnost. Sanjala sam te noći kako gola i
bosa na ledini rascvjetanog maslačka plešem Mlakijem. Nisam znala
protumačiti taj san. Mlaki je bio taj koji me odveo u svijet. Bez njega ne bi
bilo moje duše, ne bi bilo Bugija ni Fleka.
Flek je švercao stranim cigaretama i pićima. To je bilo doba dobrih zarada u
radu na crno. Ponekad bi murija naletjela i zaplijenila koju šteku cigareta i
bocu pića za svoje potrebe. Ponekad bi izvršili pretres i našli nekoliko boca.
Tada bi Flek platio simboličnu kaznu, jer bi boce u međuvremenu nestale.
Zapela sam nekom policajcu za oko i dolazio bi često igrati flipere ili na
mehaničku ruku koja izvlači cigarete iz velike kutije. Flek je to primijetio i
drugi dan smo pošli dalje. Bio je ljubomoran. Flek je bio muškarac koji voli
ženu, koji ne ostavlja voljenu ženu već se za nju bori do kraja. Nikada nisam
shvatila zašto me volio i zašto se borio za mene, ali cijenila sam to.
170

Polako ga je počeo rasturati želudac. Pušio je sve više i više. Imao je rak
želuca koji je pustio korijenje cijelim tijelom.
Prije nego što je saznao da je bolestan angažirali su njegov vrtuljak filmski
producenti. Snimao se film o djevojci i modernom Viganinu, lutalici. U nju se
zaljubio vlasnik vrtuljka. Sretno su živjeli dok se nije pojavio neki tip na
motoru koji ju je odveo sa sobom. Vlasnik vrtuljka krenuo je u potjeru i
zaklao mladića pred njom u seoskom dvorištu gdje su stare žene čupale
guskama perje za jastuke mladoj Ciganki koja se udavala. Djevojka je
poludjela i bacila se u rijeku. Sve mi je to bilo poznato. "Deja vi," - rekao bi
Bugi. Jedino nisam shvaćala kako to može biti crni film. Glavna faca, režiser,
bio je kralj novog crnog vala. Vjerojatno nisu imali love da snime film u boji.
Nitko s njima nije htio raditi pa su vrtuljak morali tražiti po selima. Pratila ih
je tajna državna policija. Pričali su da pripadaju novom valu. Fleku se to nije
svidjelo. Nije volio političare, političke stranke. Pričali su da rade
protudržavne, društveno kritičke filmove koji se jako dobro prodaju u
inozemstvu. Jedan je pričao da Francuzi luduju za crnim valom i da će
zaraditi mnogo love, da će ići na francusku obalu u svibnju i tamo prodati još
nesnimljeni film.
Počeo je i prvi dan snimanja. Došla je glavna glumica i trebala je odglumiti
ljubavnu scenu s mladićem. To je bila prava katastrofa. On je bio neki
žgoljav, neuvjerljiv tip, ona prsata plavuša. Ništa joj nije polazilo za rukom.
Režiser bi se derao: - Ne tako, Doly! Ne tako baby! Reži! Reži! Gusko!
Za dva dana došla je nova glavna glumica, koja nije bila ništa bolja. I tako iz
dana u dan cijeli mjesec. Režiser je podivljao i otpustio sve glumce i statiste.
Prišao mi je: Vidiš li, Mala, ove razmažene gradske divljakuše? Ništa one ne
znaju. Nemaju onu energiju, silu koja bi pomaknula gledaoca sa sjedala.
Pripalio mi je cigaretu. Raspustila sam kosu svezanu visoko u konjski rep.
Pogledao me i nasmijao se.
- Ponovi to! Ponovi, molim te! - vikao je poskakujući od sreće.
Osjećala sam se glupo.
- Molim te ponovi to još jednom! To je to! Imam film ! Imam! Pasolini!
- Poslini?- prošaptala sam zgranuta.
- Pasolini! Naturščici! Trebam uzeti naturščike! Ti si, Mala, savršena za
ulogu!
To je bilo to!
Dobila sam glavnu žensku ulogu. Na kraju su u filmu bili sve sami naturščici.
Bilo je fantastično, ludo. Najljepša je bila scena kupanja u crnom jezeru. Oko
nas tisuću bijelih gusaka, a mladić i ja goli golcati plivamo jezerom, ronimo,
ljubimo se i nestajemo u šašu. Djevojka je imala tetovirane grudi. Tetovažu
mi je narisao osobno režiser. Za njega sam kasnije doznala da je sin
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saborskog zastupnika i da se krije iza majčinog djevojačkog prezimena da ne
sramoti oca. Možda je očekivao da ću leći s njime, ali nisam imala srca
ostaviti Fleka.
Flek je bio ljut. Mučio ga je želudac i teško je pristao da odlazim na
sinkronizaciju. Ipak godilo mu je. Vodili smo ga svuda sa sobom. Topio se
polako. Kako se sve više bližio njegov kraj željela sam da budem sve bolja u
tom filmu. Flek je umro prije posljednje klape. Nisam bila na paradi poklanih
janjaca i odojaka koja je upriličena na oproštaju. Svi su bili mrtvo pijani i
nestajali su u parovima ili grupama u šašu. Montažer je bio tako "napušen"
da je drkao po režiserovoj pudlici dok je režiser neprestano ispod stola
dodirivao mladića. Poslije se pričalo da je ta parada bila bolja i od samog
filma.
Film je bio gotov. Ostala sam sama s ringišpilom. Režiser se vratio jednog
dana sa novinarima i dijelom svoje ekipe. Našminkali su me i slikali. Gotovo
sve novine objavile su moje slike. Iznad njih bi pisalo: Nada godine. Otkriće
godine. Put do zvijezda nepoznate djevojke. Njena životna priča. Objavljivali
su moje biografije, razgovore a da nisam nikome rekla ni riječ. U jednim
novinama sam pročitala da mi je otac odvjetnik, u drugima da mi je baka
bila glumica, u trećima da sam odmalena glumila i da sam radila s poznatim
glumcem i da nikada nisam htjela postati glumica. Nitko nije spomenuo
Fleka, Bugija, Mlakija.
Prodala sam vrtuljak prije premijere filma. Obukli su me i doveli na
premijeru. Fešta je bila u veljači. Bio je to pravi boom. Petnaest puta sam
morala izaći pred publiku. Skandirali su. Poslije smo išli na koktel. Nisam
mogla disati. Nešto me gušilo. Sve te face, toalete i odijela, zavidni pogledi
debelih gospođa sagnutih pod obiteljskim nakitom. Prišao mi je jedan
gospodin u sakou s dolčevitom. Jedino on nije imao kravatu. Ponudio me
pićem. Nisam ni primijetila kako me lagano izvukao iz društva i već sam bila
u njegovu apartmanu i pila šampanjac. Ležali smo na satenskim plahtama. Iz
zvučnika je dopirala lagana muzika.
- Čuješ li? Noći u bijelom satenu!
Ljubio mi je bradavice. Dosađivala sam se. Nisam znala što da mu kažem.
Bio je visoki četrdesetogodišnjak u dobroj formi. Mučila sam se dobrih pola
sata. Svršila sam glasno kao sirena i osjećala sam se kao kurva u jeftinom
hotelu u toj sobi od bijelog satena i ulja na platnu, krzna na podu i razbijenih
kristalnih čaša. Dao mi je ključeve stana i pitao želim li ostati u tom stanu.
- Može. - glasio je moj kratak odgovor koji je začudio i samu mene. Ipak mi
je trebao bolji stan od onog koji sam našla. Upala sam u ruke poznatom
arhitektu i plejboju koji se takmičio sa sebi sličnima koliko će komada
skinuti. Mislio je da sam luda za njim. Kupio mi je bundu, izvodio na sva
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viđena mjesta, upoznao s pola grada, s ljudima koji su nešto značili i koji su
imali mnogo novca. Svi su bili simpatični, neki malo "napušeni", ali nije mi se
sviđalo. Sve je bilo tako ukočeno, sve je bilo kao kad ovce satjeraš u tor i
one nemaju kuda. I u zidu smrti postoji izbor, ako je smrt dobar izbor.
Francuzi su stvarno poludjeli za našim filmom. U Canessu smo dobili
nagradu za najbolji film i kolektivnu nagradu za najbolji glumački doprinos.
Mislila sam da je nešto. O tome su svi pričali. Sada će doći moj trenutak. Svi
su me hranili pričom o slavi, ali kanske nagrade se ne pamte, ti filmovi se ne
prodaju. Prišao mi je jedan gospodin i rekao bih li bila voljna doći na objed u
Dalijevu kuću. Pristala sam misleći da je to neki od filmskih producenata.
Dali me je dočekao na vratima u kupaćim gaćicama. Ostala sam razočarana
jer sve što je htio, bilo je da crta po mome tijelu neke apstraktne slike.
Počeo je risati, pa me je slikao fotografskim aparatom. Bio je ljubazan
starčić. Okupao me šampanjcem, obukla sam se i šofer me vratio kao
kovčeg ali na krivu adresu.
Tih se dana u Canesu održavao još jedan fimski festival. Neki festival
amaterskih filmova ili tako nešto. Izašla sam ispred dvorane u kojoj su bile
projekcije. Prepoznali su me. Svi su dohrlili da se rukuju sa mnom i uveli me
u dvoranu, smjestivši me na počasno mjesto. Na ekranu su se ljubile dvije
mlade djevojke. Onda je došao crnac. Po prvi puta sam vidjela nagog crnca.
Zastao mi je dah. Izgledao je poput vranca. U dvorani je vladala opuštena
atmosfera. Poveli su me na koktel. Sve je bilo nekako spontano. Gosti su se
spontano počeli svlačiti, svjetla su se kao sama od sebe prigušila i počela je
veselica. Već se nisam dugo tako dobro zabavila. Vidjela sam i onog crnca sa
filmskog platna i prišla mu. Bilo je poput ljetne oluje.
U zemlju sam se vratila kao nacionalna zvijezda. Novinari su me napali na
aerodromu bujicom pitanja o slikarstvu i muzici. Svi su znali da sam posjetila
Dalija i ispalo je da sam u posjeti bila iz divljenja prema velikome slikaru. Za
onaj drugi festival nitko nije znao.
Moj arhitekt je u stanu ševio iduću mladu zvijezdu. Bacila sam mu ključeve i
na vratima odglumila orgazam. Derala sam se. To! Poljubi me! Kralježnica mi
se raspada! Zalupila sam vratima i pobjegla ostavivši i bundu i nakit. Jedino
što sam uzela bio je šuškavac.
Tada nije bilo nužno imati akademiju da bi se glumilo u teatru. Dobila sam
ulogu Gotlibe u Kraljevima vremena, kultnoj predstavi o pederima izvedenoj
preko dvjesto puta pred prepunim dvoranama. To je bila luda predstava.
Skakala sam iz kostima u kostim. Na kasetu sam nasnimila glas, a na sceni
sam samo zijevala. Pokušala sam naučiti ulogu, ali tekst je bio ogroman, pa
je režiser snimao moj dio na "kasetaš". Predstava je bila sjajno prihvaćena
od kritike. Pogotovo taj dio do zijevam. Otkrivali su svu moguću simboliku u
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tom velikom činu režisera "koji se drznuo glumcu uzeti glas", pisalo je u
novinama. Upoznala sam četu bubuljičavih, isfrustriranih kritičara koji bi se
uspavljivali na predstavi ako bi je uopće došli pogledati. Za najgore
predstave pisali bi hvalospjeve, a nešto što smo svi radili od srca, popljuvali
bi. Za Gotlibu sam dobila i godišnju nagradu za najbolju dramsku glumicu. I
moji partneri,Švindler i Barun, dobili su nagrade. Poslije su htjeli napraviti
prvu gay-operu od Kraljeva vremena, ali nisu dobili autorska prava.
Bila sam prva glumica koja je gola stupila na daske teatra. Studenti su me
obasuli mokrim gaćama. Postavljala se prva verzija Kose i za me je ta uloga
bila kao stvorena. Bila sam vodeći vokal. Druge glumice imale su piskutave
glasiće. Bilo je koma raditi s njima . Zbog njih su i izmislili play back. "Kosa"
mi je do danas najdraža uloga. Na ulici smo pobrali nigerijske studente koji
su statirali. Njihova mlada uspaljena tijela dovodila su domaćice do
orgazma. Bili su prethodnica stripera.
Nekako u to doba upoznala sam Jeana Jacqesa na prijemu u francuskoj
ambasadi. Odlazio je snimati film u Afriku. Tražio je terene pa me pozvao da
mu se pridružim. Tražili smo terene pola godine dok Jacques nije odustao od
traženja i odlučio snimiti komornu dramu u studiju. Ponudio mi je ulogu,ali
uljudno sam je odbila. Vratila sam se kući i našla Bugijevo pismo. Ne znam
kako me našao. Pozvao me da mu se pridružim u San Franciscu. Nisam
razmišljala. Za tjedan dana bila sam u Friscu i pjevala prateće vokale u
njegovoj grupi. Poslije smo išli na turneju i nastupali smo na nekoj velikoj
livadi s mnogo publike. Pjevali smo po kiši. Na kraju smo svi zajedno pjevali
"Let the sunshine in". Bila su to tri dana ljubavi i mira. Mislila sam da ću se
odmoriti, a kad tamo, srela sam nekog patuljka koji je tih ludih šezdesetih
snimao nijeme crno-bijele filmove. Snimila sam Pokolj drvosječa ratničkom
sjekirom, film Duh u tijelu, u kome sam se dva sata naga grčila oponašajući
da sam opsjednuta duhovima, pa "Britvu", film o kraljici ponoći koja
napastuje muškarce i poslije ih ubija britvom i "Ženu s perikom", o
transvestitu koji se ženi mesarom. Žive onako, na putu, a on stalno nešto
izmišlja i nikako ne mogu imati spolni odnos sve dok transvestit ne
pobjegne. Ali sve je to trajalo kratko. Bila sam osamljena. Nije tamo bilo
Mlakija. Nije bilo Fleka. A i Bugi se izgubio. Nešto me vuklo kući. Producent
mi je rekao : Imaš pravo. Idi, Mala. Ti jedina vidiš da više nema mjesta za
strance u Americi. Plešeš samo jedno ljeto. Ali uvijek se možeš vratiti kući
kao zvijezda.
Imala sam pravo. Ni Garbo, ni Diertch nisu se ponovile, a Bardot, Loren nisu
trajale u Americi. Vratile su se u Europu. Moji američki filmovi nisu bili
nikada nigdje prikazani. Vjerojatno ih zato smatraju kultnim.
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U sedamdesete sam ušla kao vlasnica noćnog kluba u kome bi se okupljali
pjesnici i slikari, pravnici i arhitekti i mladost željna slave. Bavila sam se
proučavanjem i izradom horoskopa za novine i odgovarala sam na poštu
čitatelja. Osamdeste sam provela u kući na moru. U svojim sjećanjima.
Počela sam slikati. Doživjela sam veliki uspjeh. Imala sam mnoge izložbe.
Prodala sam više nego što sam mogla naslikati. Dani su mi prohujali za
platnom s kistom u ruci. Dobro sam se prodala.
Ni rat me nije uspio pokositi. Mjeseci bez vode, bez struje vratili su me u
davne dane zida smrti. Ponovo sam živjela bez vode i bez struje, gladna i
žedna. Rat je probudio stari prkos u meni. Znala sam da moram dalje, ali
više nije bilo snage u meni. Samo želja. Uvijek treba ići dalje.
"Treba voljeti"- još me prate Bugijeve riječi. On je bio moj maharishi, moj
prorok. U njegovu vrtu brstila sam lišće vinove loze, pasla travu. Uz svjetlost
svijeća prohujali su i Flek i Mlaki. Život mi je bio grobnica prepuna dragulja
koji zasjaju poput zvijezda na dlanu noći kad više ne znaš kamo i vrate te
natrag u novi dan iz prazne, besane noći.
I kad je cijeli grad bio okružen smrću i beskrajem mora, moja je žilava
starost, poput moje zemlje, kamena i drača, izdržala. Uvijek sam bila jača i
znala sam svoj put. I opet sam bila svoja s teretom pedeset i nešto godina.
Sama i zaboravljena željela sam novi početak. Pronašla sam svoje ime u
križaljci, svoju sliku na naslovnici stranog časopisa i to mi je dalo po koji
atom snage.
Suton je donio bol u tijelu. Tupu bol. Popila sam tabletu. Naslonila sam se na
ogradu terase i gledala grad u nizini. Zapalila sam cigaretu. Plamen upaljača
zatitrao je i na tren se raširio zrakom tako da se činilo da oblizuje korijene
zvijezda. Čula sam muziku. I kao da sam ugledala poznatu crnu mrlju na
gradskom trgu. Začulo se brujanje motora. Začula se mladost u meni.
Stajala sam pored plakatana kojem je pisalo velikim crnim slovima: ZID
SMRTI. Polako sam prišla kupoli. Osjetila sam neki nemir u sebi. Prvi puta
kao da sam se uplašila neizvjesnosti susreta. Stajala sam neko vrijeme uz
kupolu. Noć, kupola i ja. Tišina. Nigdje žive duše. Kupola, zaspala u svojoj
tmini, ličila je na kuglu ispletenu od magle. Iznenada začu se tiha muzika.
Ispružila sam ruku i ona je prošla kroz zid kupole. S druge strane čekala me
ruka. Poznata, topla ruka.
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Tomislav Ribić, 20. svibanj 1959 (Varaždin).
Objavio šest zbirki pjesama: Aztlan (1997), Zapisci anđela (1999), Američki
sen (2002)., zajedničku zbirku pjesama Osjećam melankoliju s Lanom Derkač
i Radem Jarkom, Ribočuvareva djeca ( 2003) i Odhajanja (2017), te zbirku
kratkih priča Madona na prozoru (2016).
Dobitnik je četrdesetak književnih nagrada za pjesme i prozu od čega čak tri
puta je nagrađivan za cjeloviti pjesnički opus na Recitalu Dragutin Domjanić,
te je dobitnik više prvih, drugih i trećih nagrada na prestižnim književnim
smotrama u Zelini, Varaždinu i Bedekovčini. Pjesme su mu uvrštene u
antologije dr. Jože Skoka (Rieči na zviranjku, antologija suvremene kajkavske
poezije XX stoljeća), I. Kutnjaka (Zercalo horvatcko, antologija suvremenog
kajkavskog pjesništva 90 tih) i I. Mihalkovića (antologija hrvatske lirske
minijature), te preglede suvremene poezije (Pažur, Peričić).
Pjesme su mu odabrane za projekt Poetski Babilon, Rim 2002. i 2003.g.
Pjesme i priče su prevedene na engleski, talijanski, njemački i makedonski
jezik i objavljene u Vjesniku, Večernjem listu, Plimi, Hrvatskom sjeveru, Kaju,
Tragovima, Maruliću, Sferi, Mogućnostima, Novoj Istri, Quorumu, Kolu,
Panonskom godišnjaku, Balkanskom književnom glasniku, Knjigomatu,
Korenima, Dream catcher-u i u osamdesedesetak zbornika i časopisa u
zemlji i inozemstvu. Drama Prizemlje nagrađena je prijevodom na natječaju
Theatra gmbh Wien te je prevedena na njemački jezik.
Drama Titani dobila je preporuku za izvođenje na natječaju „Marin Držić“
2004. Dobitnik je druge nagrade MH Osijek na natječaju za novo prozno
djelo 2005.g. za zbirku priča Madona na prozoru, te 2018. godine nagradu
Katarina Patačić za zbirku kajkavskih pjesama Odhajanja.
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Владимир Д. Јанковић
МАЈСТОР КЛИБЕР
Одломци из игроказа

Мајстор Клибер је устао на леву ногу, али њему то не смета.
У огледалу је лева нога десна, а он је човек у огледалу.
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***
Док иде улицом, мајстору Клиберу не могу да промакну заводљиви
детаљи, јер он свет посматра очима искусног детета.
„Понекад ми се заправо чини“, каже Клибер свом одразу, а одраз из
огледала истовремено узвраћа, „понекад ми се заправо чини да гледам
овај свет као што Мона Лиза гледа посетиоце Лувра.“
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***
Његово блесаво понашање само је безазлена фасада испод које се
крије нешто незамисливо: безвремено људско биће, саткано од ружних
снова. које жели да ужива у јави!
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***
Дуго је мајстор Клибер, из зоре у зору, покушавао себе да убеди: данас
је нови дан, данас је нови дан.
Али свакога јутра будио се као да га чека силазак у рударско окно.
Превалио би онда још један дан, као џак, преко рамена, и дотабанао,
довукао се некако да позне вечери.
А онда се мајстор-Клиберу посрећило! Пронашао је реченицу која му је
живот прво олакшала, а потом и улепшала:
Данас је исти дан, данас је исти дан!
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***
Као фудбалер и умни делатник, као спортски човек и самопрегорни
трудбеник, пита се мајстор Клибер: како то да победа никад није
толико слатка колико је пораз горак?
То је зато, јавља му се, што је победа, ма колико је ми волели и жудели
за њом, оскудна смислом; с друге стране, у поразу је све. Док се
боримо за победу, ми иживљавамо детињу жељу да се смислу изврда,
да се од смисла побегне.
Кад следећи пут изгубим, каже себи мајстор Клибер, кад следећи пут
доживим пораз, рећи ћу: о, благо мени, нема оне сласти победничке да
ме мучи, да ме мори незадовољством!
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***
Празнике је мајстор Клибер одвајкада доживљавао као губљење
времена, опасно труцкање по наметнутим ритуалним колотразима,
неизбежне прилике кад човек мора да увежбава вештине
самосавладавања. Најгоре тачке за мајстора су његов рођендан и Нова
година, дани кад се прослављају почеци двеју ствари које он није ни
желео ни могао желети: а) његовог овоземаљског живота, и б)
времена.
„Ти се, Клиберу, у ствари плашиш света. Гнушаш се туђе радости, зато
мрзиш празнике!“, пребацују му промућурне комшије, родбина и
познаници. „Јадни човече, јадан био дан кад си се испилио!“
„Па зар не говорах ја управо то?“, смркнуто ће Клибер, уздржавајући се
од греха ликовања. „Или нечим заслужих да ме као противника испљују
они који понављају моје речи кигод што пилад репликује диктат
брижне квочке?“
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***
Шта је од заноса лепше, и шта од заноса ближе гневу и срџби? Кад је
био млад, говорио је мајстор Клибер: да, ништа не бих мењао за овај
занос; овај занос је оно најлепше што ми је дато. Али касније, кад је
зрелост почела да га бушка својим понижавајуће тупим копљем,
схватио је због чега је младост опасна: зато што је конзервативна! Јер,
ништа не бива задржано, ништа сачувано: занос ћеш, кад више не
будеш млад, мењати за срџбу; од заноса ћеш се прозлити. Никад
нећеш мрзети занос онако како га мрзе они који га нису доживели, али
га зато никада нећеш ни подржати онако како га може подржати онај
који његову драж и не слути.
Тесно је, и спутано, биће песниково! У њему има свега сем ширине и
слободе.
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***
„Истина је: што више мислиш, то ћеш млађе изгледати“, поручује
Клибер мајкама на родитељском састанку. Клибер није ни учитељ ни
наставник; он је отац. Али мајке се окрећу према њему као туристкиње
према водичу који је нестао усред пећине, па се појавио сливајући се са
сталактита, гамижући између сталагмита.
„Немојте се плашити ужасних мисли које вас прогоне“, поручује Клибер
мајкама. „Не обраћајте пажњу на истинитост оне народне ДАБОГДА ТЕ
НЕ СНАШЛО ШТО ТИ МАЈКА МИСЛИ. Будите храбре као некадашњи
мушкарци, а не као будуће жене!“
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***
Крчма „Код два срндаћа“ у Шепенштету. Подне. Време које мајстор
Клибер никако не воли. Али сад се ту нашао са старим другарима,
столаром Михаелом из Зелингена, који је и молио да поране, и Јаном
Пуховским, званим Вашингтон, који се управо вратио са студијског
боравка у Прагу.
После пете кригле, негде око два, Клибер запада у аутократски севдах:
„Сећате се сигурно како сам вам – истина, јуначки – цмиздрио кад се
Гертруда и ја растадосмо ономад.“
Михаел и Јан се згледају саучеснички.
„Има нешто ново?“, пита столар.
„Има. Чули сте за ове сад, како се зову, психијатри, лекари за душу? Био
онај Фројнд, Френд, Фројд, јебем ли га... Чули сте?“
„Како не бисмо чули?“, каже Пуховски. „Шта с њим?“
„Па намножило се његових следбеника“, на то ће Клибер, загледан у
криглу. „Следбеникâ, а богме и следбеница. Пре неки дан, био ја код
Ханса у касапници, и прилази ми једна госпођица. Каже: читала сам
ваше нове песме, па помислих: да ли бисте дошли на разговор? Што,
питам ја њу. Па тако, вели она, може да помогне, ми лечимо душу.
Колико то кошта, питам. Договорићемо се, вели. Е, кажем ја њој: ако
умете да ме гледате у очи као Гертруда, да ходате као Гертруда, да ми
причате као Гертруда и да се јебете као Гертруда, не морамо ни да се
договарамо, даћу вам све што имам!“

186

***
Пре неколико година водио се жесток спор око наводног српског
порекла В. А. Моцарта. Заговорници тезе да је и он наш своју су
поставку утемељили на податку да је баба његова по мајци, Валеријана
Спартановић, живела у Раброву, одакле је, иначе, Жанка Стокић. То
јесте истина, али Валеријана је родом била из Елемира у Банату и била
је Немица, а у Звижд се удала други пут. Волфгангова мајка била је дете
из првог брака. Поборници теорије да је познати композитор гајио
успомене на своје српске корене позивали су се на чињеницу да је
Моцарт, приликом кратког пропутовања кроз источну Србију у пролеће
1778. године, рекао: „Осећам се као да овој земљи одувек припадам.“
Требало би, притом, имати у виду да је Моцарт, како то сазнајемо из
неколиких релевантних извора из тог времена, управо у том периоду
конзумирао све доступне му опијате. По наводима заговорника
наречене теорије, тешко му је пао неповољан исход оставинске
расправе у Кучеву, чији га житељи, иначе, памте као родоначелника
идеје о оснивању „Хомољских мотива“, премда је њихово памћење
нужно заогрнуто велом мистерије, а можда и заблуде.
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***
Мајстор Клибер се пење на галерију гостионице „Шварцвалдски рај“ у
Улму и прилази огради. У препуном партеру, као и за столовима на
галерији – па, не баш тајац, али подижу се главе, мило севају
знатижељни погледи.
Клибер се зналачки осмехује, маше познаницима, па ће:
„Драги Улмљани! Сестре и браћо!
Увек вам се у весељу враћô!
Мен’ је моја песма дојадила,
Била фина, или лоша била!
Покажите мало добре воље,
Да вам данас читам нешто боље!“
Из партера се чује кесерење и звиждуци. Неко виче:
„Хајде, Клиберу, шта се пренемажеш, није ни то твоје лоше!“
„Благодарим, ваистину. Али дозволите да вам прочитам песму мог
земљака Јоакима из Шепенштета.“
Настаде неки неугодан жамор.
„Какав Јоаким? Какво му је то име? Ко је тај?“
„Ма земљак мој, рекох вам“, умирује их мајстор. „Трећа генерација
рођених Шепенштетлија, а пореклом из Брезовице на Руднику!“
„А добро! Наш човек!“, чује се из публике.
Мајстор Клибер се поклони и почне:
ЈОАКИМОВ ОГЛАС
Тражим жену
Наивну а мудру
Лепу али смерну
Ћудљиву а верну.
Тражим жену
Да је милог ока
Несташну светицу
Вилу и вештицу.
За њу дајем
Све што свет ми пружа
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А и више, чим то будем могô
Немам ништа, а и то је много.
„Хаха“, добацује један. „Много тражи! Је л’ се ожени уопште тај
Јоаким?“
На то Клибер ускликне:
„Браћо, сестре, ето срца шале! Тај Јоаким – то је мени ћале!“
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Vlado Janevski
TEORIJA SVESTI

Šta će bi s vama ako počnete da verujete glasovima u svojoj glavi? Furiozo
im je ponekad verovao. Dan je obično započinjao doručkom i jutarnjom
kafom u obližnjem kafiću. Uvek je sedeo na istom mestu, duboko u uglu, za
stolom sa nekoliko stolica. Voleo je da mu kafu posluže posle doručka. Tada
mu se pridruživala njegova imaginarna prijateljica, Merilin Monro. Društvu
se priključivao i podjednako imaginarni Ajnštajn, koji je najčešće ćutao,
zadubljen u nekim svojim novim teorijama. Naučnik nije prestao da radi ni
posle svoje smrti. Merilin nije nimalo smetalo da bude imaginarna
prijateljica, ali Furiozu nije bilo jasno koji bi mogao biti razlog Ajnštajnovog
prisustva, jer ga u školi nauka nije zanimala i uvek je bežao sa časova fizike.
„Zaista ne znam zašto si ovde“, reče ovaj put Ajnštajnu.
„Možda ti je ovo neka vrsta kazne zbog toga što si bežao sa nastave“,
pretpostavi naučnik.
„Nazdravimo za lep dan i lepe stvari“, reče Merilin, podižući šolju kafe.
„I za broj trideset jedan“, podignu svoju šolju Furiozo.
Ajnštajn niti šta kaza, niti nazdravi jer kafu nije pio. Zatraži samo čašu vode.
„Zašto trideset jedan?“ upita Merilin.
„Došli su do trideset i prvog sprata“, podseti je Furiozo na građevinske
radove na novoj zgradi koja se uzdizala na kraju ulice.
Nazdravljali su za svaki novoizgrađeni sprat. U stvari, nazdravljali su svim
promenama koje su primećivali oko sebe. Prošli put je Furiozo nazdravio
svojim novim čarapama s likom Mikija Mausa.
„Prošla sam jutros i pogledala gore, ali nisam primetila novi sprat“, reče
Merilin.
„Veruj mi, jesam li te ikada slagao?!“
„Molim te, dodaj mi novine“, oglasi se Ajnštajn.
Furiozo ispruži ruku i izvadi novine iz korpe koja mu je bila nadohvat.
Potrudi se da pronađe ukrštene reči i tako otvorene postavi novine ispred
naučnika. Odranije je primetio da Ajnštajn može satima rešavati ukrštenice.
„Hvala“, reče Ajnštajn pre nego što se udubi u ukrštene reči. Voleo je i
anagrame, ali nikada nije ni pogledavao sudoku.
„Ne zanima te sudoku?“ zapita ga jednom Furiozo.
„Gubljenje vremena“, reče Ajnštajn.
„Hoćemo li ikada prestati da se ubijamo?“, neočekivano upita Merilin nakon
što je popila gutljaj kafe i izbrisala razmazani ruž s donje usne.
„Ne“, odgovori Furiozo bez razmišljanja.
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„Zašto?“
„Zato što je nasilje deo ljudske prirode."
„Možemo li se promeniti?
„Ne verujem“, reče Furiozo.
„Sve je relativno“, pomisli Ajnštajn dok ih je slušao.
„Šta se dešava posle smrti?“, upita Furiozo.
„Mrtvi najbolje znaju“, reče Merilin.
„Je li ti to iz iskustva?"
„Pa nisam ja još potpuno mrtva... Živim u tvojoj fantaziji, zar ne?“, podseti
ga Merilin.
„Gledao sam većinu tvojih lmova i ponekad zamišljam da ličim na tebe“,
reče Furiozo.
„Naravno da ličiš. Naročito s tvojim dlakavim, krivim nogama“, Merilin poče
da se nekontrolisano smeje. Furiozu posta neugodno, ali ostavi je da se
smeje.
„Misliš da se šalim, ali tako se osećam iznutra, ako znaš na šta mislim“, reče
joj.
„Ne znam“, reče Merilin.
„Da li ti se sviđa moja maštarija?"
„Bila sam ja u boljim fantazijama.“
„Sigurno ne nedavno. Mlađe generacije su te skoro i zaboravile. Ko zna da li
uopšte još i mogu maštati“, reče Furiozo.
„Ako nastaviš s tom zajedljivošću, ostaviću te samog u uglu sa tvojim
izmišljenim Ajnštajnom“, zapreti Merilin.
„Nisi mi odgovorila na pitanje“, podseti je Furiozo.
„Šta se dešava posle smrti?"
„Da.“
„Zapitaj se šta se događa sa domom kada porodica koja je živela u njemu
ode i svako krene svojim putem“, reče Merilin.
„Dom počinje da se raspada i na kraju umire, nestaje“, reče Furiozo.
„Mislim da dom nastavlja da živi u sećanjima onih koji su nekada živeli u
njemu i da će žive sve dok su oni živi i dok sećanja na dom nastavljaju da
prenose svojim potomcima i prijateljima“, objasni Merilin.
„Čovek nije dom“, primeti Furiozo.
„Svako ljudsko biće je dom bezbroj atoma. Atomi nastavljaju da postoje i
nakon smrti", javi se najzad Ajnštajn.
„A šta se događa sa svešću, nestaje?“, upita Furiozo.
„Svest je deo svakog atoma koji čini čoveka, svako živo biće i sve ostalo što
postoji“, reče Ajnštajn.
„Da li je ovo jedna od tvojih novih teorija?“
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„Moguće - teorija svesti. Ali treba još puno rada dok je ne dovršim. Za
početak, ako mogu da je objasnim na najjednostavniji način tako da neko
poput tebe to razume, onda sam na dobrom putu."
„Pokušaj."
„Zamisli da je atom velik kao fudbalski teren“, započe Ajnštajn.
„Zamišljam."
„Onda šta misliš, koliko bi bilo veliko jezgro?
„Kao fudbalska lopta?“, predpostavi Furiozo.
„Još manje, koliko zrno graška. Današnja nauka kaže da u preostalom
praznom prostoru na tom fudbalskom terenu orbitira jedan ili više elektrona
manjih od zrna graška."
„Manjih od zrna peska?"
„Manjih od truna prašine. Šta misliš, šta bi moglo da ostane u preostalom
praznom prostoru zamišljenog fudbalskog terena?"
„Ne znam, zaboravljaš da sam bežao sa časova fizike."
„Svest“.
„Svest?"
„Tačno“, reče Ajnštajn. „Taj naizgled prazan prostor u svakom atomu je svest.
Čitav univerzum je ispunjen takvom, kosmičkom svešću. Mi se sastojimo od
te svesti i mašte. Naravno, za sada je ovo samo teorija, ali moji početni
proračuni pokazuju da je svest, za kojom smo svih ovih vekova tragali pod
drvetom i pod kamenom i svuda u mozgu, skrivena u samom atomu, u
svakom atomu, ona ispunjava čitav univerzum. Pomoću te sves i naše
mašte stvaramo prostor oko sebe i sve oblike u njemu. Matematički, ovaj
model je sasvim održiv. Trenutno radim na mentalnom eksperimentu kojim
ću pokaza kako je to moguće. A za dalje - videćemo“.
„Ništa ne razumem“, šapnu Merilin Furiozu na uho.
„Nemoj misliti da, ako sam star, ne čujem šta šapućeš“, reče joj Ajnštajn.
„Prestanite, oboje! Upamtite da ste samo plod moje mašte“, prekori ih
Furiozo i osvrnu se oko sebe. U kafiću nije bilo mnogo gostiju, svako je bio
zadubljen u svoje misli dok je pio jutarnju kafu.
„Mašta - to je ono što pokušavam da ti kažem“, Ajnštajn zatvori novine.
„Sve što vidiš oko sebe proizvod je kosmičke svesti o kojoj sam ti upravo
govorio i tvoje mašte. Kad zamišljaš da ovo nisi zamišljao nego doživeo, to je
stvarnost.“
„Ovaj počinje da me zabrinjava“, Merilin zadrhtaše ruke. Usta sa stolice i
zakorači prema prozoru.
Uznemiren, Furiozo ju je pra o pogledom. Bojao se da će ona napravi
scenu i dovesti ga u nezgodnu situaciju. Još manje je želeo da ona istrči na
ulicu dok on sedi za stolom sa Ajnštajnom. Naučnik je takođe bio
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uznemiren, kao da je očekivao da će Furiozo iznenada napus
ka ć i
ostaviti ga za sobom kao izgubljeno vreme.
Srećom, Merilin duboko udahnu i nasmeši se, nameravajući da promeni
temu razgovora.
„Zašto ne bismo pričali o vremenu napolju?“, reče ona. Pogledajte kroz
prozor - divan dan, kao da je izmišljen za vožnju negde u prirodi“.
„Sjajna ideja, baš bih voleo da se provozam obalom“, reče Furiozo, ustajući
da plati doručak i kafu.

Odlomak iz romana „Mrtvi najbolje znaju“
Prevela sa makedonskog: Emilija Todorova
„Mrtvi najbolje znaju“ dobitnik je nagrade Pegaz za 2020. godinu, za
najbolji neobjavljeni roman u S. Makedoniji u konkurenciji šezdesetak
prispelih rukopisa.
„Gde je granica između sna i stvarnosti?“ je najrelevantnije pitanje u
romanu, koje imaginarni lik Ičiro postavlja svom tvorcu uriozu da bi odmah
dodao: „Nadam se da sada razumete da su san i java podjednako stvarni i
važni." U stvari, cela radnja u romanu kreće se po tankoj žici, razapetoj
između stvarnosti i fikcije, dok se u prostoru odvija bizarni život urioza i
njegovog oca Šikamota, koji se bave biznisom plaćenih ubistava.
Ovaj roman, koji je kri ka uporedila sa delima savremenog japanskog pisca
Harukija Murakamija, odiše lucidnošću i maštovitošću, ali istovremeno
prodire u mnoga moralna i e čka pitanja, čime dobija posebnu dimenziju.
Dramaturški pristup i dominirajuća dijaloška forma presudni su za
dinamizam radnje i neposrednije čitaočevo doživljavanje protagonista i
događaja.
Vlado Janevski rođen je u Prostranju. Završio je srednju školu u Bitolju, a
visoko obrazovanje stekao je na Univerzitetu "Sv. Kiril i Metodij" u Skoplju.
Od 1989. živi u Sidneju, Australija i često putuje po svetu. Do sada je boravio
u preko šezdeset zemalja. Objavljena su mu sledeća dela: roman „Mrtvi
najbolje znaju“ („Ars Lamina“, Skoplje, 2020), roman „Čudo iza ugla“
(„Magor“ / „Pagoma Pres“, Skoplje, 2020), roman „Pod drugom kapom“
(„Magor“, Skoplje, 2019), roman „Made in Jabana“ („Slovo“, Skoplje, 2004),
zbirka nagrađenih pripovedaka „Nema povratka“ („Studentski zbor“,
Skoplje, 1985).
Njegov roman „Mrtvi najbolje znaju“ osvojio je nagradu Pegaz za najbolji
neobjavljeni roman u 2020. u S. Makedoniji. Dobitnik je nekoliko nagrada na
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konkursima za kratke priče makedonskih izdavača „Studentski zbor“ i „Nova
Makedonija“. S nagrađivanim pripovetkama zastupljen je u knjigama
„Elektrolit 2006“, „Elektrolit 2007“ i u književnim časopisima „Margina“
(„Templum“, Skoplje, 2006, 2007, 2008) i „Balkanski književni glasnik“
(Beograd, 2007). S odabranom poezijom prisutan je u antologijama
„Makedonska poezija u Australiji“ (Sidnej, 1996), „Svetski kongres pesnika“
(Sidnej, 2003) i u zbirkama „Pesnički iseljenički meridijani“ (Skoplje, 1996) i
„Kote čežnje i strasti“. (Sidnej, 2003).
Takođe se bavi slikarstvom, vajanjem u drvetu, stripom i ilustracijom.
Izlagao je svoja dela u Sidneju i na internetu, a objavio je i seriju karikatura u
australijskom nedeljniku "The Bulletin". Njegove slike su u privatnim
kolekcijama širom sveta.
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Џонатан Свифт
ЈЕДАН СКРОМАН ПРЕДЛОГ

УВОД
За Свифтов Скромни предлог се просто не може рећи ништа
оригиналније, нити ишта суздржаније, од много пута изнете оцене
да је реч о најбриљантнијој и најбруталнијој политичкој сатири
икада написаној на енглеском језику. У разним освртима,
коментатори су јој давали шири или ужи опсег, у зависности од
сопствених домета или политичких уверења, али неких већих
мистификација или скретања ипак није било. Јасно је да није реч само
о стању у Ирској, као ни о сиромашнима уопште, већ о људском
стању, у условима које је пресудно обликовала трансформација
познатог света у нешто ново: у масивни техничко-предузетнички
систем, искључиво усмерен на што ефикаснију акумулацију моћи, без
икаквог даљег смисла или користи.
У Свифтово време тај систем је можда био сировији, али сигурно није
пролазио кроз неку инфантилну, камоли невину фазу; само се, у
можда већој мери него данас, још преплитао са старим светом
базара, трговаца-хедониста и малих занатлија, којим су такође
владали новац, приватно власништво и себични интерес, али још
увек не тако строго и на тако огољен начин. На плану метода и
технологија још много тога је требало развити и усавршити, али
људски профил који је највише одговарао тој оријентацији већ је био
потпуно формиран; другим речима, потпуно модеран. Та врста ума
се и даље репродукује и шири свуда. Послушајте „скромне предлоге“
савремених политичких, економских или урбанистичких планера,
погледајте с каквом лакоћом такви баратају људским јединицама и
њиховим судбинама (хиљаде и милиони људи, којима се, на основу
рутинских макроекономских или урбанистичких пројекција, преко
ноћи мењају боравиште, квалитет окружења или социјални статус
– они који остају запослени, део који се „шаље на тржиште рада“,
квота за „преквалификацију“, итд.); осетите тај степен
постварења, чије последице иначе трпимо, свакодневно, у свим
сферама живота, али на које, можда баш због непосредности и
интензитета тог искуства, као да све слабије реагујемо. Ипак, један
наш савременик, Џонатан Свифт, показао се нешто осетљивијим.
Жанровски гледано, реч је, наравно, о сатири, иако тај појам у овом
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случају можда није сасвим прикладан. Наиме, то би могло да значи
како је овде нешто намерно изобличено или преувеличано, ван свих
пропорција, да би се боље осветлио неки проблем, иначе прикривен. У
једној од пионирских студија о овом памфлету, Џорџ Витковски
добро примећује како тема није само Ирска, већ „предузетнички дух
времена, који је наводио људе да смишљају разне нелогичне шеме за
решавање друштвених и економских недаћа“ 1. То је уобичајена оцена,
добрим делом тачна. Али, те „шеме“ нису „нелогичне“. Са
становишта доминантног техничко-предузетничког ума, оне су
сасвим логичне и оправдане. Сатирични маневар је очигледан, али
минималан; он не искривљује стварност, да би скренуо пажњу на
неке њене екстреме, већ је само приближава, у нешто оштријем
светлу; као када неки безброј пута виђен призор, услед малог
поремећаја рутине, због неке избочине на путу или необичног
распореда светлости и сенке, одједном угледамо другим очима.
Историјат Скромног предлога је углавном познат. Написан је 1729. и
објављен у Даблину, као анонимни памфлет. Анонимност је више
била још једно стилско оруђе или мала игра, него ствар опреза. Ипак,
савременици су у том тексту брзо препознали једног од
најистакнутијих политичких писаца свог доба, протестантског
свештеника Џонатана Свифта.
Иако у своје време овај текст није изазвао такву буру као неки
његови ранији политички списи, као што су чувена Драпијерова
писма2, ипак је читаоце оставио у незапамћеном шоку и неверици.
Временом се уздигао изнад осталих Свифтових бравура – или макар
оних сличног усмерења, пошто Гуливерова путовања остају прича за
себе3 – и стигао до нас, нажалост, актуелнији него икад. Ако је за
1

George Wittkowsky, Swift’s Modest Proposal: The Biography of an Early Georgian Pamphlet, Journal
of the History of Ideas 4, 1943, стр. 75–104.
2
Drapier’s Letters, серија памфлета из 1724. (укупно седам), о планираном увођењу „ирског
бакрењака“, које је претило да додатно обезвреди ирски рад, производе и услуге. Памфлет
је подстакао тако жесток и јединствен отпор, у иначе подељеном становништву Ирске, да се
од тог плана одустало – иако су ради оспоравања „Драпијерове“ аргументације британске
власти ангажовале никог другог до сер Исака Њутна, који је требало да експериментално
докаже квалитет нове ирске „валуте“. О одјеку Писама сведочи и чињеница да је њихов
издавач, Џон Хардинг, био ухапшен (касније ослобођен, после чега је наставио са
објављивањем Писама), а да је за „Драпијером“ била расписана потерница. Када се
сазнало ко је аутор, грађани Даблина су самоиницијативно организовали страже око
Свифтове куће и јавно истицали натписе и знамења са „Драпијеровим“ именом (M. B.
Drapier; презиме аутора алудира на трговца „драперијама“, а прво Писмо, које говори о
правој намени „бакрењака“, било је упућено „ирским дућанџијама, трговцима, сељацима и
обичним људима“).
3
Поред Гуливерових путовања, чија интегрална верзија остаје Свифтово ремек дело, ту су и
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утеху, његов разорни, а опет тако префињени хумор, с тананостима
које су од тада многи узалуд опонашали, може нам само помоћи у
прихватању његове истине. Она није смешна, али то нас неће
спречити да овде, упркос свему, пуцамо од смеха. Нека тај прасак
одагна и последњу илузију коју бисмо могли имати о свим
друштвеним планерима овог света и њиховим намерама, нарочито
оним најбољим. Наши животи не би смели да буду провинција
експерата и администратора; ту би им требало онемогућити сваки
приступ. Без обзира на намере – лоше не морам ни да спомињем, али
исто тако и на оне добре, револуционарне или спаситељске – сви
експерти и политички планери који прескачу саме људе и раван
непосредне комуникације крећу се у сфери постварења, у којој се
људски обзири и циљеви нужно губе или никада и не служе као
оријентир.
Њихови прорачуни су технички; то је игра апстрактним
могућностима и варијаблама, у односу на исход који би требало да
задовољи захтеве једне целине која није људска заједница, већ
пословни или освајачки подухват.
Појединачни цветови тог разума могу бити пријатни или корисни,
посматрани из најуже корисничко-потрошачке перспективе, али
исход може бити само чудовишан: стална репродукција доминације,
патерналистичког милосрђа и ауторитарне произвољности, која с
правом деспотском комоцијом, без обзира на ниво одлучивања,
рачуна на своје фигуре: на пасивно, зависно и дезоријентисано
мноштво.
Нема никакве сумње да би им ту игру требало покварити.
Алекса Голијанин, мај 2012.

Прича о бурету, Битка књига и многе друге урнебесне сатире, али и бројни политички
списи. Вреди погледати ма који обимнији избор његових краћих текстова (Major Works,
Oxford University Press 2008; A Tale of a Tub and Other Works, Oxford University Press 1999; A
Modest Proposal and Other Writings, Penguin 2009; The Essential Writings of Jonathan Swift,
WW Norton 2009, итд.) или их потражити на Интернету, где се могу лако пронаћи, у великом
броју и најчешће у целини.
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Жалостан је то призор за оне који пролазе кроз овај велики град или
путују кроз нашу земљу, када угледају улице, друмове и прагове пред
страћарама пуне просјакиња, за којима се вуче по троје, четворо или
шесторо малих одрпанаца, и које досађују сваком пролазнику тражећи
милостињу. Уместо да поштено зарађују свој хлеб, те мајке су
принуђене да сво време проводе у скитњи, не би ли испросиле нешто
за своју беспомоћну дечицу, која, када одрасту, или постају лопови,
зато што не могу наћи посла, или напуштају родну груду, да би се као
најамници борили за претендента на шпански престо или се продали
као робље за Барбадос.
Мислим да се све стране слажу у томе да овај огромни број деце у
наручју, на леђима или за петама својих мајки, а често и очева,
представља веома велики, додатни терет за нашу Краљевину, која се у
овом часу налази у веома тешком стању. Према томе, ко год пронађе
неки добар, јефтин и лак начин да та деца постану ваљани и корисни
чланови друштвене заједнице, биће толико заслужан за општу ствар да
би му требало подићи споменик као народном добротвору.
Али, моја намера иде много даље и не ограничава се само на
збрињавање деце просјака по занимању. Она је много ширег замаха и
треба да обухвати сву децу одређеног узраста, рођену од родитеља
који су до те мере неспособни да их издржавају да траже милостињу по
улицама.
Што се мене лично тиче, пошто сам годинама размишљао о том
значајном питању и темељно проучавао разне планове других
предлагача, стално сам долазио до закључка да су они грубо грешили у
својим прорачунима. Заиста, људско младунче, које тек што се окотило,
може да живи од мајчиног млека пуних годину дана и потребно му је
врло мало друге хране, ни у ком случају изнад вредности од два
шилинга, до којих мајка свакако може доћи, макар и у облику дроњака,
захваљујући своме на закону заснованом просјачком занимању. И
управо када напуне једну годину ја предлажем такав начин њиховог
збрињавања, да она, уместо да буду терет својим родитељима или
општини или да се злопате без хране и одела до краја свог живота,
доприносе исхрани, а делимично и одевању хиљадама других људи.
Мој план садржи још једно велико преимућство: наиме, он ће спречити
многе насилне побачаје, као и онај гнусни обичај да жене убијају своју
ванбрачну децу; обичај, авај!, сувише чест међу нама, у којем се сирота,
невина дечица приносе на жртву, рекао бих, пре из страха од трошкова,
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него из страха од срамоте, што је у стању да изазове сузе и сажаљење
чак и у најсвирепијем и најнечовечнијем срцу.
Пошто се обично сматра да број душа у нашој Краљевини износи
милион и по, међу којима, по мом рачуну, може бити око 200.000
брачних парова са женама које рађају. Од тог броја одузимам 30.000
брачних парова који су у стању да издржавају своју децу, иако не
верујем да их може бити толико, имајући у виду све недаће које данас
погађају нашу Краљевину. Али, ако усвојимо ту претпоставку, остаће
170.000 жена које рађају. Од тога поново одузимам 50.000 на име оних
жена које не донесу свој плод до краја или чија деца несрећним
случајем изгубе живот или умру током прве године живота. Тако остаје
свега 120.000 деце која се у току једне године роде од сиромашних
родитеља. Преам томе, питање је како да се тај број прехрани и
подигне, што је, како сам већ рекао, при садашњем стању ствари,
потпуно немогуће, уколико покушамо да применимо било које од до
сада предлаганих решења. Наиме, ми ту децу не можемо запослити ни
у занатству, нити у пољопривреди: ми не градимо куће (мислим, у
унутрашњости), нити обрађујемо земљу. Пре него што напуне шест
година та деца веома ретко могу себе да издржавају помоћу крађе,
изузев тамо где су нарочито марљиви, иако, признајем, основе те
вештине уче много раније, у доби када се на њих може гледати као на
приправнике. Једна висока личност из грофовије Каван, свечано ми је
изјавила како никада није чула за више од једног или два случаја крађе
код деце испод шест година, чак и у том делу Краљевине, познатом по
хитрини и окретности у тој вештини.
Наши трговци ме уверавају како дечак или девојчица испод дванаест
година старости не представљају робу погодну за продају. Чак и када
доспеју до тог узраста, на тржишту никада не достижу цену изнад три
фунте или, у крајњем случају, изнад три фунте и пет шилинга, што се
никако не исплати ни родитељима, нити Краљевини, будући да
трошкови за њихову исхрану и прње износе најмање четири пута
толико.
Због тога ћу сада скромно изложити своје сопствене погледе и
предлоге, који, надам се, неће бити подложни ни најмањем приговору.
Један веома искусни Американац, мој познаник из Лондона, уверавао
ме је да младо и здраво, добро ухрањено дете, у доби од годину дана,
представља изванредно укусну и квалитетну храну, било да је кувано,
пржено, печено или динстано. А ја нимало не сумњам да би се исто
тако добро поднело и у умокцу или у паприкашу.
Износим, према томе, смерно на јавно разматрање предлог да се од
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120.000 деце, према већ изведеној рачуници, издвоји за приплод
20.000, од којих само једна четвртина треба да буду мушкарчићи, што
представља више него што остављамо када су у питању овце, говеда
или свиње, а разлог је тај што су та деца ретко плод законитог брака,
што је околност којој наши дивљаци не придају неки нарочит значај.
Према томе, један мушкарац ће бити довољан да опслужи четири
женке. Преосталих 100.000 могли би се, кад напуне годину дана,
понудити на продају истакнутим и имућним личностима широм
Краљевине, уз неизоставне опомене упућене мајкама да их последњег
месеца пусте да сисају до миле воље, како би, пре него што буду изнета
на трпезу, била што једрија и пуначкија. Од једног детета могла би се
направити два јела за гозбу која се приређује пријатељима, а кад
породица обедује сама, од предњег и задњег черека дало би се
зготовити сасвим пристојно јело, које ће, зачињено са мало бибера или
соли, четвртог дана представљати веома добар умокац, нарочито зими.
Израчунао сам, као средњу меру, да новорођено дете тежи 12 фунти и
да после годину дана, ако је осредње храњено, достиже до 28 фунти.
Допуштам да ће та храна бити нешто скупља и, према томе, веома
погодна за земљопоседнике, који, будући да су већ пождрали већину
својих родитеља, имају, изгледа, највише права и на децу.
Дечје месо може се јести преко целе године, али је издашније у марту и
мало пре и после тог месеца. Један озбиљан научник, угледни
француски лекар, тврди да се, пошто риба представља храну која
повољно утиче на плодност, у римокатоличким земљама већи број
деце рађа неких девет месеци после часног поста него у било које
друго доба године. Према томе, рачунајући годину дана после часног
поста, тржиште ће бити презасићеније него обично, зато што је број
папске деце у најмању руку три према један у овој Краљевини, те ће,
сходно томе, мој предлог имати још једно споредно преимућство: тако
ћемо, наиме, смањити број папинаца међу нама.
Већ сам израчунао да трошкови исхране по једном просјачком детету
(којима придодајем и све ситне сељаке, пољске раднике, као и четири
петине наполичара) износе око два шилинга годишње, заједно с
прњама. Зато верујем да ниједном џентлмену неће бити мрско да
плати десет шилинга за тело добро угојеног детета, од којег ће, како
рекох, моћи да зготови четири изванредно хранљива јела, када на
ручку има само два-три најближа пријатеља или када обедује у свом
породичном кругу. Тако ће сеоски племић научити да буде добар газда,
а постаће и омиљен међу својим закупцима, док ће мајка имати осам
шилинга чистог добитка и биће у стању да ради све док не роди друго
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дете.
Они штедљивији (а морам признати да то времена захтевају) могу да их
одеру: од њихове коже, уметнички прерађене, могле би се направити
дивне рукавице за даме и летње чизме за угледну господу.
Што се тиче нашег града Даблина, у ту сврху би се могле подићи
кланице на најпогоднијим местима. А да касапина неће недостајати, у
то никако не треба сумњати. Иако бих радије препоручио да се деца
купују жива и да се приређују онако топла, чим изађу испод ножа, као
што чинимо приликом печења прасића.
Једна личност веома достојна поштовања, која истински воли своју
земљу и чије врлине високо уважавам, изволела је недавно,
расправљајући о овом питању, предложити извесну допуну мог плана у
циљу његовог оплемењивања. Она је, наиме, изјавила да би се, с
обзиром да је знатан број џентлмена ове Краљевине у последње време
потаманио срне и јелене по својим ловиштима, тај недостатак дивљачи
могао врло лепо отклонити одраслијим дечацима и девојчицама, који
нису старији од четрнаест година, али ни млађи од дванаест, имајући у
виду колики број деце тог узраста, оба пола, умире данас од глади,
услед немања запослења или службе. Одлуку о томе требало би да
доносе њихови родитељи, ако су живи, а ако нису, њихови најближи
сродници. Али и поред свег поштовања које гајим према једном таквом
изузетном пријатељу и једном тако заслужном родољубу, ипак се не
бих могао у свему сложити са њим. Јер, што се дечака тиче, мој
познаник Американац уверавао ме је, позивајући се на своје знатно
искутсво, да је њихово месо по правилу жилаво и мршаво, као и месо
наших ђака, услед непрестаних телесних вежби којима се баве у
школама, као и да је непријатно по укусу, док се, с друге стране,
њихово гојење не би исплатило. Што се пак девојчица тиче, то би, по
моме покорном мишљењу, значило велики губитак за нацију, с
обзиром да ће и оне ускоро почети да рађају. Осим тога није
искључено да би извесни чистунци могли устати против једне такве
мере (иако потпуно неоправедно) као против нечег што по мало
мирише на свирепост, што је, признајем, по мом мишљењу, увек
представљало најозбиљнију замерку сваком плану, ма колико била
племенита побуда која га је надахнула.
Али, да бих оправдао свог пријатеља, морам навести да је свечано
изјавио како му је та могућност пала на памет захваљујући чувеном
Саламаназору, урођенику са острва Формозе, који је пре више од
двадесет година дошао у Лондон и током једног разговора испричао
моме пријатељу како у тој земљи, када се над неком млађом особом
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изврши смртна казна, џелат продаје леш високим достојанственицима
као знак изузетне пажње. Тако је, у његово време, леш једне пуначке
девојке од петнаест година, која је разапета на крст зато што је
покушала да отрује цара, био продат председнику Министарског савета
његовог царског величанства, као и другим дворским мандаринима,
који су имали неке везе са извршењем те казне, по цени од четири
стотине круна. Зато никако не могу да поричем да би по нашу
Краљевину било нешто горе ако би се на исти начин поступило са
извесним бројем пуначких девојчица у овом граду, које, пуке сиротице,
без носиљке не би могле ни да се макну ван куће, нити да се појаве у
позоришту и отменом страном друштву, за шта никада неће бити
кажњене.
Извесне малодушне особе веома су забринуте због тако великог броја
сиромаха, старих, болесних или немоћних, те сам замољен да
промислим на који би се начин земља могла ослободити тог мучног
терета. Ја ту међутим не видим ни најмањи проблем, пошто је веома
добро познато да они свакодневно умиру и пропадају, од хладноће,
глади, нечистоће и погани, брзином која се у њиховом случају с правом
може очекивати. А што се младих пољопривредних радника тиче, они
се у овом тренутку налазе у готово исто толико повољном положају.
Они нису у стању да нађу посао, те, сходно томе, копне услед
недостатка хране, у тој мери да ако некад случајно и добију какав
најобичнији посао, немају снаге да га обаве, па су на тај начин и земља
и они сами срећно ослобођени свих будућих недаћа.
Сувише сам се удаљио, па ћу се зато вратити главном предмету свог
излагања. Мислим да су користи које садржи мој предлог очигледне и
бројне, као и да су од највећег могућег значаја.
Прво, као што сам већ приметио, он ће знатно смањити број папинаца,
који нас из године у годину преплављују, будући да су то главни
произвођачи деце у земљи, као и наши најопаснији душмани, и који
намерно остају у земљи с циљем да предају Краљевину претенденту,
надајући се да ће искористити одсуство толиких поштених протестаната
који су радије изабрали да напусте свој завичај него да остану код куће
и да, противно својој савести, плаћају десетак бискупској катедри.
Друго, сиромашни наполичари имаће нешто од сопствене имовине што
ће им се по закону моћи приписати и што ће им помоћи да плате закуп
своме газди, пошто су им жито и стока већ заплењени, а новац
непозната ствар.
Треће, с обзиром на то да издржавање стотине хиљада деце од две
године и изнад те доби стаје годишње у сваком случају више од десет
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шилинга по комаду, тиме ће се народно богатство повећати за педесет
хиљада фунти годишње, поврх користи од новог јела, изнетог на трпезе
све имућне господе у Краљевини, која има иоле истанчан укус, док ће
новац остати у нашим рукама, будући да је роба произведена и
прерађена у земљи.
Четврто, стални произвођачи, поред добити од осам шилинга годишње,
ослободиће се, продајом своје деце, терета њиховог издржавања
после прве године.
Пето, та храна ће вероватно довести велики број муштерија у
гостионице, а гостионичари ће свакако бити толико мудри да смисле
најбоље рецепте за њено справљање. Самим тим, њихове ће
гостионице посећивати сва отмена господа, која се с правом дичи
познавањем добрих јела; а вешт кувар, који зна како да угоди својим
гостима, постараће се да то ново јело буде скупо колико год они желе.
Шесто, то би представљало веома снажан подстрек за брак, који све
мудре земље или потпомажу помоћу награда или настоје да заштите
помоћу закона и прописивања казни. То би појачало пажњу и нежност
мајки према деци, пошто би биле сигурне да постоји установа
намењена њиховом збрињавању, о којој се, дакле, у неку руку, стара
друштво и која би тако на крају године доносила приход, уместо да
представљају издатак. Убрзо бисмо видели како се међу удатим
женама развија племенито такмичење која ће од њих изнети
најугојеније дете на тржиште. А мушкарци би постали према својим
женама, за време њихове бременитости, онако пажљиви као што су то
данас према својим ждребним кобилама, стеониом кравама или
супрасним крмачама, па их, из страха да не побаце, више не би ни
тукли, нити ударали ногама (као што то данас сувише често чине).
Могле би се набројати и многе друге користи. На пример, повећање
нашег извоза усољене говедине за неколико хиљада грла; повећана
потрошња свињског меса и велики напредак у уметности справљања
добре шунке, у чему код нас влада толика оскудица, услед великог
тамањења прасади, која се сувише често износе на наше трпезе, а која
се ни у ком случају, ни по укусу, нити по велелепности призора, не могу
мерити с добро однегованим, угојеним једногодишњим дететом, које
ће, ако се испече цело, представљати украс на гозби коју приреди неки
властелин, као и на сваком другом званичном пријему. Али то, и још
много штошта, остављам по страни, у тежњи да будем што краћи.
Под претпоставком да у овоме граду има бар хиљаду породица које би
могле бити стални потрошачи дечјег меса, поред осталих који би га
могли трошити у свечаним приликама, нарочито при свадбама и
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крштењима, рачунам да би Даблин избацио годишње двадесетак
хиљада комада, а унутрашњост Краљевине (где би се деца вероватно
продавала нешто јефтиније) осталих осамдесет хиљада.
Не видим ни један приговор који би се могао изнети против овог
предлога, осим да би на тај начин број становника у Краљевини могао
знатно опасти. Тај приговор у потпуности усвајам, а то је у ствари и био
један од главних разлога зашто целу ствар износим у јавност. Жеља ми
је да читалац има у виду да је мој предлог срачунат и подешен
искључиво за потребе Краљевине Ирске и ни за коју другу земљу, која
је некад постојала, која јесте или које би, верујем, икада могло бити на
свету.
Немојте, према томе, да ми неко говори о другим средствима: о
опорезивању са пет шилинга по фунти оних наших земљопоседника
који не живе на својим имањима; о употреби само оног одела и
покућства које је израђено код нас и од домаћих сировина; о потпуном
одбацивању страних предмета и направа које служе ширењу раскоши;
о сузбијању расипништва до којег код наших жена доводе каћиперство,
сујета, лењост и коцка; о увођењу духа штедљивости, разборитости и
умерености; о томе како треба волети своју земљу, у чему се
разликујемо чак и од Лапонаца, као и од становника Топинамбуа; о
томе да се манемо наших гложења и неслоге и да више не будемо као
Јевреји, који су се убијали између себе чак и у тренутку када је
непријатељ улазио у град; о томе да будемо мало обазривији и да своју
отаџбину и савест не продајемо буџашто; о апеловању на
земљопоседнике да имају бар мало милости према својим
наполичарима; најзад, о ширењу духа честитости, марљивости и
умешности код наших трговаца, који би се, ако би овог часа била
донета одлука о томе да се купују искључиво наши домаћи производи,
сместа договорили како да нас варају и да нам закидају на цени, мери
и квалитету и које до сада нико није успео да наведе да учине ишта
поштено, иако су на то често и искрено били позивани.
Према томе, понављам, немојте ми говорити о таквим и сличним
средствима, све док не буде постојао бар неки зрачак наде да ће се
икада предузети неки свесрдан и искрен покушај да се та средства
спроведу у дело.
Што се мене лично тиче, након што сам годинама подносио на увид
своје узалудне, таште, пусте мисли, и скоро изгубио сваку наду у успех,
ипак ми је на крају, срећом, пао на ум горњи предлог, који, ако и није
потпуно нов, ипак има нечег чврстог и стварног у себи, не захтева
никакве издатке, него само мало труда, потпуно је у нашој моћи, па се
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тако не излажемо опасности да се замеримо Енглеској. Јер та врста
робе није погодна за извоз, пошто је дечје месо исувише нежног
састава да би подносило дужи боравак у саламури, иако бих ја
вероватно могао именовати извесну земљу која би била срећна да
поједе цео наш народ и без тога.
На крају крајева, не држим тако слепо до сопственог мишљења да бих
одбацио сваки други предлог поднет од стране мудрих људи, а који би
био исто толико добронамеран, јевтин, лако изводљив и остварљив.
Али, пре него што се моме плану упути неки приговор и понуди неко
боље решење, желео бих да предлагач или предлагачи изволе зрело
размотрити две ствари. Прво, с обзиром на то како ствари данас стоје,
на који начин мисле да нађу довољно хране и одеће за стотину хиљада
некорисних уста и леђа? И, друго, морамо имати у виду да у овој
Краљевини живи округло милион створења у људском облику чије би
укупно издржавање створило дуг од два милиона фунти стерлинга, при
чему онима који су просјаци по занимању додајем већину наполичара,
ситних сељака и пољопривредних радника, с њиховим женама и
децом, који су, у ствари, такође просјаци. Зато бих волео да они
политичари којима се мој предлог не допада и који ће можда имати
смелости да га оспоре, претходно поставе питање родитељима тих
смртника: зар они не би данас сматрали за велику срећу да су као
једногодишња деца били продати за храну, на начин који ја
предлажем, и тако избегли сталну беду којој су после били изложени,
кроз угњетавање од стране земљопоседника, због немогућности да
плаћају закупнину услед недостатка новца или могућности да тргују,
због оскудице у најосновнијим средставима за живот, без крова над
главом и без одела да се заштите од невремена и хладноће, као и због
неминовних изгледа да ће их такве или још теже недаће пратити кроз
цео живот.
Свечано изјављујем, у свој искрености срца, да ме ни најмањи лични
интерес не наводи да се залажем за остварење овог неопходног
подухвата, пошто је једина побуда која ме на то покреће опште добро
моје отажбине, жеља да унапредимо нашу трговину, да збринемо
децу, да помогнемо сиротињи и да пружимо неко задовољство
богаташима. Немам деце због које бих могао очекивати да на горе
наведени начин дођем и до једног јединог пенија, пошто најмлађе има
девет година, а жена ми више није у годинама да рађа.
Др Џонатан Свифт, 1729.
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1. UVOD
Zna li subjekt šta radi dok govori?4
1.1. Koncepti francuskih poststrukturalističkih mislilaca i feminističkih
teoretičarki. Nove teorijske prakse.
Činjenica da će se u ovom radu razmatrati žensko pismo u delima muških
autora, odnosno Džojsovom Uliksu i poeziji E. E. Kamingza, nameće obavezu
uspostavljanja određenog konteksta u kome bi tako nešto bilo izvodljivo,
odnosno poziciju govora uslovljenu i naslonjenu na nasleđe
poststrukturalističkih teorija, budući da i sam koncept ženskog pisma u
onom smislu u kom će se o njemu ovde govoriti, upravo iz njih i proističe.
Tokom 1970-ih godina dvadesetog veka u okviru francuskog
4

Slavoj Žižek, Znak, označitelj, pismo, Mladost, Beograd, 1976, 84.
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poststrukturalizma rađaju se nove teorije koje će bitno i dalekosežno uticati
na poimanje književnosti i odnos prema tekstu uopšte.
Ove teorijske prakse temelje se na stavu da jezik ne opisuje neku „odvojenu,
nepromenljivu, konstantnu spoljašnjost, već je konstruiše.“5 Za razliku od
strukturalističkih shvatanja, poststrukturalisti tvrde da značenje nije
određeno, već da reči i rečenice svakog teksta, bilo poetskog ili proznog,
menjaju značenje „u zavisnosti od vremena, konteksta i osobe.“6
Poststrukturalizam se ne može smatrati jedinstvenom teorijom ili
teorijskom školom. Njegova pojava se najčešće vezuje za radove francuskih
teoretičara, „koji uglavnom sebe odbijaju da zovu poststrukturalistima.”7
Najznačajniji od njih su Julija Kristeva, Rolan Bart, Žak Derida, Žak Lakan, Žil
Delez, Mišel Fuko, Žan Bodrijar, Elen Siksu i drugi. S obzirom na to da su ovi
autori uglavnom i sami bili strukturalisti, poststrukturalizam bi se mogao
odrediti kao „razvijanje, problematizacija i prevazilaženje (pre svega
francuskog) strukturalizma, odnosno, kao svojevrsna strukturalistička
autokritika.”8
Dovodeći u pitanje ključne strukturalističke pojmove i, posebno,
strukturalističke binarne parove: označitelj-označeno, priča-diskurs,
dubinska-površinska struktura teksta, tekst-kontekst, poststrukturalistička
teorija „osporava strukturalistički stav o zatvorenosti i definitivnosti
značenja ukazujući na njegovu procesualnost i prevazilazi strukturalističku –
gotovo isključivu – usmerenost na unutrašnjost i dubinu teksta
usmeravajući pažnju na površinu i kontekst teksta.”9
U postmodernizmu dolazi do kritike binarnih opozicija kao što su
muško/žensko, razum/telo, kultura/priroda, na kojima se temelji
zapadnjačka misao jer one, kako je smatrao Derida, konstituišu „nasilnu
hijerarhiju u kojoj jedan od ovih termina dominira nad drugim“10, odnosno
drugi je uvek izražen i iskazan kao negacija prvog. „Opozicija metafizičkih
pojmova (na primer, govor/pismo, prisustvo/odsustvo itd.) nikad nije
naspramnost dva termina, već hijerarhija i poredak podređenosti.“11
Deridina kritika binarnih opozicija je veoma važna zbog dovođenja u pitanje
prostora između označenog i označitelja, odnosno implikacije da je značenje
5

Dubravka Đurić, Poezija, teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 177.
ibid, 298.
7
Ana Vujanović, Razarajući označitelji/e performansa, SKC Beograd, 2004, 81.
8
ibid.
9
ibid.
10
Dubravka Đurić, Poezija, teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 232.
11
Derrida, J., Marges – de la philosophie, p. 392, citirano u Novica Milić , A dekonstrukcije: la
différance, pisanje, Derida i „mi” u Zborniku radova Glas i pismo, Žak Derida u odjecima, priredio
Petar Bojanić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2005, 40.
6
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svakog teksta nestabilno. „Analiza proizvodnje značenja kod Deride
podrazumeva suštinsku kritiku zapadne filozofske tradicije, zasnovane na
’metafizici prisustva’, po kojoj je značenje u potpunosti prisutno u Reči (ili
Logosu).“12 Osim toga, Derida je pokrenuo pitanja „filozofskih osnova
književne teorije i kategorije književnosti u celini“13, čime je bitno uticao na
književnu teoriju, „pokazavši da je književnost kao kategorija zapravo jedan
filozofski, tačnije metafizički pojam.“14 Deridina dekonstruktivna čitanja
ukazala su na semantičku nestabilnost i nemogućnost konačnog
značenjskog određenja bilo kog teksta jer nijedan kontekst ne može biti
konačno definisan, otkrivajući da istina određenog diskursa, pre svega
zavisi od tehnika i stilskih figura koje su korišćene da nas u tu istinu ubede.
Žak Derida smatra da značenje (označavanje) nije proizvedeno u „statičkom
odnosu binarnih opozicija, već nastaje ‘slobodnom igrom označitelja’.”15
Jedna od glavnih postmodernističkih postavki je da sve što imamo jesu
tekstovi16, ili – nepregledan korpus tekstova17 koji proizvode svoja značenja
u neprestanoj intertekstualnoj igri. Shvatanje teksta kao nečeg što (se)
proizvodi, odnosno stavljanje akcenta na njegovu materijalnost, kao i
problematika diskursa i prava ili zabrane na diskurs, vrlo su važne teme kada
govorimo o ženskom pismu ali i o poststrukturalizmu i postmodernizmu. Za
ovakav način razmatranja teksta i književnosti, treba uzeti u obzir i studije
kulture, koje teže da „demistifikuju i da ukažu na konstruisani karakter
tekstova kulture, na mitove i ideologije koji se nalaze u njenoj
osnovi...dovodeći u pitanje sve ono što jedna kultura naturalizuje tj.
prikazuje kao prirodno, neminovno i po sebi razumljivo.“18
Jedan od nezaobilaznih savremenih lingvista i teoretičara književnosti, Rolan
Bart, je u svom delu Zadovoljstvo u tekstu19 pisao o eksploziji jezika, o jeziku
koji više nema značenja, definišući ga kao prekomerno zadovoljstvo jouissance. On tu označljivost definiše kao „smisao u onome što je
12

Dubravka Đurić, Poezija, teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 89.
Derrida, J., Marges – de la philosophie, p. 392, citirano u Novica Milić , A dekonstrukcije: la
différance, pisanje, Derida i „mi” u Zborniku radova Glas i pismo, Žak Derida u odjecima, op. cit,
31.
14
ibid.
15
Dubravka Đurić, Poezija, teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 89.
16
…the past as ’referent’ finds itself gradually bracketed, and then effaced altogether, leaving us with
nothing but texts, Frederic Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism,
Verso, London/ Duke University Press, Durham, NC, 1991.
17
…Džonatan Kaler je u prvom poglavlju knjige Književna teorija – Vrlo kratak uvod, pod naslovom
Teorija – Što je to?, objasnio da teorija ljude zastrašuje jer ona nije nešto čime bismo u potpunosti
mogli ovladati. Teorija je neograničeni korpus radova koji se stalno uvećava, Dubravka Đurić, Poezija,
teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 230.
18
ibid, 37.
19
Le Plaisir du Texte, 1973.
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proizvedeno čulno“20, kao „ono materijalno, telesno, čulno u tekstu/teksta
što izaziva telesnost recepcije teksta i time menja strukturu uobičajene
čitaočeve/teljkine recepcije, odnosno uznemirava njegove/njene istorijske,
kulturne i psihološke pretpostavke čitanja.“21 Bart se bavi time „kako
tekstovi znače, pre nego šta znače“22 i neizostavna je figura za svakog ko
pokušava da promisli nešto o savremenoj književnoj misli ili književnosti iz
aspekta savremenog teorijskog trenutka; figura koja je svoje delovanje
posvetila „snažnim uzdrmavanjem ortodoksnih shvatanja književnosti.”23
Drugi nezaobilazan (post)strukturalistički mislilac, Mišel Fuko, u svom
predavanju naslovljenom Poredak diskursa24 govori o tome da niko ne može
ući u poredak diskursa ako ne zadovolji određene zahteve, kao i da je svaki
obrazovni sistem zapravo „politički način da se održava ili menja prisvajanje
diskursa, zajedno sa znanjima i moćima koje oni nose“25. Ono što je važno u
ovoj Fukoovoj knjizi koja je zapravo njegovo uvodno predavanje na Kolež de
Fransu jeste pisanje o postupcima isključivanja i kontrolisanja diskursa koji
su oduvek postojali i koji se uglavnom odnose na „tabu predmeta govora,
ritual okolnosti govora i na isključivo pravo subjekta koji govori“26. Ovaj
Fukoov tekst je izuzetno važan za razumevanje filozofije i jezika u drugoj
polovini dvadesetog veka. Njegova rečenica „Moramo poimati diskurs kao
nasilje koje činimo nad stvarima; u svakom slučaju kao praksu koju im
namećemo“27 može se smatrati ključnom za shvatanje da tekst proizvodi
samu stvarnost, što je i jedna od osnovnih pretpostavki ženskog pisma. U
prilog Bartovoj tezi o smrti autora, dopisujemo lagodno i Fukoova
promišljanja o tome da nijedan autor ništa nije hteo da kaže, da je uopšte
pitanje šta je hteo da kaže pogrešno, jer „ono što je hteo da kaže on je već
rekao, što će reći da sve što nam on nudi jeste izraz, jezik, a ne nekakva
namera, skriven unutrašnji život, ili, još gore, nekakva suština koja bi išla
pre, ili mimo autorovog jezika.”28 Pišući o Rolanu Bartu, Džon Starok je to
isto rekao: „Mi pretpostavljamo da se proces označavanja kretao od
označenog ka označitelju: pisac je znao šta je hteo da kaže, kada je odlučio
kako to tačno treba reći. Uznemirimo se ako se od nas traži da poverujemo
20

Ana Vujanović, Razarajući označitelji/e performansa, SKC Beograd, 2004, 99.
ibid.
22
Džon Starok, Rolan Bart, Polja 456, Novi Sad, 2009,
https://polja.rs/wpcontent/uploads/2015/12/19.pdf
23
ibid.
24
L’ordre du discours, 1970.
25
Mišel Fuko, Poredak diskursa, preveo sa francuskog Dejan Aničić, Karpos, Loznica, 2007, 34.
26
ibid, 8.
27
ibid, 40.
28
Ivan
Milenković,
o
Fukoovoj
knjizi
Poredak
diskursa,
http://karposbooks.rs/?s=ivan+milenkovi%C4%87
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u suprotno, tj. da je prvo odlučio kako nešto da kaže i tek tada otkrio šta
„to“ znači.”29
Francuski poststrukturalisti su snažno uticali na angloameričku teoriju
književnosti i percepciju književnog dela. Najal Lusi je u Postmodernističkoj
teoriji književnosti pisao o tome da su ’stvari kakve jesu’ zapravo „posledica
tekstualnih operacija“30, tako da ’stvarnost’ nije nikada „ništa drugo do
tekstualna projekcija.“31 Ako razmatramo promenu u statusu subjekta na
prelazu iz modernizma u postmodernizam, možemo se poslužiti
konstatacijom Fredrika Džejmsona da je u postmodernizmu „rasparčanost
subjekta zauzela mesto otuđenosti subjekta“.32 Glasovi postaju pluralni,
jezik kojim se saopštavaju je vrlo često difuzan, heterogen, nekoherentan,
višesmislen.
Oslanjajući se na teorijske koncepte poststrukturalizma, nadovezivanjem,
razrađivanjem ili komuniciranjem sa njima, francuske feminističke književne
teoretičarke i autorke od kojih su najznačajnije Elen Siksu (1937.), Julija
Kristeva (1941.) i Lis Irigaraj (1932.) definišu žensko pismo i stvaraju novi
kritički aparat za pristup tekstu i jeziku, analizirajući načine na koje tekst
proizvodi značenje/a. Ovaj rad će se baviti mogućim definicijama i
određenjima ženskog pisma najpre u opštem smislu, a potom i
razmatranjem ženskog pisma u delu Džejmsa Džojsa (Uliks) i poeziji
američkog pesnika Е. Е. Kamingza. Tekstovi ovih autora su odabrani kao
pravi primeri modernističkog pisanja, a pošto se dela modernizma u većoj
ili manjoj meri bave „estetskom samosvešću, to jest, svešću o ulozi forme, a
naročito o ulozi jezika u konstruisanju značenja“33, to ih, između ostalog,
čini bliskim praksi ženskog pisma. Sledeći liniju Kristeve, formu
modernističkog teksta francuske poststrukturalistkinje opisuju, kao
„antipatrijarhalnu, femininu i radikalnu, bez obzira na pol autora”34.
Pomno proučavanje autora koji su pisali na margini i pomerali granice
tradicionalne književnosti, stvarajući dela koja ćemo nazvati
modernističkim, dovelo je do mogućnosti da se stvore prostori za nove
29

Džon Starok, Rolan Bart, Polja 456, Novi Sad, 2009, https://polja.rs/wpcontent/uploads/2015/12/19.pdf
30
Najal Lusi, Postmodernistička teorija književnosti, prevela s engleskog Ljiljana Petrović, Svetovi,
Novi Sad, 1999, 39-40.
31
ibid.
32
…the alienation of the subject is displaced by the fragmentation of the subject, Frederic Jameson,
Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London/ Duke University Press,
Durham, NC, 1991, 71.
33
Dubravka Đurić, Poezija, teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 20.
34
Dženifer Berket, rancuske feministkinje i angloirski modernisti: Siksu, Kristeva, Beket i Džojs, Polja
431, Novi Sad, 2005, https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/01/selection18-9.pdf
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tekstualne prakse, a jedna od njih je upravo praksa ženskog pisma.
U tekstovima autora kao što su Džojs ili Kamingz uočavaju se mnogobrojne
odlike koje su karakteristične za koncept ženskog pisma.
Postoji jaka i ne samo hronološki obojena veza između postmodernizma i
feminizma, a tako i između, uslovno rečeno, postmodernističke književnosti
i dekonstruktivističkih tumačenja teksta, kao i samog feminizma i ideje o
ženskom pismu. Postmodernizam i feminizam smatraju se „vodećim
intelektualnim tendencijama koje su sprovodile kritiku ’epistemološkog
utemeljivanja’ (’epistemological foundationalism’)“35. Šejla Benhabib
povlači paralelu između njih smatrajući da su oni „dva vodeća toka našeg
vremena“36 i da je „svaki na svoj način duboko kritičan prema principima i
metanarativima zapadnog prosvetiteljstva i modernizma.“37 Poput
poststrukturalizma, postmodernizam dovodi u pitanje neke od suštinskih
pretpostavki prosvetiteljske tradicije na Zapadu kao što su „verovanje u
racionalni ljudski progres, univerzalne standarde, vrednosti i istinu“38, dok
postmoderna kritika takođe osporava „univerzalizujuće i totalizujuće
tvrdnje hegemonih, na primer, evrocentričnih ili patrijarhalnih, diskursa
upotrebom partikularizirajućih koncepata kao što su razlika, mikromoć i
perspektiva.”39
Siksu, Kristeva i Irigaraj dele uverenje da je zapadnjačka misao počivala na
sistematskom ugnjetavanju žena i ženskog iskustva, kroz filozofiju, religiju,
kulturu i umetnost, odnosno – sva polja duha u kojima su žene kao subjekti
bile uglavnom odsutne, nepostojeće ili odakle su često bile isključivane i
cenzurisane. Međutim, svaka autorka i teoretičarka se na svoj način bavi
problematikom (nemogućnosti) definisanja ženskog pisma. Njihove teorije
su u velikoj meri svojevrstan odgovor na strukturalističku psihoanalizu i
teoriju subjekta Žaka Lakana po kojoj „žena ni na koji način ne može da
postoji u simboličkom, u jeziku, osim ako je ne postavimo u odnos prema
muškarcu.“40 U poststrukturalističkom feminizmu „ljudska subjektivnost se
prikazuje kao proizvod društva i kulture unutar koje živimo“41, smatra se da
je ona „istorijski proizvedena i da se menja“42, što poststrukturalistički
35
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feminizam čini antiesencijalističkim. Francuske feminističke teoretičarke na
različite načine su „konstruisale ideju o postojanju „ženskog pisma“,
nagoveštavajući da žene imaju problematičan odnos prema patrijarhalnom
diskursu. Patrijarhalni diskurs je različito opisivan kao ’racionalan’,
’reprezentacijski’, ’simbolički’, ’koherentan’ i ’fiksan’.“43
Za polaznu tačku teorija o ženskom pismu uzima se esej Elen Siksu
naslovljen Meduzin osmeh44, u kome se uvodi i razrađuje sam pojam
ženskog pisma (écriture féminine). Siksu u ovom eseju koristi mit o Meduzi
kao reprezentativnoj metafori za različite mitove patrijarhata, odnosno
društvene konstrukte koji su vremenom postali neupitne, opšte istine a čije
prihvatanje osigurava dalju represiju i kontrolu nad ženama, odnosno drži ih
u poziciji nevidljivosti. Siksu smelo podseća na originalan mit o Meduzi kao
prelepoj ženi koja je bila silovana i kojoj su bogovi odsekli glavu, a sa tog
mesta je poleteo Pegaz kao simbol rađanja lepote. Međutim, ova važna
figura je u kasniji mit inkorporirana kao čudovište, opisivana sa zmijama na
glavi umesto kose, kao strašno biće koje niko ne sme pogledati jer pogled u
Meduzu skamenjuje. Alternativa ovom shvatanju koje je uslovljeno
isključivo muškim pogledom a moglo bi se reći i popularizovanom
misinterpretacijom mita, prema Siksu, jeste da žene prestanu bezuslovno da
veruju u mit(ove) i da bez straha pogledaju Meduzu pravo u oči. Ona smatra
da će žene tako shvatiti da pogled Meduze nije smrtonosan, niti je to pogled
koji skamenjuje, već da se Meduza smeje i da je prelepa. Ovu metaforu
Siksu prenosi na polje jezika i književnosti. Naime, ona govori o tome da
žene moraju preuzeti odgovornost stvaranja sopstvenog glasa (pisma), jer
se u suprotnom njihove uloge i osobeno iskustvo nikada neće ispisati.
Drugim rečima, mračni kontinent njenog jezika nije mračan, već samo
nedovoljno istražen: „Mračni kontinent nije niti mračan niti takav da se ne
može istražiti. On je još uvek neistražen samo zato što su nas naterali da
poverujemo da je previše mračan da bi se istražio.“45
Siksu koristi mračni kontinent kao metaforu za žensku seksualnost i jezik,
dve oblasti koje se žene plaše da istraže zbog muških upozorenja i
dominacije. Strah potiče iz nametnutih predstava i standarda koje su kreirali
muškarci, a najveća teškoća leži upravo u (re)konstruisanju onog što je bilo
nepostojeće i nevidljivo u patrijarhalnom diskursu. Oslanjajući se na rad
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Deride, ona iznosi shvatanje da su „zapadna filozofska i književna misao bile
i još uvek su uhvaćene u beskrajnom nizu hijerarhijskih binarnih opozicija i
da se uvek na kraju vraćaju suštinskom ’paru’ muško/žensko.“ 46 Siksu stoga
odbacuje sve oblike dualizma, kao i samu oznaku ’feminizma’ jer
analizirajući patrijarhalnu binarnu misao i opozicije kao što su
„aktivnost/pasivnost, sunce/mesec, dan/noć, kultura/priroda, otac/majka,
logos/patos, ona dolazi do zaključka da je ’ženska’ strana uvek određena
kao negativna instanca koja nema moć.“47 S obzirom na to da je književnost
polje pisanih tekstova u patrijarhalnom sistemu kojim dominiraju muškarci,
logično je da ona predstavlja svet s muške strane gledišta. Vladajući diskurs
u patrijarhalnom sistemu su stvorili muškarci a oni su tradicionalno u njega
upisani kao univerzalna bića; međutim - za ženu je vrlo teško da govori o
sebi unutar njega jer joj sam diskurs nameće osećaj nedovršenosti,
neadekvatnosti, neuspeha, nemogućnosti, odnosno ne dopušta joj da se u
njega upiše. U takvom jednom svetu (sistemu/jeziku) žene su zarobljene
zbog pasivne uloge koja im je dodeljena, a jedina mogućnost oslobađanja
jeste da se upravo progovaranjem tela upiše ono što je do tada bilo
nemoguće izraziti. Žene ne mogu da smisle nov jezik, već da iskoriste
postojeće prepreke i preobrate praznine ispisujući ih u svoju korist. Jer, kako
Kris Barker kaže: „Identitet nije određena stvar, već je to opis u jeziku.“48
Siksu smatra da žensko pismo treba da unese „nove vidove povezivanja,
percepcije i izraza.“49
Žensko pismo je pismo koje, pre svega, ima kritički stav prema vladajućoj
tekstualnoj praksi, te shodno tome, to je ono pismo koje radikalno menja
formalnu strukturu teksta.
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1.2. Elen Siksu. Veza između seksualnosti, tela i jezika. Ekonomija ženskog
pisma ili ženska ekonomija (pisanja)
Govor bez redundancije, bio bi govor bez subjekta.50
Ako je govor bez redundancije nemoguć, jer je govor bez subjekta nemoguć,
onda je svaki subjekt upisan u govor, što podrazumeva i upisivanje
njegovog/njenog tela. Ovo je naročito važno za žensko pismo. „Telo ne
može da se odvoji od svoje polnosti, kao što je nemoguć iskorak iz jezika,
što onda znači da su polnost, jezik i subjektivnost čvrsto povezani i
međuzavisni.”51 Ako parafraziramo američkog pesnika iz škole jezičke
poezije Čarlsa Bernstina - dokle god su društveni odnosi neravnopravni,
pitanje ko govori u poeziji nikada neće biti neutralno.52
Elen Siksu smatra da postoji direktna veza između seksualnosti i jezika,
odnosno –seksualnosti i načina na koji ljudi komuniciraju. Vladajući,
patrijarhalni diskurs se upravo zato u terminologiji francuskih teoretičarki
često naziva (fa)logocentričnim diskursom. Kao što kategorije majka/otac,
muško/žensko ne treba razumeti biološki, nego kao pozicije unutar
simboličkog poretka, tako se pod falusom ne misli na muški polni organ, već
se on vidi u poststrukturalističko-semiotičkom smislu kao označitelj čije
značenje ostaje nedostižno. Ova terminologija je proistekla iz
psihoanalitičke teorije Žaka Lakana. Iako je Lakan svoje pismo smatrao
ženskim, on samu ženskost locira izvan simboličkog poretka i negira žensku
subjektivnu razliku. Njegova rečenica „žena ne postoji“53 je pratilac
„koncepta Falusa“ kao simbola znanja i moći, ali je ipak tačka oslonca
mnogim feminističkim teorijama upravo zato što kazuje da se žene opiru
falogocentričnom diskursu, odnosno da ostaju ono Drugo, ono izvan
njega/sistema.
Žene su u patrijarhalnoj kulturi tokom istorije bivale potiskivane na dva
50
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načina: kontrolom tela odnosno telesnog prostora i seksualnosti, i jezika, jer
je jezik, kao i razum ili pravo glasa, pretpostavljen muškarcima. Na polju
seksualnosti, žene su uglavnom bivale ograničavane samom činjenicom da
su percipirane kao objekti, odnosno posmatrane kroz uloge kao što su
devica/prostitutka, supruga/majka, dok im je bilo zabranjeno izražavanje
seksualnosti po sebi. Njihova seksualnost je bila strogo ograničena, kao,
uostalom i njihov položaj, odnosno uloga/e u patrijarhalnom poretku. Ovo
je umnogome uslovilo i potiskivanje na planu jezika. Budući da se smatralo
da je telo podređeno umu, a žena se vezivala za telo, to je značilo da je njen
govor (govor o telu) bio strogo kontrolisan i nepripadajući vladajućem
diskursu. Fukoovskom terminologijom rečeno, žene u zapadnjačkom
diskursu nisu bile subjekti kojima je pravo na govor bilo imanentno i čija je
pozicija govora bila privilegovana. Žena je i u književnosti bila prisutna kao
objekt, muza, pre svega kao neko o kome se piše. Ipak, nije dovoljno pisati u
ženskom rodu, iz pozicije žene, što su svakako činili mnogi (muški) autori, da
bi se to smatralo ženskim pismom. Odnosno, upravo to je nedostatno i čest
izvor nesporazuma kada se govori o ženskom pismu uopšte. Modernistički
pesnici su ponekad odbacivali muški subjekt, mada nespretno. Jedan od
takvih primera je T. S. Eliot. On govori o tome „u belešci za Pustu zemlju
kada objašnjava heterogeni lik Tirezija.“54 Pisanje iz ženske perspektive, u
ženskom rodu, još uvek ne garantuje da će napisani tekst moći zbog te
činjenice da se smatra ženskim pismom. U ovom radu će se razmatrati šta je
to što jedan tekst čini pogodnim za analizu kroz prizmu jednog takvog
određenja kao što je to žensko pismo.
„Žene su kulturološki bile povezivane sa telom, a ne sa umom, zato se
pretpostavilo da je pisanje suprotno pojmu ženskosti, jer je pisanje
aktivnost za koju se pretpostavilo da je isključivo umna. Autorke koje su se
zalagale za žensko pismo, među kojima je i Siksu, slavile su, nasuprot tome,
žensko povezivanje sa telom odbijajući da telo podrede umu, i da telo
odvajaju od uma. Siksu ističe da je ženska spisateljska praksa bogata i
pluralna i povlači paralele između ženskog libida i pisma. Ona veruje da se
ženskim pismom može promeniti patrijarhalni poredak.“55
Žensko pismo pretpostavlja iskustvo pre jezika, lično pre opšteg; to je
nelinearno i ciklično pisanje koje obilazi logocentrični diskurs (falocentrični
sistem), odnosno diskurs pod kojim poststrukturalističke feministkinje
podrazumevaju način na koji se muška seksualnost preslikava na jezik i
značenja koja se u jeziku (jezikom) proizvode. To su uglavnom logika,
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linearna, zatvorena struktura, koherentna celina sastavljena iz međusobno
povezanih delova, objektivnost. Žensko pismo, pak, ne poštuje pravila
sintakse, ono je fluidno, otvoreno, višeznačno, fragmentarno, difuzno,
haotično, nelinearno, muzikalno. Odlikuju ga multižanrovski pristup i
rušenje granica između teorije i pisanja. Ovaj tip pisanja urušava
tradicionalni, konvencionalni subjekt, proizvodeći subjekt-u-procesu.
„Žensko pismo je uvek subverzivno, ono narušava konvencionalnu logiku
jezika, suprotstavlja se gramatici i sintaksi. Žene pišu »vulkanski«, poriču
zakone, podsmevaju se »istinama«.”56
Ugledajući se na Džojsov jezik, Elen Siksu piše stilom koji je metaforičan,
poetski i eksplicitno antiteorijski, gde „središnje slike stvaraju gustu mrežu
označitelja koji ne nude jasne granične konture i teško ih je analizirati, jer se
opiru analizi.“57 Žena je po ovoj autorki izvor života, moći i energije.
Binarnim šemama misli, Siksu suprotstavlja „višestruku heterogenu
razliku.“58
„Teoretizacije Siksu o ženskom pismu se odvijaju skoro u potpunosti u
terminima tekstova kanonskih pisaca. Njen teorijski rečnik u velikoj meri je
proizašao od muškaraca teoretičara kao što su Lakan i Derida. Lingvistički
horizont ovih tekstova je pisanje koje je bliže majčinom glasu, mesu i ritmu
naše najranije svesti o jeziku nego konvencionalnom pisanju. Ove tekstove
odlikuju igra, prekidi, preobilje, jazovi, gramatičke i sintaksičke subverzije,
dvosmislenosti. Registar se beskonačno menja, žanrovske transgresije su
brojne, kao i fluidni figurativni jezik i mitovi. Ovu praksu teoretičari
povremeno opisuju sintagmom ‘pisanje tela’ (‘writing the body’) ili ‘pisanje
telom’ (‘writing through the body’). Telo u ovim tekstovima nije biološki
određeno, niti ovo pisanje traži pravo na neposredovan pristup telu. Ono je
u ovim tekstovima najčešće prikazano metaforički, a ne naturalistički,
morfološki ili strategijski, kao izazov kartezijanskom odvajanju uma i tela i
svakoj binarnoj logici.”59
Dakle, prema Siksu, žene bi trebalo da počnu pisati telo(m), jer će jedino
tako upisati sebe i svoje iskustvo, odnosno, na taj način će iskoristiti telo kao
oružje govora gde će ono kroz šta su u sistemu binarnih opozicija bile
definisane kao negacija sada postati sredstvo nadilaženja razlika i granica
koje je telo jednom uspostavilo. Siksu povlači paralele između ženskog libida
i pisanja za koje smatra da je pluralno i bogato. Ona smatra da žene mogu i
treba da pišu „mlekom“ jer ako žena govori iz tela, ona govori o sopstvenom
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iskustvu, priča svoju priču; lična istorija meša se sa istorijom svih žena.
“Žena koja govori u potpunosti je prisutna u sopstvenom glasu: u stvari, ona
fizički materijalizuje ono što misli; ona to označava svojim telom.”60
Da bi žena otkrila ko je, ona mora početi od svoje seksualnosti: „Uvek je u
njoj makar malo dobrog majčinskog mleka. Ona piše belim mastilom.“61
Siksu takođe smatra da je prevlast intelekta nad telom lažna i nemoguća, da
se telo ne može kontrolisati bez opasnosti da dođe do „brisanja, cenzure i
histerizacije tela.”62 Sama činjenica da se bavi odnosom jezika i tela navela
je da se u svom radu bavi i nesvesnim. U svojim tekstovima ona neretko
koristi mit(ove) i snove da bi istražila arhaično, divlje i potisnuto i da bi
„remetila iluziju da postoji subjektivna autonomija i svesna kontrola.”63
Pojam nesvesnog je naročito bitan za žensko pismo a proistekao je upravo iz
analize Džojsovog dela, kao što je slučaj i sa delima nekih drugih pisaca,
recimo Semjuela Beketa ili Antonena Artoa. Treba napomenuti da se Elen
Siksu u svom radu u velikoj meri bavila upravo jezikom nesvesnog u
Džojsovim delima.
Postavke ženskog pisma kakve je iznela Elen Siksu mogu se iz više razloga
smatrati problematičnim. Siksu je najviše zamerano potenciranje i slavljenje
tela, odnosno, njegova idealizacija, što je opšte mesto ugnjetavanja žena i
nejednakosti među polovima. Ipak, postavljanje tela za glavno obeležje
subjektivnosti na poziciju koja je bila rezervisana za (raz)um/dušu, na neki
način je revolucionarno jer se time, pre svega, dovodi u pitanje
tradicionalno uverenje po kome se subjektivnost vezivala za onaj pol
binarne opozicije na kojem se nalaze muškarac i razum.64 Stoga je pisanje
telom, pre svega, politički čin. Kroz žensko pismo se ne ispisuje samo pol,
već i rasa, poreklo, sve ono što je u zapadnoj kulturi bilo skrajnuto i
obeležavano kao „drugo“. U svom eseju Ko govori, Lin Hedžinien objašnjava
da je ženski govor smatran „drugim“, „spornim“, „trivijalnim“ i
„drugorazrednim“, upravo zbog istorijski uslovljenog povezivanja žena sa
prostorom doma, odnosno, sa privatnom sferom – za razliku od „javne
sfere“ koja je, opet, po sistemu binarnih opozicija, pripadala muškarcima.
„Alternativa, odbijanje da se sluša koje rezultira iskustvom da se ne-bivasaslušan, jeste problem koji je uvek bio sporan za žene i druge „Druge“. Naš
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govor je smatran trivijalnim, drugorazrednim, jer je bio stavljen u originalni
a ne u javni svet (slobodnih muškaraca), već u privatnu i domaću sferu
(održavanu od strane žena i slugu). Zbog toga je smatran odvratnim jer je
domaća sfera carstvo tela – domaćeg bića gde se telo hrani, oblači i čisti,
gde rađa, vrši nuždu i povremeno se povlači u svet najveće privacije i
sekrecije, svet spavanja i snova. I konačno, zbog toga što žene poseduju
znanje o stvarima ove sfere, naš govor je smatran zastrašujućim.“65
Druga važna veza o kojoj Siksu govori u svom radu tiče se ekonomije teksta
koja direktno proističe iz perspektiva muške/ženske ekonomije. Sam pojam
ženske ekonomije u radu Elen Siksu pretpostavlja postojanje i razlikovanje
dve ekonomije, ženske i muške. Muška ekonomija je ekonomija prisvajanja i
jasno se može povezati sa kapitalizmom. To je ekonomija prava na
vlasništvo koja funkcioniše prema logici po kojoj se pojedinci ponašaju
racionalno, u nameri da postignu željeni prihod. „Ženska ekonomija će,
nasuprot tome, prigrliti neekonomsko ili ekonomski „drugačije“ ponašanje, i
moglo bi se o njoj govoriti kao o ekonomiji poklanjanja.“66 Ženska
ekonomija davanja izvedena je iz rada Žorža Bataja. Bataj je pisao o
određenim aspektima ljudske kulture koji se ne mogu svesti na klasičnu
ekonomsku ravnotežu između proizvodnje i potrošnje. Često je kao primer
za to navodio Sunce, koje oslobađa energiju (toplotu) bez povratka,
odnosno daje energiju a da je nikada ne prima ali i praksu potlača –
svojevrsnog dara prisutnog u nekim indijanskim plemenima, a koji nekad
podrazumeva „svečano uništavanje bogatstva“67. Ovaj drugačiji odnos
davanja je, po Siksu, odlika alternativne prakse ženskog pisma. Takvo
pisanje odbacuje fiksne kategorije stabilnog identiteta stvarajući pluralne i
pomerajuće subjekte. „Žena daje, a da ne očekuje uzvraćanje. Ovde je u
pitanju dekonstruktivni prostor užitka i orgazmičke razmene sa drugim.“68
Žena koja govori/ piše nalazi se „izvan vremena, u večnosti, u prostoru koji
ne dozvoljava nikakvo imenovanje i nikakvu sintaksu.”69 Dakle, prema Siksu,
ženska ekonomija pisanja takođe upisuje razliku, kao što to čini njen pol.
Ekonomija ženskog pisma povezana je kako sa strukturom (odsustvom
strukture), tako i sa grafičkim rasporedom na papiru. Međutim, upravo zbog
tog svog svojstva i insistiranja na nepostojanju formalnih ograničenja,
žensko pismo neretko biva okarakterisano i kao logoreično. Takvu jednu
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praksu pisanja bez cenzure i uobičajene rečenične strukture, odnosno bez
poštovanja ikakvih pravila sintakse, možemo naći u i završnom poglavlju
Džojsovog Uliksa, u unutrašnjem monologu Moli Blum o kome će biti reči.
Ženska ekonomija teksta u uskoj je vezi sa grafičkim rasporedom teksta na
papiru. Kada govorimo o materijalnosti teksta, govorimo o praksi pisanja
koja se naročito ustalila kao nasleđe poststrukturalizma i dekonstrukcije.
Američki pesnik Čarls Olson imao je ideju da je svaka stranica papira jedinica
kompozicije, da je pesma grafički pravljen proizvod na papiru, a ruka koja
grafički oblikuje pesmu doprinosi događaju pravljenja. Ovaj segment
ženskog pisma važan je upravo zato što doprinosi boljem shvatanju tela
teksta i ideje da način pisanja ne prenosi ideje, već ih proizvodi. Tako se
svesno stvaraju „grafički hibridni tekstovi u kojima postoje raznovrsni znaci,
gde se grafički smenjuju slova različite veličine i izgleda, gde je često tekst
nabacan preko teksta“70 tako da deluje haotično, ili kao brisani prostor na
koji se nešto nanova upisuje, slično palimpsestu. Primer za ovakvo pisanje
nalazimo upravo u poeziji E. E. Kamingza, koju karakteriše i grafičko
očuđavanje teksta ali i višeznačnost, odnosno pluralizacije i umnožavanje
mikro-konteksta primetnih i na nivou jedne pesme. Ovakvim postupkom
dodatno se i doslovno osujećuje jedno, konačno i zauvek određeno čitanje i
tumačenje teksta.
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1.3. Lis Irigaraj i „govor žene“. Julija Kristeva i semiotički diskurs. Žensko
pismo i muški autori.
Zakon nije užasan kao zabrana užitka, nego zato što ga samom zabranom
naređuje.71
Lis Irigaraj je teoretičarka kulture, psihoanalitičarka i feministkinja koja se
takođe bavila definisanjem ženskog pisma. U svom delu Spekulum druge
žene72 ona daje ironični prikaz načina na koji su Platon i Frojd definisali žene
– kao iracionalne, nevidljive, nesavršene (kastrirane) muškarce. Irigaraj
kritikuje kulturu Zapada i nasleđe prosvetiteljstva smatrajući da kategorije
kao što su univerzalno i neutralno zapravo ne postoje. Ono što se smatra
neutralnim ili objektivnim, „na primer, nauka ili filozofija, u stvari je
obeleženo rodom: u pitanju su diskursi muškog subjekta.“73 Irigaraj je uočila
da postoji govor žene koji se ispoljava kada muškarci nisu prisutni, između
dve ili više žena, takozvani babble (engl. čavrljanje, brbljanje) kojeg
karakterišu nedovršene rečenice, uzvici, ali koji je heterogen i fluidan, a
nalazi se izvan simboličkog poretka. Taj govor žene Irigaraj povezuje sa
ženskim zadovoljstvom, odnosno smatra da je on reprezentacija ženske
seksualnosti.: „Žena ima seksualne organe svuda. Ona oseća zadovoljstvo
skoro svuda na telu. Ona je neodređeno drugo u njoj samoj“74 a njen govor
se širi u svim pravcima, tako da se u njemu teško nalazi koherentnost i
smisao. Kako Siksu kaže: „Ja sam tamo gde to/ id/ žensko nesvesno
govori.“75 Ženskost je prema Irigaraj blisko povezana sa idejom o specifično
ženskom jeziku koji izvorno naziva ‘le parler femme’ ili ‘govor žene’ (babble
talk). Pojam je teško prevodiv jer može označavati govor žene i ženu koja
govori. „On se pojavljuje spontano kada žene međusobno govore, ali
nestaje čim su muškarci prisutni. ‘Govor žene’ se ne može opisati. Žene njim
jednostavno govore i on se ne može izraziti na meta nivou. Ali Irigaraj ipak
daje definiciju ženskog stila u smislu njegove bliske povezanosti sa
fluidnošću i osećanjem dodira.”76 Prema Lis Irigaraj, žensko pismo nastaje
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kada se nađe jezik koji ne briše telesnost, već je artikuliše, a upravo tako se
potvrđuje analogija između teksta i seksualnosti, pisma i tela. „Parlerfemme takođe pretpostavlja podrivanje sintakse i narušavanje diskurzivne
logike kako bi se omogućilo iskazivanje ženske pluralnosti.”77
Američke ginokritičarke pretpostavljaju da je „svako pisanje obeleženo
rodom, kao i da tekst autorke nije samo pod uticajem majke, već oba
roditelja jer se suočava i sa očinskim prethodnicima i sa majčinskim
prethodnicama te se mora baviti problemima i prednostima obeju
naslednih linija.“78 Upravo zbog takvog dvostrukog odnosa prema
tekstualnim prethodnicima, ginokritičarke smatraju da je pisanje žena uvek
„bitekstualno“ pri čemu je „u dijalogu i sa muškom i sa ženskom književnom
tradicijom.“79 Američka feministička književna teoretičarka Ilejn Šovolter
(1941.) žensko pismo je takođe definisala kao „upisivanje ženskog tela i
ženske razlike u jezik i tekst“80, međutim treba naglasiti da su upravo
francuske poststrukturalističke teoretičarke
radile na naglašavanju
činjenice da žensko pismo nije uslovljeno polom autora, tako da su se bavile
mnogim muškim autorima u čijim delima je ono prisutno. Zbog toga se u
ovom radu osvrćemo najviše na teorije koje su zastupale takav
nediskriminišući koncept ženskog pisma.
„Kada Siksu i Julija Kristeva žele da daju primere drugačijeg pisanja, one
insistiraju na ’ženskom’ pismu izvesnih muških autora: Malarmea,
Lotreamona, Džojsa. Irigaraj je izjavila da su filozofi kao što su Niče, Hegel,
Levinas i Derida zainteresovani za ženski identitet, i u svom identitetu kao
da su ženski ili kao da zauzimaju poziciju žene.“81
Ako govorimo o ženskom pismu kao kriterijumu koji ispunjava tekst, a ne
pol autora, pri čemu nam je on najmanje bitan, za određivanje ženskog
pisma naročito je značajna teorija Julije Kristeve koja žensko pismo definiše
revidirajući psihoanalitičke teorije Frojda i Lakana kao jezik koji odražava
preedipalnu fazu, jedinstvo majke i deteta, kao diskurs koji se razvija u svim
pravcima, te je opet pretnja kulturi koja je patrijarhalna. Za razliku od Elen
Siksu, Kristeva ne povezuje ženske aspekte jezika isključivo sa ženskom
seksualnošću i libidom. Ona smata da je žensko pismo „podjednako
pristupačno i piscima i spisateljicama.“82 Prema Kristevi, žene govore kao
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„histerici“ i autsajderi jer se nalaze izvan dominantnog diskursa i to iz dva
razloga – zbog dominacije nagona povezanih sa rađanjem i marginalne
pozicije u patrijarhalnoj kulturi. U sklopu nadovezivanja na psihoanalitičke
teorije (naročito Lakana), žensko pismo se smešta u prededipalnu,
semiotičku fazu. Kao takvo, ono je stalno dinamično i aktivno. „Kristeva
razlikuje semiotičko od simboličkog. Simboličko je poredak društvenih
odnosa, zakona, jezika i razmene, dok je semiotičko skup predoznačujućih
impulsa koji haotično cirkulišu u telu deteta.“83
Simbolički poredak, po Juliji Kristevoj i muškarce može postaviti u poziciju
marginalnosti. Na to ukazuje njena analiza avangardnih umetnika Artoa,
Celana, Džojsa, Lotreamona, Malarmea.
Kristevin rad je usredsređen na znakove (semiotiku) i oslanja se na
lakanovske ideje o simboličkom poretku. Međutim, ona odbacuje pojmove
kao što su écriture féminine ili parler femme, i umesto teorije ’ženskosti’,
razvija „teoriju o marginalnosti i subverziji ili disidentstvu.“84 Kristeva
smatra da se revolucije na planu jezika kao što je revolucija u poetskom
jeziku ne mogu smatrati manje „simbolički destabilizujuće od ekonomskih
pobuna“85 već da ih često anticipiraju ili prate. Za razumevanje Kristevinih
teorija, važan je koncept semanalize, odnosno istraživanje jezika na planu
zvuka, melodije, ritma, svih onih materijalnih aspekata jezika u odnosu na
njegov značenjski aspekt.
„Konceptom ‘semanalize’ (semanalysis) Kristeva se istakla kao važna
teoretičarka jezika i književnosti. Semanaliza se usredsređivala na
materijalnost jezika, tj. na njegove zvukove, ritmove i grafičko
raspoređivanje, a ne na njegovu puku komunikativnu funkciju. Tako, na
primer, u radu Džojsa ili Malarmea, pesnički jezik, zato što je suštinski
heterogen, menja homogenu, uobičajeno prihvaćenu formu jezika kao
jedinstvenog sredstva komunikacije, koja prenosi značenje. Poetski jezik
remeti značenja, ili bar omogućava nova značenja, kao i nove načine
razumevanja.”86 Stav Julije Kristeve jeste da jezičke promene konstituišu
promene u statusu subjekta. „Avangardni tekstovi destabilizuju prezentacije
subjekta u odnosu na identitet i teksta u odnosu na koherentno značenje“ 87
uvek dovodeći u pitanje simbolički poredak.
Kristeva govori o semiotičkom diskursu i o piscima koji se ne boje da ga
istraže, podsvesno opet preživljavajući sjedinjenost sa majkom, reflektujući
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je i izražavajući kroz jezik koji se opire sintaksičkim pravilima i strukturalnom
ustrojstvu. Ona semiotičko povezuje sa ženskim zato što u toj fazi dominira
„prostor majčinog tela“.88 Kristeva tumači žensko pismo kao nešto što
prethodi svesnom iskazu, smatrajući da su glavne odlike tog pisma izraz koji
je pre ritmičan nego logičan i koji teče spontano kao majčino mleko ili kruži
kao amniotička tečnost u materici. Pošto je semiotički diskurs
„incestuozan“, on predstavlja pretnju za simbolički diskurs jer pretpostavlja
piščevo vraćanje na zadovoljstva pre spoznaje reči, identifikaciju sa majkom,
zapravo odbijanje da se identifikuje sa ocem i logikom očevog diskursa.
Siksu takođe žensko pismo izjednačava sa glasom Majke, omnipotentne
figure koja dominira fantazijama bebe u pre-edipalnoj fazi.
„Dekomponovanje, odnosno (možemo i tako razmišljati) desublimacija,
poretka logosa (tj. jezika, mišljenja, alfa funkcije) sinhrono je gubitku
izvesnosti očinske funkcije. Funkcije jezika. Funkcije poretka uopšte.
Patrijarhalnog poretka... Opšta postavka stvari - javne stvari (države, tj.
društva) te stvari svačije konkretne intimnosti - bitno je nestabilna. Lažna.
Tu nestabilnost strukture (odnosno identiteta), hajdegerijanci bi rekli onog
Ge-Stell, danas, posle Kernberga, bar kada je u pitanju psihijatrija, uglavnom
imenujemo kao graničnu. Govorimo o graničnoj organizaciji ličnosti.“89
Kristeva smatra da je modernistička poezija Lotreamona, Artoa, Malarmea i
drugih radikalnih autora takva da su u njoj „ritmovi tela i nesvesnog uspeli
da se probiju kroz stroge racionalne odbrane konvencionalnog društvenog
značenja.“90 To je pisanje koje karakteriše fragmentarnost, logička
nedoslednost, elipse i heterogenost, upravo one odlike koje karakterišu i
žensko pismo. Zato je semiotički karakter u jeziku ovakvih pesnika blizak
govoru deteta u fazi učenja jezika. „U kricima, pevanju i gestovima, u ritmu,
prozodiji i igrama reči, ili u smehu, dete pokazuje sirovi materijal koji će
upotrebiti avangardni pesnici.“91 Prema nekim autorima, kao što je Elizabet
Gros „podređivanje Semiotičkog i/u Simboličkom nikada nije potpuno ili
završeno.“92 Slično kao polje nesvesnog, polje semiotičkog je samo
potisnuto, a svaki subjekt je podeljen na svesno i nesvesno.
„Izvanlingvistička dimenzija povezana je sa označivalačkom praksom: to jest,
praksom koja je kadra da protrese postojeće, okoštale, forme simboličkog,
omogućavajući da se razvije nova forma.“93
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Važno je napomenuti da su neke feministkinje optuživale Kristevu za
antifeminizam. Međutim, upravo njen anti-esencijalistički stav i odbijanje
korišćenja terminologije koja vodi ka novim zamkama binarnih opozicija je
važan za kompleksnu konstituciju subjekta.
Kad Kristeva i Siksu primere za ono što radikalno pisanje treba da bude traže
izvan svoje nacionalne književne tradicije, one se okreću „antihijerarhijskim
piscima levog krila, poput Džojsa i Beketa. Francuska kultura prihvata
upravo angloirsku granu "engleskog" modernizma, prepuštajući Englezima
da svoju tradiciju definišu prema autoritativnijoj i više mizoginoj liniji
modernizma.”94
Elen Siksu takođe smatra da se žensko pismo ne povezuje samo uz pisanje
žena, odnosno da biti biološki žena ne obezbeđuje i ne uslovljava
mogućnost pisanja ovim pismom; otuda se ono može naći i kod autora koji
su biološki muškarci. „Ovde nije toliko važan biološki pol autora/ke već
način pisanja. Siksu upozorava da postoji opasnost da pobrkamo pol
autora/ke sa ’polom’ pisanja koje oni proizvode.“95 Ako je tekst potpisan
ženskim imenom, ne znači nužno da je u pitanju žensko pismo, i obrnuto.
Drugim rečima, nije dovoljno biti žena-pisac, da bi se pisalo ženskim
pismom. Poznato nam je da ima mnogo žena koje su prihvatile
falogocentrični diskurs i koje pišu koristeći se strukturama i praksama
pisanja koje su vladajuće u patrijarhalnom diskursu.
Još jedan pokušaj definisanja ženskog pisma ukazuje na to da svaki tekst koji
odbija da se u potpunosti tretira kao poezija, ili proza, kao esej ili teorija,
odnosno odbija da se povinuje i pokori određenoj strukturi može biti žensko
pismo. Najbolje primere za to možemo naći u esejima Antonena Artoa u
kojima dolazi do smenjivanja čiste poezije i proznih odlomaka ili u
Poezijama Lotreamona koja se sastoji iz amalgama proznih zapisa i
aforizama. Prema Barbari Pejdž, “nepokorni tekstovi”96 su svi tekstovi koji
odbijaju da budu striktno proza, poezija, esej, dramski tekst, teorija. Telo
teksta za razliku od neke logocentrične strukture poezije ili proze jeste
blisko onome što nazivamo ženskim pismom.
Žensko pismo nije nužno proizvela žena, niti je nužno namenjeno ženama.
Moglo bi se reći da je žensko pismo zadato, a ne (biološki) dato. Pošto je
postojeći dominantan diskurs stvorio granice unutar kojih je nemoguće
teorijski definisati sam pojam ženskog pisma, zato je ono za ovaj diskurs
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neuhvatljivo, nedefinljivo, i upravo se svesno konstuiše kao takvo. Žensko
pismo se opire definiciji, odoleva kritičko-teorijskoj aparaturi
falogocentričnog sistema: ono je na njega imuno, jer je i nastalo kao njegov
„uljez“. Upravo iz tih razloga žensko pismo se smatra subverzivnim pismom,
pismom nastalom na margini. „Praksa ženskog pisma nikada se ne može
definisati, ta nemogućnost će ostati, jer se ova praksa nikada ne može
teoretizovati, ograditi, kodirati – što ne znači i da ne postoji.”97
Danas se pod ženskim pismom podrazumeva eksperimentalno pismo, ono
pisanje i onaj tekst u koji se telo upisuje svesno i koje se stvara svesno, a to
je, takođe, pismo koje preispituje jezik i u koje se upisuje prostor nesvesnog.
Žensko pismo je, u najširem smislu gledano, strategija pisanja koja je
dekonstruktivistička u odnosu na pisanje s kojim se susrećemo u
tradicionalnoj književnosti. „Žensko pismo je transgresija, narušavanje
pravila, ono je antiinstitucionalno, oslobađajuće, heterogeno.”98
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1.4. Džejms Džojs i Edvard Estlin Kamingz: revolucije (pesničkog) jezika
Poezija je oklevanje između zvuka i smisla.
Valeri
U knjizi Revolucija pesničkog jezika99, Kristeva je pisala o tome kako
avangardni autori eksploatišu semiotičku osnovu jezika, njegove zvukove,
ritmove kao i o tome da takav jezik utiče na određena društvenoekonomska previranja. Jedan od najboljih ali i najradikalnijih primera za to
može se naći u načinu na koji su se dadaisti ili nadrealisti odnosili prema
jeziku, odnosno u njihovoj potrazi „za novim jezikom koji nije jezik“. Upravo
na sličan, ali ne tako radikalan način, prema jeziku su se u nekim svojim
delima odnosili Džojs i Kamingz, obojica napravivši iskorak u pokušaju da
ignorišu utilitarnu stranu jezika, a da istraže onu drugu, materijalnu prirodu
jezika. Možemo reći da im je bilo stalo da „sabotiraju naša uobičajena
očekivanja od „dnevnog“ zdravorazumskog jezika, koristeći višeslojne i
višejezične igre reči koje istovremeno nagoveštavaju mnoge nivoe
značenja.“100
„Multimedija, kakofonija, automatsko pisanje, nonsens i asintaksička
poezija, proglašeni su legitimnim u pokušaju da se razore konvencionalni
odgovori na reči, da se osujeti cenzura koju su površinska područja ličnosti,
svestan intelekt i volja utisnule na dublje nivoe psihe.“101
To što su Džejms Džojs (1882-1941) i E. E. Kamingz (1894-1962), uslovno
rečeno, bili savremenici ne uspostavlja nikakvu vezu među njihovim delima.
Možemo ih, opet uslovno, okarakterisati kao pisce modernizma, ali ni to
nam neće pružiti nekakav važan kontekst, neopoziv preduslov poređenja,
nalaženja kategorija koje bi upućivale na sličnosti u njihovom delu, razloge
zašto smo ih uopšte povezali i odlučili da ih stavimo u jedan vrlo zahvalan
kontekst za poređenje i analizu, kontekst koji ne pravi razliku između
pesničkog/ proznog teksta, tim pre što se u oba slučaja radi o revolucijama
u jeziku, ma gde taj jezik smestili.
Iako je možda smislenije da govorimo o modernizmima, nego o
modernizmu, Kris Barker modernizam ipak izdvaja kao jedan stil/ pravac koji
se karakteriše određenim obeležjima, a to su, između ostalih: „estetska
samosvest, zanimanja za jezik i pitanja prikazivanja, odbacivanje realizma u
korist istraživanja neizvesnog karaktera ’realnog’, napuštanje linearne
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narativne strukture u korist montaže i simultanosti, istraživanje
fragmentarnosti..“102. Jedno od važnih nasleđa modernizma jeste i
odbacivanje ideje da je „realno moguće predstaviti na neposredan
način“103. Upravo se Džojsov Uliks smatra arhetipskim za romane visokog
modernizma, zbog upotrebe toka svesti i „nerealističnog narativnog
stila“.104 Bart je u svom Nultom stepenu pisma105govorio o raspadu pisma
koje se, po njemu, događa krajem XIX veka, o krizi jezika i saznanju da
stvarnost nije ono što mislimo da jeste i ono što mislimo da realno
opisujemo kad jezički opisujemo stvarnost. Modernistički radovi teže da
izraze „dubinsko u fragmentarnoj formi.”106 U modernizmu (naročito
visokom) dolazi do radikalnog odvajanja jezika književnosti od
svakodnevnog jezika.
Kada govorimo o modernističkoj poeziji, za nju se obično smatralo da je to
ona poezija koja zadaje teškoću prosečnim čitaocima. Došlo je do važne
revolucije u shvatanju da poezija nije spontani „izliv osećanja“, već
predstavlja „najbolje reči postavljene u najbolji poredak.“107 Prema nekim
autorima, došlo je do slabljenja „konvencionalnog jezika“, tako da su se
„njegova sintaksa i rečnik odbacili jer su za poeziju beskorisni“108; umesto
toga reči počinju da se izdvajaju iz „konvencionalnog položaja koji
uobičajeno zauzimaju u govoru i ponovo se kombinuju tako da njihov
zaboravljeni sekundarni potencijal (konotativni potencijal, ritmičke i čujne
/aural/ mogućnosti, sličnosti sa drugim rečima, zaboravljena značenja),
postaje primaran.“109
Rembo je smatrao da bi traganje za novim pesničkim jezikom doživelo
preokret kad bi se žene oslobodile ropstva i počele da traže vlastite ideje i
forme. Kod Malarmea, „subjekt“ pesme prestaje da postoji, on više nije
materijalan, pesma se bavi „sobom“, sopstvenom kompozicijom i
strukturom, a ne svetom i istinama „izvan“ nje. Ova koncepcija postaje
suštinska za moderno određenje poezije.
Možemo postaviti pitanje da li je Džojs bio pesnik. Odgovor na to pitanje je
lak: činjenično potkrepljen. Džojs nije bio pesnik. U odgovoru možemo otići i
korak dalje: Džojs je pisao i pesme (recimo Kamerna muzika110), ali su
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upravo te pesme ono što je ponajmanje poetsko kada govorimo o njegovom
jeziku. Odnosno, „za Džojsa bi se sa podjednako dobrim argumentima
moglo reći i da nikada nije bio pesnik i da nikada nije prestao da bude
pesnik. Ili, nešto preciznije, da je u svojoj poeziji više muzičar i prozni pisac,
a da je pravi pesnik postao tek u svojim proznim delima”.111 Ipak, Džojs jezik
oslobađa upravo kroz pesnički postupak kojim piše. „Umesto autoritativne
racionalističke proze, koja proizvodi jedno jedino reduktivno značenje
potiskujući alternative, on nudi poeziju, način pisanja koji vraća haotično
poreklo diskursa i značenje stvara umnožavanjem veza i asocijacija.”112 Kada
imamo na umu estetiku Džojsovog teksta, ne možemo izbeći njegovu
muzikalnost, pokretljivost i fluidnost. Jezik se kod Džojsa, kaže Siksu ,
razlabavljuje i postaje otvoren za višestruka tumačenja. Ta otvorenost,
ambivalentnost, višeznačnost i umnožavanje značenja, postaće i jedna od
odlika budućih tekstova Elen Siksu, a upravo takvu praksu će ona proglasiti
za écriture féminine. „Njen vlastiti glavni tekst o ženskom pisanju, "Meduzin
smeh"("Le Rire de la Méduse", 1975; "The Laughter of Medusa", prev.
1980), subverzivni smeh uspostavlja kao ključno obeležje ženskog pisanja, a
Džojsov uticaj na njen rad najsnažnije je izražen u njenoj upotrebi parodije i
igre rečima.”113
Smatra se da je 1922. godina vrlo važna za engleski modernizam. Tada je
konačno izdat Uliks, kao i T. S. Eliotova Pusta zemlja. Tadašnji centar
umetničkih dešavanja, Pariz, gde je Uliks prvi put i štampan, može biti još
jedna tačka u kojoj se Džojs i Kamingz povezuju. Pod uticajem dade i
nadrealizma nakon boravka u Parizu, upravo tih godina nastaje jedan
neobičan pesnički eksperiment koji je sprovodio E. E. Kamingz. Krajem
dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka, Kamingz se stalno vraćao
Parizu, putovao je puno po Evropi, upoznao Pikasa i mnoge druge likovne
umetnike, što se znatno odrazilo na njegovo kasnije stvaralaštvo. Mnogi
smatraju da je Kamingz, budući da je bio i slikar, zahvaljujući toj svojoj
sposobnosti da se izražava paralelno u dva različita medija, uspeo da iznese
revoluciju kada govorimo o tome kako pesma izgleda na papiru. Poznato je
da je Kamingz ujedno bio i prilično konvencionalan pesnik, da je pisao
sonete, ali taj deo njegovog stvaralaštva nema gotovo nikakvih dodirnih
tačaka sa onim eksperimentisanjem na polju jezika, očuđenim jezikom,
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apsolutnom dekonstrukcijom sintakse i leksike i tako radikalno igrivom
poezijom o kojoj će u ovom radu biti reči.
Može se reći da je ovakav vid pisanja koje ruši sva zadata formalna pravila,
pisanja koje krši pravopis, a setićemo se, Džojsov monolog Moli Blum je
karakterističan i po odsustvu svake interpunkcije, dok je u slučaju Kamingza
prisutna ona interpunkcija i oni grafički znaci koje nismo navikli da viđamo u
poeziji (zagrade, crtice), zapravo „sredstvo da se destabilizuju pretpostavke
da su gramatika, rečenična struktura i znaci interpunkcije po sebi bez
značenja, da bi umesto toga pokazala da su oni u stvari konstituisali
značenje i ponekad onemogućavali da se izvesne stvari izgovore.“114
Sve što je nastajalo u umetnosti Džojsa i Kamingza koju danas nazivamo
modernističkom, mada bi lako mogla da se smatra i postmodernističkom, ili
makar prelaznim oblikom, bremenito je neospornim sličnostima sa
odlikama pisma koje se može nazvati ženskim pismom, a pozicija koju oni u
svom pisanju zauzimaju slična je ženskoj, odnosno, poziciji margine. Žensko
pismo će biti uslovan okvir u koji ćemo ova dela staviti, kontekst u koji ćemo
ove tekstove smestiti, imajući na umu pre svega govor o jeziku, praveći pri
tom svojevrstan osvrt na revolucije koje su ovi pisci u svom delu izvršili na
planu jezika i teksta.
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2. ULIKS: TRAGOVI(MA) ŽENSKOG PISMA U REMEK-DELU DŽEJMSA DŽOJSA

Džojsova semiotika je poludela semiotika.
Ne semiotika ludila, već upravo poludela semiotika.115
Viktorijansko doba se uglavnom smatra periodom ustoličenja romana kao
najvažnije ali i najčitanije književne vrste, ali je to svakako i doba ustoličenja
patrijarhalnih vrednosti sa jakom institucionalizacijom mizoginije, kao i doba
vladavine cenzure, naročito kada je trebalo (pro)govoriti o seksualnosti.
Žene pisci su u viktorijansko doba neretko uzimale muške pseudonime ili su
bile dvostruko marginalizovane zbog činjenice da se bave pisanjem. „Kruto
licemerje viktorijanske etike“116 i „naglašeni materijalizam epohe“117,
pozitivizam i vrednovanje literature prema moralu, pouci, kao i isključiva
dominacija jednog načina pisanja, iz pozicije tzv. sveznajućeg pripovedača,
„suočili su pisce sa prećutnom, ali strogom zabranom svakog iole smelijeg
zalaženja u skrovite odaje ljudske psihe“.118 Džojs je, pre svega, pisac koji je
„oduvao paučinu s viktorijanskog shvatanja seksualnosti i prikazao je na
revolucionarno iskren način čime je smelo proširio granice ljudskog
duhovnog razvoja.“119
Prvi iskoraci iz viktorijanskog modusa književnog saopštavanja uglavnom su
predstavljali pokušaje eksperimentisanja unutar zadate forme ali bez
radikalnih zaokreta ili prekida sa tradicijom. Bilo je mnogo pisaca čiji se takvi
pokušaji mogu smatrati pretečama onoga što je Džojs uspeo da iznese do
kraja, menjajući književnost zauvek, strmoglavivši se u, kako je jednom
rekao Kiš, ambis ambiguiteta i jezičkih košmara kao veliki Učitelj mnogih
budućih autora.120
Jezik je, dakle, bio Džojsova „sirova građa i on ga je podvrgavao najstrožim
proverama i merilima koja se obično primenjuju u poeziji.“121 Prvih desetak
godina njegove književne karijere bilo je obeleženo dugom borbom sa
puritanskim izdavačima, gotovo uvek zbog slobodoumnosti, surove
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iskrenosti i beskompromisnosti koju je nosilo njegovo delo. Već u svojoj
knjizi Dablinci122 sačinjenoj od petnaest pripovedaka, počeo je da dovodi u
pitanje vrednosti na kojima se temeljilo irsko društvo, u kome su „ugodne
konvencije često prikrivale strahote siromaštva i unutrašnjih trvenja.“123
Jedno od važnih obeležja ove zbirke pripovedaka je smelost u izrazu, ali i
svedenost stila: „U Dablincima je Džojs, koji je izuzetno dobro vladao
jezikom, svoj rečnik svesno ograničio. To je delimično trebalo da ostavi
utisak skučenosti života kojim žive glavni likovi. Džojs koristi ograničen
rečnik u kome se reči poput „uzalud“, „beskorisno“, „zamorno“,
„beznadežno“ itd. ponavljaju iz priče u priču.“124 Tadašnji izdavači su tražili
„ublažavanje pojedinih izraza koji su na različite načine mogli da uznemire ili
povrede osećanja čitalaca“125; Džojsu, naravno, srećom, nije padalo na
pamet da se pozabavi vivisekcijom i sakaćenjem sopstvenog dela. Mogli
bismo, uz određene ograde, reći da Džojs u svesnom biranju pozicije
margine, svakako jeste zauzimao poziciju koja je slična poziciji žene u
patrijarhalnom društvu. On se odriče pripadanja „vladajućim strujama“,
bespoštedno istrajava u svom „otpadništvu“ od crkve / religije, irskog
nacionalizma, odbacuje religiju u korist istine tela ali i umetnosti; izgnanik je
iz društva – kako u najširem smislu, tako i u onom uskom, ličnom,
porodičnom ali i književnom, a sam je svoju poziciju najbolje iskazao rečima
da se u društveni poredak može uključiti samo kao probisvet. Kako čitamo u
Pismima Nori: „Pre šest godina, napustio sam katoličku crkvu mrzeći je iz
dna duše. Smatrao sam da je nemoguće da ostanem njen pripadnik zbog
nagona u mojoj prirodi. Objavio sam joj potajni rat dok sam bio student i
odbio sam da prihvatim mesta koja mi je nudila. Time sam od sebe načinio
prosjaka, ali sam zadržao svoj ponos. Sada vodim protiv nje otvoreni rat
onim što pišem, govorim i činim.“126
Elen Siksu o Džojsu govori kao o umetniku i Dablincu, prateći njegovu
samospoznaju kao i svest o istoriji Irske pod dominacijom Engleza, koji su
njegovu kulturu skrajnuli na marginu i odrekli mu vlastiti jezik. Pokazuje se
da je Džojs sve bolnije patio zbog te marginalizacije, i da je prolazio kroz
periode radikalne sumnje u vlastitu sposobnost da prihvati svoju istoriju.
Rešenje je našao u otkrivanju novog jezika, jezika koji je ujedno i postao
nekom vrstom arhetipskog obrasca iskustva za ženski subjekt, koji je
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marginalan u njenom društvu kao što je Džojs bio u njegovom i gde su oboje
bili izgnanici iz vlastitog jezika. 127
U okviru tadašnjeg viktorijanskog morala, Džojsove „aluzije i direktne
insinuacije na ondašnje ličnosti javnog društvenog života, slobodan izraz i
zahvatanje u neprikosnovene tj. tabuirane teme seksa i ljubavi, dugo su bile
prepreka objavljivanju autorove prve i jedine zbirke pripovedaka Dablinci.
Registrujući gotovo sve u svojoj okolini, Džojs je sa posebnom pažnjom i
zajedljivim zadovoljstvom, kako ističe Žan Pari128, unosio u svoje beležnice i
neumesnosti i nepristojnosti koje razotkrivaju izvesnu situaciju u okviru
umetnikove teorije o epifaniji. Otvorenost prema svetu, u smislu negiranja
tabua, koji su ograničavali slobodu još je izraženija prema činjenicama iz
umetnikovog sopstvenog života.“129 Džojs je svakim narednim delom
osvajao nove prostore slobode: zato je teško govoriti o Uliksu, a ne
spomenuti ono što je prethodilo na tom putu.
Nakon Dablinaca, uslediće usavršavanje proznog stila i preispitivanje
njegovih mogućnosti u romanu Portret umetnika u mladosti130, tako da je
Džojs već u vreme preseljenja u Pariz, 1920. godine, bio proslavljen pisac. U
Portretu Džojs odlazi korak dalje: tu pratimo kako njegov engleski jezik kroz
roman bukvalno „živi i odrasta sa glavnim junakom – od mucavog detinjeg
tepanja na početku do moćne tutnjave fanfara koje objavljuju stupanje
mlađanog, tek osvešćenog umetnika u neizvesnu, ali neodoljivu avanturu
života posvećenog umetnosti.“131 Ovaj roman se može smatrati Džojsovim
„umetničkim i životnim manifestom“132, pre svega zbog procesa
oslobađanja od svih stega – pripadnosti porodici, religiji i naciji kroz koji
prolazi glavni junak, Džojsov alter ego – Stiven Dedalus, ali mnogo više zbog
briljantnog jezika kojim je napisan. Džojs nam tu pokazuje kako se „savest
pojedinca može obrazovati i kako ona može da stvori sopstveni sistem
vrednosti, nezavisno od vladajućeg licemerja i poluistina koje vladaju u
društvu.“133 U Portretu vidimo i značajan iskorak u pokušaju da se jezikom
dočara čulno; tako je već „na uvodnoj strani predstavljeno svih pet čula: tu
priču mu je ispričao njegov otac134 (sluh), otac ga je gledao kroz staklo (vid),
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ona je prodavala bombone kao limunove kriške135 (ukus), kad se u krevetu
pomokriš, najpre je toplo, a onda hladno136 (dodir), njegova majka je stavila
mušemu. Mušema je imala čudan miris.137 (miris)“138
Uliks je svakako kruna Džojsovih napora da uprkos svemu piše o onim
oblastima ljudskog iskustva koja su prethodno smatrana „suviše niskim,
suviše ličnim, suviše intimnim ili suviše rizičnim da bi postala predmet
umetnosti.“139 Pisano sedam godina (1914-1921) u Cirihu, Trstu i Parizu,
objavljivano prvo u vidu nastavaka, a kao knjiga tek 1922. u Parizu, ovo delo
je nadraslo čitavu svoju epohu i predstavlja punu potvrdu Džojsovog genija.
Sve negativne ocene koje su izrečene o ovom delu zasnovane su ne na
književnim, već na „sumnjivim etičkim argumentima.“140 Zanimljivo je da je
objavljivanje Uliksa, na neki način, vezano upravo za žene: 1918. Margaret
Anderson i Džejn Hip počele su prve da objavljuju odlomke iz Uliksa u
njujorškom časopisu The Little Review (prethodno je Ezra Paund nagovorio
Džojsa da tamo pošalje svoje odlomke). Do oktobra 1920. objavile su skoro
pola romana, a onda je objavljivanje obustavljeno zbog opscenosti, po
privatnoj tužbi „Njujorškog društva za borbu protiv poroka“. Zabrana je
ostala na snazi sve do 1933. 1920. u Parizu, Džojs upoznaje Silviju Bič koja
kasnije (1921.) predlaže da se Uliks objavi u Francuskoj, sa čim se Džojs
odmah složio. Uliks je izašao iz štampe na njegov rođendan, 2. februara
1922.
Dženifer Berket uočava: „Od samog početka njegove spisateljske karijere,
Džojsovo delo, stavljajući žene u prvi plan, osvojilo je zanimanje i zadobilo
aktivnu podršku angloameričkih izdavačica i intelektualki.”141 Tokom
dvadesetih i tridesetih godina dvadesetog veka, Džojs je često bio
neizmerno važan pesnikinjama poput Mine Loj koje su pisale
eksperimentalnu modernističku poeziju.
Nakon Uliksa, došlo je Fineganovo bdenje142, roman pisan punih
sedamnaest godina, koji verovatno „još uvek čeka svoje prave čitaoce“143 i
za koji se često kaže da je zapravo pisan tehnikom toka podsvesti. U njemu
the Artist as a Young Man, Penguin Books, London, 1996, 7.
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nalazimo odjeke pedeset različitih jezika iz čitavog sveta. Ovaj roman u
potpunosti odražava duh vremena u kom je nastao – „Pikasa i džeza, Dalija i
Stravinskog, izlomljene perspektive satova koji se tope i sinkopiranih
disonanci.“144 Sve ono što je deo Fineganovog bdenja: „neologizmi,
izlomljena sintaksa, fragmentarnost i prebogata asocijativnost“145, možemo
naći u Uliksu u nešto blažoj formi. Uliks se može smatrati klicom književnih
postupaka koja će svoj vrhunac doživeti u Fineganovom bdenju, delu koje će
zaokružiti Džojsovo stvaralaštvo:
„Ono što je najbliže istinskom Tekstu jeste Fineganovo bdenje Džejmsa
Džojsa, knjiga koja je postala pomalo moderna u Francuskoj, kao rezultat
Bartovog teoretisanja. Fineganovo bdenje je uglavnom klasifikovana među
plemenite nepravilnosti naše književnosti. Naše čitalačke navike su
formirane na delima i ovaj Tekst je previše za njih. Brzo se umaramo njime,
ili ga osuđujemo kao beznačajan. Ali daleko od toga da je
beznačajan. Fineganovo bdenje je najsvesnije i najkreativnije smislena
(meaningful) knjiga u jeziku. Nedostatak jednog opšteg značenja je ono što
nas brine. Mora se uzeti reč po reč i rečenica po rečenica, dok se značenja
množe kako napredujemo. Fineganovo bdenje je Tekstualno, po Bartovoj
terminologiji, i uopšte poželjan spis, jer razvejava naše misli umesto da ih
koncentriše. Nedostaje mu konačnost, što je po Bartu dobro. Ima nečeg – u
pravu je – isposničkog u čekanju našeg zadovoljstva do kraja knjige.
Neprekidno zadovoljstvo koje on traži od Teksta svedoči o njegovom
sopstvenom neiskorenjivom hedonizmu čitaoca ili književnog kritičara.”146
Uliks je, najpre, okarakterisan kao „roman toka svesti“, baš kao što je i
roman Gospođa Dalovej, Virdžinije Vulf. Međutim, poznato je da se Vulf
zgražavala nad „primitivnošću i prostotom“147 Uliksa, ali se ipak smatra da je
upravo ovaj Džojsov „skaredan“ roman višestruko uticao na nju pre no što
će napisati svoj najpoznatiji roman, Gospođu Dalovej (1925.) Ipak, postoji
mnogo razloga zbog kojih je upravo Džojsov roman, a ne roman Virdžinije
Vulf, podesniji za analizu kroz prizmu ženskog pisma. Razloge za to, razume
se, tražimo i nalazimo samo i jedino u jeziku.
Pišući italijanskom kritičaru Karlu Linatiju, Džojs je o Uliksu rekao sledeće:
„to je ep o dve rase (izrailjskoj i irskoj) i istovremeno ciklus ljudskog tela kao
i pričica o jednom danu (u životu), “148 iz čega bismo zaključili da je Džojs o
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Uliksu govorio na vrlo nepretenciozan način, definišući ga kao „ciklus
ljudskog tela“ i tek još ponešto. Džojs je u tom svom epu, kako ga je sam
nazvao, usavršio tehniku toka svesti koja „oponaša način na koji svest
„govori“ samoj sebi – u složenim, fluidnim obrascima, nasumičnim
prekidima, nepotpunim mislima, polurečima itd.“149 Tvrdio je da je tu
tehniku „preuzeo i razvio iz zaboravljenog francuskog romana Les Lauriers
sont coupés Eduarda Dižardena, koji je kupio na staničnom kiosku.”150
Možda najbolju ilustraciju Kristevine teze o stvaranju pomerajućih subjekta,
subjekta u procesu, možemo naći u Uliksu: „Svet Džojsove proze je, sa
stanovišta svesnog subjekta, jedan drugi svet. Teško pojmljiv svet. U celini,
čak, zapravo nepojmljiv svet.”151 Za Džojsovu poznu prozu karakteristična je
„sve naglašenija otcepljenost u odnosu na uobičajene tokove svesti“152,
zatim „destruiranje semantike i gramatike govorenja i pisanja“153, kao i
izmeštenost u odnosu na zdrav razum, odnosno na „samosvesni
subjektivitet svesnog subjekta.“154
„Različite svesti kroz koje u Uliksu posmatramo svet, prirodno, svoje utiske
o tom svetu uobličavaju na različite načine: ponekad iskreno ili parodično
raspevano i glagoljivo, ponekad kroz škrte, eliptične i naizgled nedovoljno
jasne delove iskaza. No ta se prividna škrtost i nedorečenost Džojsove
tehnike toka svesti pažljivim čitanjem pretvara u neslućeno bogatstvo
aluzija, ideja i motiva, razgranatih u bezbroj različitih pravaca. Uz to, kao što
je svet junaka romana stvoren i definisan isključivo jezičkim sredstvima,
tako su i oni sami određeni svojim verbalno uobličenim iskazima i
razmišljanjima.“155 Iz ovoga proističe da se junaci sami konstituišu kroz jezik
koji im je dodeljen. Margot Noris je ovaj Džojsov pozni stvaralački postupak
označio terminom „desublimacija“ zbog „distorzije (ili, još bolje, negacije)
uobičajeno shvaćene sintakse.“156 Teško bi bilo reći koja to osobenost koja
se vezuje za žensko pismo i estetiku nije prisutna u Uliksu. Pogrešno bi bilo
da pomislimo samo na završni monolog Moli Blum i da se tu zaustavimo –
on je svakako najvažniji kad je u pitanju ova tema, najreprezentativniji i
najeksplicitniji deo romana napisan stilom koji je gotovo paradigmatičan za
žensko pismo, ali je bitno naglasiti da on to jeste upravo zbog načina na koji
je napisan, a nikako zbog puke činjenice da predstavlja pokušaj opisivanja
149
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ženskog toka svesti, mada su obe ove činjenice bitne i teško razdvojive.
Teško je zamisliti Uliks bez završnog poglavlja, odnosno, bez „glasa“ Moli
Blum. Smatra se da u Uliksu Džojs uspešno podriva autoritet Oca, pišući na
način koji omogućava čitaocima da slobodno uživaju u tekstu. Džojsovo
oslobađanje jezika teče paralelno sa njegovim oslobađanjem ženskog.
Žensko pismo vreba u gotovo svakom poglavlju Uliksa. Tok svesti muškarca,
Leopolda Bluma, premda sintaksički malo uređeniji, predstavljen je takođe
kroz niz asocijacija, velikim delom fokusiranih na telesno. Njega upoznajemo
u kuhinji, a prvi podaci koje o njemu dobijamo „tiču se njegovih
gastronomskih sklonosti.“157 Džojs nam diskretno sugeriše da nema mesta
za klasične opise književnih likova, odnosno da je vreme da se zađe i u
krajnje telesne okvire književnih junaka jer je upravo telo za Džojsa bar
dobrim delom podjednako važan izvor sopstva kao i racio. Dok se priseća
poljupca sa Moli Blum, svest Leopolda Blum funkcioniše gradeći sinesteziju
efekata: „meka i hladna od miomirisnih ulja njena me ruka dotakla,
pomilovala: gledala me netremice. Ja u zanosu ležim nad njom, pune usne
razmaknute, poljubio sam je u usta. Njam. Blago mi je gurnula u usta kolačić
topao i sažvakan. Bljutava masa koju su njena usta izmljackala slatka i opora
od pljuvačke ... Vrelo sam je dirao jezikom. Poljubila me. Poljubljen bejah.
Predajući se sva, mrsila mi kosu. Ljubljena, ljubila me je. Mene. A vidi kakav
sam sada. Pribijene, muve su zujale.“158
Kroz tok svesti Leopolda Bluma gotovo uvek se mešaju istovremena
privlačnost i gnušanje nad telesnim:
„Muškarci, muškarci, muškarci. Sede na visokim stolicama pored bara, sa
šeširima zabačenim na teme, za stolovima viču da im se donese još hleba,
besplatan je, kao vuci proždiru bljutavu hranu, oči im iskolačene, brišu
vlažne brkove ... Nova isporuka mikroba. Čovek sa dečijom salvetom
umrljanon sosom i zadenutom u košulju halapljivo je gutao supu. Jedan je
pljuvao na svoj tanjir; polusažvakan zalogaj: nema zuba da ga
žvakažvakžvaće ... Jesam li i ja takav? Videti sebe kao što nas drugi vide.
Gladan čovek – besan čovek. Rade zubi i vilice. Ne! O! Kost. “159
Ovaj odlomak gotovo da možemo podeliti u imaginarne stihove; jezik je
naglašeno ekspresivan, poetski, slike su snažni nosioci višestrukih značenja.
Možda bi se moglo reći da su sa formalne strane, u osamnaestom poglavlju,
odnosno monologu Moli Blum, pojačane gotovo sve tehnike i tendencije
prisutne u čitavom romanu, u malo razuđenijem obliku. „Običajnost
govorenja biva trijalizovana, ismejana, čak sasvim dislocirana. Poredak
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rečenice u celini (sintaksa), te gramatika, semantika, a isto važi i za strukturu
reči (za njenu fonološku organizovanost), naprosto ne odgovara našem
svakodnevnom iskustvu govorenja, mišljenja i pisanja.“160 Ipak, tek u
monologu Moli Blum jedna od glavnih osobenosti ženskog pisma narušavanje sintaksičkih struktura i sporadično nepoštovanje gramatičkih
pravila kao i narušavanje leksike vrlo uspešno potiskuju logičan jezik na koji
smo navikli stvarajući neku novu jezičko-telesnu logiku: „nakon dugog
poljupca ostadoh gotovo bez daha da reče mi da sam planinski cvet da smo
svi mi cvetovi telo žene da jedini put u životu da je rekao istinu za tebe
sunce sija da i beše mi drag jer sam videla da shvata i oseća šta je žena...“ 161
Ovakvim postupkom stvara se čulni, emotivni jezik, telesni prostor jezika
koji podrazumeva da telo diktira način komuniciranja teksta. U radikalnim
jezičkim eksperimentima ova razgradnja (dekonstrukcija) jezika se povezuje
i sa materijalizacijom zvuka; značenja su nestalna, samim tim i otvorena pa
su tekstovi nastali upisivanjem telesnog često na granicama
komunikativnosti.
„Zbunjen mnoštvom nejasnih referenci i složenim jezičkim obrascima,
nestalnim poput mora, novopečeni čitalac Uliksa mogao bi pasti u iskušenje
da odustane od daljeg čitanja. U jednom trenutku jezik se doista lomi na
besmislene oblike. Slušaj: četvororečni jezik talasa: siiisu, hras, rsiis, uuu.“162
U mnogim delovima Uliksa ostaje nam samo da poslušamo savet, odnosno
upravo da slušamo. Uostalom, Džojsov moto kog se pridržavao prilikom
pisanja bio je: ako nisi siguran, čitaj naglas. Stiven uspeva da uhvati jezik
mora u rečima koje je sam skovao omogućivši nam da kroz jezik čujemo
„razbijanje talasa i penu koja se povlači kroz šljunak.“163 Uliks vrvi od
eliptične i parataktične sintakse, u njemu se rečenice nižu na neobičan i
neobavezan način, što je takođe odlika ženskog pisma. Svako poglavlje
predstavlja jedan drugačiji vid saopštavanja, neka poglavlja su prepuna
dijaloga, neka su koncipirana kao odlomci drame, neka obiluju
kvazididaskalijama koje se prostiru na pola stranice, ima tu i katehizisa, ali i
ironije, igrivosti: „Usta su mu oblikovala dah koji je izlazio, bez reči: oooiiiha,
tutnjava kataraktičnih planeta, okruglih, užarenih, što tutnjeći odlaze
dalekodalekodaleko“164. Neki delovi podsećaju na Beketove drame apsurda:
„Pet je konobar tvrd na ušima. Pet je konobar koji čeka dok vi čekate. Hi hi
hi hi. Čeka dok vi čekate. Dok vi čekate ako čekate on će čekati dok vi
160
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čekate. Hi hi hi hi. Ho. Čekati dok čekate.“165
„Ovome je baš prigustilo.
A kad bi...
O!
A?
Ne...Ne.
Ne, ne. Ne verujem. Ma, ne bi valjda?
Ne, ne.“166
Jezička skepsa ali istovremeno i odnos prema tekstu kao apsolutu,
sinkretizam žanrova koji je toliko očigledan u Uliksu, gde je gotovo svako
poglavlje demonstracija jednog samosvojnog i drugačijeg stila pisanja, sve
su to istovremeno i odlike ženskog pisma. Činjenica je da je Siksu koncept
ženskog pisma velikim delom i zasnovala upravo na Džojsovom jeziku i da je
on takoreći poslužio kao model.
U Uliksu ima izrazitog i ne uvek na prvi pogled jasnog prisustva
intertekstualnog, inkorporiranja računa ili notnog zapisa167 u tekstualno. Tu
je i mešavina ili polifonost fontova –kurziv odnosno italik, velika slova,
imitacija novinskih naslova, mala slova.
Kritika crkve i irskog nacionalizma je oštra, kao i kritika cenzure i uopšte
ustaljene dihotomije po kojoj je telesno smatrano za drugorazredno i nisko.
Džojs je u tekstu izvrgao ruglu uglađenu spoljašnjost i krute manire koji nisu
u skladu sa unutrašnjim stanjem i čestom moralnom izopačenošću: „Pre
pada Adam jeste tucao ali nije grešio. Neka ga, nek viče: rumene usne i
jedro telo. Nije taj govor ništa lošiji od njegovog. Kaluđerske reči, zrnca
brojanice zveckaju im za pojasom: prostačke reči, krupne grudve zlata
čangrljaju im u džepovima.“168
U jedanaestom poglavlju Uliksa dominiraju uho i muzika. Početak poglavlja
obeležen je eliptičnom sintaksom gde šezdeset fragmenata na početku
predstavljaju najavu muzičkih motiva kojima to poglavlje obiluje, pri čemu
se svaki od tih motiva pojavljuje kasnije u razvijenom obliku, upravo prema
tom redosledu. Kritičari se uglavnom slažu da ovo poglavlje ima ‘muzičku’
strukturu fuge.169 U istom poglavlju, Blum kasnije „postaje trijumfalno
komičan muzički instrument.”170
Blum oseća nadimanje gasova, ali se suzdržava jer pored njega prolazi
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dama. „Ljuljavoblumoljigavi Blum pročita svoje poslednje reči. Tiho. Kad
moja domovina zauzme svoje mesto među.
Prprprak.
To čini samo geak.
Tff. Oo. Rprr.
Narodima zemlje. Nikog iza. Prošla je. Tad i samo tad. Tram. Kran, kran,
kran. Povoljna pril. Pozor! Krandlkrankran. To je sigurno od crnjaka. Da.
Jedan, dva. Neka moj epitaf bude. Kraaaaa. Napisan. Ja sam…
Pprrpffrrppff. Gotovo.”171
Iz ovog odlomka biva jasno koliki je napor Džojsa da istraži materijalni
aspekt jezika. U podtekstu učitavamo prećutnu ironiju kada je reč o
visokoparnim govorima: ono što Džojs „hoće da kaže“ jeste upravo
postignuto izjednačavanjem govora u italiku koji predstavlja završnicu
oratorijuma Sedam poslednjih reči koju Blum čita i simultanog govora
stomaka/ gasova, odnosno uspelim mešanjem ova dva „registra”. U Uliksu
možemo naći čitave pasuse, gotovo stranice sastavljene „od zbunjujuće i
naoko besmislene zbrke reči“172 ili muzičkih efekata, pa i pravih uspelih
melodija. Misleći na Molinu kosu, koja joj u pramenovima pada na ramena,
Blum „oponaša muzički triler“173: „Njena valvalovitavalomvalvalovita kosa
ne-očešljana-a.
Arpeđo je muzička figura koja označava pauzu između nota. Način na koji
Blum ustaje, u položaju harmonike, predstavljen je jednom „arpeđo“ frazom
iz koje su izostavljeni samoglasnici, pa tako „Blum ustade“ postaje
BLMSTD.“174
Dakle, čak i kada ovako eksperimentalan jezik nalikuje proizvoljnom, on
uvek upisuje neku logiku, gotovo uvek je promišljen, sama njegova
materijalnost upućuje na neka značenja ili čitanja, odnosno materijalnost
konstituiše a žensko pismo počiva upravo na ovakvim postavkama. Jedno od
jezički interesantnih poglavlja Uliksa svakako je i ono u kome „Blumovo
voajersko uzbuđenje, njegova erekcija i orgazam prolaze kroz filter Gertinih
„raspekmeženih“ sanjarija dok posmatra večernji vatromet. A onda sunu
uvis raketa u nebo, još nevidljivo, i Oh! Odjeknu prasak, i Oh! I raketa se
rasprsnu kao bolan vrisak Oh! I svi povikaše Oh! Oh! Pomahnitali od zanosa,
a iz nje šiknu mlaz zlatnih vlasi koje se razasuše.“175 Kontrastiranje ovako
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eksplicitno seksualno obojenog jezika sentimentalno obojenom jeziku Gerte
može se tumačiti i kao prećutna kritika takvog vida proze dominantne u
viktorijansko doba. Neki kritičari smatraju da je lik Gerte antipodan liku Moli
Blum a da se to najbolje očitava u jeziku kojim su svaka ponaosob
predstavljene.
Od istraživanja zvuka odnosno govora talasa u Uliksu, dolazimo do, u
Fineganovom bdenju, radikalno eksperimentalnog pokušaja da se jezikom
prenese govor grmljavine, pri čemu Džojs gradi reč od čak stotinu slova kao
što je ova onomatopejska reč:
bababbadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrov
arrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk.176
Mada je uočljivo da je i u Uliksu prisutno slično poigravanje sa titulama u
dvanaestom poglavlju kada Džojs uz sprdnju nabraja delegate: „Poleks
Pederevski, Gospuding Trtmrt Kraćimubrčić, her Hurhausdirektorprezident
Hans Čučnistanikof,
Nacionalgimnaziummuzeumsanatorijumisuspenzorijumordinariprivantdoce
ntistorijespecijalniprofesordoktor Krigfild Iberalgemajn.”177 U istom
poglavlju on upotrebljava usklike i pozdrave na različitim jezicima, što će
gotovo postati credo u ineganovom bdenju: „dok su još više uzbuđeni strani
delegati veselo klicali uglas, hoch, banzai, eljen, zivio, chinchin, polla kronia,
hiphip, vive, Allah.178
Kada uporedimo monolog Moli Blum i ostale, mnogo radikalnije tekstualne
prakse koje postoje u Uliksu i, kasnije, u Fineganovom bdenju, možemo
zaključiti da tok misli Moli Blum ne obiluje tolikim nelogičnostima i jezičkim
igrarijama, odnosno da se u njemu ne iscrpljuju svi elementi ženskog pisma
koji su prisutni u ovom Džojsovom romanu. Monolog Moli Blum je ipak
radikalno inovativan, pa se smatra čak i nekim vidom prelaza između
između ova dva dela. Ovaj njen monolog nije samo tok svesti, to je jedan
autonomni monolog, kako ga je definisala Dorit Kon.179 Autonomni
monolog, prema ovoj autorki, predstavlja kontinuirani unutrašnji monolog
koji se zasniva na apsolutnom podudaranju vremena i teksta. Proticanje
vremena je ekvivalentno ispisivanju teksta odnosno nizanju reči, pri čemu
nema vremenske manipulacije pripovedača koja se inače vrši metodama
digresije, retrospektive ili sažimanja. Tok svesti Moli Blum potvrđuje
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pretpostavku da misli teku znatno brže od govora, da se nižu asocijativno,
putem neke druge unutrašnje logike.
Jezik Uliksa postavlja telo za izvor sopstva i književnog glasa, a telesno
dovodi do krajnosti. To je govor o onom svetu „privacije i sekrecije“, koji je
definisala Lin Hadžinien, o svetu koji je, naročito u viktorijansko doba,
smatran drugorazrednim, trivijalnim i skarednim. Jezik je bizaran, na
momente čudan, razbijen pa sastavljen. Sama struktura teksta oponaša
nesvesno, odnosno jeste nesvesno. Nema nikakvog prepričavanja, već
imamo utisak da se tekst otelotvorio i da se događa. On nastaje, ispisuje se,
svest teče, događa se. To je Džojsova tekstualna praksa.
„Monolog Moli Blum, u skladu sa Džojsovom predstavom o tome kako
funkcioniše ženski um, teče kao bujica, bez znakova interpunkcije i bez
predaha između rečenica, ali sa čvrstom i jasnom unutrašnjom logikom, ne
uvek primetnom na prvi pogled.“180 Moli nas bez ikakvih upozorenja uvlači u
privatnost svoje svesti in medias mentis.181
Postoje mnoge studije o tome da je književni predložak za lik Moli Blum bila
upravo Džojsova životna saputnica, Nora Barnakl. Jedna od najznačajnijih
studija na tu temu je knjiga američke novinarke i spisateljice irskog porekla,
Brende Medoks pod nazivom Nora – stvarni život Moli Blum.182 Knjiga je
važna i zbog rušenja ustaljenog uverenja da je Nora bila neobrazovana,
sitna, potčinjena žena, nezainteresovana za književnost, polupismena,
drugim rečima – apsolutni Džojsov antipod, što je povlačilo upitanost nad
mogućnošću da je pisac Uliksa ceo svoj život proveo sa takvom ženom.
Medoks „feministički hrabro ističe kako Norin uticaj na oblikovanje glavnih
ženskih likova u Džojsovim delima, tako i njen neposredan uticaj na sam
piščev život“183, opisujući je kao slobodoumnu, „samosvesnu, inteligentnu i
duhovitu osobu“184. Bez namera da pravimo usiljene paralele između Nore i
Moli Blum, sa svešću da nekakva veza sasvim neizbežno postoji, ali da je
manje-više irelevantna za književno delo, ipak, ne možemo zanemariti
Pisma Nori, koja, iako pisma smatramo neliterarnim žanrom, nude
predstavu čulnog sveta koji je itekako bitan za poimanje Džojsovog dela:
„Ono što je Džojs izrazio u svojim pismima antipodno je predstavi o sterilnoj
ženi. Predstava o čulnoj ljubavi i dalja požuda za telom, dovedeni su kod
Džojsa do paroksizma.“185
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Džojs često prevodi telesno u tekstualno bez nekog procesa koji bi
podrazumevao značajnu dozu sublimacije. Dokaze za ove tvrdnje imamo
prilike da čitamo u Pismima Nori: „Sećaš li se ona tri prideva koje sam
upotrebio u Mrtvima govoreći o tvom telu. To su ovi: muzikalno,
tajanstveno i namirisano.“186 Džojs u pismima tako govori i o pesmi (baladi)
- Devojka iz Ogrima – koju je čuo od Nore i njene majke i koja mu se toliko
dopala da je završetak pripovetke Mrtvi zasnovao na njoj. „U pesmi se
govori kako žena koju je zaveo i napustio lord Gregori dolazi po kiši sa
detetom u naručju i moli da je puste u njegovu kuću.“ 187 Ovde se ne
iscrpljuju svi primeri koji jasno ukazuju na transponovanje, nekad više nekad
manje očigledno, stvarnosti koja se ispisuje u pismima u književno delo.
Mnogo je bitniji aspekt telesnog i čulnog u ovim pismima. Ako uzmemo u
obzir Bartovu tezu o zadovoljstvu teksta / tekstualnog, odnosno tezu da je
„pisanje pisama dokaz želje samog teksta“188 shvatićemo da „ovakvo
zadovoljstvo u pisanju započinje u trenutku telesnog osamostaljivanja
započetih ideja, a onda se ono čini mogućim, uverljivim i neupitnim upravo
u realnosti teksta koji u produžetku čula telesno-tekstualnom sintezom
iskazuje epifaniju Džojsovog kovertiranog erosa.“189 Objašnjavajući vezu
između realnog, simboličkog i virtuelnog, u filmu-predavanju Realnost
virtuelnog190, Slavoj Žižek navodi primer upravo Džojsovih i Norinih pisama,
govoreći o njihovom fascinantnom erotskom stepenu zalaženja u telesnost
koja prevazilazi seksualnost, odnosno zadivljujućem stepenu prihvatanja
jedno drugog i svih telesnih elemenata, svega onoga što jedno telo može da
proizvede počev od znojenja, neprijatnih mirisa i zvukova do telesnih
izlučevina i fekalija , što je sasvim suprotno idealizaciji koja obično isključuje
sve ove aspekte i usredsređuje se na čistu mentalnu sliku.
Čitamo u pismima da bi Džojs ponekad želeo da postane integralni deo
Norine materice, kao da je ona za njega otelotvorenje apsolutno svih
postojećih uloga koje jedna žena može da ima: „majčice moja, primi me u
tamno svetilište tvoje materice“191, jedan je od mnogih načina na koji joj se
Džojs kroz pisma obraća. Naziremo vezu između pisama Nore i Džojsa, lika
Moli Blum i uopšte erotskog u pismu, naročito kada je u pitanju idealizacija
žene i ženskog principa. O tome piše i Petar Jevremović u svom eseju Džojs i
psihoanaliza:
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„Idealizacija žene, ženskog tela. Norinog tela, tela Moli Blum. I, napokon,
tela Ane Livije Plurabele. Od Nore se očekuju (doslovno) prljava pisma. I
ona, dakle, piše. Tačnije, sam Džojs (pisac) od nje (koja je bila sve samo ne i
pisac) očekuje da piše. Sanjam te ponekad, piše on Nori, u sramotnim
pozama. Zamišljam stvari koje su toliko sramne da ih neću zapisati sve dok
te ne vidim kako pišeš. Pisanje, znači, može biti uzbudljivo. Erotizovano.
Štaviše, ne morate biti pisac, da bi vaše pisanje bilo erotizovano. Naprotiv.
To nije sporno, ipak, za književnost nije dovoljna Nora, tj. njeno pisanje.
Potreban je i Džojs. Njegovo pisanje.“192
Ako malo razmislimo o poslednjoj rečenici iz citata, shvatićemo i značaj
monologa Moli Blum, odnosno značaj Džojsovog pružanja glasa upravo tom
liku i upravo na ovaj način.
Napisano je mnogo toga o temi majčinstva u Uliksu. Čitavo četrnaesto
poglavlje je, recimo, posvećeno bolnici, porođaju, embrionima, babicama,
plodnosti. Ovde se mešaju ritualno, pagansko, keltsko i naučno, medicinski
ustanovljeno. Smatra se da Uliks „prati žensku životnu putanju, krećući se
od postelje do postelje: nevestinske, porodiljske, samrtne.”193 Ne možemo
izostaviti još jednu važnu činjenicu a to je odsustvo oca ili potraga za
figurom oca koja je prisutna u Uliksu, odnosno jako i neosporno prisustvo i
govor o majčinstvu kao i o plodnosti. Leopold Blum je otac bez sina, Stiven
Dedalus je sin bez oca. Uplitanje teorijskog, prisutno naročito u poglavlju u
bolnici, brisanje razlike između književnosti i teorije, jedna je od uobičajenih
odlika ženskog pisma. Ako uzmemo u obzir Kristevine obrasce ženskog
pisma, odnosno odbijanje prihvatanja poretka Logosa (ili Zakona Oca), onda
nam se otvara još jedna važna dimenzija ovog odsustva, a to je potraga za
logosom. „Tamo gde je bio – ili, još bolje, tamo gde bi trebao biti – očinski
logos (razum, red, diskurzivni poredak, trijangulacija figura u porodičnoj
drami) događa se vakuum. Odsustvo oca. Kolaps logosa. Psihoza. Odsustvo
jezika. Odsustvo daha. Glad. Glad za jezikom i glad za mlekom. Nedostaje i
Otac. Falus. Bog. Smisao. Uliksom odjekuje čudna molitva. Molitva ocu (ili
Ocu)... Simbolički gledano, poprište događanja je materica, prelingvistička
(Kristeva bi rekla semiotička) vulva. Ono njeno cèra. Massa confusa.”194 Za
Džojsa, prema Siksu, ključna stvar je „upotreba jezika da bi se osujetila vlast
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Oca.”195 Otuda u njegovom delu važnost jezičke igrivosti, ironije, parodije i
pastiša, koje „priznaju vladavinu Zakona u diskursu samo da bi je oborile.” 196
Zaokruženost sintakse najbolje predočava ono Molino, žensko (čak
orgazmičko) „da“ s početka, koje je umnoženo još jednim, završnim,
konačnim „Da“, formirajući krug – završavajući tok jedne svesti tamo gde je
ona i počela, ujedno vršeći i destrukciju vremensko-prostornih koordinata,
jer se radi o krajnje asocijativnom sledu. Ipak, Molina svest nije apsolutno
kružna, ona je to samo na planu forme – kroz jezik nam se takvom
predstavlja. Neki kritičari smatraju da Molina svest nije apsolutno
nelinearna, kao i da je važan presek tog monologa tačka u kojoj Moli dobija
menstruaciju, tačka od koje njene misli dalje sve jasnije bivaju uperene ka
budućnosti, a iz koje polako nestaju sećanja.197
Ako znamo da žensko pismo postavlja marginalan glas u prvi plan,
subjektivnost umesto „objektivnih“ istina, individualnu svest nasuprot
kolektivnoj, onda je monolog Moli Blum prava paradigma ženskog pisma.
Najprisutnije i najočiglednije karakteristike ženskog pisma u tom tekstu jesu
svakako krajnja subjektivnost – tim pre što se radi o toku (njene) svesti,
sklonost kvaziusmenom saopštavanju, govor isprekidan uzvicima (najčešće
se javlja „kvaziinvokativno O“), (retoričkim) pitanjima, oslovljavanjima, tu je
i vrlo visok stepen asocijativnosti gde asocijacije bivaju materijalizovane
kroz tekst neposredno i bez cenzure, metodom „polilogike“. Taj njen tok
svesti se ceo odigrava u krevetu, izuzev kratkog „izleta“ do kupatila, njena
svest teče upravo kao voda, na širem planu simboliše životni ciklus,
plodnost, samim tim što gradi krug, ženski princip, rađanje i umiranje. Dok
traje njen monolog, nadražaja iz spoljašnjeg sveta je malo, što je situacija
koja je najpogodnija za ovakav književni modus. Analizom ovog
autonomnog monologa i podelom na logične delove koje bi gradile celine
(rečenice), može se utvrditi da bi veliki broj rečenica zapravo završavale
uzvičnikom. Prevlast imaju „naglašeno ekspresivni oblici“198, „emotivni
ekspresivni signali“199, očigledna preterivanja, „patetična anksioznost ili
nesigurnost“200 praćena uvodnom formulom „pitam se“. Ovakav vid
saopštavanja potire bilo kakav komunikativan cilj, nema slušaoca, zato su
sva pitanja zapravo retorička pitanja, ali je uočljivo da Moli pre svega
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postavlja „egzistencijalna pitanja“201 uperena „protiv apsurdnog poretka
univerzuma.“202
Žensko pismo uzima svakodnevne, trivijalne, „male“ teme, a odbacuje
velike, metafizičke teme koje pretenduju na iskazivanje nekih opštih istina:
„nadam se da nikad neću postati takva čudo jedno da nije tražila od nas i da
pokrijemo lica ali bila je školovana žena nema šta stalno je trtljala gospodin
Riordan ovo pa gospodin Riordan ono sigurno je jedva čekao da je se
oslobodi i onaj njen pas stalno je njuškao moje krzno i pokušavao da mi se
podvuče pod suknju naročito onda kad ipak dopada mi se to što je ljubazan
prema starim ženama i prema konobarima i prosjacima...“ 203 Tok svesti Moli
Blum ima određeni autobiografski karakter i visok stepen egocentričnosti.
Njen govor je konkretan, na momente vulgaran; primetna je i oštra
polarizacija kroz upotrebu imenica „mi“ – koja se najčešće odnosi na sve
žene, i „oni“ – koja se odnosi na muškarce, kao i zamenica „one“ – kada
neprijateljski govori o drugim ženama, ističući neku svoju osobinu kao
superiornu. Struktura autonomnog monologa podrazumeva apsolutnu
zatvorenost u sebe, što je paralela zatvorene strukture samog tela/
telesnosti i događanja unutar njega. To je još jedna u nizu veza između
teksta i tela u ovom poglavlju.
Odbacivanje velikih tema prisutno je, pak, u čitavom Uliksu. Trivijalnost
svakodnevice i života uopšte jeste Džojsova tema koja se ispostavlja pravim
i dostojnim pandanom Odiseje, ako uopšte više ima smisla porediti Uliksa sa
tim delom. Džojs uspeva da stvori novu mitologiju, mitologiju „koja izrasta iz
prividne trivijalnosti svakodnevice.“204
Činjenica da je čitav Uliks, sve te različite svesti različitih junaka, ti govori
različitih tela, smešten u jedan jedini dan, jedan 16. jun, govori o
opredeljenju za labavu izgradnju događaja, više istovremenih fabula,
odnosno jedan, za tradicionalne književne pojmove vremena i mesta radnje,
pomalo „iščašen“ postupak. Džojsa ne zanima linearno, već ciklično vreme:
„Oporicanje kao dijalektička uspostava novog kvaliteta, drugosti. Teksta kao
drugosti. Kao druge scene. Subverzivnog teksta. Teksta koji potkopava
paralizovanu okoštalost mrtve svakodnevice. Svakodnevice koja, pri tom,
svakako, ne mora nužno biti samo dablinska. Naprotiv. Oporicanje svesti,
oporicanje razuma, zdravog razuma. Oporicanje jednog centra, izgubljenog
centra, oporicanje laži, svake moguće transcendentalnosti Ja, tj. autoriteta,
Boga. Boga - ili Oca. Gramatike. Jezika... Starozavetni Jahve, na stranicama
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Uliksa, karikaturno je oslikan kao sakupljač prepucijuma. Centralni lik
hrišćanske tradicije, sam Isus Hristos, ogleda se u genuine Christine.”205
U Uliksu čitamo kako samo telo piše odnosno, upisuje se u tekst. Moli govori
o menstruaciji (Bože s nama nikad nije sve u redu 5 dana svake 3 ili 4
nedelje uobičajena mesečna uzbuna zar to nije grozno one noći sam dobila
iznenada onda kad smo jedini put sedeli u loži“206...da li mi to imamo
previše krvi u sebi šta li o Bogo moj teče iz mene kao more bar nisam
zatrudnela s njim...neću da upropastim čiste čaršave koje sam tek stavila
verovatno mi je pošlo zato što sam obukla čisto rublje dođavola
dođavola“207), ginekolozima i trudnoći („ali kad bi im neko dao samo delić
toga videli bi oni šta sam ja sve propatila s Mili niko ne bi verovao... on joj
svake godine napravi po jedno dete ili blizance uredno kao po satu“ 208), o
različitim aspektima seksualnih odnosa, o porođaju, dojenju („imala sam s
Mili grudi pune mleka dovoljno za dvoje... rekao je da bih mogla da
zarađujem funtu nedeljno kao dojilja bila sam sva nabrekla... bolele su me
kad sam je odbila od sise sve dok nije doveo doktora Brejdija da mi da
recept s beladonom“209) procesu odrastanja i buđenju seksualnosti svoje
kćerke Mili. Moli Blum ili savremena verzija Penelope, dobija pravo da
progovori o apsolutno svim aspektima ženske seksualnosti, o važnim
stvarima i – čak, zabludama. Proces dojenja je, recimo, u patrijarhalnoj
kulturi prikazivan uglavnom kroz idealizacije, kao nekakav vid blaženstva,
između ostalog i zato što se o njemu progovaralo iz muške perspektive, ali
Moli govori i o mukama, ograničenjima, bolovima. S te strane posmatrano,
ma kako se na prvi mah njen monolog činio trivijalnim, on je važan jer se u
njemu pomaljaju teme koje se, moramo priznati, i danas, smatraju
drugorazrednim, a zapravo su veoma važne.
Iako na momente deluje mizogino jer žene ne predstavlja u najboljem
svetlu, monolog Moli Blum ipak pruža uvid u potencijalan ženski glas tog
doba a moglo bi se reći i da povremeno pruža svest o potčinjenom položaju
žene odnosno pobunu protiv poretka koji je smešta u takav položaj: („u
ovim godinama od toga žene samo propadaju nikakvog zadovoljstva tu
nema pretvaram se da mi je lepo dok on ne svrši pa onda svejedno sama
dovršim posao a od toga ti usne poblede...vredi samo prvi put posle je sve
samo odradi i zaboravi zašto moraš najpre da se udaš za muškarca da bi ga
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poljubila“210, „on se uvek sav svali na mene s onim svojim velikim bokovima
a i težak je pa je još i toplo od onih njegovih dlaka na grudima“211, „svet bi
bio bolji da njime upravljaju žene jer žene nećeš videti da se međusobno
ubijaju i kolju kad ste videli ženu da se pijana valja kao što oni rade ili da sve
do poslednjeg penija prokocka kladeći se na konjskim trkama da zato što
žena ma šta da radi zna kad treba da stane ma ne bi njih ni bilo na svetu da
nije nas ne znaju oni kako je to biti žena i majka kako i da znaju gde bi oni
gde bi svi oni bili da nisu svi imali majku da brine za njih“212, „ko li je to tako
uredio život ženama samo pranje i kuvanje i deca“213). Prisutne su opaske
na račun muškaraca koji u potpunosti zavise od žena, ponegde se stiče
utisak da su opisani kao kakve odrasle bebe:
„jer oni su takvi slabići i cmizdravci kad su bolesni treba im žena da ih leči i
kad im poteče krv iz nosa prosto da pomisliš tragedija“214, „premda u
postelji jeste izgledao muževnije s onom svojom tek izniklom bradom takav
je bio i otac sem toga mrzim zavoje i lekove onda kada je sekao kurje oči pa
posekao prst na nozi bilo ga strah da ne dobije trovanje krvi a kad bih se ja
razbolela baš me zanima kako bi me pazio samo što žena to naravno krije da
ne bi podigla uzbunu kao što oni rade“215, „naravno ima muškaraca koji
znaju da budu užasno nesnosni da poludiš od njih a o nama uvek govore
samo najgore što li uopšte traže da se udajemo za njih kad smo tako grozne
dabome zato što ne mogu bez nas“216, „kao nekakva velika beba na meni
oni bi svi hteli da trpaju u usta kakva sve zadovoljstva muškarci izmišljaju sa
ženama“217.
U njenom monologu se izdvajaju opisi muškaraca iz njenog, ženskog ugla, s
akcentom na preljubu ali su ta razmišljanja udružena sa svešću o sopstvenoj
nevernosti („samo što ja ne volim to silno lomatanje po krevetu a ako nije to
onda je neka kurvica sa kojom se negde spanđao ili je slučajno pokupio“218,
„znam ja šta osećaju ti mladići s paperjem na obrazima dok onako gluvare
svaki čas izvlače onu stvar“219, „razmišljam da li da mu ispričam sve do
detalja i nateram ga da to uradi preda mnom tako mu i treba on je kriv ako
sam preljubnica kao što reče onaj s galerije... zar to ne rade svi samo što
210
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kriju... inače nas On ne bi stvorio takvima tako privlačnim za muškarce“220),
Primetno je da zapravo Moli svodi muškarce na seksualne objekte i da retko
govori pohvalno o njima u nekom drugom aspektu („a njemu ono kao od
gvožđa ili kao nekakva šipka mora da je jeo ostrige“221). U monologu se
naziru njeni susreti sa različitim muškarcima, sa Bojlanom ljubavnikom, ali i
sa sveštenikom („mrzela sam ona ispovedanja kod oca Korigana oče on me
je pipkao i šta je tu loše a gde to pita on a ja budala kažem na obali kraj
kanala ne to nego gde po telu dete moje da li visoko na zadnjem delu nogu
da prilično visoko da li po onom delu tela na kome sediš da O Bože zar nije
odmah mogao da kaže dupe i da završi s tim...volela bih da me zagrli neki u
mantiji i da onako sav miriše na tamjan kao papa sem toga sa sveštenikom
je bezbedno ako si udata suviše oni vode računa o sebi pa posle njegovoj
ekselenciji papi daju nešto u znak pokajanja“222) pri čemu neposrednim i
ironičnim jezikom daje komentar na licemerje i korumpiranost crkve.
Švarc223 smatra da ne može biti slučajnost što Džojs gradi lik Moli Blum
dajući joj glas uperen protiv crkve u katoličkoj Irskoj. Moli uočava dvostruku
opresiju – od strane religije i od strane muškaraca koji je propovedaju,
odnosno uočava da su crkva i patrijarhalni poredak čvrsto oslonjeni i da se
podupiru. Moli Blum pruža uvid u (samo)svest žene u patrijarhalnom
poretku, kroz nju Džojs kazuje o osećanjima jedne žene – ona ne mora
uopšte biti tipična žena, ali je to žena koja kroz izvesna ograničenja ipak
pruža nagoveštaj nekih kasnijih promena i emancipacija.
Može se pomalo cinično uočiti da gotovo čitav vek nakon objavljivanja
Uliksa još uvek živimo u sličnom vremenu terora besprekornog izgleda kad
je reč o ženama: „rekoše predivno ocrtava stas 11 šilinga i 6 penija prikriva
onu ružnu širinu na bokovima treba skinuti malo sala trbuh mi je prevelik
moraću da ukinem pivo uz ručak ili ću se previše navići“224, „pitam se da li
od one kreme protiv sala ima ikakve koristi samo da ne preteram mršave
više nisu toliko u modi a podvezice toga bar imam one ljubičaste“225, „haljini
loše skrojenoj iz koje sam izgubila onu žičicu otpozadi ali one ponovo ulaze
u modu kupila sam je samo da njemu ugodim znala sam da ne valja
ništa“226, „samo što on misli da se bogzna kako razume u žensko oblačenje i
220
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kuvanje trpa u lonac sve što uspe da nađe na policama kad bih ja slušala
njegove savete svaki božji šešir koji stavim na glavu jel mi dobro stoji da taj
uzmi taj je u redu a šešir kao svadbena torta štrči s glave na sve strane i on
još kaže dobro mi stoji ili onaj kao šator što mi je padao niz leđa.“227
Moli je katkad začuđena nad sopstvenim telom ili muškim telom; njen
monolog je jedan mozaik želja i osećanja obojen autoerotičnim i
narcisoidnim mislima, u kome povremeno iskazuje želju da i sama postane
muškarac kako bi uživala u ženskom telu.
Neka feministička čitanja ukazuju na to kako glas Moli Blum nije nimalo
revolucionaran niti slobodan glas, zamerajući joj što ne ispada iz okvira
klišea, već prihvata ulogu koja joj je dodeljena, implicirajući da joj Džojs
svesno i namerno nije dopustio drugo do prihvatanja pravila igre u kojoj će
biti seksualni objekt koji se trudi da zadovolji postavljene standarde ne
misleći pri tom na svoje želje i potrebe, već isključivo na želje muškaraca.
Autorke koje zastupaju ovakvo čitanje tvrde da Moli sebe posmatra i
vrednuje isključivo na osnovu toga koliko je potrebna i poželjna drugima, i
potcrtavaju činjenicu da joj nije dato da govori, već da njena pobuna, ako je
i ima, ostaje unutar doma, unutar njenih misli, neiskazana. Posebno se
zamera što Moli prihvata tradicionalnu podelu žena koju nameće
patrijarhat, pa tako sudi o drugim ženama na osnovu njihovog izgleda,
zapadajući ili u ljubomoru i negativan doživljaj ili osudu. Ovakava
jednosmerna čitanja ukalupljuju lik Moli Blum u negativan doživljan žene i
ženskog, pa tako i njeno „da“ tumače kao potrebu da bude „spašena“,
odnosno prepuštena nekom muškarcu da je vodi kroz život.
Čini se da je to pomalo površno i jednostrano gledanje na glas Moli Blum
karakteristično upravo za anglosaksonsku školu feminizma čije predstavnice
Džojsu spočitavaju mizoginiju smatrajući da Moli Blum predstavlja tipičnu i
klišetiziranu ženu iz muške fantazije. Ljubomora i osuda kao i netrpeljivost
prema drugim ženama može da se tumači kao prihvatanje vrednosnih
sudova patrijarhata ali i kao stav nemirenja sa takvim stanjem stvari, ironija
uperena protiv svih žena koje ćute i neupitno prihvataju nametnuti poredak.
Tačno je da Moli sebe često doživljava i vrednuje kroz percepciju drugih kao
i da njen monolog obiluje stereotipima, ali se čini netačnom konstatacija da
ona nije svesna svojih želja i da nema slobodu da ih ispolji. Naprotiv.
Neosporno je da je ovaj glas kompleksan i da je vrlo važan jer progovara, ma
koliko naivno, o nekim temama na način koji se suštinski razlikuje od
tadašnjeg dominantnog književnog diskursa. Čini se da ovakva feministička
čitanja nisu u monologu uočila veliku dozu samoironije koja ne dopušta da
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on postane samosažaljivi vapaj žene u patrijarhatu, već je jedan lucidan i na
momente vrlo afirmativan unutrašnji monolog, osoben i ličan kao što su to,
uostalom, i tokovi svesti ostalih likova u romanu. Molina ispovest iz kreveta
jeste jedna asintaksička logoreična ispovest koja iako fokusirana na žensku
seksualnost, telesna uživanja, kuhinju i hranu, ulepšavanje i usmerenost na
fizički izgled i atribute, pruža određenu dozu slobode i pobune (ma kako ta
pobuna bila prećutna, ipak smo je svesni) jedinstvenu za likove žene u
književnosti tog doba.
Unutarnji monolog Moli Blum ekstremno fokusiran na fizičku i fiziološku
stranu čovekove prirode kontrastira visokom intelektualizmu u
razmišljanjima Stivena Dedalusa. „Predstavljajući taj drugi svet, tajnu
nesvesnog, Moli Blum svojim dugim unutrašnjim monologom završavajući
„Odiseju“ tone u sebe i svoju neizrecivu tajnu koja će za onog ko je pokušao
da je razume ostati zagonetna do kraja.“228 Jasno je da je Džojs smatrao da
je potrebno dati isti tretman telesnom govoru podsvesti (ili svesti) kao i
visokoparnom govoru prisutnom u nekim drugim poglavljima. „Telo.
Mnoštvo izolovanih percepcija i apercepcija. Telesni sokovi, izlučevine.
Mnoštvo svetova, mnoštvo simultano sapostojećih svetova. Govor postaje
idiosinkratičan, ritmičan. Fantazmatičan. Nedijalogičan. Neretko sasvim
otvoreno buntovan. Prkosan. Non serviam. Eufoničnost prepokriva
semantiku. Fantazam logiku. Bistrina i konciznost, metodičnost i
refleksivnost logosa - kao i svi drugi mogući derivati onog cogito - bitno
bivaju dovedeni u pitanje. Oporeknuti.”229 To je naprosto jezik u kome se
telo upisuje u svim pravcima.
Elen Siksu otkriva veliko polje neistraženog govora u Molinom monologu.
„Džojs je Moli Blum, koja leži i sanjari na svom krevetu, prikazao
prvenstveno kao telo i sveo je na reproduktivnu funkciju, "predodređenu",
kaže Siksu, kao i sve žene, "da bude nedruštvena, nepolitička, neljudska
polovina žive strukture". Siksu se usredsređuje na Molino sanjarenje, i na
prostor koji Džojs daje njenoj mašti (Cixous i Clément 1986: 85) i izdvaja
Molino čuveno "da", i tok potvrđivanja kojim se okončava Džojsov tekst.
Džojs, tvrdi, tu opaža nešto novo, sanjarenje ne muške već ženske želje, a
Moli "nosi Uliks sa sobom u smeru novog načina pisanja". Moli je tako
početna inspiracija za dugi razvoj u tekstu Siksu koji žensku želju i
kreativnost karakteriše kao ogromne, vrtoglave, otvorene i afirmativne - kao
suprotnost "litaniji kastracije" koja čini mušku želju. Ista obeležja svojstva su
ženskog pisanja koje je, kao i Džojsova Moli, obeleženo neposrednošću svog
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glasa i uživanjem u ženskom telu.”230
Forma monologa Moli Blum je snažno uticala na pisce, a moglo bi se reći da
se neki pisci i danas koriste „vežbom zvanom Moli Blum“ kao postupkom
koji koriste u svom pisanju. Evo jednog odlomka koji je jasno obeležen
takvim jednim „preslikanim“ postupkom, iz priče Kakav je ručak, Jelene
Lengold:
„na to je majka napravila jedno od onih svojih lica koja govore pogledajte
kako sam bezazlena i dobronamerna i pitala kakav je ručak uvek bi pitala
kakav je ručak pre no što bilo ko od nas stigne da je pohvali tako da je ipak
ispadalo da smo nepažljivi i neosetljivi i šta sve ne od čega nam je naravno
ručak presedao i dolazilo nam je bar meni dolazilo mi je da zviznem onu
hranu kroz prozor sa sve kineskim tanjirom sa nacrtanim žar-pticama.“231
Strategija pisanja zvana Moli Blum može se naći i kod mlađe generacije
pisaca kojoj pripada i Lana Bastašić. Ovaj odlomak se može čitati i kao
parodija monologa Moli Blum jer završava rečcom „ne“: „i ja ću da budem
ribar na ostrvu i da se utopim jer ne znam da pecam i ne znam da upravljam
brodom i ne zato što ne zato što neću nositi svoj notebook dobroveče čika
Slavko ne zato što žurim sad moram da nađem Baku sa Priglavcima i kažem
joj da mi je hladno da mi treba onaj jedan crveni par da nemam dovoljno
novca ali imaću možda sutra ili prekosutra ili neću imati nikada ali ona će
shvatiti ona će me napokon čuti zato što neće više biti tinejdžera i Jelene
Karleuše i Oskara popularnosti bićemo samo ja i Baka sa Priglavcima i Džim
šetaćemo pored Vrbasa tamo gdje su pronašli onu ubijenu djevojku tamo
ćemo šetati i razgovaraćemo o komplikacijama i o žuči i o tome kako se
pravilno pecaju ribe i o tome kako se postaje djevojka sa puderom i
ekstenzijama i ja više nikada neću pisati i neću kucati i neću škrabati ni
jednu jedinu riječ obećavam ni jednu ne zato što ne zato što ne ne NE!“232
Ostaje pitanje zašto je Džojs odabrao da monolog Moli Blum napiše na način
koji mi danas prepoznajemo kao écriture féminine. Daniel Švarc je smatrao
da je to zato da bi postigao da ovako slobodan tok asocijacija suprotstavi
artificijalnom stilu pisanja u drugim poglavljima. Osim što unosi novinu po
pitanju stila čime parira ostalim epizodama, upravo ovo poglavlje
uspostavlja onu toliko nužnu ravnotežu između telesnog i intelektualnog.
Nora možda nije mogla da piše u to vreme i u takvom sistemu, ali je pisao
Džojs za nju povrativši mesto svim ženama čije individualno iskustvo društvo
nije uvažavalo već je diskreditovalo kao inferiorno. Moli se razlikuje od
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Stivena Dedalusa i Leopolda Bluma ne samo po tome što je žena, već je ona
sasvim drugačija osoba, njen unutrašnji glas je eksperimentalan, slobodan i
bitno drugačiji od glasa Gerti Mekdauel kojoj je Džojs dao naivan glas tipične
viktorijanske staromodne žene. Za razliku od nje, Moli ne prihvata
dodeljene društvene uloge, ona se opire tradicionalnim društvenim
normama i stegama.
U Uliksu se mešaju: „hrišćansko i pagansko, čisto i prljavo, živo i mrtvo,
uzvišeno i puteno, teističko i agnostičko. Maskulino i feminino, animalno i
čovečansko. Božansko i banalno. Opsceno. … Novo pisanje. Novo čitanje.”233
Treba uočiti upravo ovaj niz – niz prisutan u čitavom Uliksu, kao u nekom
predderidijanskom pokušaju da se ukinu binarne opozicije kroz podjednaku
zastupljenost svakog binarnog para i istraživanje drugosti i marginalnog.
„Konačno, bar kada je u pitanju Moli Blum, uslediće afirmacija. Bljesak.
Gotovo usklik. Trenutak istine. Istine zbog koje postoji literatura. Istine zbog
koje postoji psihoanaliza. Ono njeno: yes I said yes I will Yes. Posle tog
posednjeg Yes uslediće tačka. Posle tačke - ćutanje... Telo. Koitus.”234
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3. TRAGOVI(MA) ŽENSKOG PISMA U POEZIJI EDVARDA ESTLINA KAMINGZA
Sintaksa E. E. Kamingza je poludela sintaksa.
Ne sintaksa ludila, već upravo poludela sintaksa.
Edvard Estlin Kamingz slovi za jednog od najavangardnijih ali i
najpopularnijih pesnika dvadesetog veka. Bio je nagrađivan i osporavan.
Dobitnik je nagrada Dial (1925.), specijalne Nagrade udruženja izdavača
SAD (1955.), nagrade Bollingen (1957.) i mnogih drugih priznanja. Osim što
je pisao poeziju, Kamingz je bio i slikar, esejista, napisao je nekoliko drama,
roman, pisao je knjige za decu. Studirao je na Harvardu, a potpisivao se
uglavnom kao e. e. cummings (malim slovima, nekad izostavljajući i tačke).
Kao umetnik, počeo je da izlaže 1919, i to u mnogim prestižnim galerijama u
Njujorku i Čikagu. Njegov poetski korpus se sastoji od oko dve hiljade i devet
stotina pesama i vrlo je raznovrstan. Možda bi bilo pretenciozno reći da je
Kamingzov pesnički eksperiment ekvivalent Džojsovom proznom, ali mu je
bez sumnje sličan. U svakom slučaju, to je jedan radikalan jezički
eksperiment. U ovom radu već pomenuta 1922. godina koja se okvirno
uzima kao ključna za evropski modernizam jer su tada objavljena dva
značajna dela Uliks i Eliotova Pusta zemlja, istovremeno je važna godina i za
avangardnu književnost sa druge strane Atlantika, jer je te godine Kamingz
„prvi put u američkoj književnosti objavio svoje postojanje”.235
Kamingzova poezija jeste pokušaj pisanja nakon ratnih iskustava i
predstavlja (mada nešto manje radikalan) američki pandan onoj, kako je
nemački teoretičar avangarde Piter Birger smatrao, jedinoj pravoj evropskoj
avangardi – dadi, odnosno dadaizmu. Pravimo paralelu sa dadom ali i
celokupnom evropskom avangardom zato što se ona upravo tih godina
događala a i zato što je Kamingz svakako stupio u kontakt sa njom, najpre
tokom svojih putovanja po Evropi – naročito Francuskoj i upoznavanjem sa
tadašnjim previranjima u umetnosti i raznim umetničkim pokretima.
Značajno je i njegovo putovanje u Sovjetski Savez, 1931. godine koje je
rezultiralo ogromnim razočaranjem u tamošnju diktaturu i nedostatak
slobode izražavanja intelektualaca i umetnika. Pre tog svog putovanja,
Kamingz je polagao veru u komunističko društvo; nakon putovanja – ostala
je knjiga – dnevnički zapis naslovljen Eimi ( u podnaslovu „I am“). Kamingz je
dosta putovao i po Severnoj Africi i Meksiku. Za njega se vezuju razne
kontroverze po pitanju njegovih političkih opredeljenja: deklarisao se kao
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liberalan, ali je poznato da je vatreno podržavao senatora Mekartija tokom
njegove kampanje progona komunista danas poznate kao „lov na veštice“.
Ono što bi trebalo naglasiti na početku analize Kamingzovog pesničkog
jezika jeste da je on zapravo bio i konvencionalan pesnik odnosno da je
tokom života pisao poeziju koja nije bila toliko revolucionarna na jezičkom
planu. To su bili soneti, balade, često je koristio ustaljene formule, akrostih
ili formu bluz pesme. Sve ovo ukazuje na praćenje čvrste forme i
povinovanje metričkim pravilima. Kada je reč o sonetima, veliki broj njih se
sastojao od četrnaest stihova sa neizbežnom rimom. Neke pesme su
satirične ili nose jasnu političku poruku, neke su dečje, šaljive i komične.
Neretko je prisutan upravo spoj rime i komičnog: „the way to hump a cow is
not/ to get yourself a stool/ but draw a line around the spot/ and call it
beautifool”.236
Tema njegove poezije često je bila ljubav i priroda, tako da je po tome blizak
romantičarskom nasleđu. Međutim, čak i u takvoj konvencionalnoj poeziji
nazirale su se određene inovacije. Na početku su to bile samo inovacije na
polju sintakse i uglavnom su se ticale neobičnog i pomalo zbunjujućeg
redosleda reči u rečenici, dok su interpunkcija i pravopis i dalje bili
uobičajeni. Povremeno je, istina, ubacivao namerne gramatičke greške ili
greške u pravopisu.
Važni uticaji na Kamingzovu poeziju bili su dadaistički i nadrealistički pesnici,
imažistički pesnici – Ezra Paund i Ejmi Louel. Međutim, smatra se da je
Gertruda Stajn i njena osobena ali osporavana poezija ipak ostvarila najveći
uticaj. Za Gertrudu Stajn se smatralo da je „poništavala linearnost poezije i
proze“237 kao i da je naglašavala „nelogično/logični haos psihe“238.
Ilustraciju za njen stil pisanja nalazimo u završetku pesme Suzi Asado:
„Šta je nokat. Nokat je sklad.
Sladak sladak sladak sladak sladak čaj.“239
Najveća sličnost među ovim pesnicima bila je upravo veza ili pokušaj
uspostavljanja veze između poezije i slikarstva, pokušaj primenjivanja
otkrića kubističkog slikarstva na književnost, odnosno – poeziju. Međutim,
ovde se ne radi o kubističkom pokušaju da se prikaže više nego što se inače
može videti odnosno o izvesnoj simultanosti gde se jedan predmet vidi
istovremeno iz različitih uglova, već u oslobađanju jezika koji bi „prikazao
236
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upravo onoliko koliko i vizuelna umetnost.“240
Verovatno nema prepoznatljivijeg pesnika od Kamingza. Deleći reči na
slogove, slova, uvodeći neobične znake i simbole, Kamigz je doveo u pitanje
sva tradicionalna poimanja poezije, teksta, prirode samog znaka, gramatike,
granica jezika, čitljivosti. Kao što za žensko pismo važi da upisuje telo, te da
se tekstualno kreće u svim pravcima, tako se i Kamingzova sintaksa kreće u
svim pravcima: „dijagonalno, vertikalno i horizontalno na papiru”241, pa je
mnogi nazivaju grozničavom sintaksom. Deljenjem reči na prave ili lažne
morfeme, tvorenjem nekoliko različitih reči unutar jedne, dolazi do
simultanog razbijanja (razgrađivanja) i tvorenja novih značenja. Time se
stvaraju neočekivane jukstapozicije i tekst se otvara ka mnogim čitanjima i
učitavanjima.
„Vremenski stešnjen između posleratne, posleratnih – “izgubljene” i
“egzistencijalističke” generacije, on se po vokaciji, gotovo neograničenom
vokabularu neologizama i načinu razbijanja stiha, novotarijama, ali i
poznavanju i poštovanju klasične strukture pesme (istina ređe) uzdiže
daleko iznad predstavnika svih pomenutih poetskih grupacija.”242
Obično se za početak njegove revolucionarne upotrebe „poludele sintakse“
uzima zbirka Lale i dimnjaci (Tulips and Chimneys), izdata 1923, odmah
nakon autobiografskog romana iz 1922, The Enormous Room u kome je
opisao svoja iskustva u privremenom zarobljeništvu u Francuskoj tokom
Prvog svetskog rata. Tulips and Chimneys su ujedno njegova prva zbirka
poezije. Pre toga je objavljivao u časopisu The Dial, 1920. i u nekim
zbornicima. U toj svojoj prvoj zbirci već je očigledna ekscentrična upotreba
redosleda reči u rečenici, odnosno rušenje konvencija sintakse i gramatike.
Zbirka je sadržavala erotske epigrame, ljubavne pesme, sonete, ali i oštru
satiru uperenu protiv nekih političara, generala, profesora, ljudi iz crkve.
Rukopis je originalno sadržavao 156 pesama, a objavljeno je 86. Cenzuru
nisu prošle neke otvorene pesme o prostitutkama, skitnicama i ljudima sa
margine. Originalni naslov je takođe izmenjen, pa su Tulips & Chimneys
postali Tulips and Chimneys. Najpoznatije pesme iz ove zbirke su All in green
went my love riding, Thy fingers make early flowers of, and Buffalo Bill's.
240

…to allow language, for all its inefficiencies in portraying pictorial images, to express as much as
the visual arts. The effect, in other words is to construct a parallel in poetry for painting… Rushworth
M. Kidder, Cummings and Cubism: The Influence of the Visual Arts on Cummings’ Early Poetry, Journal
of Modern Literature 7 (1979). https://www.jstor.org/stable/3831211?seq=1
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“sprung syntax that move vertically and diagonally, as well as horizontally, on the page”, Milton A.
Cohen, E. E. Cummings’ Sleight-of-Hand: Perceptual Ambiguity in His Early Poetry, Painting, and
Career, University of Hartford Studies in Literature 15(1983), 33-46, http://mapslegacy.org/poets/a_f/cummings/reviews.htm
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Već sami naslovi sugerišu oneobičavanje reda reči u rečenici (inverziju) i
uvođenje stila koji će se kasnije nepogrešivo vezivati upravo za ovog
pesnika. Imajući u vidu nezanemarljiv stepen neprevodivosti pesama kojima
ćemo se baviti u ovom radu, glavni izvor Kamingzove prevedene poezije
biće prevodi Roberta G. Tilija (ili će one biti date u originalu) upravo zato što
je on uspeo da očuva onaj vid jezičkog eksperimenta koji bi u jeziku na koji
se prevodi imao smisla, onu višesmislenost i igrivost koja će nam biti jedan
od glavnih elemenata koje ćemo razmatrati. Te elemente poezije
poredićemo sa odlikama ženskog pisma ali i sa jezičkom poezijom i raznim
drugim tekstualnim praksama.
U pesmi Buffalo Bill’s se naziru sintaksički i pravopisni kurioziteti premda u
blažem obliku, pa tako dolazi do vezivanja dve ili više reči:
onetwothreefourfive i pigeonsjustlikethat. Kamingz takođe pravi velike
prostore (beline) između nekih reči, dok neke druge reči reči spaja (kao da
se izgovaraju u jednom dahu), čime uspeva grafički da predstavi ubrzanje/
usporenje govora/ izgovaranja određenih delova teksta. Korišćenje reči
defunct umesto dead ukazuju na prizvuk homora i ironije a pesma obiluje
nekakvom superiornošću pesničkog glasa, likovanjem nad smrću.
Pesma All in green went my love riding bi mogla, s druge strane, da se
okarakteriše kao balada:
All in green went my love riding
on a great horse of gold
into the silver dawn
four lean hounds crouching low and smiling
the merry deer ran before…243
Zanimljivo i dovoljno lucidno – Kamingz je pesme koje nisu bile uključene u
prvu zbirku objavio 1925, kao samizdat. Zbirku je naslovio jednostavno &
(ampersand). Nije teško zaključiti šta Kamingz ovim naslovom poručuje – da
neće odustati od kombinovanja reči sa grafičkim znacima i od svog
razbijanja sintakse – već da će tu svoju praksu samo radikalizovati. Kada
govorimo o njegovoj poeziji pisanoj u slobodnom stihu bez metričkih šema
ili rime, onda najčešće mislimo na sve one novotarije koje podrazumevaju
neologizme, igre sa interpunkcijom i rasporedom reči, delova reči ili slova na
papiru, odnosno eksperimente prilikom kojih se gubi distinkcija između reči/
slike. To je očigledno u primeru gde slovo „o“ postaje znak koji označava i
pun mesec:
243
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„mOOn Over tOwns mOOn”.
Ovako radikalno inovativan odnos prema sintaksi i poetskom jeziku i odnos
prema slikovnom u jeziku nije naišao na razumevanje. U svom eseju
posvećenom Volasu Stivensu i Kamingzu iz 1924. Edmund Vilson je pisao o
tome kako je Kamingzova neobična interpunkcija znak njegove nezrelosti
kao umetnika kao i da su rezultati koje time postiže krajnje ružni a da
njegove pesme na listu papira izgledaju grozno.244
Godine 1926. Kamingz izdaje zbirku poezije naslovljenu „is 5“ koja je bila
podeljena na pet delova i sadržavala je osamdeset osam pesama. U ovoj
zbirci najveći je broj satiričnih pesama ili pesama koje nose neku političku
poruku (najčešće antiratnu). Najpoznatije pesme iz nje su „my sweet old
etcetera“, „since feeling is first“ i „i sing of Olaf glad and big“. U zbirci su
uočljiviji još slobodniji iskoraci kada je u pitanju eksperimentisanje sa
pravilima nizanja reči u rečenici.
Poznato je da je Vilijam Karlos Vilijams na pitanje da li je Kamingzova pesma
(im)c-a-t(mo) / b,i;l: e zaista pesma, odgovorio da nije, odnosno da možda
Kamingz to smatra pesmom, ali Vilijams svakako ne. Radi se o jednoj vrsti
ideograma koji bi trebalo da predstavlja mačku koja se ne kreće. Neki su u
tim pesmama učitavali diletantizam, drugi – iskonski pokušaj da se pesnički
jezik istraži s lingvističke strane. Evo kako izgleda ta, po mišljenju mnogih,
najneobičnija Kamingzova pesma:
(IM)C-A-T(MO)
(im)c-a-t(mo)
b,I;l:e
FallleA
ps!fl
OattumblI
sh?dr
IftwhirlF
(Ul)(lY)
&&&
away wanders:exact
244

Edmund Wilson, from an essay entitled, Wallace Stevens and E.E. Cummings (1924),
http://en.wikipedia.org/wiki/E._E._Cummings
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ly;as if
not
hing had,ever happ
ene
D
Mačka koja se ne kreće i koju učitavamo kroz reč immobile predstavljena je
crticama između slova. Dalje se ređaju znaci interpunkcije – prvo ide zarez,
pa tačkazarez, pa dvotačka. Redosled slova i znakova potom ukazuje na neki
pokret mačke. Pesma pruža mogućnost za vizuelni užitak, slično kao što
tekstovi kod Džojsa pružaju zvučni užitak; ista je stvar i sa praksom ženskog
pisma. Ono što su mnogi smatrali antipoetskim elementima pesme, zapravo
tvore njenu jedinstvenost. U pokušajima da se sruše konvencije pesničkog
jezika, praksa ženskog pisma nekoliko decenija kasnije počinje svesno da
naglašava materijalnost samog teksta / pesme eksploatisanjem njenih
grafičkih mogućnosti na listu papira.
Ako vodeći američki eksperimentalni pesnik tog vremena nije prepoznavao
važnost tog eksperimenta niti je smatrao da je ono što Kamingz piše poezija,
šta onda očekivati od običnih čitalaca245 i izdavača. Kad govorimo o odnosu
izdavača prema ovakvoj poeziji, on je bio umnogome sličan odnosu prema
Džojsu i njegovom delu.
Godine 1931. Kamingz izdaje knjigu crteža i slika pod nazivom CIOPW – što
je zapravo akronim sastavljen od početnih slova tehnika koje je koristio u
svojim radovima – ugljen, tuš, ulje, olovka, vodene boje (charcoal, ink, oil,
pencil, watercolour). Godine 1935. samostalno (uz pomoć majke) izdaje
zbirku No Thanks. Naslov simbolično ukazuje na muke sa izdavačima i
posvećena je svim izdavačkim kućama koje su odbile da je štampaju (njih je
bilo četrnaest). Ovu zbirku poezije Kamingz je ubedljivo najteže uspeo da
izda.

245

But if William Carlos Williams, himself a leading experimental poet of the time, was not able to
recognize that outburst of phonemes and punctuation marks as poetry, what hope was there for
the average readers of the time.., Billy Collins, Is That A Poem?, SLATE magazine, 2005,
http://www.slate.com/id/2117098/
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Kuriozitet je da je jedna pesma (posveta) ujedno poprimila oblik urne:
NO
--------THANKS TO
T----------TO
- Farrar & Rinehart
- Simon & Schuster
--Coward–McCann
---Limited Editions
---Harcourt, Brace
----Random -House
---- Equinox Press
-----Smith & Haas
------Viking Press
-----------Knopf
-----------Dutton
----------Harper's
--------- Scribner's
-------Covici-Friede
Sa druge strane, njegove Poems 1923-1954, kao i predavanja sa Harvarda
naslovljena Nepredavanja (non-lectures) su se relativno dobro prodavali.
Ipak, kritika mu nikad nije bila naklonjena. Tokom 1930-ih godina levičari su
mu zamerali da su mu pesme politički naivne i sentimentalne, a uprkos
izvesnoj popularnosti sama priroda njegove poezije nije dozvoljavala
klasičan pristup interpretacijama.
„Narušavanje duboko ukorenjenih, rutinskih predstava o životu i svetu u
Kamingsovoj poeziji počinje i završava se razaranjem konvencionalnog
pesničkog govora: zanemarivanje gramatičkih pravila, neobuzdano
poigravanje rečima, kombinovanje tradicionalnih metričkih formi i
slobodnog stiha, osobena interpunkcija i pravopis u kome se i pesnikovo
ime piše isključivo malim početnim slovima – te i mnoge druge odlike
Kamingzovog poetskog izraza dovode poeziju ovog pesnika do samog ruba
neprevodivosti.”246 Kamingzove pesme ne samo da su neprevodive, one su
često nečitljive u onom smislu čitanja poezije naglas, poetskog izvođenja.
Mnoge njegove pesme deluju upravo na grafičkom (slikovnom) planu, a ne
na planu zvuka, što je još jedan vid dekonstrukcije našeg ustaljenog
shvatanja o poeziji kao književnom obliku koji svoj pun domet ostvaruje
246

Zoran Paunović, E. E. Kamings i R. G. Tili, op. cit.
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upravo kroz zvuk. Možemo reći da se na taj način „naglašava materijalna
priroda jezika do stepena da je njegova referencijalna funkcija potpuno
odstranjena,“247 gde reči „nemaju značenje u normativnom smislu, već
jednostavno jesu, i njihovo značenje je u njihovom fizičkom prisustvu na
stranici papira.“248 Samim tim i znaci kao što su tačke, prazne stranice,
precrtavanja i brisanja, uzvičnici, zagrade, kose crte ... imaju značenje. Kada
uporedimo postupke Džojsa i Kamingza dolazimo do zaključka da su oni
donekle različiti ali dopunjujući. Obojica istražuju materijalni aspekt jezika,
ali dok se Džojs usedsređuje na ono kako reči zvuče, Kamingza zanima kako
reči izgledaju i kolika je njihova „rastegljivost“, odnosno gde su granice
između pojavnosti i značenja (smisla).
Jedna od grafički najinteresantnijih pesama svakako jeste ona naslovljena
Grasshopper (Skakavac):

Čini se da ne postoji bolja ilustracija Kamingzovog stila od ove pesme.
Pogled na pesmu sve govori, primat odnosi vizuelno nad zvučnim. Kamingz
koristi sve postojeće mogućnosti da uz pomoć rasporeda pesme na papiru,
praznina, grafičkih znakova kao što su zagrade, velika i mala slova, znaci
interpunkcije, prikaže skok skakavca. Najuočljivija su premeštanja slova
unutar same reči grasshopper. Različiti rasporedi slova simbolički ukazuju na
premeštanje, na pokret, energiju pokreta. Drugim rečima, „sama pesma
postaje skakavac“249. Ne treba tražiti skakavca u vizuelnosti ove pesme, već
247

Dubravka Đurić, Poezija, teorija, rod, Orion art, Beograd, 2009, 370.
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249
…the
poem
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becomes
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leaping
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http://maps-

je on u samoj poetskoj konstrukciji, dešava se u preskocima i razmeštanju
slova unutar reči.
Evo jednog primera pesme u originalu i Tilijevog prevoda:
l(a
le
af
fa
ll
s)
one
l
iness
u prevodu izgleda ovako:
u (li
s
t
o
p
a
da)
sam
ljeno
st250
Možemo uočiti da je u prevodu na srpski jezik očuvana dvoznačnost kroz
upotrebe zagrada kao i grafički izgled pesme. Kamingzova poezija ima
izvesnu sličnost sa haiku poezijom, i mnoge njegove pesme su zapravo haiku
u pomalo neobičnoj formi. Slika jednog lista koji pada definitivno u sebi ima
nečeg od usamljenosti. Ali to nije sve: vizuelna struktura ove pesme
podseća na broj jedan – najusamljeniji od svih brojeva (ova pesma je tako i
numerisana). Neka tumačenja ove pesme uzimaju u obzir i članove za ženski
i muški rod u francuskom jeziku la i le, zatim af i fa koji podsećaju na
250

E. E. Kamings, Srce ovog (ovde) čoveka, preveo
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rotaciju jednog predmeta (lista?) ili odraz u ogledalu.251 Pesma se završava
apstrakcijom broja 1 praćenom slovom l (slovo l je grafički ekvivalent broja
1, a nastavak –iness doprinost apstrakciji principa usamljenosti). Kamingz je
verovatno jedini pesnik koji je u slovima video crteže – simbole, pa je
koristio O kao balone, B – kao simbol za ženske grudi252 i slično.
U prevodu pesme Bufalo Bil prisutan je napor da se očuva bliskost originalu.
Jedina zamerka bi bila što nisu dosledno ostavljene praznine sa leve
margine, odnosno nije očuvan Kamingzov samosvojni raspored reči na
strani i uloga praznina:
Bufalo Bil iz
umro
koji ne
kada ja
hao je maslinastosrebrnastocrnog vranca
pas
t
uva
i skidao jednogdvasedamdevetnaest golubova
baš tako isus
e alaj to beše zgo
dan mužjak
i ono što me interesu
je je
kako vam se dopada vaš plav
oo
ki dilber
Gospođo Smrt253
Neke pesme predstavljaju običan komentar lucidno struktuiran i vizuelno
uvek krajnje privlačan, kao što je to pesma br. 39:
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Kerry
Michael
Wood,
Works
of
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Buildings,

uzmimo da je Život star
(i jar)ac koji na glavi nosi cveće
a mlad
i momak
sedi Smrt u birtiji
smeška se držeći novčanicu
između palca i kažiprsta254
Da li je život starac ili stari jarac koji na glavi nosi cveće nije toliko važno,
važno je da kroz jezičku igru i simultane predstave jarca i starca čitaoci već
percipiraju nekakvu jezičku i slikovnu očuđenost koju proizvodi Kamingzov
tekst.
Evo još jednog primera haikua koja bi mogao da glasi this one snowflake
alighting upon a gravestone255.
one
t
hi
s
snowflake
(a
li
ght
in
g)

is upon a gra
v
es
t
one
254
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Praveći svojstvene pesme-ideograme, Kamingz razlaže jednu reč na tri
različite reči metodom podele reči na nekoliko zasebnih stihova. Tako reč
„gravestone” postaje „gravest one”, „vest” i „one”. Grafički raspored osim
višeznačnosti nudi i određenu dozu taktilnosti i čulnosti same pesme –
padanje pahulje na nadgrobni spomenik gotovo biva opipljivo,
opredmećeno.
Smatra se da je Kamingz snažno uticao na bitničku poeziju, ali i na „hip-hop i
čitavu kontrakulturu šezdesetih godina”256. Najveći uticaj Kamingz je, čini se,
izvršio na školu jezičke poezije (L=A=N=G=U=A=G=E) i na neke Blek Mauntin
pesnike među kojima su Robert Krili, Luis Zukofski, Čarls Olson.
„Olson je ukazao na događaj pravljenja (making), na to da je važna ruka koja
konstituiše pesmu, koja se istražuje, u koju se udahnjuje i koja se uzdiže
kroz stranicu papira, fragment po fragment, od arhetipskih naslaga života
svakog pojedinca.“257 Olsonovo tretiranje stranice papira i vizuelno
eksperimentisanje uticalo je na veće obraćanje pažnje i svest o grafičkom
nivou pesme. Jezički pesnici i pesnikinje su smatrali da je „ideologija uvek
prisutna u tekstu“258, da ona generiše tekst i da su „zapadnoevropski
logocentrički diskursi stvorili prozirne jezike, koji mimetičkim iluzionizmom
skrivaju svoju ideologiju“259.
Poseban odnos ženskog pisma prema materijalnom aspektu jezika je već
razjašnjen. Paralelama i višestrukim vezama koje se mogu napraviti ipak tu
nije kraj. Jezička poezija se pojavljuje oko 1974. godine, iste godine kada i
Revolucija pesničkog jezika, Julije Kristeve. Odlikovala se „ekstremnim
remećenjem površine jezika i često je izazivala optužbe da je nečitljiva, jer je
u pitanju nereferencijalno pisanje.“260 Opšte mesto koje važi za poeziju jeste
da je ona namenjena čitanju naglas. Kamingz otvoreno odbacuje tu ideju i
takav koncept poezije.
„Zanimljivo je uporediti Olsonove Maksimusove pesme sa prostorno
inovativnim tekstovima žena koji su se pojavili nakon Maksimusa. Ketlin
Frejzer objašnjava: „Njegov kosmos je bio otelovljen tekstovima pisanim u
dva stupca, listama, brojevima, istorijskim bitovima podataka, vlastitim
imenima, REČIMA pisanim velikim slovima, strelicama >>>, kosim crtama
///, zvezdicama ******, podvučenim rečima, i drugim uvećanim grafičkim
simbolima, kao i redovima slova (njegova pisaća mašina je bila njegov
linotip & njegov personalni kompjuter) nakrivljenih pod čudnim uglovima ili
256
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letećih preko stranice papira, koji su sačinjavali strahovit mimetički pokušaj
da dočaraju dinamiku fizičkog sveta kao primarnog teksta.“261 Kamingzova
poezija je takva da onemogućava govor o njoj: možemo je samo gledati – ali
svaki pokušaj govora o njoj je osujećen, ona je jednostavno to što jeste, ne
dozvoljava iskorak iz nje same. Njegova poezija je često nazivana pokušajem
da se materijalizuje haos. U nekim analizama se ističe učestalost znaka
uzvika i njegova sugestivnost. Neosporna čulnost Kamingzovog jezika kojoj
umnogome doprinosi sama vizuelna strana bliska je onom zadovoljstvu u
tekstu o kome piše Bart. Poput Gertrude Stajn i mnogih drugih pesnikinja
koje su pisale i danas pišu ženskim pismom, Kamingz se na neki način
„prepustio rečima“262, kao i „lingvističkoj igri i moćima jezika“263. On bi,
prema Lin Hadžinien, bio „idealan varvarin“. Prema njenoj definiciji, to je
osoba koja stalno stvara ’novu sliku’264, pesnik koji je aktivan učesnik u
beskrajnoj novosti pesničkog jezika. Kamingzova poezija se može uporediti
sa poezijom pesnikinje Suzan Hau koja se takođe „realizuje s obzirom na
stranicu papira kao vizuelno polje po kojem se raspoređuju reči“265 ali je ona
bliska velikom broju postmodernističkih jezičkih pesnika i pesnikinja.
„Shvatanje beline papira kao prostora koji ne mora biti ispunjen tekstom
koji se bazira na linearnosti, ali i kaligramski izgled pesama, promenljiva
veličina slova i fontova, grafička nečitljivost, veza likovnosti pesme i njenog
značenja, kao i sveukupna briga oko grafičkog izgleda pesama i zbirki,
elementi su koje će mlađe pesnikinje preuzimati iz ovih neoavangardnih
tekstova, (pre)osmišljavati ih i koristiti u novom kontekstu.”266
Najveći doprinos Kamingzove poezije je upravo u tome što je pokazala da je
i zagradama, crticama, asteriscima, brojevima i raznim drugim simbolima
takođe mesto u poeziji, i da poetski tekst nije nužno neki hermetičan,
visokoparan, elitistički tekst. On može biti i jedna lingvistička igra. On može
biti ideogram, slika.
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4. ZAKLJUČAK
Govoreći o „smrti dekonstrukcije“, Žak Derida je jednom prilikom, sa
određenom dozom njemu svojstvene ironije i lucidnosti, primetio kako je
nevolja sa dekonstrukcijom u tome što ona umire već više od trideset pet
godina. Naime, čim je dekonstrukcija nastala, već je bilo izjava da je ona
mrtva. Ona se smatrala nekakvom „izmišljotinom“ koja će, kao uostalom i
sve izmišljotine, biti kratkog veka; govorilo se da je dekonstrukcija nekakav
„uljez“ uleteo s namerom da relativizuje ozbiljne koncepte na kojima se
temelji vascelo znanje i zapadnjačka misao uopšte. Institucije su se borile (a
neke se još uvek bore) da takav način mišljenja koji je oličen u rečenici
„mislim, dakle – mislim drugo“ (mislim, dakle, potrebno mi je drugo da bih
mislio) drže podalje od sebe, osećajući veliku opasnost od
„postmodernističke skepse“ i jedne nove mogućnosti da se ospori gotovo
svaka istina, a svaki diskurs preispita. Pretnja od dekonstruktivnog diskursa
bila je izgleda veća od pretnje bilo kog političko revolucionarnog diskursa.
Pa ipak, čak i ako sa izvesnom superiornošću ili olakšanjem prihvatimo tezu
da je dekonstrukcija mrtva (šta god to značilo), ne možemo lako osporiti
činjenicu da se ona duboko utkala u savremenu misao. Upravo to je
naročito važno za književnost danas, književnost posle Deride i Barta, a
posebno za promišljanje same prakse ženskog pisma ili postmodernističkih
tekstualnih praksi.
Kada govorimo o dvadesetim godinama prošlog veka, periodu kada su
nastajala velika dela modernizma i kada je došlo do tako važnih revolucija
na svim umetničkim poljima – mi zapravo govorimo o periodu koji je gotovo
čitavo jedno stoleće iza nas. Možda su nam danas teško shvatljivi napori i
borbe koje su vodili i izvojevali, svaki na svoj način i Džojs i Kamingz, kao što
nam je danas nezamislivo da jedno delo (bilo ono književno vredno ili manje
vredno) bude zabranjeno.
U vladavini liberalnog kapitalizma nema cenzure ali ima čokoladnog
laksativa (fenomen o kome govori Slavoj Žižek). Dok jedni vrlo ozbiljno
razmatraju (i)relevantnost postojanja jednog dela u štampanom obliku
nasuprot neograničenom internetskom prostoru koji je najdemokratičniji ali
i najneselektivniji medij po pitanju objavljivanja, drugi doštampavaju tiraže
bestselera a treći se trude da uspostave i ispoštuju ma kakve (čitalačke)
kriterijume o tome šta je „prava“ i kvalitetna književnost.
Protekli vek je obeležen još jednom revolucijom. Žene su se izborile za
mnoga prava čime se bitno izmenila današnja slika sveta. Možemo govoriti
o različitim feminističkim strujama, o različitim pokretima za oslobađanje,
ali moramo imati na umu svest o značaju takvih pokreta i o uticajima koje su
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oni izvršili na svest ljudi. Naša svest i stvarnost je drugačija, a to implicira
posve drugačiju umetnost i književnost. Važi i obrnuto: pišemo i
promišljamo na drugačiji način, dakle – naši tekstovi stvaraju i konstruišu
drugačiju stvarnost.
Mogli bismo lako povući paralelu između teze o „smrti dekonstrukcije“ i
teze da žensko pismo „ne postoji“. Ta rečenica se često čuje i ona na gotovo
identičan način potvrđuje određeni zazor od drugačijeg pisanja, zazor od
drugačijeg mišljenja. Pri tom se previđa da je žensko pismo jedan ozbiljno
teorijski zasnovan koncept, kao što su to uostalom i svi književni pojmovi i
klasifikacije koji se isto tako mogu osporiti i osporavati, ali koji nam najčešće
pomažu da napravimo nekakav kontekst u koji ćemo određena dela
smestiti. Drugim rečima, kao što možemo da govorimo o određenim
pravcima, poetikama, stilovima, tendencijama u književnosti i umetnosti
uopšte, upravo tako možemo govoriti i o ženskom pismu. Imajući, naravno,
u vidu, da se ni jedno književno delo ne može niti treba do kraja ukalupiti u
bilo koju klasifikaciju, u bilo koji koncept. Zato i postoje savremena čitanja
nekih davno napisanih dela jer upravo čitanja i teorijska promatranja čine
jedno delo živim i aktuelnim. Stoga se čini da više nema mesta rečenici
„žensko pismo ne postoji“. Žensko pismo postoji kao što postoje i svi drugi
označitelji. Označeno je uvek bilo diskutabilno. Uostalom, Derida je pokazao
da se baš u toj razlici/ razluci kriju mogućnosti za uživanje u tekstualnom,
mogućnosti za igru. Postoje tekstovi, postoje kanoni, ali i drugačije pisanje,
drugačiji jezik, drugačija čitanja i (u)pis(iv)anja.
Džojs i Kamingz pripadaju onoj tradiciji pisaca koji su nam to otkrili.
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Poezija joj je uvrštena u nekoliko regionalnih antologija i zbornika.
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Zoran Ž. Paunović
OKO PODNEVA 3
Ponedeljak, 06. jul
„Sram te bilo!“ u pet do dvanaest na ivičnjaku pešačkog prelaza ispred
Drinčićeve 2 stoji oniža, mršava žena kratke crne kose u kasnim pedesetim,
crnim cipelama sa srednje visokim potpeticama i crnom elegantnom
kompletu, glasno kaže i kažiprstom desne ruke pokazuje vozaču teget beem-vea 320 beogradskih registracija uključeno zeleno svetlo na semaforu i
ošine ga pogledom, on lagano klima glavom i pokazuje joj rukom da pređe
ulicu a sedokosi muškarac kraj njega drži mobilni telefon na desnom uhu,
brzo otvara i zatvara usta, maše levom rukom i gleda u stranu. Žena ljutito
odmahuje glavom, prelazi pešački prelaz, glasno dodaje „Ne može to tako,
ne može!“, prolazi kraj Romkinje kratke tamno smeđe kose u kasnim
tridesetim, belim maksarama, širokim sivim pamučnim bermudama i žutoj
polo majici podignute kragne što ređa četke za vece šolju duž panelne
metalne ograde postavljene oko dva plava i jednog belog kontejnera za
smeštaj građevinskih radnika ispred Ваше пекаре, baca pogled na teget
fijat dukato plavih registarskih tablica na kom piše ЖАНДАРМЕРИЈА ispred
Mесаре Скочић роштиљ на ћумур na broju 55 u ulici Džordža Vašingtona i
nastavlja da odmahuje glavom. U 11:58 visok i sportski razvijen mladić u
ranim dvadesetim i teget uniformi izlazi iz mesare, u rukama nosi dve
providne roze kese i u njima desetak obroka uvijenih u sivu hartiju, prilazi
uniformisanim kolegama što ga čekaju ispred teget kombija dok se u
vazduhu oseća miris roštilja, crnog luka i svežeg maltera a crveni autobus 5A
zaustavlja se na stajalištu ispred Bajlonijeve pijace, kroz zadnja vrata iz njega
izlazi sredovečni proćelavi muškarac i sa glave i lica skida maslinasto zelenu
gas masku M1, troje staraca što sede na klupi i čekaju prevoz bezizražajno
ga pogledaju, jedan od njih kaže „Ne pamtim kad sam zadnji put video decu
da se kešaju na tramvaj…“, drugi mu odgovara „Ja ne pamtim ni kad sam
tramvaj video zadnji put“, baca ljutit pogled na radnike u teget pantalonama
na tregere i oblaku sive prašine što motornim pilama seku kamene ploče,
nakašlja se, dodaje „Ovo je trebalo da bude gotovo još u novembru prošle
godine, ali zabole njih ona stvar kad mi to plaćamo, a nisu nas ništa ni
pitali...“ „A i ovo što su postavili već se raspada“ treći kaže i nastavlja „A je l’
znate vi čije firme nabavljaju materijal za ovo popločavanje?“ „Ne!“
odgovaraju sedokosi starci uglas, on ih značajno pogleda, kaže „Vidite da
piše Granit-peščar. Tu su suvlasnici ona dvojica sa Koso…“, zagrcne se i
namršti, „’čkumaterinu!“ istovremeno opsuju njegovi sedokosi drugari a
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onaj sitniji u 12:02 počne da kašlje kada do njih stigne oblak bele prašine,
hitro ustaje, stavlja hiruršku masku na lice i rukom pokazuje prijateljima da
ustanu i odu odatle.
U hladu Sebilj česme dvojica muškaraca u ranim šezdesetim sede naslonjeni
na njen zid, ćutke puše i posmatraju prolaznike, kraj nogu im je šest limenki
zaječarskog piva i providna staklena litarska flaša sa bledo žutom tečnošću
pri samom dnu, kada u 12:06 onaj krupniji, crnokosi brka, u donjem delu
plavih trenerki i crnoj majici kratkih rukava dubokim, rapavim glasom kaže
„Zdravo lepotice!“ ženi duge, guste, smeđe kose u bež pantalonama, košulji
bele boje zavrnutih rukava i zelenim baletankama od antilopa, ona ga
pogleda, pozdravi širokim osmehom i mahanjem desne ruke, energičnim
korakom nastavlja dalje prema Amanu Višnjici u Dušánovoj ulici na čijem
zidu belim slovima piše ЈЕБО ВАС ШОПИНГ У МИЛАНУ i ne reaguje kada
brka doda „Imaš dvaes’ kinti?“ a čovek smeđe, masne kose, u farmericama i
mornarskoj majici se trgne, baci pogled ka ženi koja prolazi, brzo okreće
glavu prema brki, pita „Je l’ to Mira Bobić…?“ „Mojsilović. Aha!“ ponosno
kaže brka. „Znaš je?“ „To mi je školska… Mislim, išli smo u istu školu. Dve
godine je mlađa….“ „Znači, školska!“ kaže smeđokosi, crnokosi ponosno
ispravi leđa, pogladi desni brk, namigne i šmekerski kaže „Lepotica!“ pa
obojica počnu da se srdačno smeju dok se sa jednog od tri jablana u bašti
Velike Skadarlije čuje glasno zrikanje zrikavca. „Baš je upeklo“ vitka
sedokosa žena u kasnim šezdesetim i letnjem kompletu floralnog dezena u
12:08 zastane, duboko uzdahne i kaže krupnoj, zajapurenoj i oznojenoj
vršnjakinji kratke pepeljasto plave kose u teget pantalonama i beloj svilenoj
bluzi, ona klima glavom, podiže je i pogleda ka suncu iznad njih, zaškilji
očima, kaže „Vala baš… Rekli su da će danas biti trideset četiri stepeni…“,
prijateljica odgovara „Meni se čini da već sada ima toliko. Ako nema i više…
Nego, Milice, hoćemo na kaficu kod tvoje imenjakinje?“ „Hoćemo! I na
kolače!“ radosno kaže Milica, obe cimnu i povuku svaka svoja kolica za
pijacu i brzim korakom odlaze u hlad Посластичарнице Милица na uglu
Skadarske i Strahinjića Bana i ka njenim metalnim stolicama i stolovima za
kojim sede sredovečni muškarci i žene, razgovaraju, puše i piju kafu i
limunadu dok kaldrmom kraj njih, u hladu i između visokih platana prolaze
smeđokosi čovek u kasnim tridesetim, japankama, bermudama sivo-plavog
kamuflažnog printa i tamno plavoj superdraj majici kratkih rukava i dečak od
pet-šest godina iste boje kose u dresu Barselone i belim najkama što vuče
malu torbu na točkićima. Točkići klopataraju po kaldrmi, hipsteri što sede za
drvenim stolovima u bašti Tezga Bara lagano okreću glave prema dečaku,
on se mršti, zastaje i pita „Tata, a je l’ sigurno idemo u Barselonu sledećeg
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leta?“ „Sigurno!“ odgovara mu otac, trgne se, pogleda ga u oči i nešto tišim
glasom dodaje „Ako prođe korona…“. „A meni je Lav rekao da će sledeće
godine da bude kuga i da ćemo svi da umremo“, dečak kaže i obara glavu a
otac ga pomiluje po kosi, podiže mu bradu prstom, pogleda u oči i u 12:11
suznih očiju tiho odgovara „Nećemo, Strahinja, nećemo…“ i nasmeši se dok
ih sa pločnika posmatra sivo-beli golub i pomera glavu levo-desno.
Ravnim delom pločnika na crnom električnom trotinetu u 12:12 kraj klupa
ispod krošnji platana u ulici Strahinjića Bana prozuji proćelavi smeđokosi
muškarac u kasnim četrdesetim, braon cipelama na špic, teget pantalonama
i beloj košulji zavrnutih rukava, višeslojno obučen beskućnik što prekoputa
sedi na klupi i jede burek umotan u masnu belu hartiju i na oku drži gomilu
stvari u velikim cegerima i kesama koje je spustio kraj sebe baca pogled ka
njemu, pa ga odmah vraća na svoje stvari i popije gutljaj jogurta iz plastične
čaše dok se zrikavac u jablanu sve glasnije čuje a mladić u roze superdraj
majici što sedi u bašti kafea Waterloo pita „Je l’ ovo što se čuje cvrčak ili
zrikavac?“ vitkog sredovečnog konobara, on sleže ramenima i odgovara „Na
moru kažu zrikavac, ovo je valjda cvrčak.“ „I cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne
smrče / Svoj trohej zaglušljivi, svoj zvučni, teški jamb... / Podne je. – Kao
voda tišinom razl’jeva se / Sunčani ditiramb. / I pjeva: ’Ja sam danas ispio
sunce plamno. / I žilice su moje nabrekle ko potoci. / U utrobi se mojoj
ljuljuška more tamno.’(…)267“ Nekoliko metara i stolova dalje, u kafeteriji
Fracci, blizu nedavno postavljene fontane i trotoara u Francuskoj ulici,
crnokosi muškarac u kasnim tridesetim ošišan na keca u 12:15 pita „Što ne
napraviš još jedno dete?“ plavokosog vršnjaka iste frizure dok u napapijri
majicama pijuckaju espreso i pogledom prate tri dečaka što se trkaju
automobilčićima po sivom pločniku. „Hoću! Ako mi da…“ „Ne zajebavaj!“
„Ma, pusti me, brate… Nije mi ni do čega…“ „Kapiram. Ja sa mojom i ne
pričam.“ „Ni ja. Preko nedelje se viđamo samo uveče, a za vikend bežim od
kuće.“ „Isto. Ako pričamo, samo se svađamo… A ne smeš da vičeš, brate, ne
smeš da je tučeš… Jebote, nekad se znalo, brate, znalo se ko je stub
porodice… I da oprosti preljubu, da se pravi da ne vidi…“ kaže crnokosi a
plavokosi pokunjeno klima glavom i podiže palac desne ruke u vazduh,
uzima beli ajfon sa stola, skroluje kažiprstom po skrinu, pogleda prijatelja u
oči i ozbiljnim glasom kaže „Jebote, Morikone umro noćas!“. Crnokosi
podiže obrve i sleže ramenima, nadovezuje se „E, jebiga! I matori od
ministra policije… Od korone…“ „Jebiga, znači, neće u tvorza nikad!“ „K’o da
bi ovako iš’o…“ odmahuje rukom crnokosi dok se sedokosa žena u kasnim
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Cvrčak, Vladimir Nazor
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sedamdesetim što sedi na klupi u hladu platana na par metara od njih
smeška, češlja plastičnim češljem žute boje i više za sebe promrsi „A-ha!
Umro… Tek će oni da nestaju… Nisu badava dolazili ovi iz Amerike…“. U
12:18 žena u ranim tridesetim ofarbane riđe kose drži za ruku smeđokosu
devojčicu od četiri-pet godina za ruku, pita je „Šta ste imali za užinu?“ dok
prolaze kraj crnog, rukom napisanog grafita KOMUNIZAM ĆE POBEDITI ♥ na
zidu vrtića ЛОЛА ПУ „Дечји дани“ u kući porodice Ribar, „Suntlijaš!“
odgovara devojčica, žena se nasmeši, kaže „Znači, sutlijaš! Je l’ bio dobar?“
„Onako. Nisam mogla sve, pa sam dala Stefanu. On je sve pojeo!“ Sutlijaš,
сутлијаш, sutlija, sütlaç,  ش یرب رن ج. Da li ljudi u Siriji imaju od čega da
naprave sutlijaš?

Utorak, 07. jul
U dvadeset i pet do dvanaest u ulici Cara Dušana, na par metara ispred
pešačkog prelaza i mesta gde se Francuska ulica račva i postaje
Venizelosova i Žorža Klemensoa, crnokosa žena u kasnim četrdesetim,
tesnim farmericama i crnom blejzeru trgne se kada ispred nje zastane tek
nešto malo starija smeđokosa punačka žena u jakni od teksas platna i
donjem delu roze trenerki i kaže „Zdravo, Miro! Pa, gde si ti?“. „Ma, evo me.
Zdravo…“ odgovara Mira snuždeno, poznanica je pogleda od glave do pete,
nastavlja „Lepo mi izgledaš… Jesi mi ti to nešto smršala?“ „Ma… Bila sam na
sahrani žene mog najboljeg druga. Sva sam nikakva…“ „Iju! Šta se desilo?
Korona?“ „Ma, jok. Gledali Slagalicu, otišla do kuhinje… i samo je pala…
Tražiće obdukciju.“ „Jaooo, strašno… Šta će mu to?“ „Hoće da zna…“
„Strašno…“ kaže smeđokosa, pogleda ka nebu, prekrsti se, zakopča jaknu,
dodaje „Ako nas ova pošast sve ne pobije, onda ovo vreme sigurno hoće!
Juče pakao a vidi ovo danas…“ „Jeste… Smrzla sam se… Koliko je stepeni?“
„Osamnaest“ „Čoveče…“ kaže crnokosa dok kraj njih prolazi nešto mlađa
brineta širokih kukova u plitkim crvenim starkama na bosu nogu, sivoj
pamučnoj trenerci i crnoj kožnoj jakni, vikne „Đubre jedno! Rekla sam ti da
idemo po cigare i hleb. Ne idemo u parkić!“ i cimne zadihanog mopsa
isplaženog jezika što je na povocu snažno vuče da skrenu udesno ka
kafeteriji Koffein i piceriji Kli-Kli u Venizelosovoj broj 2 ispred koje elegantno
obučen sedokosi muškarac sedi na klupi i čita Srpski telegraf sa naslovima:
Malo mu bila jedna, varao ženu sa nekoliko Janjuš varao ženu sa četiri
starlete Otkrivamo sve četiri Janjuševe ljubavnice UMRO OTAC MINISTRA
STEFANOVIĆA OD KORONE Aca Lukas postao voditelj KONTROLISAĆE SE
SAMOIZOLACIJA SRBIJA UVODI KARANTIN U BEOGRADU OD VIKENDA
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POLICIJSKI ČAS?. Kraj ulaza picerije u 11:42 trotoarom prolazi sredovečni
muškarac smeđe kose u leviskama, bordo duksu sa kapuljačom i plavim
puma patikama, kaže „Zdravo, komšija!“ muškarcu duge, crne brade i
obrijane glave u srednjim tridesetim, plavom duksu i pantalonama sivoplavog kamuflažnog printa što stoji i jede parče kapričoze, komšija se
nasmeje, proguta zalogaj, odgovara „’Ej, gde si komšo! Je l’ plivaš?“ „Ma,
jok. A i od danas opet zatvaraju Dvadeset i pet maj!“ „E, ni ja. A trebalo bi!“,
potapša se po stomaku, pa mahne komšiji koji nastavlja da se spušta
kaldrmom prema Krojaču na broju 12 ispred kojeg za stolom sede dvojica
muškaraca u ranim pedesetim, čitaju novine i piju kafu i u 11:44 ne
pogledaju visoku doteranu gospođu u kompletu krem boje i kasnim
šezdesetim sa natapiranom kosom što se sjaji i za sobom ostavlja talas
teškog cvetnog i slatkastog mirisa dok ulazi u kafić sa buketom narandžastih
ruža u ruci. „U restoran je ušla jedna veoma visoka žena sa natapiranom i
nalakiranom frizurom. Lazarev Prijatelj je otpio gutljaj kafe, dodao još
kašičicu šećera – šestu, koliko je Isak uspeo da prebroji – i mešajući kafu
rekao: – Lak za kosu je proizvod ljudskog otuđenja. Njega koriste žene koje
ni ne pomišljaju da će ih neko pomilovati po kosi268,“ piše Dušan Gojkov.
Sa obližnjih kablova i krovova zgrada i kuća u 11:46 dvadesetak golubova
sleće oko punačkog crnokosog Roma u ranim tridesetim, beloj potkošulji na
zakopčavanje i tamno plavom radničkom kombinezonu što zvižduće „Winds
Of Change“, vadi kese pune hleba iz kontejnera na mestu gde se seku ulica
Đorđa Jovanovića i Venizelosova, donedavno Đure Đakovića, zastane i
pogleda sredovečnog smeđokosog muškarca u bordo duksu, slegne
ramenima, počne da mrvi hleb i baca ga na kaldrmu i asfalt, smeši se i kaže
„Moraju i oni nešto da jedu. Šta ćeš…“, „Ako, ako. Svaka ti čast! I ja ih
hranim…“ odgovara smeđokosi, nasmeši se, mahne mu, nastavi da korača,
zaustavi se na pešačkom prelazu i baca pogled prema semaforu na kojem je
uključeno crveno svetlo dok kraj njega stoje mladić i devojka u kasnim
dvadesetim i crnoj sportskoj opremi za trčanje pripijenu uz telo i cupkaju u
mestu. „’Nači tebra, biće njesra večeras!“ u 11:50 na keca ošišan mršavi
gaser u ranim dvadesetim, crnoj najki trenerci, crnom napapijri šuškavcu i
najki eir 95 patikama uzbuđeno kaže nešto nižem, mršavom i skoro
identično obučenom vršnjaku dok stoje u hladu dva hrasta potkresanih
grana na par metara od biste Đure Đakovića, puše i preleću prstima svako
po skrinu svog ajfona, „Ceniš?“ pita ga drug ne podižući pogled „Sigurica,
brate! Internet se usijao! Biće gaženja ispred skupštine!“ „E? A š’o?“ „’Oće
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Šećer, Grand hotel, 1994.
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opet da uvede policijski čas“ „Šaiš se? Aaaa, idemo, toremice! Šeruj mi
poziv!“ „Važi Šone, tebra! Biće razonode!“ „Idemo da ih izgazimo, tebrice!“
kaže Šone i prsti mu lete po skrinu zlatnog ajfona a sedokosi čovek u ranim
sedamdesetim, starinskom ispeglanom sivom odelu i beloj košulji što prolazi
pored njih promrsi „Školski, nema od toga ništa, ja kad ti kažem“ vršnjaku u
farmericama i kariranoj košulji od flanela do sebe „Ne znam baš… Zavrnuo
je i ventil na ekspres loncu… Ključa već previše dugo, a narod hoće da skine
poklopac…“ „Fakat! Ali, videćeš… Nema od toga ništa!“ „Živi bili, pa videli!“
odgovara mu školski dok lagano prelaze pešački prelaz u Venizelosovoj a
crnokosa žena u crvenom pežou 508 beogradskih registracija na pola metra
od njih lupka prstima po volanu, gleda čas u njih dvojicu, čas u svetlo na
semaforu koje u 11:52 iz crvenog prelazi u žuto i ne primećuje smeđokosog
muškarca srednje duge kose u ranim tridesetim, izbledelim farmericama,
sivom duksu sa kapuljačom, crnim plitkim starkama i hirurškom maskom na
bradi što za ruku drži plavokosog dečaka od pet-šest godina u plavoj
trenerci i jakni od teksas platna kraj natpisa KO JE RUŠIO U SAVAMALI na
zidu kafe poslastičarnice mama GOCA kada kraj saobraćajnog znaka
zabranjeno skretanje udesno na uglu iz Žorža Klemensoa skrenu desno, u
Skender-begovu, prolaze kraj izbledelog grafita je suis churuvia napisanog
rukom i crnim sprejom na zidu i parkiranih automobila, dečak im vrhovima
prstiju dodiruje haube, govori „Opel… alfa romeo… fijat… pežo…“, zbunjeno
zastane kraj zastave 101 izbledele crvene boje, slegne ramenima, pogleda u
smeđokosog muškarca, kaže „Tata, ne znam ovaj auto…“, dečakov otac se
nasmeši, kaže „To je zastava 101. Stojadin…“, dodirne dečaka po nosu,
dodaje „A ovo je Miloš!“ a Miloš počne da se smeje.
Kroz teška drvena ulazna vrata broja 59 u Skender-begovoj ulici u 12:05
izlazi krupna plavuša u kasnim četrdesetim, tesnim farmericama, bluzi boje
senfa i belim najkama, kaže jakim prekodrinskim akcentom „Oprala sam dve
mašine, veš rašir’la, ručak sprem’la, sad idem na posao…“ nekome preko
mobilnog telefona u levoj ruci kada joj kraj nogu protrči žuto-beli mačor i
šmugne pod parkiranu belu opel korsu beogradskih registracija i dok joj u
susret idu dve žene u jesenjim jaknama i sa hirurškim maskama oko ručnog
zgloba. „Je l’ dobila rezultate?“ pita starija u 12:06 „Jeste, mama, pozitivna
je“ „I sad ona tako šeta naokolo bez maske!?“ „Sa maskom… Morala je da
ide po terapiju“, odgovara joj ćerka, slegne ramenima i baca pogled ka
dečaku crne kovrdžave kose, klempavih ušiju i plavih očiju od šest-sedam
godina što duva u žuti plastični krug na tananoj dršci iz kog izleću providni
baloni od sapunice, pogleda u brinetu duge, ravne kose u ranim tridesetim i
crnoj koktel haljini kraj sebe, razdragano viče „Baloni po celom Beogradu!
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Po celom Beogradu! Po celom Beogradu! Mama, vidi kako se boje okreću u
balončićima!!!“ a ona mu se nasmeši, stavlja crnu masku preko lica, klekne i
njemu stavlja masku sa spajdermenima preko usta i nosa, „Kasnije ćemo
opet da pravimo balone, sada moramo da stavimo maske“, kaže mu nežnim
glasom, dečak obara pogled, poslušno odgovara „U redu“ dok skreću
udesno kod bivšeg kafića Acer, trenutno pab Tom Bombadil, na broju 53b,
prema pekari. Iza metalnih šipki ograde dvorišta Prve beogradske gimnazije
u 12:11 trojica srednjoškolaca u vansicama, farmericama i kariranim
košuljama sede, razgovaraju i puše na drvenoj klupi, pogledaju se i prasnu u
smeh kada proćelavi debeljuškasti čovek u ranim pedesetim, adidas trenerci
i maksarama što šeta belog nemačkog špica i prolazi kraj njih bez maske na
licu kaže „Greota da i mi lepi nosimo maske“ nekome preko mobilnog
telefona. U 12:17 za stolom ispred kafića, poslastičarnice i restorana Dolcino
Sweets & Coffee na broju 27 Skender-begove sede dvojica na keca ošišana
muškarca u ranim tridesetim, crnim adidas trenerkama i maksarama u
društvu od njih mnogo mlađih smeđokosih devojaka sa previše šminke na
licu, u belim adidas patikama visokog đona, tesnim, iscepanim farmericama
i majicama pripijenim uz telo, piju espreso i koka-kolu dok kaldrmom
Knićaninove ulice prolazi visoka plavuša bujnih grudi u letnjoj haljini bež
boje i crnim cipelama sa visokom potpeticom, onaj krupniji nonšalantno
kaže ne podižući pogled sa stola „Umizašonje, udizavinje usezasinje!269“,
Šomi mu odgovara „Udimzavinje270“ i smeška se a devojka kraj njega ga
pogleda, nasmeši se kiselo, vikne „Umizašonje, utenuzakrenje!271“, ustaje,
energično hvata zbunjenu drugaricu za ruku, odvlači je i mladićima pokazuje
srednji prst, oni se glasno smeju, Šomi kroz smeh kaže „E, tebra, vidim ja da
ćemo i mi večeras pred skupštinu!“ „Hahahahaha! Usnozajanje!272“
odgovara mu tebra dok ih sa telefonskih i napojnih kablova trola i grana
visokih lipa posmatraju golubovi.

Sreda, 08. jul
„Gledala sam sinoć direktan prenos na en jedan negde do pola tri-tri, posle
nisam mogla da zaspim…“ u deset do dvanaest kaže punačka žena kratke
mahagoni crvene boje kose u kasnim pedesetim, letnjoj crnoj haljini sa
mnogo sitnih belih i ljubičastih cvetova posutih po njoj i tankim crnim
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Šomi, vidi sise! – utrovački
Vidim
271
Šomi, kretenu!
272
Jasno!
270
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džemperom prebačenim preko ramena dok stoji na uglu ulice Đorđa
Jovanovića i Pavla Papa, sada Jelisavete Načić, i sa hirurškom maskom na
bradi čeka u redu da uđe u apoteku Lipa Lek Euroviva, nešto starija
smeđokosa žena u farmericama, teget bluzi i ravnim crnim cipelama stoji
ispred nje sa belom platnenom maskom u ruci, klima glavom, konstatuje i
pita „Zato sada i imaš visok pritisak, draga moja. Šta su ti rekli u ambulanti?“
„E-ka-ge je sada dobar, pritisak je i dalje visok… Kažu da odmaram i uzimam
terapiju. Nisam im rekla zašto nisam spavala…“ „Eto i neke koristi što
nemamo kablovsku, pa nisam ni imala gde da gledam...“ „Bilo je nešto na
pinku, ne znam za er-te-es… Ali, i bolje je što nisi gledala kod njih – snimci su
bili slični kao na en jedan, ali ti njihovi komentari… Čoveče… Kao da je počeo
rat protiv Prvorođenog…“ „U njegovoj glavi rat i traje već trideset godina…
Ja samo ne razumem šta su oni mislili – upadnu u praznu skupštinu i šta…?
Da se ja pitam, trebalo je da ga nađu, pa ako treba i u kuću da mu banu…“
„Joj, ne znam, nisam pametna. Dušu sam isplakala noćas… A sve se plašim
da je sinoć bio kod kuće. Baš si naivna...“. Mršav sedokosi čovek u ranim
sedamdesetim što u izbledelim farmericama i kariranoj košulji od flanela
stoji iza njih u redu i čita Вечерње новости sa naslovima: НОВИ ЦРНИ
РЕКОРД 13 мртвих 299 заражених 120 пацијената на респираторима,
МЕРЕ ПРОТИВ КОРОНЕ ЗА ВИКЕНД ПОНОВО ЗАБРАНА КРЕТАЊА, ОД
ДАНАС ОКУПЉАЊЕ НАЈВИШЕ ПЕТ ОСОБА ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС У
БЕОГРАДУ, МОГУЋЕ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ u 11:52 podiže pogled i ćutke ih
popreko pogleda, žena mahagoni crvene boje kose pogleda ga u oči, spušta
pogled na Новости i naslove, kaže „Eto, u novinama ni reči o tome!“, čovek
obara pogled i nastavlja da čita. Ispred visoke metalne kapije broja 11 u
Pavla Papa sportski razvijen na keca ošišan plavokosi muškarac u belim najki
patikama crvenog svuša i crnoj trenerci u 12:02 pita „Gde si narodna
patrolo? Vratio si se, a frajeru?“ i grli sitnog, niskog crnokosog mladića u
srednjim tridesetim, crnim pantalonama i duksu sa kapuljačom i belim
adidas patikama što se smeje, kao brani, odgovara „Jebiga, mislim, šta da
radim ovde – nemam posao, nemam ribu…“, plavokosi mu kaže „Pa, sad kad
je frka, ono, malo da patroliraš po kraju, obilaziš narod i penzionere, pitaš
šta im treba, kupiš, odneseš im hleb, lekove i tako to… To ti je patriotizam a
ne samo migrante da prepadate noću.“ „Puši ga, brate! Zabole me… Nek’ ih
deca obilaze!“ kroz smeh vikne crnokosi, izvlači se iz zagrljaja i nastavlja da
hoda prema Gundulićevom vencu. U 12:05 u hladu zgrade na kraju ulice
Pavla Papa, blizu stuba sa saobraćajnim znakovima pešački prelaz i nailazak
na put sa prvenstvom prolaza četvorica gasera se koška i smeje, jedan od
njih glasno kaže „Izgazićemo ih večeras!“, teget be-em-ve beogradskih
registracija klizi Gundulićevim vencem prema Venizelosovoj ulici a jedan
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crni mačak lagano prelazi preko kaldrme.
„Hana! Hana!“ kraj breze u centralnom delu parkića između Pavla Papa,
Đure Đakovića, trenutno Venizelosove, i Gundulićevog venca u 12:07 viče
devojčica od desetak godina oznojenog čela i duge smeđe kose u sivoj
trenerci i crvenim vansicama, prilazi joj crnokosa devojčica od pet-šest
godina sa mopsom na povocu, stidljivo pita „Ko je Hana?“ a sa trave oko
klupe na kojoj sedi pogrbljena starica i mrvi hleb dvadesetak golubova poleti
i sleti na telefonski kabel. „Kuca, moja!“ kaže starija devojčica a crnokosa
podiže mopsa, grli ga, okreće glavu levo-desno i počne da viče „Hana!
Hana!“ iz sveg glasa dok kraj njih prolazi krupan muškarac u srednjim
tridesetim što nosi paradajz i krastavce u jednoj i nekoliko kilograma mladog
krompira u drugoj kesi, ne pogleda ih i ne kaže ništa, korača i nosi paradajz,
krastavac i krompir u providnim roze kesama, mimoilazi se sa trojicom
radnika u teget radničkim kombinezonima sa flekama od maltera i kreča,
jedan od njih kaže „Ja sam rođeni Beograđanin, ali sam tamo živeo do pre
tri godine…“ i ne primetivši zgazi metalik svetlo zelenog skarabeja. „Pozdravi
mi ljubav staru / poljubi je ’mesto mene / i reci joj da još uvek / plačem ja
zbog moje žene“ u 12:10 peva mladi Rom i prolazi kraj časovničara i
jorgandžije na broju 22 u Venizelosovoj, vuče prepuna improvizovana kolica
sa točkićima za sobom, zastaje i maše sredovečnom čoveku sede kose
prekoputa i viče „Guten Tag273, komšija, je l’ vam se to vrat ukočio?“,
komšija mu mahne, zastaje, nakon par sekundi odgovara „Ukočilo mi se sve
živo, osim onog što treba!“, pa se obojica glasno smeju dok između njih
prolazi crveni seat arona 1.0 tsi novosadskih registracija. Na početku ulice
Hercega Stjepana kraj kontejnera i saobraćajnih znakova obavezan smer,
dozvoljeno parkiranje i ЗОНА 3 i crvene zastave skale 55 podignute haube u
isflekanim izbledelim farmericama i teget majici kratkih rukava u 12:13 stoji
crnokosi neobrijani muškarac u kasnim pedesetim, u desnoj ruci mu je
telefon, u levoj francuski ključ, glasno govori „Sine, znaj da su ti vrata naše
kuće uvek otvorena i ako onaj tvoj samo digne prst na tebe, ti odmah dođi,
pogledaj me samo i zagrli. Ne treba ništa da mi kažeš, a ja ću svaku koščicu
da mu polomim. Eto, samo da znaš… (…) Ne brini ništa… (…) Sine, nemoj da
plačeš, kad prođe ovo, biće i svadba i sve kao što smo planirali (…)“ a sa
prozora stana u prizemlju jednospratne zgrade oronule fasade na par
metara od njega posmatra ga žena crne kose prošarane sedim vlasima u
ranim pedesetim, istura glavu, šapuće „Je l’ to Jelena?“ širom otvarajući
usta, on baca pogled prema njoj i klima glavom dok kraj njega prolazi grupa
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od pet visokih tinejdžera u sportskom fazonu sa pljeskavicama u rukama što
žvaću i ćutke koračaju.
Mladić u kasnim dvadesetim duge smeđe kose vezane u rep sa velikom
kockastom torbom tirkizno plave boje na leđima na kojoj piše Wolt u 12:17
prozuji na bicikli kraj pešačkog prelaza na raskrsnici Komnena Barjaktara i
Senjanina Ive gde na trotoaru stoji sedokosa žena u ranim sedamdesetim sa
hirurškom maskom na licu i pruža novine nešto starijem proćelavom
muškarcu u braon pantalonama i kariranoj teget-crnoj košulji sa štapom za
hodanje u ruci i belom pamučnom maskom na licu, on uzima Danas, baca
pogled na naslove: Vlada Srbije dodelila milijardu dinara SPC za Hram
Svetog Save Vladika Grigorije: Usmeriti novac u bolnice, ne u crkve HDZ i
Plenković imaju većinu za vladu Zaraženi političari se oporavljaju Deset
dženaza u danu kada sam pisao Lončaru Agencije nude Tursku, Španiju i
Albaniju kao zamenu Čovek koji je filmskoj muzici darovao život, pa na
novine koje ona drži u ruci, pita „Šta si to kupila, ženska glavo?“ i gleda u
Informer sa naslovima: LUDA PRIČA. POBUNA SRPSKIH TURISTA NA
PRELAZU PROMAHONAS Srbi blokirali granicu, Grci morali da ih puste Kada
su Grčku carinici juče rano ujutru zatvorili granicu za sve sa srpskim
pasošem, naši ljudi blokirali prelaz i nisu dali Bugarima, Rumunima, Grcima i
svima ostalima da prelaze Seve otela svog sina Viši sud doneo odluku
LEGIJA u samici do 2022 Bolesno prljava kampanja Stefanoviću umro otac,
đilasovci ga i mrtvog napadaju, LOTO sedmica 850.000 €, i odmahuje
glavom dok se iz pravca ulice Miće Popović čuje buka sa gradilišta Novi
Dorćol, „Možda oni nešto pišu šta se sinoć dešavalo“, odgovara starica a
proćelavi starac procedi „Ne pišu, zaključili su brojeve pre toga… A znala bi
da si sinoć gledala prenos na en jedan“ i podiže štap uvis. „Grupa građana
okupila se ispred Skupštine Srbije protestujući zbog povratka restriktivnih
mera i ponovnog uvođenja policijskog sata, koji je najavio predsednik Srbije
Aleksandar Vučić. Oko 22.15 časova grupa demonstranata je ušla u
Skupštinu Srbije, nakon čega je intervenisala policija i posle petnaestak
minuta ih potisnula van parlamenta. Oko 11.30 bačena je velika količina
suzavca, što je rasteralo demonstrante. Demonstranti su se okupili i ispred
zgrade RTS u Takovskoj ulici. Nakon višečasovnih sukoba policija je
uspostavila kontrolu oko 2h“, N1 je postavio na svoj sajt u noći između
sedmog i osmog jula. Prekoputa dvoje staraca sa novinama u rukama, u
dvorištu osnovne škole Stari grad, u blizini metalne ograde i kapije, stoji
grupa od devetoro starijih tinejdžera u sportskom fazonu i razrogačenih
očiju u 12:20 gledaju i slušaju vršnjaka u crnoj trenerci sa kapuljačom na
glavi što skače i maše rukama kao da nešto podiže sa zemlje i baca u daljinu,
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glasno kaže „(…) i nagutali smo se suzavca!“ dok se kroz otvoren prozor na
prvom spratu dvospratne oronule zgrade koja gleda na školsko dvorište čuje
ženski glas koji sa tevea najavljuje „(…) predsednik Srbije Aleksandar Vučić
danas u petnaest časova će se obratiti javnosti (…)“, tinejdžer u crvenom
duksu sa kapuljačom dovikuje u pravcu prozora „A javnost će se njemu
obratiti nešto kasnije!“ i svi istovremeno prasnu u smeh.

Četvrtak, 09. jul
Vitak muškarac kratke sede kose u kasnim četrdesetim, izbledelim
renglerkama, iliti vranglerkama, dubokim žutim gumenim starkama i teget
majici kratkih rukava korača po sitno izlomljenom kamenu krem boje gde je
do pre par meseci bio trotoar od asfalta, prolazi između delova panelne
metalne ograde, kamenih ploča i praznih belih plastičnih posuda za
jednokratnu upotrebu koje su radnici bacili nakon jela, u dvadeset do
dvanaest zastaje ispred menjačnice i kioska Revolucija u Dušánovoj ulici broj
72, baca pogled na naslove novina: Informer: Policijskog časa ipak neće biti
Vučićev odgovor siledžijama Možete samo da me ubijete ali vlast nećete
srušiti na ulici Šok otkriće Milov krimos divljao pred skupštinom Država ima
dokaze: Strane službe umešane u sve, Вечерње новости: Вучић о насиљу
у Београду НИКОМ НЕЋЕМО ДАТИ ДА НАМ УНИШТИ МИР Уместо
забране кретања за викенд, могуће краће радно време кафића
Проверава се да ли је служба Црне Горе уплетена у инциденте, Blic:
Situacija u Beogradu ipak ne zahteva zabranu kretanja NEMA POLICIJSKOG
SATA, ALI BIĆE OŠTRIJIH MERA Kako su ekstremisti kidnapovali protest
Makron je najveći saveznik Srbije u borbi za Kosovo, Srpski telegraf:
OTKRIVAMO Evo ko stoji iza nereda ONI SU VOĐE rušenja i paljenja
Beograda Povređeno 43 policajaca, jednom je polomljena lobanja Vučić
najavio nove mere NEĆE BITI POLICIJSKOG ČASA POSLUŠAO SAM STRUKU
Haos u najavi zbog protesta KORONA BOMBA Preti nam italijanski scenario,
Kurir: STOP NASILJU UDAR NA SRBIJU Antievropske snage, vođene
proruskim desničarima, organizovale rušenje Beograda Vučić: Neće biti
policijskog časa STRANI FAKTOR Jasan je upliv kriminalnog i spoljašnjeg
uticaja!, Политика: Брутално насиље У српским болницама око 4.000
оболелих од вируса корона Истраживање корупције Ђукановића
опасно по живот, „Dobar dan. A gde ste danas stavili Danas?“ ljubazno pita
mladu crnokosu prodavačicu, „Ispod Politike“ spremno odgovara
prodavačica i obara pogled, sedokosi pomera Политике, uzima Danas, daje
joj novac i čita naslove: Brutalnost policije nema opravdanje Sada oni jure
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nas, ali jurićemo i mi njih Scene prebijanja ljudi su bile užasne Traže novi
Krizni štab i odgovornost MUP-a Srbije Vlast i struka saučesnici u eksploziji
epidemije. U 11:45 dvojica penzionera u ranim sedamdesetim sa svetlo
plavim hirurškim maskama na licu i prepunim malim belim plastičnim
kesama u rukama izlaze iz apoteke Св. Никола na broju 72, onaj niži kaže
„Sad bi bila prava stvar da i Zapad konačno reaguje!“ „A zašto bi!?“
odgovara mu ispisnik i pogleda ga. „Gospodin Kojner prolazio je jednom
dolinom, kad iznenada primeti da su mu noge u vodi. Tada shvati da je ta
dolina zapravo jedan morski rukavac i da nailazi plima. Namah stade i
osvrnu se da potraži nekakav čamac, i stajao je tako sve dok se nadao
čamcu. Kad, međutim, na vidiku ne bi nikakvog čamca, on napusti tu nadu i
ponada se da voda više neće rasti. Tek kad mu voda nadođe do brade, on
napusti i ovu nadu i zapliva. Uvide da je sam sebi čamac.274“
„Hoće li ovi ikad da završe ove radove?“ u 11:52 stamena sedokosa žena
sređene frizure u kasnim šezdesetim ljutito pita nešto starijeg mršavog
ćelavog muškarca kraj sebe dok sa prepunim plastičnim kesama prolaze
između kioska u ulici Kneginje Ljubice i Greenet kafea u Cara Dušana, on ćuti
i gleda pravo prema razmaknutim delovima panelne metalne ograde kroz
koju se provlače dvojica visokih mladića u kasnim dvadesetim kada onaj
smeđokosi u teget pantalonama i svetlo plavoj košulji zavrnutih rukava što
gleda u skrin svog crnog telefona naglas pročita: „CNN. Global: total cases
12.051.561, 549.735 deaths. In US: total cases 3.055.144, deaths 132.309“ i
zabrinuto pogleda crnokosog u crnim bermudama i teget polo majici kratkih
rukava kraj sebe koji pomera glavu desno-levo i ne kaže ništa. U 12:05 sa
žica iznad kaldrme Kapetan Mišine desetak golubova gleda nadole, prema
dvojici muškarca u srednjim četrdesetim, farmericama i majicama kratkih
rukava što prolaze kraj platana na uglu, provlače se između delova panelne
ograde i gomila kamenih ploča na zemlji braon boje duž Dušánove ulice,
crnokosi u sivoj majici sa natpisom THIS ISN’T FCKN LNDN zastaje, gleda u
mali komad belog papira ispod providnog najlona obmotanog oko kamenih
kocki na drvenoj paleti, vikne „Jebote, čoveče! Da li znaš čije firme
nabavljaju materijal za ovo popločavanje?“ „Ne“ odgovara mu smeđokosi u
crnoj Pink Floyd Dark Side Of The Moon majici, crnokosi ga značajno
pogleda, kaže „Piše Granit-peščar. Tu su suvlasnici ona dva kontroverzna
biznismena sa Kosova… Tamo su osumnjičeni da su učestvovali u atentatu
na Olivera Ivanovića, a ovde im se sudilo za krađu kamiona uzetih na lizing,
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ilegalno iskopavanje šljunka, a jednom i za učešće u kidnapovanju…“ „A što
barem vi iz nezavisnih medija lepo ne kažete tako – lopovi, ubice, dileri… a
ne kontroverzni biznismeni, majku im lopovsku! I, kako to uopšte može?“ „E
e e… Druže, gde ti živiš… Lepo. Proglašeni su nevinim. Beli medvedi…“
„’čkumaterinu!“ procedi kroz zube smeđokosi a radnici u isflekanim teget
pantalonama na tregere što jedu Takovo gotova jela u senci platana u blizini
broja 43 ih pogledaju, crnokosi ih pita „Momci, je l’ znate vi za koga
radite?“, oni ćute, nakon par sekundi jedan od radnika tiho odgovara
„Gospodine… Mi samo radimo naš posao…“. „Okej, izvinite momci…
Prijatno!“ kaže smeđokosi i povlači druga za ruku, radnici klimaju glavom,
odgovaraju „Hvala…“ punim ustima dok crnokosi komentariše „To isto će i
masa botova da kaže kad ovi puknu… Mi smo samo radili svoj posao“. „Neki
je vitez sreo na drumu jednog vrapca koji je ležao na leđima, sa nožicama
ispruženim ka nebu. Začuđen, vitez ga upita šta radi, a vrabac mu odgovori:
Zar ne znaš da će se danas nebo stropoštati na zemlju? Vitez se nasmeja i
reče: Zar ti misliš da ćeš moći nebo zadržati svojim nožicama i spasiti
zemlju? Svako nek čini ono što može – odgovori vrabac.275“
Između plave table na kojoj belim slovima piše улица Капетан Мишина i
ulica Kapetan Mišina i grafita ДОРЋОЛ napisanog rukom i crnim sprejom na
sivom zidu ispod prozora restorana Cocinero i parkiranog metalik sivog
fijata punto beogradskih registracija u 12:07 stoji crnokosa devojka
podignute kose u ranim dvadesetim, svetlo plavoj košulji od indijskog platna
i dubokim belim najkama, leva ruka joj je u džepu tesnih farmerica dubokog
struka, desnom drži telefon kraj uha, smeši se i gleda negde u daljinu dok
kroz drvena vrata tamno braon boje na broju 25 izlazi sredovečna žena
kratke crvene kose u širokoj letnjoj haljini zelene boje sa svežnjem novina u
ruci i zabrinutog izraza lica. „Ma, osećam ja i miris i ukus, ali juče… Čoveče…
Ma, kad je to krenulo iz nosa… Pa kašalj…“ promuklim glasom u 12:10
krupan proćelav čovek pivskog stomaka u kasnim pedesetim, sivim militeri
pantalonama i beloj majici kratkih rukava na kojoj piše Видовдан kaže nešto
mlađoj plavokosoj ženi u crnoj haljini i crvenoj bluzi sa natpisom YES! na
grudima dok stoje na uglu Kapetan Mišine i Milorada Gavrilovića, dodaje
„Bio nam otvoren prozor… To se samo odjednom spustilo kao magla neka i
nikako da se podigne. Ugušili smo se.“ „Strašno. Čula sam. Mi smo, srećom,
bili kod moje sestre na Karaburmi, tamo se ništa nije osetilo“ plavuša mu
kaže saosećajno i odmahuje glavom a krupan sivo-beli mačak velike glave
prelazi ulicu i šunja se prema paru golubova što piju vodu iz barice ispod
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erkondišna na broju 34. U 12:12 sredovečni čovek smeđe kose u leviskama i
sivoj Star Wars majici kratkih rukava baca pogled na dve providne prazne
flaše na čijim etiketama piše Corona extra i dva zelena unučeta gorkog lista
kraj oluka na trotoaru, odmahuje glavom i smeška se, okreće leđa i flašama i
saobraćajnom znaku zabranjeno zaustavljanje i parkiranje na tamno braon
metalnim vratima garaže broja 2 u Milorada Gavrilovića, podiže digitalni
foto-aparat do visine očiju i objektiv usmeri prema gradilištima na kojima
niču dve zgrade, kaže „Tu na uglu je bila visoka kuća od blata, pre par
godina su je fino, baš fino, renovirali… Moj ćale je hteo da kupi stan u njoj,
ali je na kraju odustao, zbog grejanja…“ devojci duge smeđe kose u ranim
tridesetim, belim starkama na bosu nogu, farmericama sa podavijenim
nogavicama i ljubičastom duksu sa kapuljačom, ona mu odgovara „Šteta.
Ljudi koji su prodali te kuće sigurno su napravili neki dobar dil sa
investitorom…“ „Sigurno“ klima glavom smeđokosi, pa nastavljaju dalje,
prema kaldrmi Knićaninove ulice. „Jao, moja Neno, morala sam sav veš
ponovo da perem (…) Ma, osušio se, prostrla sam ga lepo sinoć, nego je
povukao sav onaj suzavac preko noći, dušu sam isplakala dok sam ga skidala
(…) Valjda će se isprati (…) Gospode bože, da mi je neko pričao… (…)“ u
12:14 sedokosa žena u kasnim šezdesetim u kućnoj haljini floralnog dezena
u dvorištu iza zida od cigala prekoputa restorana Donji grad pri dnu
Knićaninove priča Neni preko telefona a na trotoaru kraj saobraćajnih
znakova obavezno zaustavljanje i zabranjeno skretanje udesno stoji pet
gasera od petnaest-šesnaest godina, najsitniji među njima, antisluhista,
baca rime „Zoveš me na viber / zoveš me na fon / zar ne vidiš bejbe / ne da
doktor Kon!“ dok se ostali smeju, njišu i mašu rukama u ritmu.

Petak, 10. jul
Pogrbljeni sedokosi muškarac u kasnim sedamdesetim, tamno sivim
pantalonama i beloj košulji zavrnutih rukava u deset do dvanaest iz Dračke
oprezno prelazi u Solunsku ulicu, na trotoaru zastaje prekoputa mesta gde
se nekada nalazila fabrika slatkiša Koste Šonde i gleda uvis, prema vrhu
hotela Mona Plaza, spušta glavu i gleda pravo, ka raskrsnici sa ulicom Cara
Uroša gde je donedavno stajala žuta, niska zgrada Partner Inžinjeringa a
sada je tu nova, moderna šestospratnica, obara pogled prema vrhovima
svojih prašnjavih crnih cipela i uzdahne dok kraj njega prolazi beli citroen
jumper 2.2 hdi na kom crnim slovima piše KIČMA TRANS selidbe. U hladu
broja 24 u Solunskoj ulici, na trotoaru ispred velike zeleno-plave drvene
kapije na kojoj su plakati i bela tabla na kojoj piše КОСМОДРОМ, na jednoj
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od dve drvene klupe Dorćolskog narodnog pozorišta u 12:07 sedi smeđokosi
muškarac u srednjim četrdesetim, tamno plavim leviskama, isusovkama i
mornarskoj majici i čita Danas sa naslovima: I juče održani protesti širom
Srbije uz jasnu poruku policiji i vlastima Apel policiji: Sinoć ispred Doma
Narodne skupštine u Beogradu Hapsite huligane, ne tucite svoj narod
Svedočenje novinara na koje je preksinoć nasrnula policija Žandarmi nisu
imali nameru da rasteruju, već da tuku Miloš Janković, bivši zamenik
ombdusmana Vrh države ohrabrio policijsku brutalnost Reportaža: Kako
izgleda Beograd pod suzavcem „Neću da se umivam, hoću da Vučić padne“
Nerede i haos pravili i „državni navijači“?, dok mu kraj nogu drema crni
labrador. Oseća se nalet toplog vetra i lišće lipe šušti u 12:11, iz prizemne
bele kuće broj 17 izlazi bucmasti dečak od sedam-osam godina u sivoj
trenerci sa belim cegerom u ruci a nešto niže, na uglu sa ulicom Braće
Baruh, na mestu gde je donedavno bila niska bela kuća broj 13, radnici u
plavim pantalonama na tregere i oznojenim majicama na gradilištu na kom
niče nova zgrada, prekoputa drvene barake izbledelo žute boje, piju kafu i
teraju golubove dok trotoarom koji vodi do ulice Mike Alasa, između trošnih
zgrada i crno-žutih metalnih stubova, korača sredovečni par. „Da li si
primetio da sve mlađi i mlađi klinci fizikališu? Ranije su radnici uglavnom bili
stariji ljudi, ono, baš matori-matori… A sada… Deca...“ smeđokosa žena bez
šminke na licu baca pogled prema radnicima i u 12:12 pita muškarca
obrijane glave i srednje duge crne brade kraj sebe, on klima glavom,
odgovara „Jesam, jesam… Kad sam bio klinac, negde u prvom-drugom
osnovne, kad nisam više hteo da idem u školu, ćale me je po nekoj ciči zimi
odveo do jedne velike, duboke rupe u kojoj su radnici kopali i postavljali
nekakve ogromne cevi, i rekao da ću jednog dana i ja tako da završim ako ne
budem išao u školu...“ „Zato si ti završio dva fakulteta! A, bubo lenja?“ „Ma
nije… nego sam zimogrožljiv…!“ kaže bradonja u 12:13, grli smeđokosu ženu
kraj sebe, nežno je potapša po zadnjici i nasmeši se.
Na mestu gde je donedavno bila niska, trošna bela udžerica, a sada je
poslovna zgrada crne fasadne cigle „A“ kategorije, na uglu ulica Braće Baruh
i Mike Alasa, u 12:25 stoji visok, krupan muškarac kratke smeđe kose u
kasnim tridesetim, sivim pantalonama i crnoj košulji kratkih rukava sa
natpisom Обезбеђење na leđima i svetlo plavom hirurškom maskom oko
levog lakta, jede 7DAYS kroasan, odmahuje glavom dok čita Blic sa
naslovima: NEKI ČUDNI PROTESTI, Šta im je cilj i ko stoji iza njih? Počne
mirnim buntom građana Pređe u divljanje ekstremne desnice Uključe se
protivnici vakcina, 5G mreže, na kraju se peva Kosovu Epilog: 33 uhapšenih,
99 povređenih Šta se dešavalo prethodne dve večeri Epidemiolozi konačno
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imaju dobre vesti BROJ ZARAŽENIH PADA, JOŠ BOLJE POSLE VIKENDA, i ne
obraća pažnju ni na tri ženke i dva mužjaka vrapca što skakuću i jedu mrvice
kraj njegovih poludubokih crnih čizama, ni na dvojicu muškaraca u ranim
pedesetim što u letnjim dugim pantalonama i košuljama kratkih rukava
posmatraju novu zgradu i stoje prekoputa, kraj stuba sa saobraćajnim
znacima dozvoljeno parkiranje i ZONA III, kada sedokosi kaže „Ovo se u
Njujorku zove džentrifikacija…“, crnokosi mu uzvraća „E e e, a kod nas ti se
to zove pranje novca, mito i korupcija!“ a kraj njih prozuji sedokosi čovek u
kasnim pedesetim na crvenom tomosu i velikom narandžastom kockastom
torbom sa natpisom donesi na leđima za kojim ostaje oblak crnog dima. U
12:31 na uglu Jevrejske i Mike Alasa nabildovani muškarac kratke crne kose
u srednjim tridesetim, plavim japankama, bež bermudama i beloj majici
kratkih rukava na kojoj crnim slovima piše pain is weakness leaving the
body govori „(…) pored korone, biće sad i upale bubrega, jajnika…“, nešto
mlađi atletski razvijen mladić smeđe kratke kose u donjem delu sivih
trenerki, adidas nmd_r1 patikama i tirkizno plavoj ribok majici sa natpisom
Work Sweat Achieve kraj njega klima glavom, nadovezuje se „Ima i
odvaljenih bubrega i polupanih glava kako čujem…“, brineta u kasnim
dvadesetim, tesnom crno-belom najki kompletu za fitnes i nike acalme
patikama ih pita „I sada će neko da proba da nešto isplanira i preuzme
organizaciju ili će ih čekati da se izduvaju?“ a crnokosi odgovara „Pa, znamo
da je drugi scenario izgledniji…“ dok kraj njih prolazi metalik srebrni chrysler
neon 2.0 beogradskih registracija i zatamnjenih stakala. „Добр ден !276“
plavooki dečak svetlo smeđe kose od desetak godina u farmericama, crnobelim aleksandar mekvin patikama i CK majici kratkih rukava u 12:36 kaže
dvojici sedokosih penzionera što sede na prvoj od četiri klupa u hladu
drveća između četrnaestospratnice sive boje na kraju Mike Alasa i
sedmospratnice u Tadeuša Košćuška na kojoj je neko belom farbom napisao
62, klimaju glavama, onaj krupniji odgovara „Zdravstvujće, sinko, u kući ti
pevali!“, dečak obara glavu, nasmeši se i korača prema grupi starijih
tinejdžera u sportskom fazonu na četvrtoj klupi, jedan od njih vikne „Pa, da
su Kinezi ovaj virus krstili Partizan, ne bi nikad uš’o u Evropu!“ a ostali počnu
da ga udaraju po leđima i da se smeju.
Kraj autobuskog stajališta između brojeva 56 i 54 u ulici Tadeuša Košćuška u
12:41 stoje dve žene otprilike iste visine i građe, karirana crno-teget i crvena
kolica za kupovinu su im kraj nogu, ona u kasnim šezdesetim platinasto
plave kose, crnim pantalonama i sivoj bluzi kaže „Idem do pijace malo da
276
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pazarim. Baš sam poranila!“ i nasmeje se, crnokosa u srednjim šezdesetim
sa sedim izrastkom nasred glave i bujnim grudima u trenerci prljavo roze
boje kroz smeh se nadovezuje „Vala baš, i ja sam poranila do Alonsa samo
tako.… Šta da se radi, noćas sam opet jutros legla…“ „Šta nas briga, pa sad
barem više nigde ne žurimo!“ dok kraj njih prozuji čovek u korporativnom
fazonu na belom električnom trotinetu i zamalo udari devojku duge ravne
tamno braon kose u ranim dvadesetim, farmericama dubokog struka i bluzi
braon boje što nervozno korača ukrug ispred broja 52, drži mobilni telefon
na desnom uhu i glasno pita „Mama! Mama! Mama! Zašto si tenkre?“.
Ispred ulaza zgrade Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
na broju 2 u ulici Visokog Stevana mladić srednje duge tamno smeđe
talasaste kose u ranim dvadesetim, izlizanim farmericama, belim platnenim
patikama i sivoj majici kratkih rukava u 12:43 sedi na trotoaru leđima
naslonjen na zid i puši dok ulicom lagano prolazi mercedes benz 2019 clsi
crvene boje beogradskih registracija a prekoputa trotoarom koračaju dve
vitke Romkinje, ona plave kose u kasnim tridesetim i crnoj trenerci od pliša
sa zlatnim CHANEL natpisom na grudima kaže „Šta se sekiraš, ima muževi
kol’ko hočeš…“ lepoj zelenookoj crnki u ranim dvadesetim, crnim
helankama od lažne kože i tesnoj majici kratkih rukava sa belim natpisom no
sleep ’til Brooklyn na grudima što odlučnim glasom odgovara „Ima, ali oni
tuđi, pokvareni…“, plavuša se smeje, veselo cikne „Ima i dobri!“ i hvata je za
ruku. Iz oronule zgrade nekada žute boje na uglu Visokog Stevana i Jevrejske
ulice u 12:45 izlazi devojka duge tamne kose u srednjim dvadesetim, crnobeloj letnjoj haljini apstraktnog printa dugih rukava i iznad kolena i crnim
dubokim vansicama, na povocu vodi nemačkog ovčara i crnog dodža i
prolazi kraj dve žene u srednjim tridesetim što stoje na trotoaru između
oluka i zakržljalog drveta kada ona u sivim trenerkama i crne podignute
masne kose kaže „(…) gomila se tako u meni, gomila i imam osećaj da ću
jednom samo da eksplodiram…“ a ukusno našminkana smeđokosa u crnim
helankama od lažne kože i crnoj košulji sa belim tufnama je saosećajno
pogleda, rukom nežno pomiluje po ramenu i ne kaže ništa. U 12:46 ulicom
na bicikli prozuji proćelavi smeđokosi mladić sportske građe u kasnim
dvadesetim, donjem delu teget trenerke, beloj ribok majici kratkih rukava i
adidas patikama sa velikom žutom kockastom torbom sa natpisom Glovo!
zelene boje na leđima i prolazi kraj metalnih stubova naizmenično ofarbanih
u belu i crvenu boju i crnokosog kratko ošišanog muškarca u kasnim
tridesetim u donjem delu najki trenerke crne boje, plavoj napapijri majici
kratkih rukava i adidas superstar patikama što levom rukom drži beli ajfon
kraj uha i nekome glasno kaže „Ma, nemaju oni toliko suzavca koliko mi
možemo da plačemo!“
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Subota, 11. jul
„Vlasti kupuju duhovnu elitu tako što im daju položaje, nagrade, udoban
život, a zauzvrat zahtijevaju javnu podršku, ili barem prešutnu. Zato
podržavaju proklamacije o svetoj potrebi neutralnosti umjetnika i njegovoj
asketskoj i potpunoj posvećenosti. Priznaju mu dar, talent, genijalnost, ali
ako progovori o nepravdama sistema, onda je luđak, budala ili neprijatelj.
Najjeftinije i najefikasnije jest kupiti njegovu šutnju. Ono o čemu se ne
govori, ono što je prešućeno, nije se nikada dogodilo, ne postoji. Ali istina je
zapravo drugačija“ korpulentan muškarac ofarbane crne kose u srednjim
pedesetim, farmericama i sivom duksu sa natpisom CALVIN NYC u petnaest
do dvanaest gleda u svoj telefon i čita, dodaje „Mihnjik!“ jakim
prekodrinskim akcentom, pita „Šta si nam ti pripremio za danas?“ nešto
sitnijeg vršnjaka u bež pantalonama i kariranoj košulji kratkih rukava, on ga
pogleda, spušta pogled na skrin svog telefona i čita „Mnogo toga jedna vlast
može da traži od svojih građana, od svojih podanika, a onda dođe i taj
trenutak kad ona počne da traži previše; tad je sve gotovo“, pravi kratku
pauzu, kaže „Ima još“ i nastavlja „Istrajavajući iznad granice dopustivog u
tom jezivom, ničim opravdanom ratu, rancuska je izgubila pravo na ljubav i
uvažavanje svojih građana; ona se diskreditovala. A takva vrsta
diskreditacije je, ponavljam, bespogovorna“ dok stoje na uglu Dositejeve i
Senjanina Ive na par metara do visoke crvene ograde od betonskih blokova
na kojoj piše Dobro Jutro Ljubavi Moja jeli vredilo? i Kristo volim te. „Čije je
to?“ pita crnokosi, „Uelbek. Prepiska sa Levijem u Državnim neprijateljima“
kaže mu ispisnik, dodaje „Samo bih ja izbacio taj drugi deo. Prvi je efektniji…
Mislim, ima više veze sa trenutnom situacijom.“ „Jeste. Stavi samo prvi deo.
Jesi li odabrao i fotku? Ako jesi, da okačimo na fejs…“ „Može... Ti ćeš dobiti
više lajkova, ovaj moj je žanru k’o zmaj.“ „Pa, ono… Jes’ vala, mada i ovaj
moj nije neka ljepota!“ kaže crnokosi, obojica skoro istovremeno dodiruju
skrinove svako svog telefona i smeju se. U 11:50 devojčica od pet-šest
godina u letnjoj haljini crvene boje i sa maskom tirkizno plave boje sa
kriškama lubenice na licu, trotoarom između crnog pežoa 308 beogradskih
registracija i simsa prozora elektro servisa Profesional u suterenu broja 46,
gde crno-bela mačka gricka suvu hranu iz velike pravougaone posude, trči u
zagrljaj visokom muškarcu sa crnom kn95 maskom na licu u korporativnom
fazonu crne zalizane kose i viče „Tata, tata! Spasi me!“, on čučne, grli je,
miluje po crnoj kosi, nežno i zabrinuto pita „Od čega, Ksenija?“ „Od Uroša…
hoće da me ljubi…“ uplašeno kaže Ksenija i počne da plače dok im u susret
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ide smeđokosa žena bujnih grudi u kasnim dvadesetim, tesnoj kratkoj haljini
bež boje i crnim cipelama sa visokim potpeticama, bez maske na licu, i za
ruku drži riđokosog dečaka od pet-šest godina u kompletu od teksas platna i
belim najkama, bez maske na licu, a kroz nečiji otvoreni prozor širi se miris
zapečenog đuveča.
Glava mužjaka vrapca u 12:03 radoznalo i hitro pomera se levo-desno i viri
iz male rupe u zidu oronule žute zgrade na samom kraju Dobračine ulice,
smeđokosi dečak od pet-šest godina sa hirurškom maskom na licu, u krem
bermudama, plavoj majici kratkih rukava i belim loto patikama stoji kraj
ulaza broja 62, u ruci drži rubikovu kocku, diže je uvis i baca pogled prema
krupnoj sedokosoj ženi u ranim sedamdesetim i tamno braon kućnoj haljini
što stoji kraj zida na kom crnim izbledelim slovima piše Đina Srećan
rođendan i tiho kaže „Spavaj još sine… (…) Vratićemo se onda za sat
vremena“ nekome preko telefona dok kraj njih prolazi beli hyundai accent
beogradskih registracija. Dvoje crnaca u srednjim dvadesetim, japankama,
farmericama i sivim majicama sa svetlo plavim hirurškim maskama na licu u
12:07 prelazi ulicu na raskrsnici sa Skender-begovom, „“خ یر ب ه روز277 kaže
im jedan od trojice niskih crnokosih mladića glatkih lica i kao ugalj crnih
očiju što tiho govore nešto na arapskom i prolaze kraj njih, crnkinja kratke
crne kovrdžave kose i kestenjastih očiju ih zbunjeno pogleda i američkim
akcentom odgovara „Hello!“ a na bicikli ulicom prozuji sportski obučen
smeđokosi mladić u kasnim tridesetim sa velikom kockastom torbom
tirkizno plave boje na leđima na kojoj piše Wolt. „Zdravo!“ krivonogi
muškarac prosede crne kose u kasnim pedesetim, farmericama i majici sa
crno-zeleno-plavim vodoravnim prugama u 12:13 kaže lepoj, zgodnoj i
visokoj vršnjakinji, Romkinji, što za sobom vuče kolica sa točkićima, smeši
se, srdačno odgovara „Zdravo Milanče!“ prekoputa gradilišta u Skenderbegovoj ulici na mestu gde je donedavno bila velika gvozdena kapija na
broju 14 i prolazi trotoarom kraj pet zgaženih skarabeja svetlo zelene
metalik boje koji se presijavaju na suncu, prazne kutije bensedina i belog
tanjira od kartona na kom piše „Љуби те брат“. U 12:18 na uglu Visokog
Stevana i Dubrovačke ulice, prekoputa gradilišta nove, visoke zgrade,
sedokosi muškarac u ranim sedamdesetim, svetlo plavim pantalonama i
beloj košulji zavrnutih rukava stoji na početku pešačkog prelaza na čijem je
semaforu uključeno crveno svetlo i prelistava Informer sa naslovima:
STRAŠNE LAŽI ĐILASOVACA 1. 2. 3. 4. 5. DRAMA Apel Ane Brnabić Molim
vas, poštujte mere EPIDEMIJA KORONE SVE ŽEŠĆA UŽAS 50.000 LJUDI
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UGROŽENO ZBOG PROTESTA Liverpul hoće Filipa Stevanovića GRCI JURE
SVE SRBE I VODE IH NA TESTIRANJE i ne obraća pažnju na srebrno metalik
opel astru, crni sitroen c1, belu fijat pandu i crveni pežo 307, svi beogradskih
registracija, što prolaze ispred njega, a ni na smeđokosu ženu u srednjim
dvadesetim, komotnoj žutoj haljini i dubokim belim najkama dok gura
dečija kolica iza njegovih leđa i kaže „E, on vrišti! Čujemo se kasnije!“
nekome preko telefona.
„(…) ma, idi molim te… Znaš šta ja radim kad u samiški vidim nekog da nosi
masku na bradi ili ispod nosa? Lagano im se prišunjam, šatro gledam nešto i
isfejkujem napad najgoreg mogućeg kašlja na svetu… Da vidiš kako odma’
meću maske na facu!“ mršav i visok crnomanjasti muškarac guste crne kose
u ranim pedesetim, crnim starkama, bermudama kamuflažnog printa, crnoj
majici na kojoj iznad crteža parčeta pice s kog se cedi rastopljeni kačkavalj
piše New York Style, sa hirurškom maskom na licu u 12:24 kaže, smeje se i
snažno potapša sportski razvijenog smeđokosog vršnjaka do sebe u
japankama, donjem delu sivih trenerki i crnoj superdraj majici kratkih
rukava, sa crnom kn95 maskom na licu, dok na uglu Dubrovačke i Despota
Đurđa čekaju u redu ispred pekare Bobe, „Odlična fora, tako ću i ja!“
smeđokosi kaže kroz smeh, „Ciganjska posla…“ par metara od njih dvojice
korpulentna ofarbana plavuša u kasnim tridesetim, prljavo roze donjem
delu trenerke, tesnoj majici kratkih rukava ružičaste boje i papučama s
belim krznom, bez maske na licu, promrmlja na začelju reda, mladić srednje
duge kose bledo zeleno boje ispred nje u srednjim dvadesetim, iscepanim
tesnim crnim farmericama, crnoj majici kratkih rukava i comfycush old skool
vaniscama, sa crnom pamučnom maskom na licu i skejtom u desnoj ruci,
okreće se prema plavuši, glasno kaže „’Rasizam će nestati kad više ne bude
profitabilan i psihološki koristan. Danas je mnogo ljudi koji zarađuju veliki
novac na rasizmu i mnogo onih koje rasizam štiti od njihovih ništavila’,
govorila je Toni Morison“ i pogleda je a ona prevrne tamno braon oči. U
12:25 mršava i kvrgava ženska ruka prepuna staračkih pega zaliva feferone
u plastičnoj saksiji braon boje iza belih rešetki prozora u prizemlju Despota
Đurđa broj 16 ispod kog piše HEROES, ulicom prolazi crni smart budvanskih
registracija, pogrbljeni mršavi starac u ranim osamdesetim sa belim
kačketom na glavi prolazi kraj broja 12 između natpisa Урћол i teget forda
fiesta beogradskih registracija i nogu pred nogu na povocu šeta crnu čivavu
sedih obrva i krupnih crnih očiju dok ispred njih dvojica smeđokosih dečaka
od sedam-osam godina u crnim kopačkama i crveno-belim dresovima trče
prema dečijem igralištu u parkiću između zgrada čiji su stubovi i fasade
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prizemlja ofarbane u boje njihovih dresova. „Mirëdita.278 Kako si, Nusrete?“
u 12:31 sredovečni smeđokosi muškarac u leviskama, teget old navy majici
kratkih rukava i crnim puma patikama pita crnokosog niskog muškarca u
kasnim pedesetim, tamno sivim pantalonama i svetlo plavoj košulji kratkih
rukava „O o o, dobar dan, komšo! Nije loše, nije loše… Dugo te nisam vid’o.
Kako si?“ „Dobro je… Biće bolje…“ „Ti znaš da uvek možeš da dođeš kod
mene ako ti nešto treba!“ „Znam. Hvala ti!“ smeđokosi kaže i mahne komšiji
rukom.

Nedelja, 12. jul
Stameni sedokosi muškarac u srednjim sedamdesetim sa braon kačketom
od rebrastog somota na glavi, u ispeglanim pantalonama golubije plave
boje, debelom štrikanom teget džemperu i crnim cipelama u dvadeset i pet
do dvanaest sedi na drvenoj klupi na obali Dunava, skida hiruršku masku s
lica, svetlo plavom platnenom maramicom briše debela stakla naočara
plastičnog okruglog i debelog okvira sive boje, stavlja naočari na nos,
pogleda u reku, pa u ljude koji hrane bele labudove kraj obale dok iza njega
trim stazom trči devojka u ranim dvadesetim, crnom sportskom kompletu
pripijenom uz telo i adidas patikama a duga crna kosa vezana u rep brzo se
pomera levo-desno po njenim leđima. „Apćiha! Apćiha! Apćiha!“ krupna
sredovečna žena riđe kose u ružičastim ribok patikama, donjem delu sivih
trenerki i crvenom šuškavcu kija u 11:38 i kaže „Jebote, šta je ovo? Juče
trideset i jedan, danas devetnaest stepeni!?“ ćelavom vršnjaku rumenih
obraza u crnom šortsu i najki sportskom kompletu i adidas pulseboost
patikama kraj sebe što ne kaže ništa dok lagano trče pešačkom stazom na
keju duž Dunava i prolaze kraj Dvadeset i petog maja, trenutno SRPC „Milan
Gale Muškatirović“ – bazeni 25. maj, i između šetača u jaknama. Između
visokog korova, kiselog drveća i žbunja preko železničkih šina i pragova
iznad podvožnjaka u ulici Tadeuša Košćuška u 11:42 hoda smeđokosa žena u
kasnim dvadesetim, farmericama i sivom duksu sa natpisom Bonjour na
grudima, za ruku drži plavokosog dečaka od pet-šest godina u sivim
trenerkama, jakni od teksas platna i belim patikama, baca pogled prema
Dunavskoj ulici kojom kroz oblak prašine prolazi teretni kamion dok im u
susret idu dvojica sredovečnih muškaraca u jesenjim jaknama i onaj sitniji
kaže „(…) sad će pacovi početi da napuštaju brod. Videćeš!“. U 11:49 na par
metara od kafeterije Корнер na uglu Solunske i Jevrejske ulice stoji čovek
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kratke tamno smeđe kose u ranim četrdesetim, crnim adidas trenerkama i
belim veja patikama na bosu nogu, drži beli ajfon kraj desnog uha,
pogledom prati pomeranca što njuška donji deo metalnog stuba na kom su
saobraćajni znaci obavezno zaustavljanje i obavezan smer – pravo i desno i
mršti se dok kraj njih spuštenih prozora ulicom prolazi fijat 127 beogradskih
registracija izbledele crvene boje iz kog se prolama „Vreme je za pravdu /
vreme je za pravdu / vreme je za istinu / vreme je za istinu./ Ah, ah, kakva
sreća / ah, ah, kakva sreća / disciplina sve je veća (…)“. Na par metara od
ugla Jevrejske i Dušánove leđima naslonjen na crveni stub ispred prodavnice
Службеног гласника na levoj, jedinoj nozi, u 11:52 stoji kratko ošišan
muškarac u kasnim četrdesetim, pantalonama i crnoj kožnoj jakni, desnom
rukom drži štaku, njiše se, posmatra starca u kasnim sedamdesetim na par
metara od sebe što ispred trafike iznad koje piše Само минут! drhtavim
rukama drži Alo! sa naslovima: Vučić razočaran ponašanjem onih iz vlasti
koji su se uplašili protesta Leteće svi koji su se sakrili u mišje rupe!
Uhapšeno više od 70 huligana koji su napali policiju HEROJ Aleksandar Arsić
iz Novog Pazara Nema predaje MORAMO DA POBEDIMO Mensurova ekipa
pukla 5.000 evra za glasove Svedok tužilaštva KUPIO KUĆU ŠARIĆEVIM
MILIONIMA, i šapuće „Gotov je! Gotov je! Gotov je!“
Na drvenoj klupi tramvajskog stajališta na kom tramvaji mesecima nisu
stajali u 11:54 obučen kao gospodin čovek muškarac u ranim sedamdesetim
sa žirado šeširom na glavi sedi i puši, iza njega dvoje zagrljenih malo starijih
tinejdžera ljubi se naslonjeno na zid pekare Лазаревић na broju 10 u
Dušánovoj ulici dok između njih troje prolazi muškarac obrijane glave u
korporativnom fazonu „(…) ili je my way, or highway!“ glasno kaže nekome
preko telefona i nastavi da korača prema pošti na broju 14. Dve doterane
krupne žene sređenih frizura u ranim šezdesetim bez maski na licu izlaze iz
metalik sivog mercedesa 124 beogradskih registracija na čijem je krovu
tabla sa natpisom naksi taksi, ona niža u 11:56 mahne vršnjakinji u golubije
plavom kompletu, lakirane i natapirane kose, bez maske na licu, što stoji na
uglu sa ulicom Rige od Fere i prilazi im, kroz usiljeni smeh pita „Nećemo da
se ljubimo?“, „Neće na nas, neće na nas!“ „Ma, može – naši smo!“
istovremeno kažu one prve dve, rukuju se i ljube glasno, u vazduhu se oseća
mešavina teških slatkastih parfema a na metalnoj ogradi balkona iznad
prodavnice Shop&Go stoji desetak golubova i posmatra ih. U 11:59 na uglu
sa Cara Uroša stoje dva crnomanjasta mršava dečaka od sedam-osam
godina u laganoj letnjoj odeći i na biciklima čekaju nešto mlađeg dečaka što
par metara iza njih tera drveni trotinet i viče „Elvise, idite gore u Strahinjića
Bana, pa posle idemo u Skadarliju!“ a sa druge strane pešačkog prelaza
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jedan od dvojice krupnih muškaraca u belim uniformama sa krvavim
mrljama kaže kolegi „(…) ma, samo kad bi se fino sproveo Dušanov zakon i
lažovima odsekao jezik, lopovima ruka a izdajnicima glava, sredila bi se
država – čas posla!“ „A više ne bi bilo ni političara!“ odgovara mu kolega i
pljune u stranu dok stoje i puše kraj ulaza mesare DOBAR STEK. „Izvinite
gospodine, da li biste mogli da mi materijalno pomognete? Koliko
možete...“ u 12:06 dubokim glasom pita stamena krupna crnokosa žena u
ranim tridesetim što gura dečija kolica i u njima krupnog bucmastog
smeđokosog dečaka od pet-šest godina sa ikonicama u rukama dok stoji
ispod Ideinog erkondišna i plavih metalnih tabli na kojima belim slovima
piše ранији назив улица: Дубровачка 1872 – 1904, Краља Петра 1904 –
1946, 7. јула 1946 – 1997 i улица Краља Петра i ulica Kralja Petra,
dobrodržeći gospodin u kasnim pedesetim prosede kratke kose i pristojnog
izgleda pogleda je u oči i saosećajnim glasom odgovara „Vrlo rado, ali znate,
ja kradem u Idei i Maksiju da bih imao šta da jedem...“ a kraj njih prolaze i
ulicom se penju dva mladića u ranim dvadesetim i indi fazonu, pet-šest
metara hodaju u istoj ravni i ukorak sa sredovečnim čovekom srednje duge
smeđe kose u teget najki trenerci i sivim starkama „Ljubav, ljubav, ljubav…“
kaže viši mladić duge crne kose u farmericama i crnoj majici bez rukava kada
se neznanac odvoji od njih i uđe u menjačnicu iznad koje piše Western
Union, „Šta kažeš?“ pita niži u crnim farmericama i crnom duksu sa
kapuljačom „Nemam pojma o čemu sam razmišljao, majke mi…“ „Okej“
kaže smeđokosi i nastave da koračaju prema ulici Strahinjića Bana.
„Nisam luda da nosim masku!“ niska devojka srednje duge talasaste smeđe
kose u ranim tridesetim, tesnim izbledelim farmericama, crnoj tankoj jakni i
belim najkama crnog svuša u 12:14 glasno i drsko kaže sitnoj sedokosoj ženi
u kasnim šezdesetim u crnini sa maskom na licu na kojoj je trobojka i grb
Srbije što je gleda vodenastim zelenim očima u redu ispred bankomata
Комерцијалне банке na broju 62-64 u Dušánovoj i tiho joj odgovara „Nosila
bi je da je i tebi neko umro od korone kao meni…“ dok petoro ljudi u redu
iza njih ćuti i ne kaže ništa. U 12:16 visok i mršav smeđokosi mladić ošišan
na keca u kasnim dvadesetim, donjem delu sivih trenerki, superdraj duksu i
maksarama stoji ispred ulaza Meridian sportske kladionice na broju 66,
svežnjem od dvadesetak novčanica od po 2.000 dinara u desnoj ruci gladi se
po bradi, smeška se i kaže „Ko je igrao na Lacio, taj je pare bacio!“ dvojici
namrštenih vršnjaka sličnih frizura u istom fazonu dok im ženka crnog
dobermana leži kraj patika sa vazdušnim đonom i pogledom prati dvojicu
prolaznika u kasnim četrdesetim i indi fazonu kada jedan od njih prošapuće
„Jebiga, tako se živi u zemlji u kojoj niko bejzbol palicu zbog bejzbola kupio
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nije…“. Po šljunku i usitnjenom kamenu krem boje raskopanom i
ograđenom raskrsnicom Francuske i ulice Cara Dušana graciozno korača
visoka vitka brineta u kasnim dvadesetim, farmericama dubokog struka,
teget majici i raskopčanoj petrolej plavoj košulji-haljini zavrnutih rukava i
gleda pravo, za njom lete baloni brojevi 2 i 8 zlatne boje što ih na kanapu
drži levom rukom a u desnoj joj je bela kutija od tankog kartona, sapliće se i
u 12:23 pada potrbuške na šljunak između stuba davno isključenog
semafora i kamenih blokova i kocki ispred prodavnice Shop&Go i dve
sredovečne žene u ljubičastim uniformama što tu stoje i puše, par sekundi
nepomično leži sa kanapima i kutijom u rukama, prodavačice bacaju
cigarete na pločnik, brzo joj prilaze i pomažu da ustane i proveri šta se
desilo sa kolačima u kutiji dok kraj njih prolazi korpulentan muškarac u
ranim tridesetim i korporativnom fazonu i belom plastičnom viljuškom u
usta ubacuje hranu braon boje iz bele kockaste posude za jednokratnu
upotrebu a krupan crnpurast čovek dugih sedih brkova što sedi i puši kraj
zida ispod dva erkondišna sve to mirno gleda, kaže „Familijo, uskoro ćete da
jedete kockaste kobasice!“, pa nešto glasnije dodaje „Ljudi, dajte dedi neki
dinar. Za leba!“. U 12:28 crna mačka spava na haubi crnog mini morisa
beogradskih registracija a smeđokosi dečak od pet-šest godina u donjem
delu teget trenerki, jakni od teksas platna i crnim najkama za ruku drži
stamenog niskog sedokosog muškarca u odelu braon boje i naočarima crnog
okvira na nosu, pita „Deda, a šta tamo piše?“ i pokazuje na fasadu broja 73A
i deo trotoara gde između mesare Matijević i Hemijskog čišćenja Skadarlija,
ispod prašnjavog erkondišna i natpisa улица Цара Душана na metalnoj
plavoj tabli, stoji rukom napisano HEROES DORĆOL plavim i ŠTO ŽANDARE
NA NAS PUSTI SMRADE ПИЧКОУСТИ?! crnim sprejom, dečakov deda ćuti
par sekundi, gleda u fasadu i trotoar, odmahuje glavom, nasmeši se, kaže
„Tu piše sledeće…“ i uz blagi naklon glavom dubokim glasom nastavlja „Ti,
međutim, rasteš, uz zornjaču jasnu, / sa Avalom plavom, u daljini, kao breg.
/ Ti treperiš, i kad ovde zvezde gasnu, / i topiš, ko Sunce, i led suza, i lanjski
sneg. / U Tebi nema besmisla, ni smrti. / Ti sjajiš kao iskopan stari mač. / U
Tebi sve vaskrsne, i zaigra, pa se vrti, / i ponavlja, kao dan i detinji plač. / A
kad mi se glas, i oči, i dah, upokoje, / Ti ćeš me, znam, uzeti na krilo
svoje.“279 dok ga dečak sluša i kažiprstom desne ruke prati konturu pomalo
izbledelog stencila na istom delu fasade ispod naziva pripadnika elitne
jedinice policije, ptice raširenih krila ljubičaste boje u kojoj piše
#OstaniCudnovat.

279

Miloš Crnjanski, Lament nad Beogradom, Cooden Beach 1956.
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Sa maskom na licu i par pe-ve-ce rukavica za jednokratnu upotrebu u džepu, Dorćolom
početkom jula 2020 godine šetao, slušao, gledao, mirisao i pisao:
Zoran Ž. Paunović
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Zoran Ž. Paunović živi i radi u Beogradu. Studirao je engleski, makedonski,
srpski i staroslovenski jezik na univerzitetu u Skoplju, kao i engleski i
bugarski jezik na univerzitetu u Beogradu, gde je i diplomirao. Radio je kao
prevodilac i veb-novinar za tada nezavisni internet portal i radio stanicu B92
kao i za pokret Otpor!. Od 2001. godine je frilenser a od 2012. ima status
slobodnog umetnika/književnog prevodioca. U autore koje je do sada preveo
spadaju: Patriša Hajsmit, Tibor išer, Sebastijan oks, Toni Parsons, Dilan
Tomas, Noam Čomski i Tomislav Osmanli. Prvu pesmu i kratku priču objavio
je kada je imao devet godina. Objavljuje kratke priče u književnim
časopisima i na veb-portalima u zemlji i regionu. Autor je šetnjopisa Oko
podneva (Balkanski književni glasnik, 2020).
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Ивана Станојевић

304

Ивана Станојевић
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Живети у расејању доноси много тога и доброг и лошег.
Сви ми који смо некада отишли тим путем, изгубили смо један део
живота у поновном проналажењу себе, у сналажењу и проналажењу
нових решења која живот значе, а често не личе на оне које смо
оставили за собом. Некоме више, некоме мање, али невезано од
временске димензије то се сваком од нас заувек уписује као
неповратни ресурс. Период у коме између свега осталог губимо и
време за лично духовно унапређење, за учење и ментални развој које
не бисмо губили у редовном, непромењеном стању.
Али, кад се коцкице сложе и све дође на своје место, а опстанак
постане “останак”, онда онај ко је жедан свог тог пропуштеног знања и
умног имања добије троструко више прилика да до истог дође.
Наједном му се отворе врата која иза кулиса воде до једне скроз нове
димензије простора у који смо се расули одлетевши из гнезда. Врата
стварности која нам се на длану нуди да је посматрамо изнутра, а не из
публике, као сваки уобичајени привремени посетилац или туриста.
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Постајемо саставни део нове средине о којој знамо врло мало, а
имајући прилику да је упознамо детаљно у одраслом добу дајемо
простора рационалном да надвлада емотивно и тако досегне колико
толико најобјективнију истину. И тада почиње магија којом смо
способни да у истом временском периоду, не само надоместимо
изгубљено знање, већ да истом додамо нова из неког новог поља или с
наличја и коначно, да поредимо оба из више аспеката. Право једно
мало богатство.
Једно од оних флоскулних питања с којим се често сусрећемо у разним
фазама упознавања с другима је и то шта је наш мото. Или шта нас
покреће. Обично останем полунема на то питање јер ми никако не иде
да се одредим реченицом или две, а ни уз више. Па све то помножено
са свим могућим фазама у којима се могу наћи, делује као
калеидоскоп, ништа мање флоскулних, изрека које је обично тамо неко
смислио, а опет неки други то користе као да је ваздух. И то ми се и не
свиђа баш. С друге стране, васпитана сам да на куртоазна питања
одговорим бар куртоазно ако не више од тога, те обично у брзини
кажем једно – life long learning, и тако привидно задовољим циљ и
окитим се и ја понеком туђом стереотипном етикетом.
Али, кад мало боље размислим – овај одговор уопште није толико
једноставан. Тачније, у свој тој својој сведености крије читав дијапазон
значења и тумачења која суштински могу произаћи из перцепције
онога коме је одговорено.
Онај коме то делује просто или површно, неће на овоме ни застати. Ако
пак, из свега пређашње написаног, разуме да све што ми се дешава
свакодневно посматрам као својеврсни спознајни лавиринт и
материјал за дубљу анализу, онда свакако неће остати незаинтригиран.
Ако томе дода и чињеницу да верујем да знање, као и све остало
племенито, добија још више на вредности онда кад се дели, онда је на
добром путу да и сам понешто ново научите настављајући са читањем.
Зовем се Ивана Станојевић и у својој трећој деценији живота сам
пронашла себе, испочетка, у Грчкој.
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Кад је живот тамо постао пријатан „останак“ почињем да се губим у
откривању једне нове културе, историје, традиције, филозофије како
живота, тако и језика, менталитета, музике, предела, гастрономије и
свих оних додатих вредности које живот значе – како Грчке, тако
упоредо и Србије.
Јер најбоље поредиш тек кад добијеш заједнички именитељ двеју или
више појава, или што ми је, опет флоскулно, један стари пријатељ
некад рекао: „не знаш шта је слатко, док не пробаш шта је кисело“.

У наредним бројевима Балканског књижевног гласника поделићу са
вама знања која украдох живећи у земљи која и после деценије
константног лутања по њеним дубинама и даље представља неисцрпан
извор за разумевање „космоса“ и његове теорије чији смо
вишедимензионални елементи.
А Грчка је таква да таман кад помислиш да си једну целину „обрстио“,
из ње се, као чаробни пасуљ, разгранају нови крајеви без краја и
почетка, а сваки од њих у нове и тако унедоглед. И у ствари, у тој
компликовано сплетеној мрежи се и огледа сва лепота учења, а овде
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иза кулиса поглед ка врху амфитеатра се кроз њу не назире лако.
Рефлектори се управо упалише, и што би Грци рекли – “Καλή
παράσταση!”280

280

Уживајте у представи!
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Столеће је пролетело откако су обнародовани први број часописа
„Зенит“ и Манифест зенитизма, а пола века од смрти Љубомира
Мицића (1895–1971), српског песника, прозаисте, драмског уметника и
алфе и омеге зенитистичког покрета. Да време заиста лети можда се
најбоље види по томе што се људи слабо мењају; у тој брзини у којој
пролећу дани, месеци, године и деценије, често не стижемо да
преиспитамо своје судове и своја промишљања, ни као појединци, а
нарочито не као заједнице, као народи, као цивилизације, као људски
род.
Отуда можда и није необично што и дан-данас, кад обележавамо
стогодишњицу зенитизма, морамо да рехабилитујемо, да лечимо и
опорављамо оно што је можда и најздравије у нашој прошлости, а што
је једном давно окићено страшним белегом нездравог и као такво било
прогањано у свим могућим системима: од Краљевине СХС, преко
Краљевине Југославије и оне поратне, Титове, социјалистичке
Југославије, па чак, ево, и до времена у којем ми, не без великог напора
и немале цене коју ваља платити, покушавамо да се погледамо у
огледало које је на зидове наших душа окачио Љубомир Мицић.
Многима, очигледно, ни дан-данас није право да се ми, као људи, као
Балканци и као духовни потомци и сабраћа Барбарогенија, у то
огледало – добро загледамо.
Овај сепарат настао је на иницијативу Душана Гојкова, спиритуса
мовенса Балканског књижевног гласника. И у његовој реализацији
Душан је одиграо важну, конструктивну и плодоносну улогу.
Приметићете, свакако, да сепарат почиње на крајње необичан начин.
Прво, гле, иде библиографија! Неко ће рећи: одлично, боље да
досадите читаоцима на почетку, па после да их лепо разонодите, него
да буде обратно. Али није ни то случајно. Јер, истицање библиографије
у први план почива на идеји да се сви ви, који ово читате, осетите
слободнима да пошаљете своје информације и податке о књигама,
радовима или снимцима које су састављачи библиографије превидели.
Па да онда и тим вашим, добродошлим прилозима обогатимо ново,
друго издање.
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А кад начнете овај сепарат, дочекаће вас:
Предраг Тодоровић, вишедеценијски стегоноша у борби за пуно
признање елитних наших стваралаца, великана српске и европске
културе који су потирани у свим земанима и свим системима, а којима
је Тодоровић посветио текст под насловом „Велики јубилеји српске
авангарде“;
Немања Јовановић, који пише о „антиевропским усклицима са
Балкана“ и „новој уметности зенитизма“;
потписник ових редова са есејом „Век авалског бунтовника“;
професор др Јасна Јованов, која нам шири обзор како бисмо и сами
учествовали у великом дадаистичком узлету Драгана Алексића на
крилима Зенита;
Саша Ракезић, алијас Александар Зограф, с надахнутим чланком
„Зенитизам – има ту нечег!“;
Соња Ћирић с топлим записом „Оставштина Љубомира Мицића“;
Владимир Коларић с бравурозном радио-игром „Барбарогеније
децивилизатор“, написаној према мотивима истоименог Мицићевог
романа;
и
Јоргос Стамкос и Милица Косановић, с освртом на мисију грчког
магазина Ζενιθ, часописа за балканологију, и однос грчког културног
миљеа према заоставштини Љубомира Мицића и свевремености идејâ
за које се он борио.
Потрудили смо се да текстове оплеменимо илустрацијама које сведоче
о епохи која је, хронолошки можда, део прошлости, али која духовно
траје, и то траје управо онако као што и слобода мора да траје да би
била то што јесте. А слобода мора стално да настаје да би постојала.
Владимир Д. Јанковић
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internacionalna revija za umetnost i kulturu
Издавање и производња: Загреб – Београд: Љубомир Мицић, 19211926.
ISSN - 1848-3933
COBISS.SR-ID - 23567116
Линк:
Дигитална Народна библиотека Србије
http://digital.nb.rs/scc/browse.php?collection=no-zenit
Зенит: интернационална ревија за уметност и културу – Zenit :
internacionalna revija za umetnost i kulturu
Фототипско изд.
Издавање и производња - Београд : Народна библиотека Србије :
Институт за књижевност и уметност ; Загреб : СКД Просвјета, 2008.
ISSN - 1820-8959
COBISS.SR-ID - 150348044
Линк(-ови):
Дигитална Народна библиотека Србије
http://digital.nb.rs/novine/zenit
http://scc.digital.nb.rs/collection/zenit
[У периоду од 1921. до 1926. године изашла су укупно четрдесет три
броја „Зенита“.
Комплет се налази у кутији и садржи књигу и две фасцикле са
часописима.
У првој, већој, налазе се бројеви часописа од фебруара до 1921. до маја
1923. године (бројеви од 1 до 24, плус ванредно издање од 23.
септембра 1922, те часописи од фебруара 1924. до новембра /
децембра 1925. – бројеви од 25 до 37, формат 28,5cm).
Мања фасцикла садржи шест бројева часописа (од броја 38 до броја
43, формата 23cm).
Монографија која прати ово издање, Видосаве Голубовић и Ирине
Суботић, може се преузети на овом линку:
https://monoskop.org/images/a/a7/Golubovic_Vidosava_Subotic_Irina_Zen
it_1921-1926.pdf]
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Зенит : 1921-1926
Голубовић, Видосава ; Суботић, Ирина
Остали аутори: Ђорђевић, Миодраг
Издавање и производња - Београд : Народна библиотека Србије :
Институт за књижевност и уметност ; Загреб : Српско културно друштво
"Просвјета", 2008
ISBN - 978-86-7035-182-0
COBISS.SR-ID - 149429772
Zenit : међународни часопис за зенитизам и нову уметност – Revue
internationale pour le zenitisme et l'art nouveau
Фототипско издање
Издавање и производња: Nikola Caranović, Irina Subotić, Dragan
Milošević, 1983
COBISS.SR-ID – 90725388
Zenit ; Svetokret ; Dada Jok ; Dada Tank ; Dada Jazz : 1921-1926
Фототипско издање
Издавање и производња: Darko Šimičić, Ranko Horetzky, Zagreb :
Horetzky, 2008
COBISS.SI-ID – 31491885
[Потпуни репринт авангардних магазина штампаних у Загребу и
Београду 1921-1926. Садржи 42 свезака часописа и предговор, који
укључује податке о издању. Сви бројеви часописа „Зенит“ (1-43) су
штампана у 36 свезака, као и „Манифест зенитизма“ (1921),
„Зенитизам“ (јул 1922, један лист), часописи Svetokret, Dada Tank
(нецензурисано издање), Dada Tank, друго, цензурисано издање, Dada
Jok, Dada Jazz и манифест Nemo propheta in patria (један лист).]
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Manifest zenitizma
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Зенит, [1925]
COBISS.SR-ID - 149574668

318

Антиевропа : 1926 = Antieurope : 1926
Мицић, Љубомир
Издавање и производња - [Belgrade] : Collection des zenitistes
internationaux numéro 9, 1926
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Hardi! A la barbarie : paroles zénitistes d'un barbare européen
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Издавање и производња - Радио „Политика“, Драмски програм,
Београд, 1996
COBISS.SR-ID - 214580748
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Авангарда : свеске за теорију и историју књижевно/уметничког
радикализма. ISSN 1450-5975. - Год. 1, бр. 1 (1997), стр. 89-94
Година - 1997
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Ел Лисицки и часопис "Зенит"
Голубовић, Видосава
Руски алманах. ISSN 0354-2122. - Год. 17, бр. 13 (2008), стр. 155-159
Година - 2008
COBISS.SR-ID - 151941644
Zenitizam i utopija
Ђурић Ђура, Владимир
Scena : časopis za pozorišnu umetnost. ISSN 0036-5734. - God. 38, knj.1, br.
4/5 (1992), str. 77-80
Година - 1992
COBISS.SR-ID - 21138188
Зенит и зенитизам из перспективе дигитализације и семантизације
авангарде
Јовић, Бојан
Тезе и резимеа. - Стр. 41-42
Година - 2015
COBISS.SR-ID - 269179404
Zli volšebnici : polemike i pamfleti u srpskoj književnosti : 1917-1943. Knj.
2, 1930-1933
Теšić, Gojko
Издавање и производња - Beograd : Slovo ljubve : Beogradska knjiga ;
Novi Sad : Matica srpska, 1983
COBISS.SR-ID - 26267399
Likovni krog revije "Zenit" : (1921-1926)
Subotić, Irina
Врста грађе - књига
Издавање и производња - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete,1995
ISBN - 86-7207-080-1
COBISS.SR-ID - 49489164

329

Зенит (1921-1926)
Голубовић, Видосава
Књижевна историја = Književna istorija. ISSN 0350-6428. - Год. 35, бр. 119
(2003), стр. 83-89 Година - 2003
COBISS.SR-ID - 110196748
Зенитизам - неке паралеле у развоју српске и јапанске авангардне
поезије
Јамасаки, Кајоко
Књижевна историја = Književna istorija. ISSN 0350-6428. - Год. 35, бр.
120/121 (2003), стр. 373-404
Година - 2003
COBISS.SR-ID - 121339404
Ljubomir Micić - Zenitizam - zaboravljena epizoda u istoriji srpske
književnosti
Џигурски, Александра
Врста грађе - чланак – саставни део ; Ulaznica : časopis za kulturu,
umetnost i društvena pitanja. ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 188 (2003), str.
39-51 Година - 2003
COBISS.SR-ID - 197531143
Barbarogenius and Utopia
Đergović-Joksimović, Zorica, 1968Врста грађе - чланак – саставни део ; одрасли, озбиљна (није лепа
књиж.)
Књижевна историја = Književna istorija. ISSN 0350-6428. - God. 47, br. 156
(2015), str. 107-119 Година - 2015
COBISS.SR-ID - 221473292
Линк:
http://knjizevnaistorija.rs/editions/156/djergovic_156.pdf
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Културни образац на маргини : Барбарогеније Љубомира Мицића и
књижевна полемика његовог времена
Лазић, Јасмина, 1975Врста грађе - чланак – саставни део ; одрасли, озбиљна (није лепа
књиж.)
Српски културни образац у светлу српске књижевне критике. - Институт
за књижевност и уметност, 2015 Стр. [223]-246 Година - 2015
COBISS.SR-ID - 523180181
Љубомир Мицић и филмске теме у часопису Зенит
Метлић, Дијана, 1978- = Metlić, Dijana, 1978Зборник Народног музеја. Историја уметности = Recueil du Musee
national. Histoire de lʹart. ISSN 0352-2466. - Књ. 23, св. 2 (2018), стр. 159175 Година - 2018
COBISS.SR-ID - 269555980
Линк:
http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2019/08/ZbornikIU2018-1.pdf
Како је изгледао један авангардни покрет
Петровић, Лидија, 1973Књижевни лист : месечник за књижевност, културу и
друштвена питања. ISSN 1451-2122. - Год. 3, бр. 20 (1. април 2004.), стр.
9 Година - 2004
COBISS.SR-ID - 115774476
In unseren Seelen flattern schwarze Fahnen. Serbische Avantgarde 19181939
Siegel, Holger (Hrsg.):. Leipzig: Reclam, 1992.
ISBN: 9783379014304
Antologija pesništva srpske avangarde 1902.-1934.
Gojko Tešić, Svetovi, Novi Sad, 1994.
ISBN - 86-7047-157-4
COBISS.SR-ID - 33956364

331

Зенитизам
Маркуш, Зоран
Сбутега-Маркуш, Оливера
Врста грађе - књига
Издавање и производња - Београд : Сигнатуре, 2003
ISBN - 86-83745-19-8
COBISS.SR-ID - 109517580
Zenitizam i avangardni pokreti u Zapadnoj Evropi
Маркуш, Зоран
Delo : književni mesečni časopis. ISSN 0011-7935. - God. 23, knj.23, br. 3
(1977), str. 17-34 Година - 1977
COBISS.SR-ID - 22577420
Zenitizam i avangardni pokreti u Istočnoj Evropi (1)
Маркуш, Зоран
Delo : književni mesečni časopis. ISSN 0011-7935. - God. 27, knj.27, br. 4
(1981), str. 148-161 Година - 1981
COBISS.SR-ID - 20624396
Zenitizam i avangardni pokreti u Istočnoj Evropi (2)
Маркуш, Зоран
Врста грађе - чланак – саставни део у: Delo : književni mesečni časopis.
ISSN 0011-7935. - God. 27, knj.27, br. 5 (1981), str. 89-98 Година - 1981
COBISS.SR-ID - 20572684
Бранко Ве Пољански, теоретичар панреализма,
Маркуш, Зоран, Књижевне новине, 15. август 1970, Београд
Приказ - после пола века. Студија Љубомира Мицића о вајару
Архипенку,
Маркуш, Зоран, Књижевне новине, 5. децембар 1970, Београд
Метаморфозе Зенита, Сликар и графичар Михаило Петров,
Маркуш, Зоран, Савременик, књ. XXXII, бр. 12, pp. 485-492, децембар
1970, Београд
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Дада јок
Маркуш, Зоран, Уметност, март-април 1978, бр. 58, pp. 51-54, Београд
Od avangarde do arkadije
Irina Subotić, Klio, Beograd, 2000.
COBISS.SR-ID - 82731532
Avangardna poezija
Radovan Vučković, Banja Luka : Glas, 1984
COBISS.SR-ID - 26274823
Dadaistička poezija zenitista u krugu srpske avangarde
Julijan Kornhauzer, Savremenik, XXIV/4, 1978.
ISSN - 0036-519X
COBISS.SR-ID - 630543
Zenit i simultanizam
Lada Grdan, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
ISBN - 978-86-519-0513-4
COBISS.SR-ID - 173957388
Зенит и симултанизам
Мариншек-Николић, Мирјана, Политика. ISSN 0350-4395. - Год. 107, бр.
34835 (30. октобар 2010), стр. 04, 2010
COBISS.SR-ID - 180388364
Josip Seissel
Vera Horvat-Pintarić, Galerija Nova, Zagreb, 1978.
Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti, katalog izložbe,
Vera Horvat-Pintarić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2007.
Traveleri - najveća tajna hrvatske umjetnosti
Nina Ožegović, Nacional br. 627, 19. 11. 2007.
Link:
http://arhiva.nacional.hr/clanak/40052/traveleri-najveca-tajna-hrvatskeumjetnosti
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Vodnik dadaističke čete
Dragan Aleksić, Vreme, br. 3243, Beograd 1931.
Srpski nadrealizam i njegovi odnosi sa francuskim nadrealizmom
Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Sarajevo 1966.
COBISS.SR-ID - 97048327
Srpski nadrealizam 1929-1932
Miodrag B. Protić, Nadrealizam, Postnadrealizam, Socijalna umetnost,
Umetnost NOR-a, Socijalistički realizam, Jugoslovenska umetnost XX veka,
Beograd 1969.
COBISS.SR-ID – 56013063
Dada Tank
Dragan Aleksić (priredio: Gojko Tešić), Beograd 1978.
COBISS.SR-ID – 1775887
Jugoslovenske umetničke izložbe 1904-1927
Dragutin Tošić, Beograd 1979.
COBISS.SR-ID – 27601423
Pojmovnik ruske avangarde
(Zbornik uredili: Aleksandar Flaker i Dubravka Ugrešić), br-1-9, Zagreb 19841993
(posebno tekstovi Vide Golubović: Zenit/Ruska avangarda; Konstruktivno
načelo dade; Berlinska dada/Tatlin; Grupa konstruktivista u Trstu).
COBISS.SR-ID – 112690183
Psihoanaliza i nadrealizam
Ž. Plamenac, Zagreb, Kultura, 1938
COBISS.SR-ID - 44332295
Dada u Subotici. Obešeni čovek & Koncert mirisa i svetla
Vida Golubović, Književnost, br.7-8, Beograd 1990.
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André Breton et le Surréalisme International
Opus International, no.124-124, Paris 1991
(posebno tekst: Branko Aleksić, Paris 1925: premiere annonce du groupe
surréaliste belgradois).
Srpska avangarda u periodici
Zbornik radova (uredili: Vidosava Golubović i Staniša Tutnjević), Novi
Sad/Beograd 1996 (posebno tekstovi: Vidosava Golubović, Dada-Jok Branka
Ve Poljanskog; Miško Šuvaković, Kontekstualni, intertekstualni i interslikovni
aspekti avangardnih časopisa; Natalija Zlidnjeva, El Lisicki kao ogledalo
zenitizma; Ješa Denegri, Likovni umetnici u časopisu Zenit; Irina Subotić,
Tipografska i likovna rešenja Zenita i zenitističkih izdanja; Milanka Todić,
Fotografija i avangardni pokreti u umetnosti).
ISBN 867095057X
Obljetnica: Upravo se navršava puno stoljeće časopisa koji je bio ishodište
hrvatske avangardne umjetnosti
Ivana Janković, Jutarnji list, 11. 02. 2021
Линк:
https://www.jutarnji.hr/kultura/art/upravo-se-navrsava-punostoljece-casopisa-koji-je-bio-ishodiste-hrvatske-avangardne-umjetnosti15049747
Троделни фичер ЗЕНИТ 100
1. Шими на гробљу Латинске четврти
2. Последње године Љубомира Мицића
3. Све је то било као у неком филму...
Врста грађе – аудио снимак
Снежана Ристић, Радоња Лепосавић, Радио Београд 2, "Град", 06. 02.
2021.
Линк:
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd2/4243594/zenit-100.html
Ideje zenitističkog pokreta u srpskoj kulturi - Ljubomir Micić i njegov
roman Barbarogenije-Decivilizator
Jasmina Nikolić, Institut za noviju istoriju Srbije 2004.
UDK 821.163.41.09-31 Micić Lj.
821.163.41.02 Zenitizam
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Ko je Barbarogenije
Nenad Daković, Helsinška povelja, 2011, No: 157-158, стр.: 60-61
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=246828
Balkanizovati Evropu!
Žiga Vodovnik, Zeničke sveske - Časopis za društvenu fenomenologiju i
kulturnu dijalogiku, br. 11, str. 64-78, 2010.
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=103921
Tyrus Miller, Incomplete Modernities: Historicizing Yugoslavian AvantGardes
Modernism/modernity, Vol. 12, N. 4, Baltimore: John Hopkins University
Press, 2005, str. 713-722.
Barbarogenius and Utopia
Zorica Đergović-Joksimović, Институт за књижевност и уметност, 156, str.
107-119.
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=528486
УДК 821.163.41.09-31 Мицић Љ.;
821.163.41.02 Зенитизам
Od anarhizma do šovinizma: Drugi svetski rat i pripadnici avangardnog
umetnickog kruga oko casopisa Zenit – Ljubomir Micic i Marijan Mikac.
Goran Miloradović, Intelektualci i rat 1939–1947. Zbornik radova s
međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. Dio 2. Eds. Drago Roksandić,
and Ivana Cvijović Javorina. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2013.
305–362.
Link: http://www.historiografija.hr/dokumenti/DS2013-2.pdf
Ideje zenitističkog pokreta u srpskoj kulturi – Ljubomir Micić i njegov
roman Barbarogenije-Decivilizator
Jasmina Nikolić, Tokovi istorije 1–2. (2004): 7–22.
Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia
Irina Subotić, Art Journal 49, 1. (1990): 21–27.
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Od avangarde do Arkadije
Irina Subotić, Beograd: Clio, 2000.
Link: http://www.rastko.rs/likovne/clio/isubotic-arkadia.html
Od nadrealizma ka modernizmu: Romani srpske avangarde (2).
Gojko Tešić (ed.) Beograd: Službeni glasnik, 2011.
Avant-Garde Periodicals in the Yugoslavian Crucible: Zenit (Zagreb 1921–
1923, Belgrade 1923-6); Zagreb: Dada-Jok (1922), Dada-Tank (1922), DadaJazz (1922); Novi Sad: Út (1922–1925); Ljubljana: Svetokret (1921); Rdeči
Pilot (1922); and Tank (1927)“.
Voloder, Laurel Seely and Miller, Tyrus, The Oxford Critical and Cultural
History of Modernist Magazines, Volume III, Europe 1880-1940. Eds. Peter
Brooker et al.Oxford UP, 2013: 1099–1127.
Zenitismul avangardei sârbeşti şi publicaţiile româneşti - Zenistism of the
Serbian Avant-garde and the Romanian Publications
Maria Nenadić, Europa, revistă de literatură, artă, cultură şi tranziţie, 2013.
No: 12, str.: 64-69
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=97967
Zenitismjul şi publicaţile romăneşti – Zenitizm and The Romanian
Publications
Maria Nenadić, Editura Universităţii Vasile Goldiş, Studii de Ştiinţă şi
Cultură, XII/2016 No: 4, str.: 51-58
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469396
Поводом „Зенита“
Станислав Винавер, Југословенска њива, V/37, 17 септембар 1921, стр.
590
Milenković, Pavle, „Podne srpske avangarde” în Tokovi istorije, nr. 3-4, p.
53-73, 2005.
Srpska književna avangarda; književno istorijski kontekst (1902-1234)
Gojko Tešić, Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, Beograd,
2009
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Подне српске авангарде
Павле Миленковић, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2008,
No: 124, str.: 53-73
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=602341
УДК 821.163.41.02 Зенитизам
Barbarogenius and Utopia
Зорица Ђерговић-Јоксимовић, Књижевна историја 156, str.:107-119.
Link: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=528486
Антологија српског дадаизма
Тодоровић, Предраг (ed.)
Издавање и производња - Београд : Службени гласник, 2014
ISBN - 978-86-7549-986-2
COBISS.SR-ID – 209394956
Дадаизам и авангардизам
Тодоровић, Предраг, 1967Врста грађе - чланак – саставни део: : Књижевна историја = Književna
istorija. ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 779-787
Година - 2012
Језик - српски
COBISS.SR-ID - 195702028
Линк(-ови):
http://knjizevnaistorija.rs/editions/148Todorovic1.pdf
Quelques exemples concernant l'hybridation des genres dans la revue
Dada-Tank
Todorović, Predrag, 1967Врста грађе - чланак – саставни део: Филолошки преглед : часопис
Савеза друштава за стране језике и књижевности СФРЈ = Revue de
philologie : publiée par la fédération des sociétés de langues et littératures
étrangéres de Yougoslavie. ISSN 0015-1807. - God. 39, br. 2 (2012), str. 5366
Година - 2012
Језик - француски
COBISS.SR-ID - 205080588
Линк(-ови): http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/
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Антологија једне субверзије
Панић-Мараш, Јелена, 1976- = Panić-Maraš, Jelena, 1976Врста грађе - чланак – саставни део: Књижевна историја = Književna
istorija. ISSN 0350-6428. - Год. 46, бр. 154 (2014), стр. 1049-1055
Година - 2014
Језик - српски
COBISS.SR-ID - 214987276
Линк(-ови):
http://knjizevnaistorija.rs/editions/154Panic.pdf
Авангарда: од даде до надреализма
Јовић, Бојан, 1963- = Jović, Bojan, 1963- | Новаковић, Јелена |
Тодоровић, Предраг
Врста грађе - зборник
Издавање и производња - Београд : Институт за књижевност и уметност
: Музеј савремене уметности, 2015
Језик - српски, француски, хрватски, енглески
ISBN - 978-86-7095-221-8
COBISS.SR-ID - 219374860
Дадаизам или авангарда српске авангарде
Тодоровић, Предраг, 1958Врста грађе - чланак – саставни део: : Књижевна историја = Književna
istorija. ISSN 0350-6428. - Год. 47, бр. 156 (2015), стр. 83-106
Година - 2015
Језик - српски
COBISS.SR-ID - 221468428
Линк(-ови):
http://knjizevnaistorija.rs/editions/156/todorovic_156.pdf
Дадаистички часописи
Тодоровић, Предраг, 1958Врста грађе - књига
Издавање и производња - Београд : Институт за књижевност и
уметност, 2016
Језик - српски
ISBN - 978-86-7095-229-4
COBISS.SR-ID - 227415052
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Планета Дада : историјат и поетика
Тодоровић, Предраг, 1958Врста грађе - књига
Издавање и производња - Београд : Службени гласник, 2016
Језик - српски
ISBN - 978-86-519-0400-7
COBISS.SR-ID - 227345164
Поетичко мапирање дадаизма
Аћамовић, Бојана, 1985- = Aćamović, Bojana, 1985Врста грађе - чланак – саставни део: Књижевна историја = Književna
istorija. ISSN 0350-6428. - Год. 49, бр. 161 (2017), стр. 351-354
Година - 2017
Језик - српски
COBISS.SR-ID - 249544716
Линк(-ови):
http://knjizevnaistorija.rs/editions/161/acamovic_b.pdf
Splav meduze
Karpo Godina, TV Beograd, Viba film, 1980
https://www.veoh.com/watch/v14941663WESgasDy

Обавештени смо да ће у току 2021. године галерија „Рима“ (Београд) објавити научну
публикацију међународног карактера Сто година часописа „Зенит“ 1921-1926-2021,
чији су уредници др Бојан Јовић и проф. ем. Ирина Суботић. Са тридесет пет ауторских
студија и бројним документарним и ликовним прилозима обезбеђеним у сарадњи са
институцијама и појединцима из земље и иностранства, овај зборник доноси нове
интерпретације и ревалоризације историјске улоге и важности часописа „Зенит“.
Обележавање једновековног памћења „Зенита“ галерија „Рима“ закључује
издавањем репринта четири „Зенитова“ издања, уз пратећу публикацију са студијом
историчарке књижевности др Видосаве Голубовић. Овим пројектом широј јавности
постаће доступне ретке и изузетно значајне публикације:
Lj. Micić, I. Goll, B. Tokin, Manifest zenitizma, Biblioteka Zenit, br. 1, Zagreb, 1921.
I Goll, Paris Brennt, Biblioteka Zenit, br. 2, Zagreb, 1921.
Lj. Micić, Kola za spasavanje, Biblioteka Zenit, br. 3, Zagreb – Beograd, 1922.
B. Ve Poljanski, 77 samoubica, Zagreb, 1923.
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ИЗЛОЖБЕ:

Љубомир Мицић на Првој Зенитовој међународној изложби нове уметности

Прва Зенитовa међународнa изложбa нове уметности
аутор изложбе Љубомир Мицић, музичка школа „Станковић“
представљени аутори попут: Делонеа, Глеза, Шаршуна, Кандинског,
Архипенка, Мохољ-Нађа, Ел Лисицког, Лозовика, Сајсла, Гецана,
Бјелића...
Београд, 1924.
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Зенитизам. Предлог за једну изложбу.
аутор изложбе Зоран Маркуш, Салон Трибине младих, Нови Сад, 1972.
Бранко Ве Пољански
аутор изложбе Зоран Маркуш, Галерија „Јован Поповић“, Опово, 1974.
Зенит - Љубомир Мицић (1985-1971): Зенитистичка конструкција.
аутор изложбе Зоран Маркуш, Музеј савремене уметности, Београд,
1978.
Зенит и авангарда 20их година
ауторка изложбе Ирина Суботић,
сарадници Вида Голубовић, Љиљана Арсикин, Михаило Урдаревић,
Љубица Миљковић, Гордана Црнобрња-Мијовић, Народни музеј,
Београд, 1983.
Руска авангарда
ауторке изложбе: Ана Пахомова, Фаина Балаховска, Музеј историје
Југославије, Београд, 2015.
(На изложби је представљено једанаест уметничких дела из
заоставштине Љубомира Мицића, која се чува у Народном музеју у
Београду: поред репрезентативне скулпто-слике Две жене и две
графике Александра Архипенка, ту су три рада Василија Кандинског,
четири рада Лазара Ел Лисицког, као и једна ретка апстрактна
Композиција Љубов Козинцове, супруге Иље Еренбурга. У једној
витрини је изложено и неколико бројева часописа Зенит.)
Часопис Зенит (1921-1926)
ауторке изложбе Невена Мартиновић и Марија Станковић, Галерија
Рима, Београд, 2021
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Predrag Todorović
VELIKI JUBILEJI SRPSKE AVANGARDE

Zenit i Ljubomir Micić

Ove 2021. godine navršava se vek od pokretanja Micićevog časopisa Zenit,
pokreta zenitizam, ali i srpskog dadaizma Dragana Aleksića, kao i pola veka
od Micićeve smrti
Retke su prilike u našoj kulturi da se u jednoj kalendarskoj godini poklopi
više važnih jubileja, i da su svi u vezi s našom avangardom. Jedan vek od
pokretanja Zenita 1921. u Zagrebu, jasno je da su časopis Zenit i njegova
druga izdanja, pokret zenitizam, kao i sam Micić, najznačajnije pojave srpske
avangarde. U ne baš ni kratkom trajanju časopisa (1921–1926), u objavljena
43 broja, Micić je izgradio sebi spomenik za života. Njegova revija spada u
najznamenitije pojave istorijske avangarde Evrope (period između 1905. i
1939. godine).
Među gotovo 250 revija koje se javljaju u tom periodu i pripadaju raznim
avangardnim pokretima (futurizmu, ekspresionizmu, dadaizmu, kubizmu,
konstruktivizmu, Bauhausu, De Stijlu, nadrealizmu, aktivizmu) veoma mali
broj njih je opstao duže od jednog do dva broja, te spadaju u tzv. „male
časopise“ ili „efemeride“.
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Zenit je, uz Kašakov Ma, Švitersov Merc, Dusburgov De Stijl, Contimporanul
Marsela Janka i Jona Vinje, Littérature Bretona, Supoa, Aragona i 391
Fransisa Pikabije, najdugotrajnije i najznačajnije glasilo evropske avangarde.
Izlazeći od 1921. do 1923. u Zagrebu (24 broja), a od 1924. do 1926. u
Beogradu (19 brojeva), Micićev Zenit je privukao na saradnju elitu svetske
umetnosti. U Micićevom časopisu sarađivali su brojni domaći i strani pisci i
umetnici svih fela. Od samog pokretanja u međunarodnoj redakciji su bili
Boško Tokin i Ivan Gol, nemačko-francuski ekspresionista-dadaista, a
saradnik je od početka Branko Ve Poljanski, Micićev mlađi brat.
Sa Zenitom su sarađivali pisci i slikari, vajari, kompozitori, arhitekte, Srbi
(Vinaver, Tokin, Crnjanski, Rastko Petrović, Dragan Aleksić, Stanislav Krakov,
Dušan Matić, Mihailo S. Petrov, Jovan Bijelić, Risto Ratković, Drainac); Hrvati
(Vilko Gecan, Zlatko Gorjan, Marijan Mikac, Jo Klek, Josip Sibe Miličić, Josip
Slavenski); Slovenci (F. Kralj, Edvard Stepančič, Avgust Černigoj). Iako
saradnja s većinom od njih nije dugo trajala, zbog beskompromisnog
radikalizma Micićevih stavova, neki od njih, poput Rista Ratkovića i Marijana
Mikca, a pogotovo Micićevog brata Poljanskog (Branislav Micić je sebi dao
pseudonim Branko Ve Poljanski, da bi se razlikovao od brata; Ve je skraćeno
od Vergilije a Poljanski je nastalo po rodnom mestu njihove majke, Majskim
Poljanama), ostali su verni idejama zenitizma dok god je trajao časopis.
Ukupan broj saradnika Zenita dosegao je 160, što je impozantan podatak
koji svedoči o ugledu te revije u Evropi, kao i o tome da je objavljivanje
priloga u njoj činilo čast svakom umetniku.
Spisak nekih od najznačajnijih stranih umetnika najbolje svedoči o tome. Iz
sovjetske Rusije, odakle potiče i najveći broj stranih saradnika, dolaze
Arhipenko, Osip Zadkin, Aleksandar Blok, Ilja Erenburg, Jesenjin, Kandinski,
El Lisicki, Lunačarski, Majakovski, Maljevič, Pasternak, Rodčenko, Tatlin,
Trocki, Hlebnjikov, Šagal, Šaršun; iz Francuske Anri Barbis, Alber Glez, Ivan
Gol, Rober Delone, Sonja Delone-Terk, Žan Epsten, Maks Žakob; iz Nemačke
Franc Rihard Berens, Valter Gropijus, Georg Gros, Kurt Šviters, Raul
Hausman; iz Austrije Egon Šile i Adolf Los; iz Holandije Teo van Dusburg; iz
Mađarske Lajoš Kašak, Laslo Moholi-Nađ; iz Čehoslovačke Karel Tajge,
Jaroslav Sajfert; iz Italije F. T. Marineti, Amedeo Modiljani; iz Rumunije
Marsel Janko; iz Japana Cuguharu Fužita.
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Zenitodadaizam

Dragan Aleksić

Zahvaljujući Zenitu, svoju karijeru pesnika, umetnika i pre svega dadaiste,
započinje i Dragan Aleksić. Otkrivši dadaizam dok se nalazio na studijama
žurnalistike u Pragu, oduševljen tom, za njega, umetničkom novotarijom,
stupa u kontakt kako sa dadaistima Evrope (znamo za njegova pisma
Tristanu Cari), tako i sa braćom Micić. Poljanski će čak doći u Prag da upozna
tog mladića, sklonog pobuni u umetnosti. Već od trećeg broja Zenita, u
aprilu 1921, Aleksić, prvi na prostorima novostvorene države, Kraljevine
SHS, objavljujući tekst manifestnog karaktera „Dadaizam“ projavljuje
premise tog pokreta. Na taj način Aleksić će sledećih godinu dana, sve do
maja 1922, koristiti Zenit kao odskočnu dasku za plasiranje svojih
dadaističkih ideja. Čak i posle objavljivanja „Manifesta zenitizma“ Ivana
Gola, u Zenitu broj 5, on će biti jedan od retkih domaćih umetnika koji neće
prekinuti saradnju sa Micićem. Drugi, ne želeći da budu deo novonastalog
pokreta – zenitizma – odustaju od dalje saradnje sa časopisom i Micićem.
Iz te nesvakidašnje saradnje nastao je jedinstven spoj, u burnoj istoriji
verovatno najradikalnijeg avangardnog pokreta, dadaizma, zenitodadaizam.
Braća Micić će se, volens-nolens, podadaizirati u pojedinim svojim
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književnim žanrovski hibridnim radovima (pričama, pesmama, paskvilama,
pamfletima). Čak će i njihova manifestacija antidadaizma, svedena na
parodiju, porugu i pamfletsko, biti izuzetan produkt Dade! Aleksić će,
udaljavanjem od Micića, oformiti svoju „čistokrvnu dada četu“ (Vido Lastov,
Dragan Sremec, Mihailo S. Petrov, Džim Rad, Slavko Šlezinger, Nac Singer),
objaviti naše prve dadaističke revije Da-da-Tank i Dada jazz, dok će
Poljanski kao odgovor na njegovu „izdaju“ objaviti svoje „antidadaističke“
revije Dada jok i Zenit Ekspres Dada jok 2 (sve 1922). Uz nekoliko
dadaističkih matinea ili večernjih zbivanja multimedijalnog karaktera, sa
umetnički raznovrsnim i provokativnim nastupima pojedinih pobrojanih
dadaista (to su, zapravo, prvi pravi perfomansi u istoriji naše umetnosti) u
Vinkovcima, Subotici, Osijeku i Novom Sadu, Aleksić će ispisati istoriju JugoDade. Prema tome, 2021. je i stogodišnjica srpskog dadaizma.
Aleksić će u Beogradu postati vrstan novinar-reporter i pisati za Vreme, sve
do početka rata. Tokom rata hapsi ga Gestapo, drži u zatvoru. Odatle izlazi
povređene kičme, kao poluinvalid. Posle rata je zajedno sa svojom
suprugom Stevkom životario. Umro je rano, 1958, sa svega 57 godina. Kako
je rođen 1901. ove godine je i 120 godina od njegovog rođenja.
Micić će, svojim provokativnim pisanjem bez dlake na jeziku, agresivnim
nastupom, u više navrata sebi navući bedu na vrat. Posle 24. broja Zenita, i
oštrog napada na Stjepana Radića (1), Micić će, zbog pretnji koje su mu
upućene, morati da napusti Zagreb krajem 1923, da se u njega nikad više ne
vrati. Zajedno s njim u Beograd će se preseliti i njegova supruga i verni
pratilac Anuška, kao i njegov brat Poljanski. Krajem 1922. Zagreb napušta i
Dragan Aleksić, prelazeći takođe u Beograd.
Intervencija kod Musolinija
Zenit i zenitizam nastavljaju svoj život u novom okruženju, dok Aleksić
zatomljuje svoje dadaističke aktivnosti, jer se pokret gasi na svetskom
nivou. Istina, on će bitno uticati na umetničko formiranje pojedinih mladih
umetnika (Drainca, Monija de Bulija, Rista Ratkovića), otkrivši im ideje
dadaizma. Proizvod tih zajedničkih akcija jesu i časopisi Crno na belo,
Hipnos, Večnost, Čaša vode, Bela revija. Šireći ideje avangarde u novoj
sredini, ovi umetnici su znatno izmenili umetničku scenu metropole.
Konačno, Micić će organizovati, u istoriji Beograda, Prvu Zenitovu
međunarodnu izložbu, aprila 1924, u Muzičkoj školi „Stanković“, na kojoj će
biti izložena brojna dela svetske likovne avangarde, dok će redakcija Zenita
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ujedno biti i Galerija Zenit, zapravo prva galerija avangardnog slikarstva u
nas.
No, 1926. godine, u decembru, u – pokazaće se – poslednjem objavljenom
43. broju Zenita, pojavljuje se tekst „Zenitizam kroz prizmu marksizma“ (2),
koji potpisuje izvesni dr M. Rasinov (verovatni Micićev pseudonim). Broj
biva zabranjen i zaplenjen zbog propagiranja boljševizma, a Micića čeka nov
progon. Bežeći preko Sušaka stiže u Rijeku, koju su okupirale italijanske
fašističke trupe predvođene Gabrijelom d’Anuncijom, i tu biva uhapšen.
Šalje pisma raznim prijateljima, i jedini mu pomaže Marineti. Pošto se i on
priklonio idejama fašizma, interveniše lično kod Musolinija, Micića puštaju iz
zatvora i on, izbegavši Marinetijev poziv da ostane u Italiji, odlazi u
Francusku. Tamo mu se uskoro pridružuju supruga Anuška i brat Branko.
Tu počinje nov period njegovog života. Sledećih skoro deset godina Micić
nastavlja svoju književnu delatnost, objavljivanjem sedam romana pisanih
na francuskom jeziku. Nažalost, njegov pokušaj da se probije na književnom
nebu Francuske nije urodio plodom. On i Anuška se vraćaju natrag u
Beograd, najverovatnije 1937. godine. Poljanski ostaje u tuđini, okreće se
isključivo slikarstvu, sarađuje i sa modnim časopisima kao ilustrator, čak i
modni dizajner. Ženi se Francuskinjom i s njom dobija četvoro dece. Umire
od srčanog udara početkom 1947, sa nepunih pedeset godina, ostavivši iza
sebe nezbrinutu porodicu. U Francuskoj je i sahranjen. Za razliku od brata
bio je aktivan član Komunističke partije, čak je učestvovao i u francuskom
Pokretu otpora, kao član grupe Žana Mulena. Vodio je neverovatno aktivan
život, za koji nismo ni znali, nemajući doskora podatke o tome.
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Povratak
Povratkom u Beograd krajem tridesetih godina prošlog veka, Micić je
praktično završio svoju književnu i umetničku karijeru. Jedino što je uspeo
da objavi jeste časopis Srbijanstvo, i u njemu „Manifest Srbijanstva“ (3)
(1940). Taj, jedini broj je zabranjen.

Anuška i Ljubomir Micić

Rat i okupaciju Anuška i on preživeli su u Beogradu.
Progonjen u monarhizmu, proterivan iz Zagreba i Beograda, biva progonjen i
u komunizmu. Ni jednom društvenom sistemu ni režimu nije bio po volji.
Plaćao je skupu cenu svog nesavijanja kičme. Izbačeni su iz stana u
Njegoševoj ulici 1947. i preseljeni na mansardu zgrade bez lifta u ulici Prote
Mateje, u neuslovan stančić u potkrovlju, garsonjeru.
Kako njegova pobuna protiv nepravde ne prestaje, stalno je pod
prismotrom, a 1960. uhapšen i oglašen ludim. Posle nekoliko meseci puštaju
ga iz zatvora, ali od posledica tog stresa već 1961. umire Anuška od srčanog
udara, u šezdesetoj godini. Kako je i ona rođena 1901, poput Aleksića, ove
godine je i 120. godišnjica njenog rođenja.
Micić se nikad neće oporaviti od njene smrti. Ona mu je bila najverniji
pratilac, drug i saborac u svim njegovim poduhvatima.
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Poslednjih deset godina života Micić provodi sam i napušten skoro od svih, a
gotovo sve njegove aktivnosti posvećene su mrtvoj supruzi, svakodnevnim
odlascima na njen grob. U svoj stančić pušta svega nekoliko osoba. Dve od
njih, Branislav Skrobonja i Milomir Nježić, pokazaće se ključnim za njegovu
sahranu.
Miodrag B. Protić će, odmah posle osnivanja Muzeja savremene umetnosti
1965, čiji direktor postaje, pokušati da stupi s Micićem u kontakt, znajući za
postojanje Micićeve kolekcije avangardnog slikarstva, izložene na
pomenutoj izložbi u Beogradu 1924. godine. Kasnije će mu kao emisara slati
tad mladu saradnicu muzeja Irinu Subotić, ne bi li MSUB dobio na pozajmicu
jednu sliku od Micića.
Četvrta osoba koja je s njim bila u kontaktu tih poslednjih godina je Zoran
Markuš, istoričar umetnosti. On je prvi koji će sa aspekta istorije umetnosti
početi da objavljuje tekstove o Zenitu, on je prvi koji je uspeo da nagovori
Micića da ustupi deo kolekcije za izložbu u MSU. Nažalost, od tog poduhvata
ništa neće biti, jer je Micićeva smrt stopirala sve.
Markuš je prvi koji je trebalo da doktorira na temu zenitizma, ali niko u
tadašnjem Beogradu nije smeo da se poduhvati toga da mu bude mentor.
Rezultate njegovog istraživanja iskoristiće drugi. On je i prvi koji će uspeti da
organizuje izložbe posvećene zenitizmu, jednu o Zenitu 1972. u Novom
Sadu, drugu posvećenu slikaru Poljanskom 1974. u Opovu, i treću 1978. o
zenitizmu u MSUB.
Micić umire juna 1971, od upale pluća. Kako nije imao ni zdravstveno
osiguranje ni penziju, nijedna bolnica u Beogradu nije htela da ga primi.
Završio je u staračkom domu u Kačarevu, u okolini Pančeva, umirući u
uslovima nedostojnim čoveka. Ove godine se, dakle, navršava tačno pola
veka od Micićeve smrti. Sahranjuju ga o svom trošku Skrobonja i Nježić,
dvojica tada mladih ljudi, posvećenih njemu. Micića je Nježić i pronašao u
stanu, na podu, u teškom zdravstvenom stanju, pored upaljenog rešoa, koji
zamalo nije zapalio stan i uništio kompletnu Micićevu zaostavštinu. Država,
kao ni nijedno umetničko udruženje, tad prstom nisu mrdnuli. Ali zato će
njegova zaostavština, bar ono što je preostalo od nje, posle skoro decenije
čekanja u depou zgrade Opštine Vračar, biti popisana i završiti što u
Narodnom muzeju (pretežno likovna dela), što u Narodnoj biblioteci Srbije
(književna građa). Iako je bukvalno ležao na blagu, Micić nije želeo da proda
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nijedno delo. Samo Arhipenkova skulptoslika „Dve žene“ (danas u posedu
Narodnog muzeja) vredi na današnjem tržištu umetnina milione dolara.
Zaboravljen za života, zaboravljen dugo posle svoje smrti, Ljubomir Micić
spada među „uklete pesnike“, kojima život nije bio naklonjen. Ali njegovo
delo je toliko monumentalno, da danas prevazilazi opuse mnogih
„popularnijih autora“. Zenit ostaje stožerno delo srpske avangarde u
svetskim okvirima, i nijedno drugo delo stvoreno na ovim prostorima u
periodu avangarde ne uživa takav ugled u svetu.
I sudbine Poljanskog, Anuške, Dragana Aleksića slične su njegovoj –
tragične. No, vreme je najbolji sudija. Prevrednovanje učinka aktera naše
avangarde izbacilo ih je iz namernog zaborava na površinu, jer su to zaslužili
svojim delom, zaduživši srpsku kulturu za sva vremena.
Pola veka nakon Micićeve smrti pokrenuta je inicijativa da se zaštiti od
propadanja njegov grob koji se nalazi na beogradskom Novom groblju, kao i
da se plate zaostali troškovi održavanja grobnice.
Predrag Todorović i Zoran Stefanović su, uz potporu Instituta za književnost,
pokretači te inicijative.
Obnova groba je završena, zahvaljujući svesrdnoj i izuzetno efikasnoj
pomoći Olivere Vučković, direktorke Zavoda za zaštitu spomenika grada
Beograda i Dragana Baltovskog, direktora JKP „Pogrebne usluge“.
(Autor teksta je viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, Beograd.
Integralan, neskraćivan tekst, bez redakcijskih napomena BKG možete videti na linku:
https://www.blic.rs/kultura/veliki-jubileji-srpske-avangarde-pokret-koji-je-promenioistoriju-nase-kulture-i/gwt67sh)
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NAPOMENE:
(Dodaо D. Gojkov)

1.
PAPIGA I MONOPOL "HRVATSKA KULTURA"

»Hrvatska kultura« je vanbračno dete nenaravnog braka dresiranog
majmuna i papigе…. »Hrvatska kultura« je ljupina ili mućak — svejedno
— kako hoćete!
»hoćemo da ostanemo Evropejci, — makar i u poslednjoj
klupi evropske civilizacije« — (»Obzor« 13. Aprila 1923.)
»Pre smo bili avangarda evropske kulture, a sada nastoje da
budemo arijegarda balkanske nekulture« (Vođa hrvatskoga naroda)
Možda nemaju svesti žutokljune papige, da su automati bez volje i
autodiscipline. Sigurno nemaju svesti o tome, da automatski t. j. ne
svojevoljno, bez duha-duše vrše stanovite funkcije, koje ne rezultiraju iz
subjekta nego su samo mehaničke posledice vanjskih objekata. Pa kad
ima takovih životinja »niže vrste« (veran sam naučnom rečniku!) koje
nisu svesne, da automatički izgovaraju naučene reči odnosno misli svake
okoline u kojoj dulje vremena živu, onda je razumijivo, da takav tip mora
postojati u daleko razvijenijoj meri kod životinja »više vrste« — napr.
čoveka ili ljudi.
Papiga sigurno ne govori zato što mora da govori nagonski ili ima nešto da
kaže, nego za to, što je njezin »govor« samo automatska posledica nečije
okoline i nečije dresure. Majmuni se ne voze cirkuskom arenom za to, što
im je bicikl nužno pomoćno sredstvo bržeg saobraćaja, nego za to što su
dresirani, imajući predhodno imitujuću sposobnost, da automatski izvrše
tu spomenutu ili koju drugu radnju. Moć imitovanja kao i oponašanja
svakako su emanacije drugog stepena, pošto su tek vanjske refleksije.
Protivno, moć stvaranja je emanacija prvog stepena, pošto je uvek
originalna unutrašnja koncepcija.
Ljudi, neizmerno tašti i oholi ljudi, članovi »više vrste« životinja ne čine
izuzetka ni od majmuna ni od papiga. Ima tako jedna sekta ljudi,
rimokatoličke veroispovesti koja sačinjava jedno hijerarhijsko pleme pod
imenom Hrvati. Oni geografski nastavaju zapadnu granicu Balkana a
zabunom svrstaše ih drugi i među Slavene. Zabluda! Pošto se na
granicama uvek govori mnogo i koješta, čuo sam često klepetanje o t. zv.
— »hrvatskoj kulturi«. Ja ne budi len, mnogo sam se trudio (pošto sam
upoznao i neke druge) da upoznam to čudo neviđeno — »hrvatsku
kulturu«. Ali rekoše mi, pošto je ta »kultura« hrvatski monopol, da
moram najpre tražiti zavičajnost »kulturnog centra« i »evropske
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prestolnice«, jer kao Srbin ne mogu se tako jeftino i lako grejati na suncu
»hrvatske kulture«. Dobro — sve sam učinio tako. Brzo zatim, razočaran i
gnevan, pošto sam bio baš latinski ргеvaren (posledica Rima i Vatikana)
odmetnuo sam se u buntovnike — zenitiste. Stojeći čvrsto na repu
zapadno-centralne Evrope, na zapadnoj granici divnog zenitističkog
Balkana govorio sam ovo: kultura nije papiga! kultura je stonoga; ili još
bolje: kultura је vileni konj. Kultura je porodica genija ali ne imitatorskih
majmuna! Kul... Tu... Ra...
Možda ovi mali ljudi ni ne znaju, da mnogo ponavljane reči gube svoj
prvobitni smisao. Tako jedna te ista reč, u raznim intervalima vremena,
na raznim mestima, ima razna značenja, a sačinjava i više pojmova.
Možda ovi mali ljudi ne znaju, da je leteća papagajska reč »kultura«
doživela nekoliko izdanja — od prvobitnog značenja obrade zemlje ili tla
do pojma o najvišim tekovinama ljudskog uma i ljudskog stvaranja.
Možda ovi mali ljudi ne znaju, da je latinska reč »kultura« profanisana (u
njihovim ustima najviše!), pošto je zlorabljena kao monopol (dokaz
neslavenskog egoizma!) i kao maska za niske i najnemoralnije ciljeve.
Nekada, merilo za kulturu bila je oranica, zelena detelina ili vreća dukata,
a danas kultura je znak veličine srca, visine duha i širine duše. Danas je
merilo kulture pesma, slika ili film, radiotelegraf, električna struja,
zenitizam — pa makar to izgledalo paradoksalno i glupo. Ali i glupost ima
pravo na život, pošto je glupost zagarantovani i najbolji uslov
samoodržanja. Na glupima svet ostaje! A to je sigurno, pošto smo
utvrdili, da papige nemaju svoje volje i nisu svesne svojih automatskih
emanacija. Tako sigurno, kao što uopšte ne postoji nikakova hrvatska
kultura, pošto nema nigde individualnih odnosno originalnih osnova koji
uvetuju takav jedan species.
Priđimo malo bliže tom veštačkom blefu i fantomu, koji je imitatorski
sastavljen iz sledećih evropskih otpadaka:
1.) nešto crkvene gotike Benedikta XV.
2.) nešto upeglanih frakova Wiener Mode —
3.) nešto skuvanog asfalta od običnog koksa i katrana —
4.) nešto kompilovanih stihova od sve četiri strane sveta, po starosti između
XVI.— XIX. stoleća.
5.) nešto bečkog propalog kulturtregerstva.
6.) nešto prepisane filozofije isključivo nemačkog specialiteta. —
7.) nešto sušičavog žurnalizma srozanih đaka i literata —
8.) nešto nakazne arhitekture a la Viribus-Unitis. —
9.) nešto neotmenih malograđana, koji kvitiraju svoju »kulturu«
naglašavajući: ja nisam iz Makedonije. —
352

10.) nešto mondenih barova koji sačinjavaju »velegrad« evropske
degeneracije. —
11.) nešto urođene ograničenosti koja je oplođena ropskim i farizejskim
savijanjem grbača kod pozdrava. —
12.) nešto frazerske ukradene »čovječnosti« koja sakriva u sebi strah i
nečovečno srbožderstvo. —
13.) nešto »nauke« koja se kreće van života a deluje kao grčevi u stomaku
—
Tako do broja 100—1000. Sve je to otpadak i prirepak raznih tuđih
»kultura«, koje su pretrpele svoj poraz i slom u svetskom ratu a skupnim
imenom zove se takav vašar — eklekticizam!
Bilo bi možda ovde vrlo nezgoduo zapitati u ime »hrvatske kulture« — što
su radili hrvatski pesnici napr. za vreme rata, koji je vođen protiv
čovečanstva, protiv Slavena, sa Hrvatima i protiv Hrvata? Što su radili
hrvatski univerzitetski profesori i naučnici? Svi jedno te isto! Sluganili! Ni
jedan glas protesta, bune ili revolte! Pevali su ropske himne i pisali
hvalospeve austrougarskim đeneralima i vojskovođama. Sve je bilo
spokojno u ime velike velike »hrvatske kulture«. Što danas rade ti isti
hrvatski pisci i naučnici, što predstavljaju »kulturu« Hrvata koji još juče
nisu imali najprimarnijeg atributa kulture — političku slobodu. Ni jedan
glas protesta, bune ili revolte! Oni zdušno i podmuklo sarađuju na
obaranju bez svoje muke zasluženih kulturno-političkih tekovina, oni
strastveno sarađuju u najsramotnijem atentatu na kulturu časti, srca i
duše, koja znači mnogo više nego sve kravate »domaće tvornice rublja«
ili homoseksualne pidžame »Engleskog magazina«. Oni sadistički uživaju i
podupiru vođu »naroda«, čija je politika rezultat samo jedne nekulture,
politika koja je osnovana s jedne strane na mržnji i gramžljivoj
egocentričnosti jasnog budalizma a s druge strane bazira isključivo na
nekulturnim uvredama i pogrdama najkulturnijeg na Balkanu — srpskog
stvaralačkog naroda. Zapamtite: mi nismo Hristosi i nećemo dopustiti, da
ljude do kraja popljuju i razapnu »kulturne« barabe!
I najravnodušniji prema političkim mišolovkama i šoveno-nacionalističkim
smicalicama mora u ovim časovima najveće hrvatske reakcionarnosti i
degeneracije da se buni, da revoltira u imaginarnom »kulturnom centru«
baš u ime kulture, u ime čovečje časti — u ime onih Srba, koji su u prilog
kulture (obeščašćene po hrvatskim pelivanima), dali sve ujedno i za legiju
umišljenih regionalnih i patoloških puzavaca. Bunim se i ja kao čovek u
ime onih, koji su pred celim svetom zasvedočili kulturom ljubavi i
heroizmom srca veliki energetički imperativ i neosporno čovečansko
pravo svog kulturnog a po tome i političkog vitaliteta.
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Daleko sam od toga, da veličam uopšte našu kulturu. A ne želim se upuštati
niti u poređenja niti u nizanje činjenica što je vrlo lak posao. Ali nije
zgorega da opet spomenem: kako je Srbin Nikola Tesla otkrio
čovečanstvu telegrafiju bez žica a električno oko čeka u pripremi
triumfalnu primenu u životu zemlje. (Ovo je dosta da izleči bolest
»cultura croatiensis«). Ali, da se jedna fikcija, jedna obmana, jedna
proračunana papagajska laž kao što je »hrvatska kultura« nametljivo i
nama veša oko vrata kao katanac ili konopac vešala od istovetnih ljudi i
da se bezobrazno suprotstavlja nekoj srpskoj »nekulturi« — to mi ne
ćemo ne samo za to, što smo ubeđeni da su Srbi kulturno nadmašniji i
sadržajniji za pedeset zagrebačkih katedrala od Hrvata i po svojoj starini i
po savremenosti, nego i za to što smo željni da istinski čovečno i stvarno
sudelujemo tek u stvaranju nove čovečanske kulture. Za to ćemo se
odlučno braniti od suradnje mediokriteta i podlih nametljivaca i
centralno-evropskih brabonjaka, kao što su to zenitisti i dosada činili. U
ime kulture i naše mlade rase tražimo, da se ovo patološko mahnitanje
što pre zaulari, pošto preči svaki kulturni progres. Mi smo dovoljno
prečistili te leteće pojmove kulture i civilizacije, ali uistinu, nismo nigde u
istoriji našli primera, da bi se negativnost i destruktivnost nazivali
kulturom te nevaljalstvo lakirano kulturom a lišeno svih etičkih osnova, ili
degeneracija nazivali civilizacijom. Mi nigde nismo našli, da bi u evropskoj
kulturi (pa ni u poslednjoj klupi!) koja je gotovo sinonim bele rase,
postojala i neka bezgrešna devica »hrvatska kultura«. Naprotiv, dobro
znamo, da je svet podeljen samo u nekoliko kulturnih sfera, da postoji
osim evropske, kineska, indijska i arapska kultura. Sve je to starije od
otrcanih »hiljadu godina hrvatskog kraljevstva«. Neke su aktivne a neke
su samo muzejski rekvizit ili relikvija. Tako, mi nadalje znamo, da je
Aleksandar Veliki Makedonski bio Balkanac (zato je i mogao raseći
Gordijski čvor!) i da je prva kultura Evrope rođena u Heladi. Sve to na
mrskom Balkanu, čiju elementarnu snagu čuva još i danas srpski
barbarogenije u svom velikom srcu i bistrini uma. Baš na Balkanu
postavljena je nekada prva kulturna granica između Evrope i Azije. Sve mi
to znamo. A trebalo bi, da to naše znanje preuzmu i »evropske« papige,
pošto bi time u korisnije mogle upotrebiti svoj inferiorni i snobovski
automatizam. Evo, tu leže sva naša istorijska, progresivna i etička prava,
da suprotstavljamo srpski konstruktivni balkanizam destruktivnom
hrvatskom »evropeizmu«. Balkanizacija Evrope, naš je poziv i zapoved.
Balkanizam je prasnaga dnevnog ognjišta prve evropske kulture, te kao
sinteza mladoga divljega slavenizma i zrelih plodova klasičnog helenizma,
pobedićemo duhovno u budućnosti snažnije, nego fizički u prošlosti i
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sadašnjosti. Srpski prilog čovečanskoj kulturi biće neosporno označen
žigom rasne balkanske kulture i nove balkanske civilizacije. A »hrvatska
kultura«?
»Urrraaa
Obesićemo vašu perverznu kulturu
Za ženske šešire u javnim kućama
Baš kad budete u položaju puzavaca
I smejati se: ha ha ha . ..«
»Hrvatska kultura« je vanbračno dete nenaravnog braka dresiranog
majmuna i papige, čije je pravo imo i adresa — preuzvišena gospođa
Politura Imitacija de Kultura, Zagreb. »Hrvatska kultura« je švindl i
veštačko nasledstvo onih, koji još i danas čuvaju nedeljivost krune Sv.
Stjepana. »Hrvatska kultura« je ljupina ili mućak — svejedno — kako
hoćete!
Објављено у „Зениту – међународном часопису за зенитизам и нову
уметност“, год. III. No. 24. — мај — 1923.
2.
„Када ce марксистички посматра развој једне уметности, т.ј. y односу
према целокупном друштвеном стању тада бива јасна појава
зенитизма. То више није извештачен продукат тежње бити модеран
и „хипермодеран“, већ једна духовна ерупција свесно уметничко
биће које ce створило од масе узрока и сукоба. који ce нижу и уплећу
y густој мрежи целокупног стања ХХ-ог поратног века.
Требало je садањем стању времена дух, који ће искрено, синтетички
обухватити његов дах збивања на целом глобусу, изнети га на
светлост y свој својој голотињи и из данашњег мрака ХАОСА бацити
нову светлост будућности. Требало je таквих духова требало je
искрених уметника великана и они су ce појавили са разних страна
света.
Требало je бацати људима непрестано истину данашњице и будућности
требало je спасти част човеку ХХ-ог века. И ови духови дошли су да
нам баце светлост истине и да спасу нашу част. Требало je пружити
нам изгубљену веру y човека и они су нам je оживели. Jедан од тих
духова великана, јесте и зенитизам!
Зенитизам je имао ту судбину, да je стекао више него и један други
уметнички покрет своје непријатеље, и то y оба табора данашњег
подељеног друштва јер баца y један свој противнички табор бомбе и
громове, y циљу да га уништи a из другог, из недовољног познавања
подцењује ce његова револуционарно пролетерска вредност.
355

Мржња буржоазије и капиталистичких слугу-интелектуалаца je лаворов
венац зенитизму. To je његова велика награда, коју није лако стећи.
Али незаинтересованост пролетерских бораца за зенитизам, његов
je велики бол кога храбро носи... Па ипак, и из пролетерског табора
добио je другарске поздраве и лепо разумевање ако не из своје
сопствене нације a оно из других земаља (а зенитистима je нација
свеједна). Поред многих таквих поздрава доста je споменути поред
осталих и више чланака листа „Руде Право“ и позив из Москве, за
интернационалну изложбу револуционарне уметности, коју je
приредила ове године Академија Наука и Уметности.
Шта je зенитизам? зенитизам je син марксизма. У жилама зенитизма
тече крв марксизма. Јер она сазнања и тежње које проповеда
марксизам као наука као социологија те исте, дословно исте
проповеда, оживљује и зенитизам y својој сфери уметности.
Пароле зенитизма поклапају ce са паролама марксизма:
доле са данашњом тиранијом
доле подрабљивање човека човеком
доле границе земаља
Доле Европа!
поздрав свима пролетерима света
наша je песма револуција
живело ослобођено ново друштво
живео нови човек
Живели Варвари!
Али нажалост, код извесних марксиста, пароле Доле Европа и Живели
Bapвapи бивају буквално схваћене, што им даје сасвим други,
немарксистички смисао.
Која je то Европа? који су то Варвари?
Европа, то je синоним западњачког незајажљивог капитализма и
империјализма (ту спада и Америка) који изазивају трулеж и
смрдљиво распадање човечанства, чији задах хоће све живо да
погуши који су остварили парадокс, да убију човека y човеку, који
су...
Варвари, то je цео светски пролетаријат, то су идеје пролетерске укупне
снаге, која има моћ вулканске лаве y напону, то су они сирови,
снажни природни елементи, још не искварени буржоаском
еманципацијом то je „Москва против Париза“ „Исток против Запада“
како су правилно то већ запазили или истакли поједини пролетерски
и непролетерски листови других земаља. To je тај Мицићев
Варварогеније „сума вечитих сирових снага, из којих ce човечанство
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подмлађује“ како вели Бранко Ве Пољански, y својој књизи „Тумбе“.
To је борац пролетер који ће једино омогућити и долазак новога
човека.
У томе je та „балканнзација Европе“ јер израз „балканизација“ значи
„варваризирање Европе“ y горњем смислу тих речи. Па најзад тај
израз обојен je и вером y нарочиту обдареност азијатске и своје
балканске расе, који су своју виталну снагу најмање ослабили
европском цивилизацијом. Дакле то није ни најмање борба
Толстојевог примитивизма противу културе већ борба снажног
борца-пролетера противу излапеле буржоаске цивилизације који ће
помоћу сирових и здравих елемената своје џиновске снаге, путем
револуције, донети нову културу.
Разуме ce, да je зенитистички покрет морао имати y почетку свога
стварања и груписања, да преживљује пречишћавање и
прегруписавање. И он je имао надризенитисте, који разуме ce, нису
могли далеко да следују зенитистички пут. Јер требало je сручити
зенитистичке муње и громове на велику површину целокупног
капиталистичко-империалистичког
књижевног,
културног
и
моралног талога требало je сручити са зенитистичких тешких
аероплана до 700,000.000 бомби a они то нису могли урадити просто
зато, што нису имали ни муње ни громове, па нити једну једину
бомбу духа или идеје. Међутим, група која je остала верна
зенитизму, на челу са оснивачем зенитизма Љубомиром Мицићем,
није пропуштала y року од 6 год. од како постоји, ни један крупнији
догађај, који интересује цео светски пролетаријат, a да о њему не
пише кроз свој часопис „Зенит“ или кроз своје књиге.
Многе стране часописа „Зенит“ славе руску револуцију. Лењинова смрт
бива достојно истакнута. Борбе y Мароку и другим колонијама.
Протест целој Европи, крик великог бола из дубоких груди песника
Љубомира Мицића заталасава Европу поводом убиства
револуционарног песника Геа Милева, од џелатске руке бугарске
буржоазије. Генерални штрајк y Енглеској. Овом последњем,
посвећена je и једна песма y најновијој књизи Љубомира Мицића
„Антиевропа“, која je довољна сама по себи, да задобије љубав код
сваког пролетерског борца за зенитизам, a y којој je цео тај штрајк
приказан дословно марксистички:
Генерални штрајк je тек упала слепог црева
Јер машиновође видеше само зелене семафоре
У овој ноћи првих судара зелени семафори значе смрт
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A црвени
Само црвени семафори су скретнице y нови живот
новог дана
новог човечанства
У енглеским лукама на Истоку светлуцају гладне бајунете
Тамо пушке и побеснели топови рокћу
Рањени сунчаницом револуције
О радници рудари морнари
Пролетери ви следбеници балканске крвне освете
Уз поздрав наш и једно детиње питање
Зашто жуљеви ваши нису дијаманти
Или динамити?
Цела књига „Антиевропа“ je снажан подстрек и слутња о будућој
балканској револуцији. Ракир зенитистичког песника Бранка Ве
Пољанског y његовој најновијој књизи „Тумбе“ није ли онај гладни
пролетер – уметник, који скапава на париској калдрми? Нису ли то
милиони оних умирућих од глади пролетера, y свима градовима,
чије су муке тако изразите y његовој песми, да ми при читању осећај
тога ужаса грчи лице. „Смех Пушака“ из исте књиге Пољанскога, још
je један доказ више о марксистичком писању зенитиста јер je ту
потпуно марксистички изнешен развој пролетаријата, којим ce путем
долази до социјалне револуције... Јoш многе стране „Зенита“ и
зенитистичких књига испуњене су надизражајем превеликог гађења
и одвратности према капиталистичком организму, изглоданим
неоперабилним раком,.. и превеликом љубављу према новом
човечанству... Из снажног зенитистичког грла пролама ce на све
стране Марксова лозинка: „Пролетери свију земаља уједините ce!“
Најзад зенитизам представља једну извршену револуцију y уметности.
Попуцали су оквири досадањег академског схватања уметности, који
нису могли да буду довољно широки за слободан дух y социалним
приликама ХХ-ог поратног века.
Теприлике захтевале су ново писање, ново изражавање мисли. И тако
je зенитизам окренуо тумбе академске прописе и сасвим на другој,
супротној основи подигао нову уметност. У књизи Љубомира
Мицића „Кола за спасавање“ изнешени су зенитистички принципи
уметничког стварања. На тај начин зенитизам, својом појавом
обогаћује развитак уметности са још једном новом формом... A
духовне револуције спојене су снажном везом са социјалном
револуцијом. Преко њихове споне врши ce реперкусија једне на
другу. Научни и уметнички преврати индиректно утичу и јако
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психолошки на људе, који тада гледају куражније и са више
смелости и на социалан преврат и преображај. Па чак један мали
детаљ и интернационална форма часописа „Зенита“, несвесно утиче
на све веће осећање људи, да су заиста националистичке тежње
данас глупаве и да смо сви ми људи на глобусу један народ. Докле
ће зенитистичка уметност постојати? Xoћe ли и даље остати y далекој
будућности новог безкласног друштва? Без сумње, имаће да испуни
y дугом низу класне борбе свој велики историски задатак. Јер
зенитизам је уметност борбе, као што je и наша епоха епоха борбе.
Зенитизам ће важити као велика епохална уметност али ће ce по
доласку безкласног друштва појавити и сталоженија уметност.
Уметност хармоније – јер будућност ће бити време хармоније. Ta
будућа уметност доћи ће преко зенитистичког моста, који ће je
делити од предратне уметности a y својим жилама посиће и
зенитистичке сокове.“
19-XI-1926 Др. М. РАСИНОВ
Часопис "Зенит", број 43, стране 12-15, датум издања: 26. децембар
1926. уредник: Љубомир Мицић
3.
ЉУБОМИР МИЦИЋ: МАНИФЕСТ СРБИЈАНСТВА
И као културна мисао, и као државотворство, и као народни завет –
србијанство је крв српског народног устројства, србијанство је извор
и утока целокупне воље нације српске.
У целој прошлости српској, србијанство је било најздравија основа
моралног, друштвеног, просветног и општег уређења српског. И не
само то: србијанство, вечни пламен српски, грејало је груди свију
Срба увек једном ватром — без обзира на завичаје или покрајинска
имена такозваних југо-Словена(1) — србијанство је потстрекавало
све Србе на најљуцкије самопрегоре, на највећа човечанска дела, на
надљуцка јунаштва, на највитешкије подвиге. И кадгод је поклекло
србијанство као политичка мисао и културни смисао, поклекао је и
цео народ српски.
У таквој једној згоди, туђинско „југословенство“ и живом србијанству је
и ископало гроб. Међутим, без србијанства се никада није могло, без
србијанства се ни данас не може!
Почетком деветнаестог века, опште српско србијанство створило је
језгро нове српске државе, Карађорђеву и Милошеву Србију, једно
од великих чуда прошлог века. И кроз све доцније време,
србијанство је било и остало жариште српског самоуверења и
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творачког родољуба, јер:
Сербски је Народ и за виша опредељен дела, Нит’ шта себи за големо,
нит’ за мучно держи…
написао је у свом великом спеву, „Сербијанци“, Симеон МилутиновићСарајлија, још 1826 године. Па и многим народима, а поготово
назови-народима, ван наших јучерашњих и данашњих граница,
србијанство је несебично давало моћи и помоћи, будило их из
мртвила, дозивало ка свести, побуђивало на уједињења и
ослобођења, као и на стварања независних држава и својских
култура — на целом Балкану и далеко у Средњој Европи.
Дакле, духовни домет србијанства одувек је био већи од домета српске
политичке моћи. Зато, угасимо ли у грудима српским пламен
србијанства, угасили смо једном великом народу пламен свих
полета, угасили смо Србима чак и пламен живота. Јер, не
заборавимо: србијанство је својом верском трпељивошћу (што
уосталом значи и слабост, јер вековима бити у ставу искључиве
самоодбране према борбеној, политичкој и непријатељској
католичкој цркви: ecclesia militans, није никаква савремена а ни
корисна врлина!), србијанство својим вансталешким друштвеним
устројством, својом политичком вештином и слободоумном
напредношћу, својим песничким и војничким генијем – а нарочито
својом самородном народном владавином, друштвеном и
политичком, било оном у прехришћанско доба(2) или оном у краљПетровој Србији — не заборавимо да је то и такво србијанство,
слободно и мушко, дало српски културни и национални печат целом
Балкану. То и такво србијанство било је претеча и данашњем
разнородном и разноименом „социализму“ у свету.
Узмимо, например, велико благо српског песничког генија, па васпитну
школу српског поро- дичног уређења, па старе српске задруге — то
су јединствени староставни примери својствене друштвене
заједнице, као и заједничке свести о пре- кој потреби међусрпског
реда и узајамности, о потреби заједничке производње, о корисности
најприродније размене и поделе земаљских добара, А све је то
исконски српско, за чим толико теже тек данашњи људи, пошто су
беспомоћно лутали кроз историју провлачећи се стрампутицама а не
идући правим и својим путем. Дакле, кад ми изговарамо и пишемо
реч: српски, за нас је то појам оног вечитог љуцког чији смо носиоци
још увек ми ретки Срби — Срби као намушкији потомци „најстаријег
од свих народа“, и „највећег народа на свету“, по речима једног од
многих грчких писаца који су Србе готово увек називали Тривалима
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— то је оно велико и човечанско које прижељкује тек поратна,
западна и источна Европа.
Од памтивека, све што је било велико и човечанско, било је и српско – у
старим облицима: сарбско, сарабско, сорабско, сурбско, сирбско,
сербско – а кришом и љубоморно изучавано је од многих
књижевних, научних и политичких људи у свету. Међутим, ти исти
људи и њихови „велики народи, презирали су нас као тобожње
дивљаке, вређали нас као варваре — а ми и јесмо варвари! —
варварин је слободан човек а цивилизовани људи су савремени
робови. Потсмевали су нам се, а истовремено су уносно, и под своје,
продавали плодове ума и дела српског, као и крв бесмртних јунака и
предака српских. У новије доба, новцем и штампом, у старије:
инквизицијама западног, тојест католичког хришћанства. Мучким
подвалама и међународним политичким уговорима некажњено је
поробљаван народ српски. Сваковрсним оруђима европске
цивилизације, цео свет је гушио заветну мисао српску: мисао о
васкрсу балканског и европског србијанства. И да не бесмо, збиља,
бар приближно оно и онакви каквим су нас стари и туђи записи
приказивали, зар би нам, после свега, још игде и трага било? Али, и
ми еами, ми смо и сувише ревносни у уништавању самих себе. Та,
ми сами смо брисали трагове ,о праисториском пореклу Срба (3), о
памтивечном постојању имена српског, о бесмртности старе, нове и
будуће Србије —само да би се свидели коме бедном брату или
небрату, само да би се што мајмунекије претставили „пред
Европоми, авај! Зато Србије и нема више. А нова Србија мора да
васкрсне; већа и моћнија од Југославије, нова Србија мора да буде,
створена због среће Балкана и радости Европе, у име човечанства и
зенитизма ради.
Да, презиру нас гори од нас, а ови еу многобројни. Па и мрзе нас сви
они који се боје слободног замаха духовног и уједињеног
ербијанства, као и љуцке надмоћи госпоственог српског народа. Али
то неби било тако тужно, а још мање је необично. Има нешто што је
жалосније од тога: европски политички зеленаши и трговци туђим
културама, увек су међу Србима налазили издајника историског као
и културног српства. Налазили су међу нама многобројне савезнике
и обожаваоце, васпитавали их у самопрезиру, а нарочито оне који
себе баш зато и сматрају вишим бићима, и још више зато што се поје
водом туђих каљуга, па макар им и најчистија српска вода испред
куће текла. Међутим, узмимо само задругарски облик србијанства,
otiaj старији од цар-Душанове Византије, зар је он могао да остане
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непознат србождеру Карлу Марксу, а устројство српског совјета
Вождовог, зар је могао умаћи пажњи србољупца Лењина?.,.
Услед трајности противсрпских струјања у свету, а нарочито под
западним небом српским, и револуције српског народа су трајне. Са
јачањем западног хришћанства у Риму, као такмаца ономе у
Цариграду — чији носиоци у Европи, углавном, беше такозвана
германска племена, а међу њима најборбенији Франци —
револуција великог српског народа таласала се некада језиво
између Рајне и Карпата, између Балтичког (Валтичког, Венетичког)
Мора(4) и Солуна. Дакле, Европа је стара постојбина српска — али не
и једина, ни најстарија! — постојбина такозваних „белих“
(светлопутих) европских Срба са риђом косом, чији живот и обичаје
описује Тацит под именом Германа, за разлику од „црвених“
(тамнопутих) азијских Срба са русом косом (Сармата) који су били
преплавили Европу, било притиснути Атилиним Хунима, било и као
његови савезници: Хуно-Сабери, односно Сакалиби у списима
арапских писацу. Они, око 300 године, заједно нападају на западно и
источно римско царство, а то је било отприлике у оно време када се
присетише неки балкански људи да би требало почети са писањем
Библије.
Срби, према томе, нису дошли „иза Карпата“, нити су долазили као
просјаци на Балкан — најмање у VI веку! — а понајмање по
одобрењу или позиву цара Ираклија. Ту бајку, као и све остале,
измислили су за Константина Порфирогенита три века доцније од
умишљених догађаја они који су хтели да напакосте величини
српског народа. Њу нарочито усвајају југо-„историчари“ и сви они
који су од српског теста свој хлеб месили, као и они чија је цела
прошлост и такозвана историја само у бајкама о Кати и Матит о Чеху
и Леху, о Tуту и Бути.
Као што рекосмо, таласао се народ српски као љуцко море, својим
месом хранио је гладне народе, а мишицом и духом својим, увек је
бранио невољне. На истоку звали су га и Дачани, отуда ваљда и
Високи Дечани. Надевали су Србима имена како је коме требало.
Звали су их Антима, а по тим Србима се вероватно прозвала и —
Византија — јер — вас — вес — значи насеље, као што и Singidunum
— Sirbidunum значи: Српски Брег. Анти, то су били они Срби који су
граничарили у источним областима римскога царства. Видели смо да
Плиније помиње Вале, па то су Трибали-Тривали, тојест Теро-Вали:
копнени Срби, за разлику од приморских Срба — Илира: Сирбилири:
Серб-ин-лири — тојест Срби на бразди, односно обали морској, при
362

мору — дакле: Приморци. Таласао се народ српски, и увек се
борио… Бранио је своју веру-обичаје, своју народност-језик, своју
очевину државу, осипао се и побеђивао, а због слабости или издаје
многих „брацких“ делова и огранака нардних, бивао је и побеђиван.
Ех, ти побеђени и савладани, одрођени и покорени делови народа
српског, добили су име — Cловени: Sclavus, Sclavi, Esclaves,
Esclavones, Schiavone, Slave… (5)
И велика епска „Песма о Ролану“, (једна врст француског Краљевића
Марка), у којој се величају подвизи француског Немање: Шарлмања,
Carolus Magnus, тојест Карла Великог, изречно помиње Србе, чак и у
Шпанији. То долази отуда што је један део покорених Срба био и
његов савезник: Esclavons — а највећи део српског народа био је, и
остао, главни непријатељ и противник Шарлмањов, не издавши своју
веру. Из овог произлази да је у крвавом сукобу Срба и Франака
зачета Европа, да су од давнина европска поља натопљена српском
крвљу, да су европски темељи озидани безбројним српским костима
а са поменутим двобојем почео је и европски средњи век. То велико
историско збивање почело је још у време ,,доброг краља Дагобера“,
како то једна песма вели, почетком VII века, а падало је преко леђа
чувеног Сама или Свевлада, када је, према речима једног
заборављеног српског историчара „шовена“ и „српског франковца“,
разуме се! – постојало „највеће јединство српско, каквога нигде пре
и после не познаје наша повесница“.(6) Затим, два века доцније,
вихор западног хришћанског насиља захватио је био и мушку главу
Љутовита (918), званог посавског, који у борби са дивљим Францима
има већ против себе и свој род рођени, српске одметнике а
франачке подложнике — Хрвате. Седиште ових српских горутана које
су Авари сатерали у заветрину, било је и остало у бившој римској
Либурнији(7), а то je данашње као и свакдашње хрвацко приморје.
Доиста, српски народ као родоначелник свих такозваних словенских
народа, горег рода ни порода није имао од порода хрвацкога.
Измешани с Аварима, благословљени тада руком самозваног
западног црквеног поглавара, Хрвати су као чувари туђих градова и
интереса остали тамо све до „преврата“ 1102 године, када су се
„нагодили“ са Мађарима-Међарима — да престане и оно мало
католичко-франачке историје заведене у црквеним књигама
латинским под именом хрвацким.(8) И много доцније, увек срећни и
спокојни у туђинском културном и политичком загрљају, они су то
изразили и у својој народној песми овако:
Ел’ е кеме лепше нег’ је нам,
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Саме нек’ је сечке кебилам …
Али српска историска збивања нико није могао да заустави, па ни браћа
рођена, а камоли одрођена. Много доцније, например, Немањино
државотворство и православље, па Душаново васељенско царство,
па витешки пораз на Косову — који није само дело турског оружја
него и недело старог и окорелог католичког непријатеља — па нови
васкрс Србије, па највећа победа српског народа у свецком рату… та
светла победа која је на мачу донела осветничко ослобођење готово
свим балканским Србима, као и онима у Средњој Европи што на
стоју штету заборавише славом овенчано старо српско име своје –
све је то многострук израз једне једине али богате и непресушне
садржине. И знајте, где год је пуна и недељива власт имена српског,
ту је човечанска правда и љуцка слобода, ту је и независна држава
слободних људи у слободном друштву. Укратко, где је Србин ту је и
слобода. Зато, ни велика српска револуција из 1804, из које је никао
један велики црвени божур, тојест језгро нове слободне српске
државе, није била значајна само за Балкан: српска револуција имала
је и свој европски значај. Али то признање вештачки је ускраћено и
насилно јој одузето, као што је угушен и звук свецке славе њезине.
Зашто је то урађено, и ко је то урадио, то нам је тек данас јасно и
разумљиво. Исти витезови, исти непријатељи! Велика дела малих
народа изазивају завист малих али и трајну мржњу великих народа.
А српска револуција није била ни тренутна буна, ни пролазни излев
огорчења. Није била ни планули гнев роба на свог властелина због
неког женског питања(9), као што је то био случај са буном
подалписких католичких кметова у Аустрији — тих бедних и, међу
првима, однарођених огранака српског народа у крањско-гервацком
загорју. Таквих буна, уосталом, бивало је безброј у феудалном свету.
Јер, буна и револуција, то су две ствари. Јаз је међу њима велик и
дубок. Али исто тако су и две ствари: стварна историја једног народа,
и — рецимо — метафизичка историја једног назови-народа. Буна је
често само псовка или само непромишљен испад, док је револуција
увек промишљено дело, успело или неуспело.
Најзад, ни поменута, а штампарским мастилом много надувана буна,
ни она се није збила без духовне ватре србијанства, без учешћа
прастарих (православних) Срба, тојест Срба коленовића, иако Срби у
Аустрији и Угарској беше увек народ а никада племе или
властелински кметови, односно бесправни људи и безимен народ —
што се, углавном, увек обележавало именом хрвацким. Но, ми не
рекосмо све: стварни вођ такозване хорвацке буне био је Србин
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Илија Гргурић, звани Пребјег, тојест Ускок, кога, као ни остале Србе,
било у поменутој или доцније Раковичкој Буни, р готово никад нико
не помиње. (Уосталом, ова последња искључиво је српска, а издао ју
је један туђинац, такозвани Хрват!). Па ипак много казује, и речита је
чињеница, да су Илија Гргурић и Михајло Гучетић били одведени
пред царски суд у Беч, где им и главе одрубише, а не у малу
славонско-католичку бискупију Загреб (10) као несрећног Крањца
(Горутана — Горватина — Хорвата Матију Губеца), где је онако
западњачки и европски, још 1573 године, на Марковом Тргу, искусио
све католичке благодети тек јуче измишљене „хиљадугодишње
културе“.
Али, вратимо се сами себи! У деветнајстом веку, Српски Устанак беше
најсветлија звезда на небу феудалне Европе. Та Српска Револуција
беше прва истинска народна револуција у свету. И та, баш та и таква
револуција — а она је трајала цео прошли век, и то на целом
пространству наше данашње државе! — та иста револуција још ни
данас није завршена. Српска револуција је трајно збивање баш зато
што је и непријатељски притисак на српски народ остао трајан и
непромењен. Он је и увећао своју моћ већ самом чињеницом што се
налази данас у границама његове државе, повлашћен и мажен, док
је све до јуче био extra muros, заједно са својим туђинсикм и
духовним поглаваром. Зато ће узнемирено српско збивање остати
револуционарно све дотле, док савремено и ново србијанство не
буде остварено и задовољено, србијанство коме су мрачне силе
потсекле крила и пресекле дах, србијанство које су лупежи и
насилници, од 1918 до данас, спречавали да се изрази и обликује у
свом пуном и светлоносном историском објављењу и посланству.
Унутрашњи немир српски бујаће све дотле, док се чисто србијанство
не истргне из клешта свих оних који врше злочино насиље над њим,
који га вештачки и силом скрећу са правог пута победничког хода
његовог, док помрачено србијанство не васкрсне као преображенско
сунце на небу, док не стигне на своју пропуштену мету, док не
отскочи у свој блистави зенит.
Без србијанства се никад није могло, без србијанства се ни данас не
може!
Србијанство је у прошлости давало невиђеног полета српском
препороду, као и свеопштој народној обнови. Србијанство је уливало
најбујнијег замаха народном песничком генију, србијанство је
хранило велику творачку моћ српског језика који је имао и ту злу коб
да дуго живи међу нама, а и ван нас, под именом: „словинског“,
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„илирског“, „нашког“, „народног“, „босанског“, „морлачког“,
„хрвацког“, „југословенског“, „муслиманског“, „буњевачког“,
„македонског“, „земаљског“, „српскохрвацког“, па чак и —
„државног“ језика. Голема ли чуда!… А још веће је чудо што наша
данашња држава још није увидела преку потребу да врати и
обезбеди томе мученику — језику српском — свето право бар имену
и старом писму његовом. Можда су заборавили „државници“ да је
српски језик један од најснажнијих темеља државе и народа, и да му
као највећој и најтрајнијој творевини српској, у целој државној
области, као и ван ње, припада име српско и никакво друго.(11)
Са лакоћом се заборавља, или из незнања обилази суштина, да се
народи и државе бране, одржавају и проширују бар исто толико
снагом својих језика, колико и снагом ватреног или ког другог
оружја. Заборавља се да наше данашње државе не би ни било без
српског језичког пространства — а она је најпре била књижевно и пе
сничко дело па тек онда је постало и правно-политичко —
заборавља се да она никада неби била у толикој мери туђинско
тркалиште ни међународно ловиште када би носила само своје
право национално име, када би се знало само за једно једино писмо
српско — за једно једино име целокупности српске. Стално се
обилази суштина и искривљује историска истина, да је наша туђим
именом названа држава, дело српског народа од Охрида до
Триглава и оних америчких Срба преко океана, да она постоји само
вољом народа српског, а у првом реду и њега ради. Исто тако, и са
задњом намером, заборавља се да тај српски народ није под сунцем
искључиво и само због државе, односно њезине врховне управе,
него да је и његова држава бар у исто толикој мери и због њега на
земљи, у свету, на Балкану. Најзад, управљачи и сви службеници
државни, сувише често заборављају да је наша држава стечевина
витешког, мученичког и мудрог делања краљ-Петрове и Пашићеве
велике предратне Србије. Заборављају, или се чине невешти, да
наша отаџбина није никаква нова држава а ни вештачка творевина
туђинских државоправних заврзлама, да је она најмање дело
метафизичких маштања, штампарског мастила или небрацких
„нагодаба“. Ниједна српска држава није била дело мржње, па ни ова
данашња то не треба да буде. Све су државе српске крваво дело
велике љубави њезиним малих и великих синова, дело велике
жртве. И данашња држава наша плод је вековних приношења жртве
и љубави. Коначно, она је дело ослободилачких ратова независне
краљевине Србије, а њен дух као предводник свесрпског
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ослобођења и уједињења, као вечна ватра, није се гасио од Црног
Ђорђа до Седога Петра. Држава је наша и дело безимених тамница и
безбројних бегунаца, она је такође и самопрегорна творевина свих
српских мученика, таоца и велеиздајника, из свих крајева покојне
Аустро-Угарске.
Где је живео језик српски, живело је и србијанство. Живело је у
мислима и делима највећих српских умова, живело је у песми и
плачу српских цркава и свештеника, српских пастира и четника,
живело је у делима Доситеја Обрадовића и Вука Карацића, Павла
Соларића и Герасима Зелића, Светозара Марковића и Стојана
Новаковлћа, Илије Гарашанина и Николе Пашића, Светозара
Милетића и Јаше Томића, Јована Цвијића и Јована Скерлића…
изражено је у гусларској песми Филипа Вишњића све оно што није
смео слободно да мисли Рођо Бошковић у језуицком оделу, живело
je србијанство у песништву свих старих Дубровчана, нарочито
Гундулића, затим Његоша и, Јакшића, Радичевића и МажуранићаСимића, Качић- Миошића и Прерадовића, Симе Милутиновића и
Змај-Јове Јовановића, Рељковића(12) и Николе ТомашевићаТомазеа, Лазе Костића и Ивана Цанкара, Алексе Шантића и Ива
Војновића… сви су се они напајали србијанством, а поред њих и
безброј других, од давнина до данашњих дана, од Саве Немањића
до Љубомира Мицића. Једни из велике љубави према србијанству
као истини, правди и лепоти, други са задњим намерама — да
опљачкају српско културно благо, да поробе српско историско
богацство, како би имали из чега да „сочине“ пред незналицама и
„пред Европом“ неку бедну националну кућицу од карата, тојест
умишљену и штампаним словима остварену „индивидуалност“.(13)
Једни и данас носе србијанство дубоко у срцу, и још дубље: у
слободним мислима својим! Безбројни му сишу сокове и потсецају
корење само зато да задовоље ружне потребе своје прљаве
себичности, односно богоданог сиромаштва. А многобројна
небраћа, у вековној служби туђинства које издашно храни њихову
болест величине, о борише се на србијанство као стрвинари, неби ли
остварили крволочне прохтеве своје ниске, простачке и неотмене
природе. Једни се греју на сунцу србијанства да ојачају исконске
снаге своје, други опет пљују на њега из пакости зато што је
србијанство недостижно за њих, из освете што им ни богови склони
нису били када су, „во времја оно“, по земљи ходили и делили
људима дарове ума и слободе, разума и величине.
И шта да се ту уради? Ми ћемо у опсегу петнајст посланица, неувијено,
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а можда и убедљиво, одговорити и на ово питање. Али одмах
хоћемо да нагласимо како ни бог не даје умних дарова свакоме, а
камоли да плаћа сваке суботе. Чини нам се да богови даривају само
оне људе и народе за које унапред знају да ће и делима својим
увеличати славу њихову, а не продавати отаџбину и крв браће своје,
или бацати се блатом на њих. Богови су најмање склони онима што
се блатом мржње хране… онима који, чим зину, клеветају или
увредама обасипају своје добротворе и заштитнике… онима што
псовком, увредом и издајом награђују своје родоначелнике зато што
су их из мртвих у живот повратили. Да, не мрзе они никога толико,
колико оне који су их од ватиканских робова и бечких посилника
учинили слободним људима — истина, сувише брзо и лакомислено,
без строгог испита, без оправдане казне, без претходног српског
васпитања — оне што су их неприродно изравнали у свим правима
са собом, тојест са Србима, чак их повластили на штету српских
права: културних и политичких, моралних и националних.
Доиста, тешко је живети са мрзиоцима, па ипак, мора се, и треба! — та
и они су синови велике српске породице и земље — благо мајци
Србији: — и они су Срби који себе називају Хрватима односно
Словенцима. Тако бар кажу туђе књиге староставне(14). Међутим,
иако се после рата једном бесомучном пропагандом, па и силом
наметало име хрвацко свуда где има католика, то не значи да се је и
број Хрвата стварно увећао. Не помажу ту ни аустриске бубе, ни
шумадиске губе, ни католичке трубе. Од лакта старинских Хрвата
остала је шака Бодула, односно Водула, тојест људи настањених
покрај воде, али то је и сувише мало за један народ. Јер, поред
панонског типа, српски динарски тип, Несумњиво је огледало једног
расног и једнородног народа; у (целој земљи. Исто тако водулски
или водени; тип хрвацки, који такорећи једва и постоји, па и он је
огледало нечега: једне тужне и осушене гране српскога народа. То је
случај и са одрођеним типом бургенландских Хрвата; или како их
Немци у преводу зову: Wasser Kroboten. Јер, какве везе, например,
може да има отмени, високи, витешки, класични тип српски, обучен
у плаву чоју која се зове раша по српској земљи Рашкој, онај српски
тип из Конавља, Боке Которске, Херцеговине, Далмације, Црне Горе,
Баније и Лике… сa оним затуцаним, мрачним и подмуклим гипом
зделастог малог ра- ста из горутанско-хорвацког загорја — у
мађарским шарама и чизмама?!
Доиста, тешко је отмено се такмичити са бесно настројеним
скоројевићима и свесним фалсификаторима културних и историских
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збивања. А онима што мисле да су и крв изменили када cу вером
кренули, данашњи муслимани, католици, или унијати, ми им уопште
и не смемо да допустимо да се такмиче са нама. Због народне издаје
њихових предака, због усађене мржње њихових потомака, они нису
ни достојни било какве равноправности са Србима старинцима,
победницима и коленовићима. Зато је и немогуће споразумети се са
људима који кроз „споразум“ траже увек и само туђе јер својега
немају, који у „споразуму“ траже српски пораз, и који се убише
доказујући да ватра гори кад киша пада. А најтеже је братимити се са
месечарима што шетају по крововима дерући се да су поробљени
баш од оног света који им је све дао, и који се мирно одмара после
тешког и напорног општенародног дела. А ти месечари, као и сви
њихови помагачи, блажено су несвесни свога злочина, као и свега
што је са њим у вези. У месечарском стању, са кровова својих кућа,
они, свестрани голаћи, издајнички помагани од стране извесних
шумадиских поштењака и глупака, пред цео свет износе нека своја
измишљена права и безличне самосвојности, износе своје
умишљене моћи и криумчарена дела, величају неки свој
метафизички народ, неку своју фантастичну историју, неку своју
апстрактну државу и државност. У то име, болесни месечари
позивају цео свет у крсташки рат против природне али на свеопшту
жалост нигде изражене српске превласти, просто урличу против
Србије која је сама себе живу закопала, боре се путем школе и
крчме, а нарочито путем државне управе против србијанства које
најмање постоји, јер је српском самоиздајничком вољом свуда и
насилно угушено. У болесној машти својој, створили су ти патолошки
мађионичари од српске магле кинески зид, па јуришају, па псују, па
бесне, па убијају невине људе, па наричу као жене нарицаљке што и
цело чове- чанство — сем удружене опозиције! — што неће да их
помаже, што неће да се диви њиховој глупавој комедији па ни по
јада, када би још хрвацки политички месечари и народно-државни
одметници, културни скоројевићи и повлашћени мрчанство — сем
удружене опозиције! — што неће да их помаже, што неће да се диви
њиховој глупавој комедији Па ни пб јада, када би још хрвацки
политички месечари и народно-државни одметници, културни
скоројевићи и повлашћени мрзиоци србијанства, када би „открили“
свету да је земља— округла… човек би се благонаклоно осмехнуо тој
великој и „новој“ мудрости. Али, пошто они, тобоже, у име старих
али изумрлих водених и шумских Хрвата, као слепо оруђе мрачних и
туђинских установа, доказују чак да ни сунце није сунце него трула
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јабука, ми смо забринути за њихово умно здравље, а још више за
српску народну будућност и државну безбедност. Ми престајемо да
се чудимо и забављамо, ми у последњем часу саопштавамо нашу
спознају свима Србима-Србијанцима: није ово више ни заблуда ни
дечја болест, а није сасвим ни средњевековни верски занос и мрак
— пред нама је најтежи случај политичког лудила двадесетог века:
хрвацко питање!
Зато, отворите добро очи, успавани и обманути: Срби! Од поспаности
једног народа до његовог пораза није далек пут. Похитајмо да
опашемо границе своје државе и отаџбине обручем србијанства,
запнимо да је учинимо тврђом од сваке тврђаве, похрлимо да је
заштитимо живим зидом неустрашиве омладине српске. Прегнимо
да претворимо и све завичаје српске у непобедиве куле свију Срба —
јер сви су Срби Србијанци! Пожуримо да унутрашњост српских
недељивих земаља преобразимо у богате њиве правде љуцке и
достојанства српског, да створимо најплодније оранице жита, хлеба
и слободе за све оне који су их достојни, да обрадимо све расаднике
културног, привредног као и политичког србијанства. Очистимо сав
коров са земље српске, омогућимо најзад да на свим пољима
првенствено ору српски једногласно, одлучно и громко, да отпевамо
опело ревизионистичком, отимачком, пљачкашком, уцењивачком,
неморалном и туђинском, тојест аустро-ватиканском по духу, а само
по имену — „хрвацком питању“. А ви, што укаљасте част и име
српско, ви издајице српства-србијанства, вама из свију политичких
странака поручујемо: престаните да им кадите и служите ако вам је
мила на рамену глава! За ту ситну услугу ми вам обећавамо да ћемо
вас по заслузи богато наградити, а верујте, бићемо и благородни
према свом унутрашњем али укроћеном ненријатељу. Чак бићемо
му и благодарни, опходићемо се према вашим миљеницима
отприлике као и Турци према својим лудацима. Та множина
непријатеља и јакост непријатељске мржње мерило је српске моћи и
величине. Најзад, тешко вуку за ким пси не лају, или: бедан је онај
кога нико не мрзи — а нико не мрзи Хрвате!(15)
Дајмо цару царево, а Србину Србиново: потпуну безбедност и
поштовање личности, културну предност и политичку слободу,
неограничену слободу мисли- и србовања. Укратко, слободан српски
народ у слободној и српској држави од Охрида до Триглава, а у
својој држави — свесрпско србијанство. Најзад, признајте и сами:
после најкрвавије победе у свецкој историји, доста смо се борили и
за неузвраћену „брацку“ љубав, а још више за туђу лудост и туђинску
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корист — о горка судбино српска! — обоје нам донеше као награду
најцрње понижење и унутрашње ропство: културно и политичко,
духовно и морално. А ми ретки Срби што смо одавно у мрак
прогнани, ми смо били гурнути у провалију само зато да не бранимо
српску истину, да не ширимо светлост и дух српски… ми окорели
Срби што никада не издасмо имена српског, ми све можемо трпети
сем големе неправде и издаје, сем наметнутог ропства и мрака
народу српском — па било све то чак и последица нечије превелике
љубави за недостојног, по имену брата, по делу небрата, али одувек
горег од сваког туђина!
Кукају ли, кукају, они што траже „рацком питању“ лека, од немила до
недрага, они исти што му још у изгнанству сковаше златну и удобну
колевку са Крфском Декларацијом и Женевским Споразумом… они
што га путем тројства Видовданског Устава уведоше у пунолетан
живот унутрашње и спољашње политике — тада још велике српске
краљевине. И цео свет се пита: има ли му лека. Траже му лека
„практичнии политичари од јутра до мрака, а нарочито у
недостојном путничењу између једне славне престонице и једног
завереничког села, и не нађоше му лека. Сасвим природно:
запаљење слепог црева не лечи се аспиринима! Међутим, има му
лека, има! Једини лек му је србијанство свију разједињених Срба од
Охрида до Триглава…
србијанство као свесрпски народни полет и покрет,
србијанство као жива сила опште народне и државне обнове,
србијанство као носилац српског законског поретка и уставне
народне владавине,
србијанство као уносилац српског реда и српске светлости у
тројствени видовдански, и доцнији југословенски мрак и неред,
србијанство као свесрпски дух, као стара основа новог и будућег
политичког преображаја,
србијанство као недвосмислена национална мисао, као школа
грађанске свести и дужности,
србијанство као неумољив бранилац међуљуцке правде и српске
државне мисли, једине у једној земљи,
србијанство као најмоћнија брана против рушилачке поплаве
разједињења, пошто ниједна здрава краљевина (монархија) не
може да буде федеративна држава,
србијанство као свемоћан лек против федералистичког,
фашистичког и комунистичког месечарства, а политички носилац
ове мешавине данас је повлашћено хрвацтво, што одувек у
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српском народу значи туђинство,
србијанство као српска самоодбрана, као коначни политички правац
и облик, као једино праведно решење засновано на историској
стварности, а изражено у великим духовним подвизима, у великим
војничким победама, и у сувише великим жртвама српскога
народа,
србијанство као заштитник свих вера, поред српско-православне као
државотворне и националне вере, или као разводник свих
туђинских цркава од државе,
србијанство као носилац опште народне воље, као бранилац свих
сталежа, свих друштвених слојева, свих грађанских али
нерушилачких слобода,
србијанство као једини пуноважни спољашњи чинилац и унутрашњи
делотворац, као неумољиви господар свеукупне државне управе,
од- носно чувар њене савршене исправности и чистоте,
србијанство као штит против свачијег спољашњег притиска, као
убојито копље против сваког унутрашњег и покрајинског
надметања са Србијом, србијанством или Србима уопште,
србијанство као непробојни оклоп од челика против сваковрсног
насртања, под именом равноправности, на српску државну
творевину, на њезине творце или претставнике, против
вештачког стварања нових народности, против беспримерног
лудовања Србомрзилаца,
србијанство као народна жижа и државотворна матица свих
балканских и свих средњоевропских Срба, такозваних Словена,
србијанство као једини и најмоћнији чувар јединствености српског
многоименог народа и његове савремене државне творевине, која
је, од победе до данас, на мртвом колосеку само зато што није на
српском колосеку,
србијанство као извор и утока законодавне и увек одговорне управне
власти,
србијанство као врховни закон земаљски! Без србијанства се никада
није могло, без србијанства сe ни данас не може! У то име, и во
имја зенитизма: Сви Су Срби Србијанци!
_____________
1) Та несрећна кованица не одговара чак ни духу српског језика. То име
кao политички појам, а још горе и кao народносни, дали су нам
Немци својом географском поделом „Словена“, поткрај XVIII-oг векa.
Данашње име наше земље дослован је превод са немачког:
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Sidslawien. Оно се y српском језипрви пут појавило тек oкo 1839
године.
2) „Ширењем римског господства на сјеверу и истоку, добиваху
Римљани по нешто точније виести о Венедих или Србих.“ — Рачки.
3) А Cimmerio accolunt Maeоtici, Vali, Serbi. Дакле, на Криму, што значи
на обалама Црног односно Aзoвcкoг Мора, станују Срби —
забележио je Плиније Старији у време римског цара Абвуста.
4) Sinus Venedicus, бележи Тацит, што значи: Српски Залив. Али Тацит
помиње и Сармате. A обичио се, тобоже, незна кo су били Сармати.
Међутим Сарматија није ништа друго него Сарб-матија, земља-мајка
Срба, отаџбина Срба, Србија. Реч мат још и данас у једној pycкoj
песми значи: отаџбина. А оно што je Тацит назвао именом Германија
и забележио у свом делу De Moribus Germanorum многобројна
племена, зачудо да ниједно не носи поменуто име. Зато ми изгледа
да је Тацитов запис исто тaкo погрешан кao и француско етимолошко
тумачење, према коме би име Немац значило ратник. Много је
вероватниje да је Тацит записао: Germanorum уместо: Serbmanorum.
Дакле, Сербанија а не Германија, тојест западна (европска)
Сарматија, за разлику од источне (азијске) Сарматије. Уосталом:
Serb-man значи: српски човек, Срби људи, српски народ док би Герман могло да значи шумски (горски) чoвeк, односно Шумадинац.
5) „О народним именима Словен, Хрбат, Лех, Чех, Пољак и Рус —
историски споменици до VI вeкa — ћуте“, каже Шафарик. А Луј Леже
каже за француске речи: esclave и esclavage, да потичу тек из
средњег вeкa, и да нас потсећају на време када cy „Немци“
покоравали „Словене“. Уосталом, име Cлoвeн кao и реч словенски,
издашно cy употребљавали али баш западни писци, а нарочито је
путовало и ширило се путем католичке цркве и пропаганде — како
би се затрло прастаро име cpпcкo.
6) Најзад, 630 године, и на западу се почело исправно бележити име
cpпскo. Опет према Леже-у, такозбана Фредегapoвa Хроника
бележи: Dervanus dux et gente Surbiorum. Забележено је, такође, да
су Срби 782 провалили y Тирингију, а 806, Моасакова Хроника
помиње кao великог противника Шарлмањовог (Карла Великог),
силног cpпcкoг кpaљa Милидуха: rех Superbus qui regnabat in Siurbius.
7) „Хрвати у Либурнији то су Србљи.“ — Шафарик.
8) Први пут у историји, туђом руком и y црквном запису, забележено је
хрвацко име тек 852: Dux Croatorum.
9) Злогласни граф Тахи, који је седео недалеко од бискупског Загреба у
cвом утврђеном граду — а који је опет много пре био у власти „Црне
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Краљице“, црне зато jep је била Српкиња: Катарина Бранковић —
био је пpaвa напаст за caв женски свет који је жибео у границама
његобе обесне власти и моћи.
10) Основана 1094 г. — „седиште покатоличеног српства“, kaкo рече
један руски путописац. Уосталом, није без разлога што Мађари кажу:
Захраб-Заграб а Италијани: Загабрија. То долази од Сахараб-СарабСакалиб, кaкo су некада писали и изговарали име Срба. Дакле,
Загреб и по свом имену означава град Срба, српски град, тојест град
који носи име својих оснивача — Срба.
11) „У српском језику — народу — постоји земља кoja се зове Хрвати“,
каже Далимилова Хроника из XIII вeкa. А додамо ли овоме још и oвo:
„Горани или Хрвати кaкo се у оно доба y Славјана сви горани звали“
(Bjeкocлaв Клајић) — биће нам јасно да „Црвена Хрвацка“ не значи
ништа друго него: Румена или Црвена Гора — данашња Црна Гора.
Звали су је црвеном дoк је била осунчаном шумом обрасла, а
назвaнa је црном кад је оголела и постала голи камен и крш.
12) „Ој Славонче, ти се љуто вараш — Који год ми тако одговараш; —
Ваши стари јесу књигу знали — Српски штили и српски писали“.
13) „Хрвацка књижевност је брло сиромашна. У XVI веку она се
састојала од неколико молитвеника, одломака Библије и од превода
мађарског песника Зрињија, који је био и бан Хрвацке. И пошто је
oкo 1830 извршено cpпcкo-xpвaцкo јединство, од тог доба не постоји
више никаква хрвацка књижевност“. — Nouveau Larousse, Paris, 1900.
14) Zerviani quod tantum est regnum ut ех eo cunctae gentes Sclavorum
exortae sint etoriginem, sicut affirmant, ducant“. — Срби — Србијанци
су тако велико царство, да од њих воде cвoje порекло, кaкo тврде,
сви словенски народи… каже један немачки запис из IX вeкa.
15) „Реч хрват значи брђанин или горанин т.ј. планинац, yетнографији
означава cpпcкo племе“ — каже Шафарик. Међутим, Качић-Миошић
(Старац Милобан, зачудо што није; рецимо, Старац Милован) држи
да се Хрвати зову по имену једног свог жупана чије је име било Рват.
Ово је мање вероватно, пошто се веће љуцке заједнице ретко зову
именом свога старешине, народи никада, а нарочито oвaкo силан и
ненадмашан народ“ коме нема paвнa под сунцем, кao што је
хрвацки-рвацки-рацки, дакле, y cвaкoм случају српски. Шафарик јe
најближе истини, јер хрват је исто што и корошец: хоруат-горуат,
горутан-корутан, коротан-корошка. У прилог овоме иде и oвo: y
Далматинској Загори Срби кажу Крвати-Крвати, што уосталом са
Карпатима нема никаква везе, јep име Карпати долази од народног
имена Карпа (Carpi), а то се тачно подудара cа именом Сарпа, Сарба,
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Срба, који cy y давнини живели на обали Касписког (Карписког) и
Црног Мора.
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Немања М. Јовановић
АНТИЕВРОПСКИ УСКЛИЦИ СА БАЛКАНА: НОВА УМЕТНОСТ ЗЕНИТИЗМА
Разорне последице Великог рата по човечанство – 17 милиона мртвих,
више од 20 милиона осакаћених, остављених без крова над главом и
егзистенцијалних услова – биле су цена распада гломазних и
тенденциозних монархија: Аустроугарске, Другог Рајха, али и Руске
империје. Први светски рат представља катастрофу империјалистичког
поретка света у политичко-друштвеном смислу што се најбоље
рефлектује кроз културну производњу послератног стваралачког
потенцијала.
Исијавање авангардне уметности
Авангарду као комплексни друштвено-уметнички појам изнедрила је
опадајућа снага грађанске елите у свим својим облицима –
констелација политичких односа и тежњи ствара увертиру за
катастрофични моменат који можемо датирати на 1914. годину.
Свегерманске (аустроугарске и немачке) снаге биле су концентрисане
на политику пробоја ка геополитичком истоку, с обзиром на то да нису
досегле капацитете за „равноправну“ изградњу колонијалних поседа
какве су имале друге западноевропске силе. Са друге стране, на
Балкану се налази озбиљна препрека и инструмент западноевропске
дипломатије – недовршени пројекат националног ослобођења у
јужнословенском простору. Све то осликава турбни поларитет и
оронулог капиталистичког друштва које је и покренуло лавину највећег
(корпоративног) рата у дотадашњој историји.
Уметност, са друге стране, мења идеолошку матрицу: уметност ради
уметности постаје део историјског достигнућa цивилизације, док
утилитаристички приступ добија на снази, али и своју примену. Године
1909. у Милану Филипо Томазо Маринети пише манифест новог
ументичког и једног од првих авангардних праваца – Манифест
футуризма. Програматски приступ и излагање кроз манифест
представља једну од типичних тековина авангардистичког стваралачког
периода (тзв. манифестатизам). Међутим, вид представљања идеје
одређеног авангардног покрета кроз манифест наслеђе је управо оног
манифеста из 1847/48. године, Енгелсовог и Марксовог Манифеста
комунистичке партије. То није случајно тако – идеолошка основа нових
уметности проткана је и политичком и филозофском мишљу
376

антагонизма према европском грамзивом и капиталистичкоимперијалном грађанском друштву (Фојербахов материјализам). Тако
су настали бројни уметнички правци строго критички настројени према
учмалом друштву – фоизам, експресионизам, кубизам и сл. Међу њима
је било и оних чија се идеологија ослања на социјал-анархистичке идеје
и која је деловала чврстој спрези са комунистичким организацијама –
дадаизам. Дадаистичка тенденција разарања капиталистичког
културног наслеђа требало је да отпочне нову еру, нову уметност, чија
би основна функција била друштвено сврсисходна.
Авангарда у југословенском простору је, иако идеолошки поткрепљена,
заузимала једно меланхоличније становиште. Вероватно због потицања
из различитих крајева и под утицајима обеју културних страна света –
окцидента (запада) и оријента (истока) на балканској међи, српска
авангарда покушава да пронађе своју позицију дајући одговор на
тескобну недавну прошлост:
[…]И нама је досадно, зар не,
и Косово, и јаук, итд., све?
Та то је била само шала.
Треба већ нешто ново,
ко би још спомињао ово,
крв и срам и рат.
Вечна су само тамница и вешала,
њих ће ти радо нудити и брат.
Што ти је жао нашег покољења?
Зар то није весела маскарада:
данас је укус цар, а сутра барикада,
Христос, па Нерон, па Лењин.
Укус се мења, укус се мења:
само су хуље све исти.
Хиљаде година вуку нас за нос,
песници, месије, цареви и комунисти[…]
(Куга, М. Црњански)
Међутим, српско језичко подручије је дало огроман допринос
европској и светској авангардној уметности, а све то програматским,
списатељским и уређивачким деловањем превасходно браће Мицић. У
школама је практично искључен из званичних програма за наставу
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националне књижевности и историје уметности. Име покрета –
зенитизам – потиче од имена светски реномиране ревије за нову
уметност „Зенит“. Зенитизам је досегао оно што многи светски познати
„изми“ нису – сарадњу најразноврснијих уметника, највећих имена
тада нове уметности и заједничке изложбе у Београду, поштовање
међународне штампе, мултилингвално издавање прилога у званичном
часопису, развој позоришне и филмске уметности, достигнућа око којег
се и данас препиру западноевропски културни гиганти и изградња
јединственог идентитета кроз развој тзв. зенитософије. Као многа друга
достигнућа српског културног развоја, аутентични српски културни
производ – зенитизам, као и сазнање о њему, прогутала је цензура
социјалистичке Југославије.
Јединствен у Европи – часопис „Зенит“
У новонасталој држави Срба, Хрвата и Словенаца, по узору на
западноевропске уметничке трендове, развијају се медијски и
програматски часописи за културу и уметност, најчешће локалног
карактера. Листови излазе у свим већим местима од Љубљане, преко
Загреба, до Суботице, па даље преко Новог Сада, до Београда и
Сарајева. Часописи као „Светокрет“, „Дада Џез“, „Ут“, „Сведочанство“,
„Хипнос“, „Вечност“, „50 у Европи“ били су реномирани локални и
национални листови у чијим садржајима су се нашли рани радови
познатих аутора, критички и књижевно-теоријски текстови.
Међународна ревија за уметности и културу „Зенит“ се пак разликује и
истиче по својим карактеристикама. Прво издање је изашло 4. јануара
1921. године у Загребу, где је забрањен у мају 1923. (бр. 24) године,
након чега је објављиван у Београду до трајне забране 1926. (бр. 43).
Оснивач и главни и одговорни уредник овог часописа је био Љубомир
Мицић (1895-1971), филозоф, писац и водећа личност целокупног
покрета. Љубомир и његов брат Бранислав (алиас Бранко Ве Пољански,
важна личност зенитистичког покрета рођ. 1898) рођени су у
Јастребарском. Љубимир је завршио Војну школу у Галицији, након чега
је дипломирао филозофију на загребачком свеучилишту. Пре
покретања „Зенита“, Мицић је издао две збирке песама („Ритми мојих
слутњи“ 1919. и „Спас душе“ 1920. са предговором Тина Ујевића).
Љубимир Мицић је уврштен у јединствену антологију модерног
југословенског песништва раме уз раме са Ујевићем, Крлежом,
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Црњанским, Крклецом и др. Бранко Ве Пољански је због
„националистичких ставова“ избачен из загребачке гимназије, након
чега се преселио за Љубљану, где је уређивао часопис „Светокрет“ и
био је активан као глумац Љубљанске драме. У Трсту је режирао
представе у Словенском театру. Након гашења „Светокрета“, Пољански
се вратио у Загреб где се придружио брату у амбициозном подухвату –
оснивању „Зенита“.
Иако још идеолошки неопредељена, прва свеска „Зенита“ је
обележена Љубомировим текстом „Човек и уметност“, у којем се
назиру обриси будућег зенитистичког покрета – потрага за новим
човеком и интернационални карактер, као и позив за стварањем нове
уметности, јер је претходна изграђена на капиталистичкоимперијалним основама. У свесци бр. 5 од 5. јуна 1921. појављује се
коначно уобличен текст „Манифеста зенитизма“ који потписују
Љубомир Мицић, Бошко Токин, један од водећих српских
експресиониста и Иван Гол, француско-немачки аутор и један од
утемељивача суреализма (надреализам) у Паризу средином 20-их
година. Иван Гол је у размени писама са Љубомиром Мицићем преузео
на себе одговорност да врши дужност заступника зенитизма за Западну
Европу.
Дизајн „Зенита“ је био веома прогресиван за двадесете године
прошлог века. Укључивао је репродукције дела бројних аутора, међу
којима су Василиј Кандински (који је написао и објавио текст
„Апстрактна уметност“ у „Зениту“) и Пабло Пикасо. Текстови су
објављивани на оригиналном језику, чиме је уоквирен мултилингвални
тј. интернационални карактер часописа. Мицићева неуморна борба да
задобије што већу пажњу европске уметничке сцене, као и стална
коресподенција са бројним ауторима, допринела је да списак сталних и
повремених сарадника Зенита буде готово непрегледна: Карл Ајнштајн,
Херварт Валден, Рудолф Панвиц, затим руска елита Сергеј Јесењин,
Владимир Мајаковски, Борис Пастернак, Александар Блок, па Лајош
Касак, Карел Тајге. Међу оригинално објављеним текстовима били су и
од оснивача чувене Баухаус школе, Валтера Гропијуса, као и од
оснивача најпознатијег европског часописа за уметност 20-их година Де
Стил (De Stijl), Холанђанина Теа ван Дусбурга. Вајари и сликари Георг
Грос, Казимир Маљевич, Рудолф Шлихтер слали су своје минијатуре у
сврху репродукције на страницама Зенита. У почетку су међу ауторима
чије су се песме и фрагменти објављивали били и Милош Црњански,
379

Мирослав Крлежа, Растко Петровић, Станислав Винавер, Стеван
Живановић, Војислав Авакумовић и др.
Колику пажњу у европској јавности је привукао сам часопис сведоче и
прилози из најчитанијих дневних новина и најзначајнијих уметничких
ревија, попут немачких „Франкфуртских новина“ и „Пословног“ листа
(Frankfurter Zeitung und Handelblatt) и популарног „Штурма“ (Der Sturm),
чувеног „Де Стила“, затим чланци у „Лимијеру“ и „7Артсу“, па
чехословачки „Народни лист“, „Трибуна“, „Прашке дневне новине“ и
„Руде право“, мађарски „Ма“ и пољски „Блок“. Слава Зенита је досегла
обале Тихог океана. Зенит је био часопис какав Европа дуго након
његовог гашења није имала.
Зенитизам представља културно благо српске историје уметности прве
половине ХХ века. Комплетна идеја поткрепљена филозофском и
идеолошком мисли и стваралачким капацитетом њених, уистину,
малобројних преставника неправедно је запостављена, иако њен
допринос авангарди сачињава непроцењиви изражај прогресивног
уметничког набоја какав се није могао срести на овом „балканском
континенту“, како га је Љубомир Мицић именовао у једном од есеја.
Барбарогеније и зенитософија
Колико је зенитистички покрет био авангардан говори и једна – данас –
готово незамислива мисао: супротставити се „европеизацији Балкана“
револуционарном „балканизацијом Европе“. Мицић кроз моделовање
културолошког Истока и Запада уочава алегорију и успоставља
паралелу између односа Римске империје и варварских племена и
савременог послератног поретка. Вероватно под утиском предратне
пропаганде, када су балкански народи били посматрани као варварска
племена, он је развио филозофски модел натчовека који би требало да
донесе Европи препород – Барбарогенија.
Како је писао Иван Гол, Европа се може препородити, али само кроз
сирову снагу и новим семеном, никако сама од себе. Барбарогеније је
требало да буде носиоц „сирове виталности, чисте вере и душе“. У
„Манифесту варварима духа и мисли на свим континентима“
објављеног 1925. Љубомир Мицић пише: „У име барбарогенија,
живело ново-културно варварство, чија је садржина независно
човечанство. Јер, барбарогеније нов је човек, наоружан бомбама
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варварског духа и ватрометом варварских чистих осећања.
Барбарогеније, одредио је да Балкан буде мост за прелаз варварских
легија новога духа. Барбарогеније, заповедио је шестом континенту
Балкану, да буде авангарда нових варварских оплођења. У име тога
барбарогенија и његовог духа зенитизма – ми смо данас варвари
културе – ми смо данас варвари цивилизације. То је балканизација
Европе!“ Барбарогеније представља врхунско достигнуће зенитистичке
мисли. Мицић га се није одрекао ни много година касније, након
одласка у емиграцију 1926, када је „Зенит“ трајно забрањен. У
публикацијама на француском језику објавиће текстове који још увек
садрже зенитистичку мисао: „Зенитист мора бити ствараоц. Зенитист
мора ново да ствара. Зенитизам је уметничка афирмација универзалног
духа.“
Наслова страна Зенита бр. 24 и Мицићев текст „Папига и монопол
хрватска култура“. Након овог броја (мај 1923.) у Загребу је забрањен
Зенит због Мицићевог текста о хрватској култури као одговор на
учестале увреде Стјепана Радића: „Срби су добар народ али само да
гину, а ми Хрвати имамо да створимо културу.“
У свесци за март-октобар 1924. године Мицић објављује занитистички
памфлет којим објашњава настанак зенитистичке филозофске мисли и
идеала којем се стреми – Зенитософија или енергетика стваралачког
зенитизма. У форми персифлаже на тему Књиге о постанку, али кроз
поетски и метафорични израз Љубомир Мицић описује настанак
зенитизма и у кратким цртама даје своје објашњење зашто Срби
одговарају барбарогеним лучоношама. Наиме, филозофија, према
његовом писању, долази тек након почињених свих грехова. Западни
свет је досегао филозофију, а Срби још увек нису испунили све грехе.
Зато су и погодни за развој надчовечанске врсте. Премда се види јасан
утицај ничеанске филозофије (прим. Фридрих Ниче је веома ценио
Србе), Мицић уобличава Барбарогенија у виду фигуре чији дух није
„заражен“ буржоазном, империјалном културом. Срби, још увек
осакаћени и свежих рана из једног анти-империјалног рата, без великог
утицаја западњачке буржоазије, требало је да представљају носиоце
тог чистог духа. Међутим, овакво идеолошко гледање на западне
културе, доводило је зенитисте у везу са комунизмом, иако нико од
зенитиста никада није био члан комунистичке партије. Власти побуђене
пажње због оваквог приступа у текстовима, али и због забране из маја
1923. године (бр. 24; тада је у Загребу угашен Зенит због Мицићевог
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текста о хрватској култури под називом Папига и монопол „хрватска
култура“ као одговор на учестале увреде Стјепана Радића „Srbi su dobar
narod ali samo da ginu, a mi Hrvati imamo da stvorimo kulturu“) трајно су
забраниле Зенит децембра 1926. због текста „Зенитизам кроз призму
марксизма„ потписан песудонимом др М. Расинов.
Један од сарадника „Зенита“, Ристо Ратковић, публициста, песник и
филозоф објавио је полемички текст Барбарство као култура у којем
конкретно објашњава да зенитизам не позива на примитивизам и
анархију, нити да је по среди „Изокретање свих вредности“, већ
својеврстан препород културе. Традиционално, варварство носи
динамика историјског и физичког кретања. Та динамика представља и
незаустављиви елемент развоја и обогаћивања цивилизације, чиме
жели да спречи злоупотребе.
Иван Гол и Љубомир Мицић под зенитизмом у својим програматским
текстовима подразумевају све авангардне правце: кубизам, футуризам,
креационизам, дадаизам и наравно – експресионизам. Мицић то
експлицитно наводи у Манифесту зенитизма: „Експресионизам,
кубизам, футуризам – мртви су. Ми смо продужетак једне линије – на
горе.“ Он зенитизам посматра као синтезу свих „изама“ и као њихову
реинкарнацију. Тешко је утврдити зенитизам као „кровни“ покрет свих
авангардних покрета, али идеолошка и духовна платформа овог
покрета свакако спада у најразвијеније: филизофска теорија зенитизма
учврстила је његову праксу, док се сама идеја битно разликује од
већине праваца анвангарде, и то пре свега због поднебља где настаје и
својеврсног етноцентричног елемента којим се дефинише дистинкција
у односу на преосталу европску авангарду.
Достигнућа нове зенитистичке уметности
У свеопштој уметничкој продукцији авангарде материјали и надасве
предмети играју важну улогу. Развијајући утилитаристички концепт,
авангардни уметници примењивали су предмете из свакодневне
употребе у стварању. Убрзани развој технологија пратио је и развој
медија. Нови медији, нарочито филм и фотографија, добијају посебно
место у уметничком стваралаштву.
Бранислав Мицић (алиас Бранко Ве Пољански) и Бошко Токин били су
први експерти из области филма у Краљевини СХС. Пољански је
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уређивао и објављивао часопис „Кинофон“ 1921/22. у Загребу. На њега
је у великој мери утицао експресионистички филм. Он је већ тада
разумео колики је значај развоја филма и предвиђао је огромне
предности и могућности филма као медијума и као друштвеног
инструмента. Године 1923. у једном аматерском позоришту у Загребу
Пољански је режирао тзв. зенитистичку гротеску „Судијска пресуда“ у
коју је као изражајно средство увео – филм. То је било четири године
пре првог извођења „Метузалема“ Ивана Гола. Сукоб између
француских и немачких теоретичара траје и данас, да ли је Фанцуз Жан
Пенлев (редитељ „Метузалема“) први употребио филм као медијум у
позоришној пракси или је пак то био славни немачки редитељ Ервин
Пискатор (Erwin Piscator). О значају филма Пољански ће писати и у
последњим бројевима „Зенита“, где ће критиковати државу што не
увиђа важност и у крајњој линији профитабилност улагања у филм и
филмску индустрију.
Данас готово заборављени филмски романи чинили су омиљено штиво
младог Пољанског. Под тим утицајем, а непосредно уносећи
аутентичну зенитистичку грађу, Пољански је 1923. написао и објавио
фрагмент романа „77 Самоубица, надфантастичан веома брз љубавни
роман“. Овај сценарио инкорпориран у роман представља причу која
продире у ирационални простор. Главни лик је Никифор Мортон,
„негативни Месија“ који има један једини задатак на овом свету – да га
уништи. Помало алегорична љубавна прича проткана мноштвом
симбола представља зрелу фазу зенитизма и усавршавање
зенитистичког изражајног потенцијала: потреба за уништењем трулог
(буржоаског) света завршава се тужним крајем и „невиношћу“
уништитеља Никифора Мортона. Његов чин не уништава свет, већ
шаље поруку која треба да га промени. Као што је зенитизам и
претендовао.
У марту 1924. књижевник, писац и филмски драматург, Марјан Микац,
један од малобројних сталних сарадника „Зенита“, исписао је
полемички прилог о новој уметности зенитизма. У том тексту Микац
изводи три основна елемента зенитистичког песништва: парадоксију,
симултаност и асоцијацију. Сва три стилска средства су типична
авангардна форма. Парадокс: „Семе по семе – полача / камен по камен
– погача / ћушка по ћушка – победа“ (Пољански); симултаност је
тековина дадаизма, али своје место у сведочењу стварности нашла је и
у зенитистичкој песничкој пракси: „…Лењинова смрт у новинама /
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Чарли Чаплин јаше на магарцу / увоз луксузне робе је забрањен“;
асоцијација се базира на декомпозицији речи и повезивању њихових
елемената у назначавању догађаја односно појмова:
очи Луција…“„…Сагнем главу и мислим
Рево
Рево
Рево
У тебе су дивне
(Пољански)
Од авангардних пракси у употреби нових материјала у стварању дела,
зенитизам није одступао. Године 1923. у издању „Зенита“ изашла је
посебна едиција албума „Архипенко – нова пластика“, а у уводном
тексту Према оптикопластици Мицић је дефинисао место пластике у
уметности зенитизма. Употреба технике монтаже и колажа обезбедила
је зенитизму авангардистички идентитет у ликовним уметностима.
Пропагандни дух ове епохе увео је рекламу у уметничку област. Јосиф
Сејсел (Јо Клек) израдио је читав низ репродукција за потребе часописа.
Јо Клек је 1924. израдио нацрт за модел споменика зенитизму
„Зенитеум“, што у уметничкој традицији Европе представља раритет и
једину дотадашњу паралелу са „Гетеанумом“ Рудолфа Штајнера.
Поред ових књижевних и визелних (филм, дизајн, вајарство и
сликарство) уметности, бројни теоретичари и историчари уметности би
уврстили и музику као област деловања зенитизма. Наиме, верује се да
је „Балканофонија“ Јосипа Славенског уствари музички израз
Мицићевог Барбарогенија.
Период након Првог светског рата био је један од најплоднијих фаза у
развоју српске књижевности и уметности уопште. Зенитизам, ретко где
помињано и веома скромно обрађивано достигнуће српске културе,
доказ је великог духовног потенцијала и европског идентитета. Идеју
балканизације Европе из данашњег угла многи би квалификовали као
дрску опаску, међутим треба увидети мизерију стања нашег
колективног духа и схватити да је балканизација Европе авангардна
идеја чак и за XXI век.
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Текст првобитно објављен на порталу Друштва за културу и образовање Сербум,
29. априла 2016.
БКГ га поново презентује уз љубазну дозволу г. Немање М. Јовановића.
Линкови ка оригиналу:
http://www.serbum.rs/antievropski-usklici-sa-balkana-prvi-deo/
http://www.serbum.rs/antievropski-usklici-sa-balkana-drugi-deo/
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Владимир Д. Јанковић
ВЕК АВАЛСКОГ БУНТОВНИКА
Стогодишњица часописа „Зенит“ и епохалног „Манифеста
зенитизма“ као повод за поновни сусрет с делом Љубомира Мицића

Љубомир Мицић у Паризу тридесетих година

„Ја нисам рођен да бих лагао свој народ, нити да бих га поткрадао,
издавао и заслепљивао – рођен сам да га научим да буде оно што јесте,
да га натерам да мисли слободно, да дубље проучава оно што му се
даје, да спозна своје мане више него врлине, да му помогнем да
користи своју снагу које није свестан, да заблиста унутрашњом
светлошћу која му није знана.“
У повести српске културе вероватно не постоји већа громада коју смо
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скрајнули и маљевима очукали, можда и несвесни због чега то чинимо,
од Љубомира Мицића (Сошице код Јастребарског, 16. новембар 1895 –
Качарево код Панчева, 14. јун 1971), песника, прозаисте, драмског
уметника и оснивача зенитизма, покрета који је, за разлику од
суматраизма и вишеградизма, и данас свеж и актуелан, као да је јуче
настао. Јер овако је, баш како је горе наведено, Мицић писао пре више
од осам деценија, кад је свет био млађи, а вероватно и луђи него
данас.

Љубав и мржња
Мицићево
дело
„Барбарогеније
децивилизатор“
(изворно
обнародовано у Француској 1938. под насловом „Barbarogenie le
Décivilisateur“) у Србији је последњи пут објављено 1993. године са
заштитним знаком издавачке куће „Филип Вишњић“, у едицији
„Албатрос“. Одавно те књиге нема у продаји; зато на интернету, иако је
скромно опремљена и невелика обимом – око 170 страница,
укључујући поговор Виде Голубовић – достиже цену од три, па и четири
хиљаде динара. Тражена је.
„Моје име, барбарогеније, јесте једна врста синтезе љубави и мржње“,
пише Мицић у овом роману-планини (ако постоји роман-река, што не
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би постојао и роман-планина, нарочито ако је реч о најмањој и највећој
нашој планини, Авали, или „српском Олимпу“, како то каже агилни
промотер децивилизације). „Дугујем га истовремено својој мајци,
небројеним непријатељима, свом оцу и самом себи. Али, вређајући ме
у зору мог живота, морални злочинци нису знали да тако вређају
споменик незнаног јунака, који је нико други до мој отац.“
Мицић је у исказу увек јасан, недвосмислен. Као, уосталом, и мати
његовог Барбарогенија, Вила Моргана, која овако учи своје чедо:
„Знати умрети велика је уметност, већа и храбрија него што је знати
лагати и од тога живети.“
Отуда и сам Мицић, кроз свог јунака, „авалског бунтовника“, поручује:
„Још данас ћу подметнути ватру у суве гране трулог друштва. Истом
ватром ћу ударити на све паразите диљем Европе, учинићу то да бих
вратио духовну слободу људима, животињама, храстовима, кедровима,
тополама, како би могли слободно да дишу. Да и они могу попут сунца
да досегну свој властити зенит“, проговара Мицић кроз свог
Барбарогенија, наглашавајући да је „зенитизам – покретачка снага
сваког човека“.
„Барбарогеније децивилизатор“ излази управо у години кад ће на
месту разореног средњовековног града Жрнова, уз нечујан ехо клетве
која је пала на рушитеља Александра I Карађорђевића, нићи
Мештровићев споменик Незнаном јунаку. Уверен да „’Југословени‘ као
неодређени пол привлаче цео свет да ради против српског духа
земље“, Барбарогеније упозорава своје сународнике:
„Изађите из џунгле лажних Европљана, изађите брзо, у опасности сте!
Постаните поново варвари, најбољи међу вама су то одувек, а да и
сами то не знају. Варвари чине праву елиту свих народа. (...) А живот
цивилизованог човека? Он је сада само пространи затвор који слепо
хвале професори, интелектуалци, новинари и политичари! А јесте ли
приметили да све прелази у руке зеленаша и мешеатара, у руке
уцењивача и хипокрита који су уништили Европу, који су је дотле
уназадили да је сада највећа пијаца људског достојанства? За узор вам
предлажу лопове“, писао је Мицић неколико година пре него што ће се
на Стари континент спустити непрозирна копрена Другог светског рата.
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Пазите се машине!
Барбарогенијева Србица, учитељица у коју се јунак Мицићеве прозе
загледао на Авали још у раном поглављу „Тек рођен, а већ заљубљен“,
слути да њен случајни изабраник или изабрани случајник не жели,
заправо, да га народне масе мазе и пазе.
„Признати себи да је заљубена у Барбарогенија за Србицу је било
истовремено и искушење и мучење“, пише спиритус мовенс зенитизма,
с тим што је Србица, одлучна у науму да „остане верна његовом духу,
као и својој скривеној љубави, за коју он можда није знао“, своју
уздржаност оправдавала плахом нарави свога суђеника: „Јер он би се
љутио када би сазнао да га неко воли.“
Наједио би се, можда, и један од споредних ликова у роману-планини
„Барбарогеније децивилизатор“, авалски сељак, кад би знао да ћемо га
цитирати, као што би се, биће, изнервирао и сам Мицић, будући да је
сељак, после громопуцателног говора који је одржао, успео и да
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разочара Барбарогенија. Али речи авалског сељака, изговорене у
живописном, распусном вртлогу тридесетих, звуче баш као да смо их
чули од неког прадеде кога смо на овом свету затекли и могли да
додирнемо у време кад је био у снази:
„Пева вам се химна машинизма, да, да, а не каже вам се да је
машинизам само најстрашнија тиранија која прети свету. (...) Да,
тиранија машинства и моторизације прети човечанству. Она
тражи потпуно потчињавање човека, тј. нас самих, наших душа.
Зато вам вичем: пазите се машине, која је пре непријатељ него
пријатељ човеков! Љубав према цивилизацији и љубав према човеку
немају ништа заједничко.“
Ове године навршава се тачно један век откако је Љубомир Мицић
1921. покренуо часопис „Зенит“ и, заједно с Иваном Голом и Бошком
Токином, објавио Манифест зенитизма. Недуго затим ушао је у сукоб с
Мирославом Крлежом, и то ће Мицића много коштати у послератној
Југославији, кад се Крлежа винуо високо у хијерархији коминтерновске
монархије. Можда би се, штоно Србица рече, Барбарогеније и наљутио
кад би знао да га ми данас волимо, али нека га – нек’ се наљути.
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Проф. др Јасна Јованов
АЛЕКСИЋЕВ ДАДАИСТИЧКИ УЗЛЕТ НА КРИЛИМА ЗЕНИТА

Драган Алексић

Описујући у мемоарски интонираној књизи „Dada Aer and Ant Art”
почетке дадаизма, један од предводника покрета Ханс Рихтер је
цитирао духовиту опаску значајног дадаисте Раула Хаусмана да је
околности „где и када започиње Дада подједнако тешко одредити као
и Хомерово родно место” (Jovanov: 1999, 9). Када је реч о дадаизму на
југословенским просторима, на први поглед се чини да је утврђивање
те чињенице, као и свих осталих везаних за појам Yougo Dada281далеко
једноставније. За то је заслужан Драган Алексић, чија биографија је
нераскидиво повезана са оснивањем, развојем, завршетком и
последицама дадаистичког међучина у његовој личној и свеукупној
креативној пракси оствареној на широком простору, од Прага, преко
Беча, Загреба до Београда. О томе говоре многи наговештаји,
чињенице, као и надимак Дада који је Алексић од најранијих дана своје
каријере носио.
У сопственом мемоарском тексту „Водник дадаистичке чете”
написаном 1931. године, у којем се осврнуо на кратку епизоду
дадаистичке праксе, Драган Алексић је заправо изнео своја сећања на
281

Одредница Драгана Алексића.
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укупне почетке авангардистичких струјања на простору тадашње
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Алексићев текст је објављен у
првим данима године у којој је своја сећања на дадаистичку праксу у
Америци објавио и Тристан Цара (Tzara: 1931, 304–312) у осврту
„Memoirs of Dadaism”. Текст Тристана Царе је значајан због тога што је
овај дадаиста укратко навео и неке географске одреднице покрета
(Tzara: 1931, 312): „Дада је познат широм света. Лично сам имао
прилике да видим на једном путовању да је дада исто толико познат у
Швајцарској као и у Милану, Венецији, Београду, Винковцима,
Букурешту, Јашију, Цариграду, Атини, Месини, Напуљу и Риму.” У
многим деловима текста веродостојан, Цара у једном тренутку указује
на и варљивост људског памћења, па и самог дадаистичког сећања;
слично, и Алексић у свом тексту не покушава да увери у истинитост
приповедања, али зато, заводљивошћу својих формулација, замагљује
веродостојни ток дадаизма на југословенским просторима и ремети
детаљну историјску конструкцију. Управо због тога, неопходно је, пре
свега, сагледати на који начин је Драган Алексић обликовао дадаизам
на југословенским просторима, а потом указати на неколико
најзначајнијих облика и момената његовог деловања у интеракције са
другим авангардним појавама у окружењу.
Дадаизам на југословенским просторима, за разлику од европског, није
рођен у доба Првог светског рата, нити као реакција на ратно
окружење, што је у извесној мери умањило интензитет и продорност
његовог наступа. Будући да се узлет Yougo Dade поклапа са
кулминацијом дадаистичког деловања уопште, када су дадаистичке
стратегије увелико добиле свој облик, и деловање Алексића и његових
истомишљеника следило је општу стратегију дадаистичке поетике:
критика и деструкција традиционалних уметничких канона и
критеријума, величање нагона, иронија, парадокс и чак извесна доза
нихилизма, демистификација класичног естетског предмета и
промоција апокрифне естетике – технолошких производа, кич
предмета и отпадака свакодневице – уз поистовећивање самог
уметничког чина и процеса са уметничким делом као нових уметничких
категорија.
Заснован на Алексићевим општим поетичким идејама о оргарту и
принципима какотедрагости – свеопште слободе стварања,Yougo Dada
је започео и окончао у карактеристичном жанру „хепенинга” (Праг 1920 –
Суботица 1922). Раздобље између те две тачке било је испуњено
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разноврсним видовима дадаистичког деловања у великој мери
заснованог на актвностиима које је покретао Драган Алексић, и може се,
условно, поделити у две фазе. У првој фази – која траје до касног пролећа
1922. године и раскида са Zenit-ом и Љубомиром Мицићем – Алексићева
активност има претежно програмска и литерарна обележја: проглас
„Дадаизам”, песме, приповетке и есеји у Zenit-у. Друга фаза, или
активности дада-клуба од пролећа до позне јесени 1922. године, далеко
је динамичнија и значајнија, посвећена је контактима са водећим
личностима европског дадаизма282 и верификацији Алексићеве
дадаистичке групе на нивоу покрета (Голубовић: 1996, 160–161), те
обухвата издавање ревија Dada Tank i Dada Jazz (уз њихову
„антагонистичку допуну“, Мицићеву ревију Dada Jok), као и низ паратеатарских наступа, хепенинга које су реализовали Алексић и његови
сарадници.
Генерална поетика Yougo Dade и, поготово, самог Драгана Алексића
обликовала се у поетичкој равни превасходно под утицајем Тристана
Царе и париског круга – парадокс, апсурдизам, афирмација нагона,
спектакл – (Mileaf and Witkovsky: 2006, 349–415) док је код разнородних
конкретних пројеката, акција и техника уочљивији утицај берлинских
дадаиста Хаусмана и Хилсенбека, као и Курта Швитерса: визуелни и
графички идентитет ревија, метод фотомонтаже, тежња ка
мултимедијалности (Doherty:2006, 84–113; Dietrich: 2006, 154–179). Исто
тако, не може се пренебрегнути утицај Лајоша Кажака и групе око
часописа Ма као ни интеракција са активностима Карела Тајгеа и
његовим „Савезом модерне културе Devětsil”, у погледу друштвеног
ангажмана уметности. Ауторитет, енергија и свестраност Драгана
Алексића првенствено су представљали филтер који је све поменуте
утицаје уравнотежавао, преображавао и давао им специфични печат;
Алексићев принцип/credo какотедрагост (свеопшта слобода стварања)
савршено оличава поетику „конструктивног оспоравања” типичну за
читав покрет Yougo Dade и његов развој, праћен осцилирањем између
критичког, антикритичког и а-критичког усмерења (Foster: 1987, 29–49).
Ширина и отвореност поменутог принципа свакако објашњавају
динамику, интензитет и начин смењивања одређених изражајних
средстава и техника у другој фази нашег дадаизма. Наиме, у ревији Dada
282

Два Алексићева писма упићена Тристану Цари открила је Патриција Стодолни
1987. (Stodolny, 1989‒1990, 29– 30). На основу њеног открића писма је на српском
објавиио Предраг Тодоровић (Тодоровић, 1988, 15; Тодоровић, 1899, 1, 8).
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Tank Алексић и другови су посредством низа промишљено
координираних поступака – експериментисање типографијом,
парадоксални визуелни дизајн странице, семантичка деструкција и
сажимање стиха, апсурдни драмски хумор и иронично коришћење
рекламних синтагми, уз одређен (истина, мали) фонд апстрактнокубистичких графика – остварили прву значајну синтезу у свом деловању.
Појава „антидадаистичког” одговора зенитиста у виду ревије Dada Jokу
казује, између осталог, на најмање две занимљиве релације. С једне
стране – без обзира на хронолошко подударање – Алексићева тежња ка
поменутој синтези подстакла је Пољанског и Мицића да, у суштини,
обогате репертоар дадаистичких атракција. Фотомонтаже и конструкција
Бранка Ве Пољанског, као и колажи (правог, или лажног?) Петра Баука, уз
агресивна графичка решења, повишену псеудо-рекламну реторику и
пародијско-фантастичку „зенитозофију” – представљају Dada Jok као
стилски разуђенији и формално радикалнији визуелни пројекат, поготово
у односу на Алексићев Dada Jazz који му следи. Наспрам ужарене
емоционалности, атрактивности и једне готово оргијастичке
разноврсности и синтезе коју доноси Dada Jok стоје изражајна сведеност,
поетска згуснутост и аналитичка студиозност Dada Jazz-a. Управо ове
разлике отварају другу значајну релацију и указују на смер општег развоја
Yougo Dada покрета. Оскуднија визуелност и есејистичка интенција друге
Алексићеве ревије нису само симптоми извесног засићења, већ,
истовремено, промишљен „момент предаха” и припрема за темељни
медијски заокрет. Тежећи да прошире спектар изражајних средстава и
досегну виши облик њихове синтезе, Драган Алексић и његови саборци
реализују – од касног пролећа до јесени 1922. године – серију
дадаистичких спектакла, то јест пара-театарских наступа, или хепенинга.
Увођењем и неконвенционалним третирањем елемената сценског
времена, дијалога и сценске акције, афирмишу се у новом светлу основне
карактеристике југо-дадаизма: нагонско и иронично, асоцијативност,
шок, парадокс и друштвено-критичка оштрица. Слоган „Што више
догађаја у што мање времена”283 најзад се испољава са свом медијском
непосредношћу, комбинујући најразнородније изражајне језике, стихове
и технике – симултану поезију, колаже, бруитистичку музику, драме с
„реалтриковима”, џез, кубофутуристичке скулптуре, „ниггер лингуе”,
рекламне слогане, светлосне и звучне ефекте и кабаретску пародију. На
283

Dada Tank, Zagreb 1922, 3; и овај слоган указује на креативно прихватање утицаја
берлинских дадаиста, чији метод се карактерише као „максимални учинак који се
мора остварити уз најмање напоре”. (Elsaesser:1986, 22).
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тај начин се принцип означен као какотедрагост конкретизује и
оживотворава у практичној креативној комбинацији са Алексићевим
начелом пандраме уз највећу могућу убедљивост и атрактивност.
Да није реч о изнуђеном или случајном развоју дадаистичке стратегије,
потврђује и постојање одређених предтекста и актуелних драмсколитерарних модела и стратегија – Алексићев „Липтовски сир с
ватрогасном капом” и тезе о драми као гротески (Dada Tank). Поред тога,
у серији дадаистичких „матинеа”/спектакла уочљива је стална тежња
Алексића и другова према све комплекснијој сценској структури: након
скулптура и мобилних елемената декора, дадаистички хепенинзи се
обогаћују светлосним ефектима и сензацијама мириса, показујући
промишљену тежњу ка синтези, синестезији и мултимедијалности. На тај
начин се и у завршним чиновима наше дадаистичке сцене потврђује
утемељеност тврдње Роберта Мадервела, изречене поводом општег
профила и тежњи дадаизма: „Жеља да се разграде старе структуре и
потрага за новим стичу се у једној тачки, пошто је у оба случаја реч о
истим средствима, то јест о одбацивању традиционалних модуса
стварања.” (Robert Motherwell ed.: 1951, 21)
Посредством ових специфичних и провокативних, мултимедијалних и
отворених форми/дешавања, Yougo Dada је до краја 1922. године досегла
димензију која је објединила све битне вербалне, драмске, пластичке и
кинетичке потенцијале њених протагониста. Као поетика преображена у
посебно стање духа, овај уметнички и филозофски покрет је тако
заокружио сопствену путању и свесно обуставио своје активности – све
до времена неког вишег стања свести, то јест сопственог (прокламованог)
васкрсења 1999. године (Алексић: 1931, 30). Авангардан по суштини,
револуционаран по замаху и силини акције, супротстављен тековинама
(грађанске) цивилизације, нихилистички по одлуци о самоукидању, југодадаизам је превасходно обележен личним печатом Драгана Алексића,
коме припадају битне заслуге за буђење и обликовање покрета, његов
ток, па и само гашење.
Апокриф и стварност
Како у „Воднику дадаистичке чете” стоји, почетни импулс југословенском
дадаизму дала је „луцидна салонска конференција о оргарту” одржана у
јесен 1920. године у атмосфери ослобођеног духа и мишљења, „пре десет
година, у магловитом октобру у кварту Кралеви винохради у Прагу
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(Чешко-Словачка), на Тргу Св. Јиржија, између апартмана два
скандинавска консула, у једној соби пуној гимнастичких справа...”.
Првлачност Прага као словенске метрополе довела је, након Првог
светског рата, многе студенте из јужнословенских земаља на студије у
овај град. Тако је и Алексић у октобру 1920. године стигао у Праг и уписао
студије славистике. Од првих дана прикључио се групацији заговорника
авангардних тежњи и започео обликовање и манифестовање сопствених
авангардних идеја. До првих информација је дошао посредством
локалних извора, будући да је закаснио за наступе са турнеје немачких
дадаиста Бадера, Хаусмана и Хилсенбека по чешким градовима (Праг,
Теплице-Санов, Карлови Вари и другим, мањим местима) у фебруару
1920. године. Са дадаизмом је ипак могао да се сретне преко првог
чешког дадаистичког романа Sekunde durch Hirn (Секунда кроз мозак,
1920) Нелхиора Вихера284, те на основу дадаистичких текстова Рихарда
Хилсенбека и поезије Тристана Царе објављиваних током 1919. у листу
Ruch (Активизам) или првих чешких текстова објављиваних годину дана
касније у часопису Den (Дан) (Toman: 1989, 12). Активности локалних,
углавном некохерентних група, као и неколико дадаистичких наступа које
је Драган Алексић, сам или у заједници с Бранком Ве Пољанским285,
организовао током два семестра студија у Прагу, допринели су
етаблирању дадаизма у Чешкој, као и изласку из локалних оквира
(Toman: 1998, 15).
Убрзо после свог првог прашког наступа, Драган Алексић је упознао
Карела Нола, редитеља тада основаног (и будућег попришта
авангардистичких манифестација) прашког позоришта Revoluční scéna
(Kozlová, Tomáš:2000, 414–415) који је од Хашековог доброг војника
Швејка начинио својеврсну дадаистичку креатуру, као и писца и
песника Карела Тајгеа286. Везе успостављене у том периоду настављају
се током каснијих Алексићевих активности, и након пресељења у
Београд и напуштања дадаистичке праксе. Из Прага је Алексић такође
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Роман је најављен као четврто дело у издању „Дада-библиотеке”, која никад није
реализована. Dada Tank, Загреб 1922, p. 8.
285
“Југословенске активности су чк најављиване у локалној штампи као што је дневни
лист Час, у којем је најављен скуп „Чехословачко-југословенске лиге” у Старом
граду (Forbes:2016).
286
Карел Тајге (Праг 1900–1951), сликар, писац и историчар уметности, учесник у
авангардним збивањима и теоретичар авангарде, критичар социјалистичке
културне политике и заговорник теорије о вези уметности и револуције; године
1920. основао покрет „Devětsil”; предавао на Баухаусу 1930. (Tajge:1977; Srp 1999).
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започео контакте са предводницима дадаизма из различитих
европских центара, Валтером Мерингом, Рихардом Хилсенбеком,
Куртом Швитерсом, Раулом Хаусманом и Тристаном Царом, са
уметницима окупљеним око ревије De Stijl, као и са заговорницима
уметничког активизма окупљеним око мађарског авангардисте Лајоша
Кашака.
Критицизам као вид деловања
У Прагу су настали и његови први дадаистички текстови – које је
Алексић слао у Загреб, за Мицићеву ревију Зенит, међу којима се,
поред песама, налазио и манифест „Дадаизам” објављен у тећем броју,
у априлу 1921. године.
Период сарадње са Зенитом обележио је и почетак Алексићеве
ликовно-критичке активности (Јованов: 2017). Она се у први мах
манифестује есејистички интонираним освртима на специфичне
личности и појаве визуелног аспекта дадаизма и других авангардних
феномена, као и на прожимање визуелних, језичких и других облика
креативног изражавања у актуелној уметности.
Супротно преовлађујућој тенденцији ревије Zenit да, у то време, у
илустративном делу определи простор за експресионистичка
остварења Егона Шилеа, Винка Форетића или Вилка Гецана 287, Алексић
је одлучио да свој први осврт посвети Курту Швитерсу као једној од
најкомплекснијих личности међу дадаистима у том тренутку. У
настојању да Швитерсов рад представи у свој својој комплексности,
Алексић је самог аутора поистоветио са његовим Merz-Kunst-ом,
дадаистичком конструкцијом сачињеном од насумично сакупљених
предмета, супротстављеном академском и класичном принципу, као
претњама којих се дадаисти одричу јер сматрају да воде крају саме
уметности. Merz-Kunst је за Алексића превасходно кретивни став и
врхунски облик дадаистичког синтетизма, као што су то и колажи у
којима су концентрисани и елементи кубизма и футуризма и у којима
се огледа и потреба за испитивањем алтернативних материјала. На
сличан начин се, приметио је Алексић, у Швитерсовим дада-драмским
комадима провлаче елементи експресионизма. Међутим, као што
287

У хрватском сликарству с почетка XX века, па и после Првог светског рата
преовлађује тематско-поетичка експресионистичка линија, коју, између осталих
заступају и Мирослав Краљевић, Вилко Гецан, Миливој Узелац, Владимир Варлај,
Марјан Трепше и у кратком периоду Сава Шумановић. (Maković: 2011).
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визуелни идентитет у типографском решењу наслова, корица и
прелома Zenit-а поприма изразито конструктивистички карактер, тако
се и интересовање Драгана Алексића постепено усмерава у овом
правцу. Резултат тог интересовања јавља се најпре у приказу
стваралаштва Владимира Татлина, чији конструктивистички допринос је
приказан као одраз модерног доба и новог руског друштва. Текст се
поклапа са првим коментаром Татлиновог Споменика Треће
интернационале који је у Санкт Петерсбургу објавио Николај Пунин
(Dabrowski:1985, 69). Пар месеци касније уследиће и текст о Александру
Архипенку у којем ће се Алексић више бавити применом нових
материјала у конструктивистичкој скулптури него друштвеном улогом
нове уметности; сличне преокупације иницирале су и најаву следећег
(неоствареног) текста посвећеног поетици новог сликарства, у делу
Ивана Пунија који се Европи представио 1920. године изложбом у
Берлину у Galerie der Sturm непосредно после напуштања Совјетског
Савеза (Sarabianov: 2018). Овај заокрет од радикалног дадаизма Курта
Швитерса ка другим иновативним уметничким манифестацијама може
се тумачити на више начина: интересовање за појаве у совјетској
уметности и њеним одјецима може бити подстакнуто везама које је
Љубомир Мицић од самог почетка одржавао са руским
авангардистима; такође, иновације које руска уметност доноси и њена
улога у друштвеном преображају совјетског друштва допирале су до
Алексића преко идеја „Devĕetsila”, као и преко деловања Лајоша
Кашака и његовог активистичког окружења. Без обзира на изворе, сами
тесктови су значајни као први критички осврти на актуелне, штавише
авангардне појаве у европској уметности целовито представљене
домаћој јавности. У критичком опусу Драгана Алексића они су, с друге
стране, значајни и као темељ за његов каснији рад. Посебно су битни за
формулисање ставова непосредно пошто се крајем 1922. године
Алексић преселио у Београд, као и за његово даље бављење
визуелним манифестацијама конструктивизма, разматрање проблема
црначке уметности, или манифестовање футуризма (Jovanov: 2018, 331–
339). С протоком времена, дадаистичка реторика у овим текстовима
слаби, али ће посебан начин изражавања, који као да изазива
утемељени књижевни дискурс, увек остати присутан у Алексићевом
критичком писању све до престанка његовог новинарско/критичарског
рада 1940. године.
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Визуелна пракса
Колико год се трудили да у колажима и цртежима, понуђеним на
европским аукцијама или на онима који круже интернетом,
препознамо рад Драгана Алексића, нема елемената који говоре у
прилог његовом ауторству. У разматрању визуелних домета Yougo Dade
морамо се ослонити на изглед две Алексићеве ревије (Dada Tank и
Dada Jazz), на две штампане најаве дадаистичких представа, на описе
тих представа у савременој штампи и на потврду о њиховом
одржавању на основу два писма упућена у Париз, Тристану Цари. Сам
Алексић даје натукнице како је прве поуке из типографије добио још у
Прагу, дружећи се са словослагачима чешких новина Červen i Čas
(Алексић: 1931, 30). У потпуности прихватајући дадаистичку реторику,
развио их је у комплексан систем у контакту са дадаистичком
литературом у коју је још тада, као што је наведено, имао увида. У
односу на Dada Tank, где у визуелном сегменту преовлађује
„типографска слика”, у Dada Jazz-у је учињен помак, увођењем
ћириличне типографије која доводи до промене ритма у целокупном
визуелном идентитету ревије. Без обзира на наше данашње настојање
да у типографском сегменту тражимо чисто ликовни допринос Yougo
Dade, право објашњење овог феномена лежи у чињеници да је Алексић
превасходно био писац, песник, критичар и теоретичар, те је у својим
типографским бравурама пре свега настојао да оствари синтезу
поетског, визуелног и звучног, односно да укључи интелект и чула вида
и слуха, те да изглед типографске слике допуни пуним доживљајем
гласовне интерпретације поезије. Аутентичан помак ка ликовности, с
друге стране, у Dada Tank-у досегнут је у линорезима Михаила С.
Петрова, јединог правог визуелног уметника који је учествовао у
Алексићевом дадаистичком подухвату (Трифуновић: 1970, 27–32).
Слично Алексићу, и Петров је у суштини аутодидакт, кратко време
полазник Уметничке школе у Београду, а потом и краковске Уметничке
академије. Као и Драган Алексић, у уметнички живот се укључио са
једва 20 година, развијајући се уз алманах Der Blaue Reiter, издања Der
Sturm- а и париског L’art vivant. Прве линорезе објавио је у Zenit-у
(1921), а потом у Dada Tank-у и у новосадској активистичкој ревији на
мађарском језику Ut (1922). „Из малог броја очуваних линореза из
1921. и 1922. на прво место бих ставио зенитистички Аутопортрет с
лулом (1921), једно врло типично дело за епоху и чисто у
експресионистичком стилу да може стати уз бок било ком графичару из
„Die Brücke”. Изломљена форма, оштар и шиљат готски гртеж, лако и
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брзо повучен потез, одмерени односи тамног и светлог, снажне
деформације и потенцијалан гест дају овом делу сугестиван израз”
(Трифуновић: 1978, 28). У истом, шестом броју Zenit-a Петров је објавио
још један линорез у којем се, из сложеног геометријског сплета
апстрахованих облика јасно распознаје црна силуета, стилизована
афричка скулптура, као први знак конкретног присуства “нигер-лингуе”.
У неколико наредних линореза из Zenit-a, Петров је у
експресиониистичку стилизацију унео и димензију насумичног и
прилично агресивног обликовања контрастираних црно-белих форми,
што показује намеру потпуне де-естетизације стваралачког процеса. У
Алексићевим ревијама, као и у Ut-у облици се своде на прочишћене,
апстрактно контрастиране црно-беле правоугаоне и кружне облике и
само један од наслова, Зачарани кругови, указује на конкретно
полазиште. Кратак преглед авангардниих илустрација Михаила С.
Петрова показује да се оне не могу посматрати одвојено једна од
друге, већ као низ, или јединствена целина која је значајно обогатила
визуелни аспект Yougo Dade. Петров у исто време учествује и у
дадаистичким наступима, од Новог Сада у јуну, до последњег у
Суботици у октобру 1922. године, ради сценограију за никад изведену
експресионистичку драму загребачког песника Мирослава Фелера
Годовског, пише ликовну критику и објављује поезију, најпре у Zenit-у, а
потом и у Dada-Tank-у. Насупрот визуелној сведености његових
линореза у Dada-Tank-у, његова дадаистичка песма „13”, засована је на
речима немачког језика чија звучност је, очигледно, аутору гарантовала
неопходну акустику коју његов материњи језик није могао да му
обезбеди. Авангардни, експресионистички, а посебно дадаистички
ангажман Михаила С. Петрова запазио је и критичар Тодор Манојловић
и апострофирао га у приказу изложбе слика Милоша Голубовића, Васе
Поморишца и Петрова у Новом Саду 1926. године, када је дадистичка
етапа већ представљала прошлост (Јованов 2007: 97, 98).
Yougo Dada на позорници; ка медијској синтези
Већ средином треће деценије XX века Драган Алексић је започео и
бављење позоришном критиком, а потом континуирано пратио
београдски позоришни живот више од деценије и по. Међутим, током
дадаистичке праксе, као и током протодадаистичког периода, пре
одласка на студије у Праг, далеко више га занимају слике на филмском
платну, него позоришна сцена. Ипак, међу осталим литерарним
остварењима објављеним у Zenit-у и дада ревијама, налазимо и две
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сценске гротеске. Крај његове сарадње у Zenit-у обележила је гротеска
„Пиштаљка иде улицом и госп. Типка”288. Отворено ругање
традиционалним позоришним вредностима огледа се у агресивној
реторици, парадоксу, бесмислу и недостатку ма каквог логичког
заплета, те произвољној форми, без уобичајене поделе на сценске
целине, што је доведено до врхунца у другом тексту, објављеном у
Dada-Tank-у: „Липтовски сир с ватрогасном капом”289. У овој невеликој
сценској гротески Алексић је за главне јунаке одабрао Господина
Петровића као представника људске врсте (или представника
преживелих грађанских вредности), лутку као парафразу људског бића
(или немушто да-да биће), ватрогасну капу као неку врсту симбола
ватрених окршаја које дадистички наступи, по правилу, изазивају, док
епизодне улоге тумаче лула, есцајг, тањири и други неживи предмети.
Рецентна пракса је показала да се овакви, дадаистички текстови
успешно могу приказати као сценски дијалози, али се не може са
сигурношћу тврдити да је укључивање баш ових дада-драма у дадаспектакле апострофирала актуелна штампа290. Мада су Драган Алексић
и остали припаднициYougo Dade веома доследно прихватали
различите облике дадаистичког наступа, њихово настојање да сачувају
лични интегритет определило их је ка индивидуалним креацијама. То
је очигледно посебно у последњем наступу, у Суботици, где нам је до
танчина познат програм спектакла (Anon 1922д: 3). Такође је
занимљива чињеница да је група окупљена око Драгана Алексића
током 1922. године свој „Dada-Messe” приказивала у градовима у
провинцији (Нови Сад, Винковци, Осијек, Суботица), слично као што су
и припадници групе „Независни”291 одлучили да свој рад представе
изван најзначајнијих културних центара у земљи, те су током турнеје
1924. и 1925. године приредили неколико изложби у војвођанским
градовима (Новом Саду, Сомбору, Старом и Новом Бечеју, Сенти,
Великој Кикинди/Кикинда и Великом Бечкереку/Зрењанин) (Jovanov:
2014, 221–228). Тешко је поверовати да су дадаисти делили општи став
288

Zenit, бр. 13, Загреб, април 1922, 20–22.
Dada Tank, Загреб 1922, 6,7.
290
„О самом дадаизму говорио је врло опширно г. Драган Алексић. Дознали смо, да је
главна база дадаизму: мотив изненађења и публика, која је била присутна, заиста се
не може потужити на дадаисте. Они су јој донијели много изненађења. Чули су
дадаистичке пјесме, драме, видјели су слике и глуму – а то је било доста. Пљескало се
доста, упадало и просвједовало. Иначе је све прошло у највећем реду.”
(Flod: 1922, 2–3)
291
Јеролим Мише, Владимир Варлај, Франо Кршинић, Марин Студин, Иван
Мештровић, Јозо Кљаковић, Златко Шулентић, Владимир Бецић.
289
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о деловању групе „Независни” и значајном ликовном, едукацијском и
општекултурном учинку за провинцијска средишта (Dulibić: 1999,221–
228). Пре ће бити да су дадаисти имали на уму, с једне стране,
чињеницу да су јавни наступи неупоредиво делотворнији од писане
речи. С друге стране, у исто време пружа им се шанса да остваре
упечатљивији утисак на мање флексибилну и традиционалнију
провинцијску публику, од оне која би пратила њихов рад у Загребу или
Београду.
У једном делу дадаистичких наступа који су трајали од јуна до октобра
1922. године, упоредо са објављивањем Алексићевих дада ревија и
Мицићеве ревије Dada Jok учествовала је само група окупљена око
Драгана Алексића, док су наступи у Новом Саду и Суботици
реализовани у заједници с мађарским активистима окупљеним око
новосадске ревије Ut. (Anon 1922d: 3). Само у једном случају, у
закључном наступу у Суботици, био је најављен и Љубомир Мицић,
али, судећи по новинским извештајима, није учествовао (Анон 1922e:
5).
У DadaTank-у Алексић је најавио нову стратегију ширења дадаистичких
активности кроз серију наступа током те јесени: помињу се Загреб,
Београд, Осијек, Винковци, Нови Сад, Љубљана и Сплит. Још у пролеће
1921. године, док идеја о даљем дадаистичком деловању код Драгана
Алексића још није била у потпуности артикулисана, успостављена је веза
са Лајошем Кашаком и његовим мађарским сарадницима, а потом је
крајем пролећа 1922. склопљен и пакт са суботичким и новосадским
активистима. Захваљујући томе, Yougo Dada, поред загребачког и
београдског, у Југославији осваја и трећи културни круг, који је деловао у
Војводини, тачније, на линији Нови Сад-Суботица. Главни актери те сцене
јесу група литерата која је, након слома Печујско-Барањско-СрпскоМађарске републике из Печуја емигрирала у Суботицу и Нови Сад (Bori:
1979, 96: Циндори, Голубовић: 1990 1383–1423). Золтан Чука у Новом
Саду покреће лист Ut (Пут, 1922–1925), по идејама близак Кашаковј
ревији Ma, у којем, поред мађарских акивиста сарађују припадници
српске авангардне књижевности (Немет: 1996, 387–394), и многи
предводници европског дадаизма. Алексићеви контакти и сарадња са
новосадским активистима, добили су потврду на првом дадаистичком
матинеу на југословенским просторима, одржаном у Новом Саду, у
„Америкен бару” у Улици краља Петра, трећег јуна 1922. године (Анон
1922е: 5; Јованов: 1992, 13; Jovanov: 1999, 68, 69). Судећи по детаљном
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опису непознатог писца чланка у листу Delbacska, програм наступа
одвијао се већ уходаном трасом ранијих дадаистичких наступа; критички
осврт на целокупну дотадашњу књижевност, читање стихова „какви још
од Аристофана нису написани”, боксерска тачка Драгана Алексића, као и
вести, наизменично на мађарском и на „дадаистичком” језику. Агресиван
наступ и непрекидно провоцирање гледалишта изазвали су хаос и гужву
због којих је упућен позив ватрогасцима, а осам гледалаца се
онесвестило, барем према извештају аутора поменутог чланка.
Назначене врсте садржаја, као и реакције публике на њихову
презентацију у овом првом дадаистичком хепенингу у нас, потврђују да
је, између осталог, на делу била генерална дадаистичка поетика шока и
провокације, која „сугерише публици да је језик само врста критичке
буке”. Поред Алексића, сасвим је извесно да су у овом матинеу
учествовали Михаило С. Петров292 и Бошко Токин.
Наредни скуп дадаиста, којем је претходило издавање дада-ревија,
догодио се 20. августа 1922. године у сали биоскопа „Royal” у Осијеку.
Бучно најављен и критикован у штампи (Anon 1922д: 3; Anon 1922ц: 2;
Flod: 1921, 2–3), матине је најављен огромном „дада-монструм
рекламом”, тако да је биоскоп био дупке пун (Flaker: 1994, 122).
Нестрпљива публика једва је чекала почетак. Док су Алексић,
Сремац/Сремец, Мее Тарр, Милинковић, Шлезингер, Ластов, Јим Рад и
Нац Сингер рецитовали своје, као и стихове М. Рајха, Тристана Царе,
Валтера Меринга и Љубомира Мицића, а затим приказали и осам својих
драма са „реалтриковима”, на сцени су се смењивале репродукције
слика М. С. Петрова, Д. Алексића, Р. Хаусмана, Ф. Пикабије и Мохољи
Наđа. Сам Алексић је овај матине назвао „првим у СХС” (Stodolny:
1989‒1990, 29– 30; Тодоровић: 1988, 15; Тодоровић: 1989, 1, 8), уз најаву
матинеа у Новом Саду, не помињући онај који је већ одржан у јуну исте
године. Нејасно је због чега он тај догађај у својим каснијим сећањима на
краткотрајну дадаистичку авантуру, као и у поменутом писму, није
сматрао вредним помена. Може се претпоставити само да онај први
догађај није био у организацији загребачке дада-централе, па му због
тога Алексић, који ни сам није био имун на сујету „вође”, одузима
примат.
Серија сличних активности настављена је представом која је одржана у
Винковцима, у хотелу „Славонија”, у недељу, првог октобра 1922. године.
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Сећање Михаила С. Петрова.
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О том догађају засад нема других података, осим једног плаката
сачуваног у документима „Девјетсила", као и у архиву ревије De Stilj, који
најављује „конферансу изненађења ’Дада клуба’ Драгана Алексића”,
велику ревију о „Дадаизму и новој умјетности, вече модерних песама,
модерне слике пројекцију љубави и машинску умјетност” (Schwartz: 1976,
633). Занимљиво је да се све што је оглашено на плакату, најављује под
девизом Made in Yugoslavia. Ако се ова најава упореди са коментарима
штампе, који су пратили догађај у Осијеку (Flod: 1922, 2–3), није тешко
реконструисати како је то могло изгледати: на импровизованој
позорници, пред гледалиштем препуним збуњених и радозналих, а
касније и гневних и увређених, у духу грађанске културе васпитаних
Винковчана – већ поменута група дадаиста обратила се публици својим
песмама, држећи у рукама репродукције или оригиналне примерке
слика, колажа и графика, које су обасјавали рефлектори различитих боја.
Позорница је такође била украшена у духу „нове, машинске уметности”,
дакле у кубо-футуро-дадаистичком стилу, са кулисама/скулптурама и
плакатима, који су представљали прави миље за дадаистичке драмске
колаже и прави подијум за узвикивање слогана и порука. Увођење
(донекле мобилних) елемената декора, као и све наглашеније присуство
трагова мултимедијалног израза – скулптуре, плакати, колажи – сведочи
о развоју и усложњавању својеврсног дадаистичког театра. Судећи по
последицама осталих дадаистичких наступа, сасвим је могуће да се и овај
завршио општим негодовањем присутних.
Последња и уједно највеличанственија дада-манифестација у Југославији
одржана је 3. новембра 1922. године у сали биоскопа „Корзо” у Суботици
(Циндори, Голубовић: 1990), уз учешће Драгана Алексића, као и
новосадских и суботичких активиста. Као и у осијечком случају, и овде је
матине био најављен у локалној штампи, док су се излози суботичких
кафана
и
радњи
шаренели
од
упадљивих,
разнобојних
конструктивистичких плаката. Предвиђени програм имао је двадесет
тачака – манифесте Мицића, Ланга и Аратоа, песме Чуке, Алексића,
Мештера, Хилсенбека, Кашака, Шугара, Харастија, Ујваријеве, радове
Петрова, као и зенитистичка дела Алексића, Пољанског и Мицића.
Посебне тачке представљале су „Архитектура светла”, „Архитектура
звука” и „Концерт мириса”. Увођење синестезије. при чему провокативну
дадаистичку атмосферу треба да дочарају мирисни, светлосни и звучни
ефекти, поред тога што је представљало кулминацију спектакла, показало
је и сву сложеност представљачке праксе Yougo Dade. Пред почетак
матинеа стигао је телеграм у којем Љубомир Мицић забрањује извођење
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зенитистичких радова и дистанцирајући се од скупа назива учеснике
„дада епигонима”. Мицићева „зенитозофија”, ослобођена дадаистичког
баласта, захваљујући необичној спрези две необичне нарави:
самоувереног и самољубивог Љубомира Мицића и знатно млађег, али
комуникативног Марјана Микца, тек након Мицићевог преласка у
Београд биће представљена серијом зенитистичким хепенинга у мањим
хрватским градовима, Сиску, Топуском и Петрињи, током августа и
септембра 1923. године293.
Ускоро ће се, међутим, видети да је Мицићева реакција била сасвим
непотребна. Још крајем 1920. године Раул Хаусман је у свом Dada
Almanach-у и The History of Dadaism најавио да се дадаизам приближио
крају, те да треба сачекати тренутак када ће човечанство досегнути до
нивоа духовне еластичности. Хаусманова одлука потврђена је у мају
1922. године, на скупу дадаиста у Вајмару (Hugnet: 1976, 61–63). И сам
Алексић, свестан да је дадаизам исцрпео сопствене могућности, пред
крај 1922. године одлучује да његова дада-дружина прекине са
деловањем, а потом распушта централу у Петрињској улици у Загребу и
прелази у Београд. Тај прелазак означио је почетак нове етапе у његовом
животу. Додуше, упркос одлучности да прекине са дадаистичким
деловањем, одласком у Београд Драган Алексић се укључује у постдадаистички период Yougo Dade, оличен у поезији Монија Де Булија,
Риста Ратковића и Звонка Томића, те активностима везаним за листове
Путеви (1922), Мисао (1923), Сведочанства (1924-5) и Вечност (1926).
Кафана хотела „Москва” увелико је упориште окупљања младе
београдске интелигенције – већ упознати са дадаистичком праксом
Растко Петровић, Марко Ристић, Дуда Тимотијевић, Александар Вучо,
Милан Дединац, Александар Дероко, Раде Драинац и други, све чешће су
загледани у подсвест и надреално. Борбени дух дадаизма и сазнање да је
све дозвољено, да је могуће рушење свију граница у стваралаштву, били
су довољно широко полазиште и основа за формирање генерације
београдских надреалиста. На један од могућих путева од дадаизма ка
надреализму на нашем тлу указују поетичке доминанте у опусу Монија
де Булија, премда демонстриране претежно на књижевном плану: „Као
надреалистички дисидент, одбацујући сваку шаблонску стилизацију, не
водећи више никаквог рачуна о рационалном или ирационалном, дао
сам маха једној личној интуицији: да оно што се зове игра речи, када се
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О овим дешавањима сведоче новински извештаји и писма која је Микац писао
Мицићу (Голубовић, Суботић: 2008, 148).
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дотера до крајњих граница, води у један потпуно кристалан, нов,
кохерентан, одушевљавајући свемир.” (Де Були: 1968, 45)
Последњи акт Алексићевог дадаистичког круга учињен је у завршници
Yougo-Dade, слањем песме Драгана Сремеца (Сремец: 1931, 30) за дадаархив Валтера Меринга, који, по речима самог Драгана Алексића, треба
да буде отворен 1999. године, када ће неодадаизам бити лансиран као
академска школа. Песму „Dadaritter” сам Алексић је окарактерисао као
„најинтересантније стихове који се могу извући из 55000 немачких речи”
(Алексић: 1931, 30):

DADARITTER
DURFEN
KONNEN
MOGEN
MUSSEN
SOLLEN
WOLLEN
WISSEN
Без обзира на коришћење страног, немачког језика (штавише, можда
управо зато), ова Сремецова песма симболична је и репрезентативна за
основне формалне и садржинске преокупације Yougo Dade:
репертоар/систем речи које означавају дејство, акцију и вољу,
репетитивни ритам, мелодијски ефекат зачудности.
„После тога дадаизам не жели да се код нас више манифестује. Ту и тамо
његове стопе заглибе се у туђе баште, али колективно ништа. Међутим...
трагови.” (Алексић: 1931, 30)
Епилог
Дадаистичка епизода на југословенским просторима је трајала кратко.
Ипак, њен предводник Драган Алексић је за непуне три године,
динамично и бучно, успео да превали пут који је европски дада започео
четири године раније у Цириху и завршио готово у исто време. Такође, на
самом почетку Алексићево дада деловање подстакло је и сличне
активности у Чешко-Словачкој а потом остварило посредну везу са
совјетским дадом, као и непосредне контакте и сарадњу с бечким
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авангардистима и мађарским дадаистима и активистима – како оним у
Мађарској, тако и с припадницима мађарске нације у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца. Такође, Алексић је успоставио интензивну сарадњу
са челницима европског даде, пре свега с Тристаном Царом, а потом и
многим другим дадаистима, шаљући у Европу штампани материјал и
добијајући заузврат сличне производе који, нажалост, нису сачувани. Не
може се рећи да је Yougo Dada самосвојан и аутентичан покрет, јер су
многи видови његовог манифестовања проистекли из свеопште
дадаистичке праксе. Такође, дадаизам није био широко прихваћен у
културним круговима, али је зато оставио лични печат свих учесника, а
посебно Драгана Алексића, па би се у најкраћим цртама трогодишњи
дадаистички међучин Алексића и другова најједноставније могао
парафразирати песмом Тристана Царе:
Како направити дадаистичку песму
Узмите новине.
Узмите маказе.
Одаберите из новина чланак који је прближно дугачак као песма
коју желите да створите.
Потом пажљиво исеците све речи чланка и ставите их у кесу.
Кесу благо протресите.
Потом вадите исечке један за другим.
Слажите их по оном реду како сте их вадили из кесе.
Песма ће представљати ваш одраз.
И успели сте – постали сте бескрајно оригиналан аутор
префињеног сензибилитета, што вулгарна гомила не уме да цени.
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Saša Rakezić
ZENITIZAM – IMA TU NEČEG!
“Ah divlje bi’ da riknem u planine balkanskog kontinenta
Zverski uhvaćen u lisičine Istoka i Zapada
Jooj”
Ljubomir Micić : Barbarogenije decivilizator

U jednom sasvim svakodnevnom razgovoru, pokušao sam da objasnim
prijatelju, inače Beograđaninu danas nastanjenom u Londonu, da me je
oduvek čudilo to što su se gosti iz inostranstva koje sam sretao, doduše
većinom umetnici i nekonformisti, uglavnom dobro osećeli u ovoj sredini,
čak i tokom vrhunca krize devedesetih. Upoznao sam mnoge koji su se često
vraćali, neki čak i živeli usred ove balkanske ludnice, posmatrajući to sve sa
nekim ljudskim razumevanjem, i napuštajući sigurnost svojih evropskih i
američkih domova. Čak bih se kladio da su neki od njih u svemu tome
nalazili neko uzbuđenje i zadovoljstvo. Ono što se neizbrisivo urezalo u moje
sećanje, bio je međutim komentar mog prijatelja: „Moraš da ih razumeš.
Svako u sebi poseduje težnju da se ponaša kao varvarin.”
Kasnije sam se pitao da li je to izraz duha „barbarogenija”, o kojem je
govorio nadahnuti balkanski avangardista Ljubomir Micić? Isti Ljubomir
Micić, koji je pisao one uzbudljive tekstove i pesničke zapise, u kojima je
nazivao Evropu „naduvenom žabom” i još zvonkijim epitetima?
Odgovor na to pitanje nije jednostavan, a svakako nije jednoznačan. Naime,
Balkan i Evropa o kojima je govorio Micić više nisu isti.
U vremenu nakon Prvog svetskog rata, naime, u Evropi je nastao čitav niz
avangardnih pokreta upravo kao reakcija na užas i klanicu koje su bile deo
opšteg iskustva. Umetnici su, gurnuti ovom kataklizmom, doveli u pitanje
same osnove zapadne civilizacije, vođene zastarelim i bahatim strukturama
moći evropskih imperijalističkih sila, kojima je carevala vojska činovnika i
generala, sa čitavom pratećom kulturom… Mnogi „izmi” koji su iznikli iz
imaginacije umetnika koji su isprva tretirani većinom kao buntovni
marginalci (ekspresionizam, futurizam, kubizam, dadaizam, nadrealizam,
itd) upravo su proistekli iz pobune protiv duha osrednjosti koji je omađijao
Evropu. Činilo se da je mnogo kreativnih ljudi već tada naslućivalo da se iza
brda valja samo još gore zlo, koje je netom opredmećeno nadiranjem
ideologije fašizma… U toj atmosferi je iznikao i možda jedini naš „izam” koji
411

je imao značajnog odjeka na svetskoj sceni – zenitizam, iza kojeg je stajao
Ljubomir Micić, još jedan u plejadi, avaj, neshvaćenih i svakako nepravedno
zaboravljenih umova sa ovih geografskih koordinata.
Micić je antitežu zapadnjačkoj utilitarnosti pronašao u iskrenosti, vitalnosti
prostodušnog Balkanca, imajući pre svega na umu sve što je srpski narod
prebrodio tokom Prvog svetskog rata. Otuda i priča o „barbarogeniju”, koja
je zapravo bila ne tako daleko od drugih evropskih avangardnih traženja,
koja su inspiraciju pronalazila u „primitivnom” i „automatskom”, tj. svemu
što je izmicalo zdravorazumskom diktatu.
Elem, izdanje koje se pojavilo tokom beogradskog Sajma knjiga 2008, a koje
u jednom pakovanju sadrži obimnu i dobro opremljenu monografiju
Vidosave Golubović i Irine Subotić „Zenit 1921-1926” i reprint svih brojeva
časopisa Zenit, zaista je dugo očekivan poduhvat. Kao izdavači se pojavljuju
čak nekoliko institucija – Narodna biblioteka Srbije, beogradski Institut za
književnost i umetnost, i SKD Prosvjeta iz Zagreba.
„Zenitizam je ideja nove umetnosti, njezina filozofija” – zapisao je Micić,
čovek koji je zapanjujuće brzo izazvao pozornost svetskih avangardističkih
krugova kada je 1921. godine krenuo da objavljuje časopis Zenit, u kojem su
objavljivani prilozi na izvornim jezicima autora. List je okupio ne samo neke
od najkreativnijih stvaralaca koji su delali u zemlji koja se tada zvala
Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca (među kojima su u početku bili i Boško
Tokin, Stanislav Vinaver, Miloš Crnjanski, Rastko Petrović, Marijan Mikac,
Dragan Aleksić, Stanislav Krakov, Vilko Gecan, Dragan Bublić, Josif Klek,
France Kralj, Albin Čebular), već i zavidan broj internacionalnih imena, od
kojih su mnogi bili u neposrednom kontaktu sa Micićem – Gol, Kandinski,
Arhipenko, Marineti, Vazari, Pokarini, Delone, Kašak, Moholj-Nađ, (Karl)
Ajnštajn i mnogi drugi, značajni predstavnici avangarde dvadesetih…
Internacionalni karakter časopisa, i namera da se prilozima pokriju svi oblici
nove umetnosti (književnost, slikarstvo, arhitektura, film, pozorište…)
privlačili su ovom listu brojne stvaraoce, ali su mnogi od njih brzo prekidali
saradnju, uglavnom zbog Micićeve veoma strogo zacrtane vizije, a i
buntovne prirode koja ga je dovodila u sukob kako sa drugim umetnicima,
tako i sa vlašću…
Srbin iz Hrvatske, Micić je časopis Zenit osnovao u Zagrebu, sa bratom
Brankom (koji je upotrebljavao pseudnim Ve Poljanski), takođe izvanrednim
avangardistom, koji je malo pre toga, godine 1921, objavio jedini broj
časopisa Svetokret. Na prvoj stranici, u prvom broju (tada mesečnika) Zenit,
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Micić je zapisao: „Sablast crvene furije rata iskopala je svojim zločinačkim
pandžama groblja za sve nas – za milijune ljudi. Jedan mrtvac na dva
vojnika. Ne zaboravimo nikad, da je ubijeno 13 milijuna ljudi u prošlom
deceniju, od bede je umrlo 10 milijona, a oslabljeno 150 milijuna. A mi što
ostadosmo kao poslednja straža, nosimo zajednički bol pod srcem,
zajedničku dušu očaja, zajednički protest: Nikada više rata! Nikada!
Nikada!... Čovek – bio je stvoren da bude Bog – a ubijan je kao stoka na
klaonici.“
Micićeva narav je brzo dovela do konfliktnih situacija u (tad još prilično
uspavanom) Zagrebu. Kako je zapisao u broju iz 1923: „Odlučno ćemo se
braniti od suradnje mediokriteta i podlih nametljivaca i centralno-evropskih
brabonjaka, kao što su to Zenitisti i do sada činili”. Nakon prepucavanja i
polemika, a zatim i zabrane njegove knjige „Stotinu vam bogova”, Micić se
preseljava u Beograd, gde nastavlja sa objavljivanjem časopisa Zenit.
Kasnije, prisećajući se delanja u Zagrebu, on zaključuje, ne bez žuči i
sarkazma: „Iste godine, 1922, u kulturnom centru sveta – u srbožderskom
Zagrebu, jedan hrvatski pesnik tražio je jednom prilikom pred sudom da me
se pošalje u ludnicu na posmatranje. Drugi hrvatski pesnik pozivao je putem
štampe državnog odvetnika, da obustavi Zenit, a najuvaženiji hrvatski
kritičar pozivao je takođe putem štampe policiju, da sabljama stane na put
zenitističkoj poeziji.”
U prvom broju Zenita nakon preseljenja u Beograd, februara 1924, Micić se
ponovo oglašava: „Čovečanstvo može da se ujedini samo zajedničkim
radom, na zajedničkom delu – za zajednički cilj. Evo: nas ujedinjuje nova
umetnost. Koliko jednostavno i koliko paradoksalno! Ali za sve naše
umetničke zasluge, mi smo u ovoj zemlji obilno nagrađeni od Triglava do
Timoka – klevetama, da smo ’plaćenici‘ – denuncijacijama, da smo „opasni
po državu“ – glupostima, da smo „veleizdajnici“ – svirepošću, da smo
„austrijanci“ – zavistima, da smo „hohštapleri“, i dr... Istina je, mi smo
opasni po državu kulturnih skorojevića, slikarskih diletanata i pesničkih
plagijatora, odnosno sviju praznih tikava i šupljih glava, što se koče na
smrdljivim paragrafima.“ Tokom svog beogradskog bavljenja, Micić takođe
nailazi na razočaranja. Njegovo smelo nastojanje da predstavi Prvu
međunarodnu izložbu nove umetnosti u Beogradu, u Sali „Stanković“ aprila
1924, nije izazvalo očekivano razumevanje, kako stoji u članku objavljenom
u Zenitu: „Zvanično kulturni Beograd, bez ikakvog iznenađenja, bio je
odsutan. Ta bilo je zastupljeno 12 država sa 110 originala – pa koga da to
interesuje u Beogradu, pogotovo kada je to Zenitova izložba. Pored
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Kandinskoga, Arhipenka, Zadkina, Delonaja, Gleza, Lisickoga, Lozovika,
Bilerove, Petersa, Paladinija i još mnogo drugih, moglo se videti i prve
zenitističke slikare Petrova i Josifa Kleka... Možda bi sve to drugačije bilo, da
je usred sale bio obešen Micić, poseta bi sigurno bila u gomilama. Ali...“
Godine 1925, u jednom od nastupa razočaranosti, Micić je napravio zapis
pod naslovom „Hvala ti Srbijo lepa“: „Dugo sam snevao o tebi. Celo bolno
detinjstvo i celu mukotrpnu mladost – ratova i revolucija... A danas?...
Zablude praznog nacionalizma i moji snovi o geniju moje rase razbijeni su
grubo i svirepo. Ti si ih razbila, ti si ih sama uništila svojom masnom
pesnicom. (Nema genijalnih rasa – ima samo genijalnih ljudi!). Istina je, bio
sam sumanut posle prvog sudara. Jer najteže je podneti udare od onoga
koga se najviše voli. A ja sam te dugo voleo, jer su te toliki prezirali i mrzeli,
gori od tebe. Pa ipak, osvestio sam se, osnažen i uzvišen. Pobedio sam te u
sebi i pregoreo u zoru jednog letnog dana, u blizini neba, u blizini meseca,
pod onim istim zvezdama, koje od iskona padaju nad mojim Balkanom.
Hvala ti, Srbijo lepa!… Ne zameri, Srbijo: ja ne mogu da laskam tvojoj
umišljenoj lepoti, kao tvoji pripuzi i pelikani. Ja ne umem da muzem steone
države. Ja nisam tvoj strvinar ni tvoj sisavac. Ja sam samo pesnik, slobodan i
nov... Zašto smo ti mrski svi mi, koji ne umemo da pužemo ispred tvojih
nogu?... Najzad, zašto su žandarmi i političke partije i njihovo zakonito čedo,
korupcija – srž tvoje kulture i civilizacije?... Ua!... Ljuto nas peku sve tvoje
patnje i tvoji bolovi... A slava tvoje dične demokratije dovodi nas do
najdubljih očajanja... Hvala ti, Srbijo lepa!“
Godine 1926, četrdeset treći broj (kao što će se ispostaviti i poslednji) Zenita
donosi članak „Zenitizam kroz prizmu marksizma“, potpisan pseudonimom
M. Rasinov (iza kojeg se možda krije sam Micić, iako je on to kasnije
negirao). Tekst je bio povod da list bude zabranjen zbog „komunističke
propagande“, po Zakonu o zaštiti države. Iako je u istom broju Micić objavio
članak naslovljen „Legenda o mrtvom pokretu“, u kojem stoji: „Marksisti i
drugi levičari, u odnosu prema zenitizmu, reakcionarni su do zaprepašćenja.
Nedovoljno vaspitani i za ono što bi oni sami hteli da budu, oni se takođe
podsmevaju zenitizmu, kao i buržoazija, protiv koje se oni tobože bore... Oni
se čak i ne trude da vaspitaju svoje ’novo‘ biće, jer – politika je preča od
svega“ – policija je izdala rešenje o hapšenju Micića, koji je pobegao kroz
zadnja vrata kuće u kojoj je živeo, nakon čega je napustio Beograd i izbegao
u Rijeku (tada italijanski grad Fiume). U Rijeci biva uhapšen zbog toga što
nije posedovao lična dokumenta, i završava u zatvoru „kod provalnika,
krupjea i lopova“. Nakon „sedam dana i sedam noći“ u zatočeništvu, uspeva
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da nastavi put do Francuske, nastanivši se u Parizu, gde će objaviti čak
nekoliko značajnih knjiga na francuskom, sve do ponovnog povratka u
Beograd 1936. godine.
Tokom Drugog svetskog rata nije učestvovao u javnom i umetničkom životu,
polako padajući u zaborav. Umro je u staračkom domu u Kačarevu kraj
Pančeva, 1971. godine...
Još početkom 1941, u dnevnom listu Pravda, Boško Tokin je zapisao:
„Posmatran ’an blok‘, zenitizam je samonikli pokret, i snažna manifestacija
Ljubomira Micića, jedne od najmarkantnijih, mada već skoro zaboravljenih
ličnosti naše poratne književnosti. Zenitistička epoha je verovatno prošla,
bar u njenim prvobitnim oblicima, ali zenitizam, kao izraz Ljubomira Micića,
ne može se ni negirati ni odbaciti. Ima tu, kako se kaže, nečeg. Nečeg
dubljeg i šireg.“
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Соња Ћирић
ОСТАВШТИНА ЉУБОМИРА МИЦИЋА
У Југославији Мицић није имао никакав друштвени статус, није
примљен у Удружење књижевника, био је изопштен из јавности, није
имао пензију ни социјално осигурање. Живео је од милосрђа, од
продаје старих новина и жвакаћих гума које је добијао у пакетима из
иностранства
Великом изложбом „Руска авангарда у Београду“, одржаној у јесен
2015. у Музеју историје Југославије, на којој се нашло и једанаест
радова из Збирке Љубомира Мицића, као и публиковањем Прегледа
заоставштине Љубомира Мицића у „Љетопису“ Српског културног
друштва „Просвјета“ из Загреба (бр. 20), који је приредила историчарка
уметности Ирина Суботић – још једном је отворена прича о Љубомиру
Мицићу и зенитизму.
Најпре неколико речи о Мицићевој биографији. Осим што је био
оснивач уметничког покрета зенитизам, по чему је најпознатији, Ирина
Суботић, најбољи наш познавалац Мицићевог дела, подсећа да је
Мицић по образовању био професор филозофије, да је у младости
глумио, као и да је затим био књижевник, писао песме и прозу на
српском и француском језику, манифесте и друге програмске текстове
и полемике; био је, такође, позоришни, ликовни и књижевни критичар,
уредник више часописа и књига које је често сâм графички обликовао;
био је и преводилац, колекционар, организатор прве међународне
изложбе авангардне уметности на Балкану, држао је предавања и
приређивао песничке вечери у смислу дадаистичко-футуристичких
манифестација...
Огледало времена
За промене у европској уметности у првим деценијама XX века – у то су
време настајали експресионизам, кубизам и остали „изми“ – Мицић се
заинтересовао током студија на Загребачком универзитету, где је, по
свој прилици, дошао у контакт са напредним интелектуалцима и имао
прилике да види тадашње најугледније европске часописе, као што су,
на пример, берлински „Der Sturm“ или футуристичка гласила.
„Истовремено“, подсећа Ирина Суботић, „Мицић је прошао голготу
Првог светског рата, и прикључио се широком кругу младих који су у
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братству, миру и новом стваралаштву видели будућност Европе и
Балкана. Тадашње младе генерације трагале су за отклоном од свега
што би подсећало на стара времена и традиционалну форму. У
стваралаштву су све гласније ницали синкретички модели за које су
часописи били адекватни форуми изражавања, па су се такви часописи
оснивали у готово свим срединама. Загреб је имао довољно услова да
се и тамо роди један такав часопис: Зенит је био најважнија база из и
око које се развијао и на коју се ослањао зенитизам.“
О Мицићевим везама с руском авангардом, Суботићева прича: „Већ у
првим бројевима Зенита 1921. године уочљива је Мицићева
заинтересованост за новости у руској култури: он објављује песме
Александра Блока, Игора Северјанина, Валентина Парнаха, и то у
оригиналу и преводу. Добио их је преко Париза, где су тад боравили
Бошко Токин, Станислав Винавер, Душан Матић и Иван Гол, који је
једно време био коуредник Зенита. Током боравка у Берлину 1922.
године“, каже Ирина Суботић, „успоставио је непосредан контакт са
изузетно значајним представницима нове руске уметности.
Најконструктивнији контакти су били с Иљом Еренбургом и Лазаром Ел
Лисицким, који су били позвани да уреде тзв. Руску свеску (Зенит, бр.
17/18, 1922). Лисицки је направио специјалан нацрт за корице Зенита у
духу његовог ПРОУН-а, и тај број је први пут у нашу културу увео
текстове о актуелним појавама у руској ликовној и примењеној
уметности, позоришту, поезији, филму. Зенит објављује репродукције
Маљевича, Родченка, Архипенка, Мејерхољда, Таирова, Татљина,
Задкина, Денисова; штампају се дела Јесењина, Хлебњикова,
Пастернака, Кандинског, Луначарског, Троцког; хвали се модерна
архитектура Мељникова... Зенит даје велики оглас За помоћ гладнима
у Русији. Мицић је веровао у идеју Октобарске револуције и стварање
новог друштва с новим човеком кроз нову уметност – уметност која не
опонаша стварност већ нуди друкчије виђење стварности и доприноси
изградњи боље и срећније будућности кроз нове форме и законе
ликовности. Идеје о социјалној улози уметности и културе, уметности
у животу, које срећемо у Зениту, долазе такође из руске авангарде,
која је у том смислу утицала и на Bauhaus, а он је у Зениту исто тако
присутан, на разне начине.“
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Неподобност
Мицић
је
признавао
само
најновије,
најрадикалније,
неинституционалне резултате, што је – разуме се – навлачило глев на
њега. „Полемисао је с Богданом Поповићем и био најоштрији критичар
Мирослава Крлеже, поспрдно га називајући ’Мирославом Крпежом‘“,
прича Ирина Суботић. „Са својих бунтовних левичарских позиција, у
духу бољшевизма и, још више, анархизма, а под ударом његове
беспоштедне критике – нашли су се и црква и монархистичко уређење,
малограђански дух и удворички менталитет, хрватска аспирација ка
изласку из Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, застарели репертоари
позоришта, концертних дворана и биоскопа, изложбе без нових
ликовних решења, књижевност и поезија у старом кључу, часописи без
јасне концепције, награде без правих критеријума, домаћи неуспели
наступи на међународној сцени...“
Управо због тога је Мицић имао проблема са запошљавањем,
премештањем и, коначно, отпуштањем (радио је као наставник у
школи), проглашен је за „лудака“, а његове зенитистичке књиге и
поједини бројеви часописа Зенит у неколико су наврата забрањивани,
и пленила их је полиција, због коришћења „неморалних“ речи и израза
којима се „тешко вређа јавни морал“, а све у контексту „изазивања
мржње против државе као целине“.
Најзад, због текста Зенитизам кроз призму марксизма с потписом др
М. Расимова, у 43. броју Зенита, Мицић је оптужен да „шири
комунистичку пропаганду“, те да се „инкриминисаним изразима
посредно позивају грађани да силом, путем револуције, мењају
данашњи друштвени поредак“. Зенит је престао да излази, а Мицић је
десет година провео у Паризу. Кад је 1940. године објавио једини број
часописа Србијанство, наводи Ирина Суботић, доживотно му је
стављен национализам на душу.
„Највише оспоравања доживео је од Марка Ристића, који га је у својим
текстовима називао ’магарцем‘ и који је негирао сваку вредност
Зенита и зенитизма, можда највише због тога што су њихове поједине
идеје и начини реализације били сродни – с тим што је зенитизам
рођен неколико година пре надреализма... Са сличних позиција
наступао је и Радомир Константиновић“, каже Суботићева.
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Кад су 1983. године у београдском Народном музеју Ирина Суботић и
Видосава Голубовић приредиле изложбу „Зенит и авангарда
двадесетих година“, стара нетрпељивост према Мицићу је обновљена.
„Ни мртав, Мицић није давао мира својим непријатељима“, каже
Ирина Суботић. „Генерални секретар за културу Савеза комуниста
Србије, Радивој Цветићанин, својим написом у Борби покренуо је
готово ирационалну лавину напада на Мицића и Народни музеј, који је
приредио изложбу из Мицићеве заоставштине. Мицића су тад сви
оспоравали; политички је то било опортуно јер се знало да се он
’усуђивао да пише против Тита‘. Хајци се придружио и тадашњи
градоначелник Београда Богдан Богдановић, који није ни посетио
изложбу. О ономе што је било излагано на њој, а представљало је нову
страницу у историји наше авангарде – усудио се да пише само Велимир
Абрамовић Абрамчик.“
Оставштина
У Југославији Мицић није имао никакав друштвени статус, није
примљен у Удружење књижевника, био је изопштен из јавности, није
имао пензију ни социјално осигурање. Живео је од милосрђа, од
продаје старих новина и жвакаћих гума које је добијао у пакетима из
иностранства. У свом једнособном стану у Проте Матеје 18 брижљиво
је чувао све што је остало из времена његове херојске авангардистичке
борбе и из његовог париског живота у заједници са супругом Анушком.
„Није се од тога растављао ни у својим најтежим тренуцима, кад је
гладовао и био прогањан“, наводи Ирина Суботић. „Након његове
смрти 14. јуна 1971, десет година је трајала судска процедура трагања
за наследницима и, како они нису нађени, целокупну заоставштину,
похрањену у подрумима општине Врачар, поделили су међу собом
Народна библиотека и Народни музеј.“
У поменутом тексту Љетописа први пут је објављен целовит увид у
комплетну Мицићеву заоставштину. „Спискове сам лично куцала у
подрумима Општине Врачар током пролећа и лета 1980. године, уз
асистенцију општинске службенице Верице Шеремет. На основу тих
спискова, сва уметничка дела и документација везана за ликовну
уметност – часописи, књиге, писма, фотографије и слично – припали су
Народном музеју, а материјал везан за књижевност – Народној
библиотеци Србије. Надам се да би ови спискови могли да подстакну
младе истраживаче да дођу до нових сазнања о зенитизму, самом
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Мицићу и широком кругу знаменитих људи с којима је био у контакту и
чија је остварења преносио домаћој публици“, каже Ирина Суботић.
Какав је био утицај зенитизма на тадашњу уметност? По речима Ирине
Суботић, тешко је говорити о значају и утицају који је зенитизам имао
на тадашњу уметност јер је и он сам био еклектичан, отворен за
сарадњу са свим уметницима актуелних идеја и поставки, а против
институционалних и званичних мерила према којима се Мицић
изразито негативно односио.
„За велику Зенитову међународну изложбу нове уметности, коју је
Мицић приредио у Београду априла 1924, са учешћем Делонеа, Глеза,
Шаршуна, Кандинског, Архипенка, Мохољ-Нађа, Ел Лисицког,
Лозовика, Сајсла, Гецана, Бјелића и многих других уметника чија су
дела сачувана у Мицићевој заоставштини, Михаило С. Петров је касније
написао да је дошла прерано у Београд јер ни уметници ни публика
нису тада схватили њен значај и њене поруке. Тешко је, дакле, говорити
о директном утицају зенитизма; пре бих поменула да је часопис Зенит
био отворен за нове појаве, да је имао значајну улогу преношења
информација о многим актуелним личностима и њиховим поетикама, о
новим истраживањима у свим областима стваралаштва, и то из читавог
света. Мислим да је данас зенитизам подстицајнији него што је био у
време свог активног постојања.“
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Владимир Коларић
БАРБАРОГЕНИЈЕ ДЕЦИВИЛИЗАТОР
радио игра према мотивима романа Љубомира Мицића
Лица:
Барбарогеније
Вила Моргана
Србица
Газда Хипокрит
Књижевник
Министар
1.
Авала.
ВИЛА МОРГАНА
Човечанство није пропуштало прилику да покаже своју гадост. А овај
пут је то учинило према мом драгом мужу Зенитону, једином људском
бићу које сам могла да волим. Које нисам пожелела сместа да убијем и
ишчупам му срце од гађења. Њега који је волео човечанство више него
самога себе, који је говорио „Човечанство, то сам ја“.
ХИПОКРИТ
Хм, да то није мало претенциозна позиција, Вило Моргано? Ипак једно
претерано истицање самога себе. И да нисте мало престроги према
човечанству, које је, најзад, изнедрило такве врхунце духа какви су
цивилизација и демократија?
ВИЛА МОРГАНА
Човечанство никоме не прашта љубав према њему. Што је ваша љубав
већа, човечанство вас више презире, мрзи, прогања. И зато ви, људска
бића, не уништавајте своје животе зарад њихове среће. Јер што је
човечанство срећније, оно је злобније, опасније и дивљије.
Упозоравала сам га ја, али није хтео да ме слуша, превише је био обузет
демоном цивилизације, и моје захтеве проглашавао песимистичним и
људофобијским. И сада је учинио најстрашнији злочин, и према том
човечанству и према мени - своју смрт.
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ХИПОКРИТ
Али, ипак, Вило Моргано, колико сам ја обавештен, господин Зенитон
није, сачувај Боже, сам изазвао своју смрт, нити је убијен у
криминалном акту. Осуђен је по закону, у процесу на који није било
процедуралних приговора.
ВИЛА МОРГАНА
Ви Хипокрити се увек позивате на закон који сте сами стварали како
бисте уништили боље од себе. А Зенитон је био изнад сваког закона, он
је био закон сам. Зато што он није чинио правду из себичних побуда,
него за добро свих. Али то је била грешка. Човечанство је неосетљиво,
материјалистичко и себично. Постоји само појединац, слободна
јединка, племенита и варварска, која би од њега могла да направи
нешто друго. Али Зенитон је попустио, јер се приклонио илузијама. Зато
је поклекао и сад лежи овде на Авали, српском Авалону, и ја му то
никада нећу опростити, ни њему, ни човечанству, ни Србима.
ХИПОКРИТ
Али немојте, молим вас, тако. Српска власт је само примењивала
уобичајене међународне стандарде у области безбедности и...
ВИЛА МОРГАНА
Престаните са тим фразирањем, Газда Хипокрите, прошло је то време.
Тражи се нови човек варварског духа. Европа жуди за њим.
ХИПОКРИТ
А не, никако, лепа дамо. Европа никако не жуди за новим човеком нити
генијем, она жуди за златом.
ВИЛА МОРГАНА
Јадна Европа.
ХИПОКРИТ
Није ништа јаднија од вас, уверавам вас. Она је одавно превазишла тај
варварски стадијум, и више не тражи господара. Њој недостају собари,
и она трага за њима...

ВИЛА МОРГАНА
Да, а трагајући, попут птице грабљивице прождире читаве народе које
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ви сматрате варварским. А називате их варварима зато што не деле ни
ваше мишљење ни вашу хипокризију.
ХИПОКРИТ
Према вама, онда, човечанство је изневерено управо оним што је само
желело?
ВИЛА МОРГАНА
Када бих марила за човечанство, плакала бих за њим. Али и мртво је
лепше него живо у мржњи, блату и покварености којима се толико
дивите. А човечанство је само себе издало и изневерило. У човеку је
његова сопствена издаја. А ако уопште и треба да постоји, човечанство
ће морати да се отараси таквих као што сте ви, газда Хипокрите, какве
је до сада гајило као своју најдражу децу.
ХИПОКРИТ
А шта намеравате да учините поводом тога, Вило Моргано? Вама су
моћи одавно одузете, а човечанство је направило мрежу у коју се
одмах хвата све чудесно, па и чудесна бића као што сте ви.
ВИЛА МОРГАНА
Ако нисам успела да уништим човечанство као вила, нити да га спасем
као супруга, ја ћу му се осветити као мајка. Родићу, овде на Авали, свог
и Зенитоновог сина, Барбарогенија. Он ће наставити подвиг свог оца,
покопаног овде у гробу Незнаног јунака. Али он неће бити обичан
човек, него син виле, и то ће га чувати од зла човечанства и од илузија.
И он ће обновити човечанство, или ће га уништити. Идите сад, газда
Хипокрите, морам да останем сама.
ХИПОКРИТ
Чувајте свог сина, Вило Моргано. Немојте да кажете да вас нисам
упозорио.
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2.
Авала, јутро. Све време, мало ближе или мало даље, чује се „Одби се
(бисер) грана од јоргована“.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ја, Барбарогеније, рођен сам месеца маја на Авали, на Ђурђевдан.
Традиционални хајдучки празник када се Срби сећају времена у којима
су шуме биле једини заштитници њихове слободе. Када ките своју
одећу и куће јоргованом. у чијој лепоти и мирису слуте обрисе једног
новог и другачијег света. И једна од тих јоргованових грана паде ми на
чело одмах по рођењу, и остави ми белег који ћу носити током целог
живота.
ВИЛА МОРГАНА
О, како је леп, најлепши од свих људи, јер он и није сасвим човек. Али
уједно је човек више него сви људи, оно што би човек требало да буде,
што тек треба да постане.
ХИПОКРИТ
Лепо је дете. Дајте га нама, Вило Моргано. Не будите себични и пустите
га да ужива у миру и срећи, не намећите му бреме које нико неће моћи
да поднесе, па макар био и вилинског порекла као он.
ВИЛА МОРГАНА
Нормално је да народи никад не примете да се у њима родио геније.
Сваки народ одбија чак и да призна да тај геније постоји међу живима.
Здрав разум, ком се толико клањају, сматра да геније постоји само
међу мртвима и да мали народ не може да породи генија. Зато се оно
труди да уништи оне који га прослављају. Да их што пре отера у смрт
како би могло у мири да се њима дичи, али преко њихових гробова.
ХИПОКРИТ
Узалудно је имати талента, боље је немати га. То би још било и
подношљиво, али генијалност притиска више него највећа несрећа
овога света. Геније је терет не само себи, него и свом народу, друштву и
држави. Осуђен је на сукоб са целим светом, и најзад са самим собом.
Наметнути некоме то бреме је злочин.
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БАРБАРОГЕНИЈЕ
Родио сам се не као дете, већ као младић, и одмах сам све видео и све
схватио, схватио ко сам ја у том свету. И какав је то свет. Видео сам
своју мајку, за коју су сви мислили да ми је сестра, и осетио да од ње
више ничему нећу моћи да се надам. Да је њено време прошло и да
сам препуштен сам себи. И одмах сам видео представника тог света,
ког су звали газда Хипокрит, чија ми се кожа чинила сива, а осмех као
маска.
ВИЛА МОРГАНА
Волела сам само једном у свом животу, и то је био неко. Био је то један
варварин, тако су га називали и презирали. Цивилизација га је убила.
Зашто га је убила? Он је био све што сам желела на овом свету, ја од
света изгнана. А они хоће да жена буде дроља, а човек протува или роб
машине. Они желе да машина и злато буду једини господари човека и
човечанства. А он се јуначки успротивио томе, бранећи своју слободу и
нашу љубав. И они су га убили. Нису смели да дају право грађанства
једном варварском генију, који је једини могао да буде обновитељ
човечанства и људске културе, јер су се плашили за своје одвратне
позиције. Они никад нису волели ради љубави, него ради злата или
сујете. Нек су проклети.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Гледао сам је како ме рађа и истовремено умире, како нестаје у
свитању зоре. И прво што сам подарио свету биле су вреле сузе за
њеним нестанком и мојом усамљеношћу, за коју сам знао да ће бити
вечна, и да ће ми једини верни бити непријатељи.
ВИЛА МОРГАНА
Али зашто то мора тако? Јер, да ли се племенит човек затвара у своје
варварство и усамљеност пред културом или пред универзалним
дивљаштвом? Зар није варварски дух наша јака жеља да схватимо
универзум, да у њему преживи човекова суштина, и да у њему опстане
човек у времену или ван времена? Зар такав варварин није светлост
свету, а не његов уништитељ? Али они се плаше светлости јер се плаше
истине, и они мисле да су уништени ако су уништени њихова похлепа и
њихове илузије.
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БАРБАРОГЕНИЈЕ
И коначно је умрла, коначно се растворила у зраку светлости, а ја сам у
тренутку схватио све што ми је том светлошћу предала. Схватио сам да
ниједан народ не воли снажан дух нити добровољно прихвата искрен
говор, који не ласка. Сасвим је природно настојање, које не полази увек
од народа него од његових самопроглашених елита, да се оклевета и
уклони онај који показује свој властити гениј. Па макар и само таленат
или безинтересну посвећеност. Ни мој народ ту није изузетак. Он ме
неће, у тачка. Они ме већ, пре него што су ме и видели, називају
лудаком на слободи, вуцибатином, необразованим и некултивисаним
дивљаком. Призивају закон и судове, призивају јавну осуду и пресуду.
И једино ако би успели да ми наметну морални и друштвени статус који
ми не припада, који не могу да прихватим, они би се можда смирили.
Само ако би био један од њих. Али ја то не могу, ја нисам због тога на
овом свету. Моја мајка није нестала у светлости, а отац покопан у гробу
Незнаног јунака узалуд. Сићи ћу међу њих, јер ево их, ионако већ
долазе, пењу са ка мени, у групама.

3.
Авала, све ниже.
СРБИЦА
Добро нам дошао, драго дете. Ја сам учитељица и зовем се Србица.
Дужна сам да те, као и свако дете, питам шта би желео да будеш кад
порастеш?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Молим вас, обратите се неком од деце из свог разреда ако су вам
потребни лакрдијаши.
СРБИЦА
Али како, сви кажу да си се тек данас родио, а ти говориш као да си већ
велики?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Узраст не зависи од дана кад смо дошли на свет, јер физички узраст
увек је у несразмери са духовним. Погледајте само толике старце који
живе стомацима, и који човечанству нису дали ништа осим
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покварености и лоше пробаве.
СРБИЦА
О, па ти говориш у стиховима, а то одаје да си још млад. Одрасли људи
говоре у паролама и цифрама, јер то приличи озбиљном односу према
свету.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ви то називате стиховима, а ја нормалним људским говором, који није
говор политичких смицалица и трговине, већ говор срца.
СРБИЦА
Видим да би био добар учитељ и да би умео да забављаш децу. Сад
жалим што нисам својим очима видела како долазиш на свет.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ништа нисте изгубили, драга учитељице, јер такви какви сте ништа не
бисте видели. Можда бисте у чак тренутку ослепели и изгорели, а онда
би ваши ђаци остали сирочићи.
СРБИЦА
А чему ти то можеш да научиш свет, а да свет то не зна? И зар не би
томе могао да научиш прво мене?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Склоните ми се с пута, учитељице, нисте ви тог кова. Ја сам дошао да
својим огњем сагорим сву ту багру која ме је у освит живота понизила.
Која је убила мог оца и презрела моју мајку, а мене дочекала као робу
и будућег роба. Још данас ћу подметнути ватру у суве гране трулог
друштва. Истом ватром ћу ударити и на све паразите широм Европе,
како бих вратио духовну слободу људима, животињама, биљу и земљи,
како би сви могли слободно да дишу. Како би могли боље да расту и
свако од њих, попут сунца, достигне свој сопствени зенит.
СРБИЦА
Учитељу, пратићу те... Али он оде, не чује ме. А пребрз је, и превише
светао за мене... Шта сад да радим?
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4.
Авала, игра се коло.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
А онда видим како светина игра око споменика Незнаном јунаку,
сасвим обезнањена. Несвесна и себе и значаја, па чак и правог сећања
на оног који је ту покопан. И мислим: да ли се виталност једног народа
изражава боље кроз игру него кроз мисао, и да ли би и требало да буде
тако? Ех, кад би само знали да мисле као што играју и певају.
СРБИЦА
Они те воле, Барбарогеније, волели су и твог оца, али ни сами то још не
знају. И немају језик за то, па зато играју и певају.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Србице, зар сте то опет ви? И зашто плачете?
СРБИЦА
Јер сам и сама била међу онима који су издали твог оца. О њему сам
причала све саме лажи.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Лажи? Чему лажи? Гола истина, само то је божанствено, само за то
вреди живети. Хоћете да кажете да сте својим ђацима, синовима
победника, предавали лажи?
СРБИЦА
Уверавали су нам да ће и лаж једном постати истина. И да ће то бити
добро за будућност наше деце. А тако је стајало и у плану и програму.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ја вам онда не могу помоћи, Србице, јер превише сте огрезли у свету да
би вам било ко могао помоћи.
СРБИЦА
Ти ме одбацујеш, Барбарогеније? Каква је то љубав према човечанству,
ако ниси спреман да је поклониш некоме ко те искрено воли?
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БАРБАРОГЕНИЈЕ
Љубав је пречесто друга реч за илузију. Лажна утеха и повлађивање
сопственој слабости. Љубав у којој нема духа је најобичнија превара.
Коло још гласније. Приближава се Књижевник.
КЊИЖЕВНИК
О, видим како такозвани и самопроглашени Барбарогеније више ужива
у друштву жене него у изразима поштовања од сопственог народа. Зар
то приличи једном оцу нације, сину зоре, кнезу авалском, како вас све
не називају?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Кад видим вас, закључујем како ме жена инспирише а мушкарац вређа.
КЊИЖЕВНИК
Али ви бисте могли да будете онај који инспирише, и то неког много
значајнијег него што су то жене.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
А кога да инспиришем?
КЊИЖЕВНИК
Нас, књижевнике. А ми бисмо онда прославили ваше име широм света.
Али и вама самима помогли да схватите ко сте заправо.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Зар не знате да за људе нашег времена, нарочито ако су огрезли у
политици и партијашењу, инспирација увек значи конспирацију? И
цивилизован човек се никад не испирише варварином, јер варварин је
супериорнији, и тиме га вређа. Он мора да створи неког свог
варварина, како би се њиме инспирисао, а онда то није варварин, него
креатура. Он не тражи варварина да би га надахнуо и ојачао, него да би
задовољио егоизам који прождире његову сиромашну душу.
КЊИЖЕВНИК
То је тачно само у смислу да је цивилизован човек, као ја, јачи од
варварина, и варварин може бити само његово оруђе. И његов
предмет.
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БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ако сте стварно јачи, цивилизовани човече, Књижевниче, зашто онда
покрећете читав рафал, читаву серију прогона против њега? Против
његовог духа и слободе, против његовог живота и части? Зашто вам сва
дела прате плаћене рекламе и увредљиве лажи којима оправдавате и
маскирате сопствене злочине? Да би своје злочине приказали као
акције од друштвеног и националног значаја, и да би се ласкало ниским
поривима потчињених, завидљивацаа, медиокритета?
КЊИЖЕВНИК
Охо-хо, па ви тежите ништа мање него моралном и националном
преображају нашег друштва? Само, имајте на уму да полиција увек
може да вас спречи, а лекари да вас излече.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Да, јасно ми је да у време полицијске, докторске и књишке владавине,
слободан човек може да служи само за одстрел. Ви га, онако фино, у
рукавицама, прогоните кроз читаву земљу. Ширећи лажи да су храбри
људи деморализатори, проглашавате их за лудаке и издајнике.
КЊИЖЕВНИК
Видите ово коло које смо народу дали да игра око споменика
Незнаном јунаку? Е па, сваки човек који не игра у колу са свима, за нас
је издајица.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Издајица, кажете? Чега?
КЊИЖЕВНИК
Наше државе, најпре, а онда и човечанства и цивилизације.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Слободан и храбар човек никад ништа не издаје, па ни вашу државу. Он
чини све да би је оплеменио. Он издаје само оне који се позивају на
народ и државу, како би им попили сву крв.
СРБИЦА
Идемо, одавде, Барбарогеније, из кола се издвајају неки људи и иду ка
нама. Чини ми се да немају баш најбоље намере.
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КЊИЖЕВНИК
Ха, значи врли Барбарогеније се боји сопственог народа, коме никада
није желео ни најмању срећу.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ја немам ништа са срећом, него са истином, Књижевниче. И управо сам
се уверио да за срећу људи није потребна истина. Истина ремети срећу
надобудних жена и дух осредњих мушкараца.
КЊИЖЕВНИК
А шта онда желиш, авалски бунтовниче, такозвани Барбарогеније, ако
се сам одричеш сопственог народа и његове среће?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Требало би да створим једну нову школу, потпуно другачију од ове
садашње. У којој би ширио нови језик и нову мисао, и у којој би људе
учио да мисле сами, да бих их оспособио да схвате несхватљиво. За
ново вино нове мехове.
СРБИЦА
Идемо, Барбарогеније, склонимо се одавде док још није касно. Ово
више није место за нас.

5.
Авала, све ниже.
ХИПОКРИТ (задихано)
Успорите мало, како бих могао да вас стигнем. Имам нешто важно да
вам кажем.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Мене интересују само речи оних који могу да буду брзи колико и ја.
ХИПОКРИТ
Ја сам газда Хипокрит, сећате ли ме се? Поздравио сам вас одмах по
вашем рођењу. И видим да сте се лепо разумели са мојом ћерком
Србицом, учитељицом. Потпуно се променила од када вас је упознала.
И знате шта? Ја сам, ето, пошто сте сироче, спреман да вас прво усвојим
431

као сина, а онда да вам дам руку своје ћерке Србице. Тако бисте
добили пристојно име Хипокрита, а ја бих то умео да представим као
ствар од несумњивог јавног и националног значаја.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Да, чим сам вас видео, знао сам да ћете да ми предложите нешто
сумњиво и криминално.
ХИПОКРИТ
Криминално? Али како? Ви бисте, као што рекох, добили часно
презиме и тиме улазницу за човечанство, а лоза Хипокрита би била
ојачана вилинском крвљу. Нико не губи, сви добијају. Шта кажете?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Какав је ужас та трговина. Трговина у сновима, у стварности, трговина
душама и људским телима, идејама и пријатељима, љубављу и
патриотизмом. Ви своју ћерку нудите као пар волова!
ХИПОКРИТ
Ја сам одговоран човек и мени је ћеркин интерес најважнији од свега.
И немојте да ме одбацујете. Јер шта ће бити са вама без мене, без моје
помоћи?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Са вама трговац фарбама. Без вас - сејач истине.
ХИПОКРИТ
Једини што ћете посејати биће ваша несрећа, а можда и несрећа вашег
народа. Лепо су ми говорили да сте варварин и вуцибатина, али ја сам
се надао да за тако лепог момка још има наде. Али ваше детињство је
прошло, и мораћете да се носите са последицама својих одлука.

6.
„Развио се јоргован по трави“ (група „Моба“), а онда удаљени али
препознатљиви звуци града, фабричке сирене, саобраћај.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Значи, ово је град. Како ме само његови фабрички димњаци подсећају
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на мртвачке заставе, а улице на затвор.
СРБИЦА
Ти учиш људе како је симбол наше цивилизације затвор, а како ће ти
веровати ако га никада ниси окусио?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Волео бих да одавде, са обронака Авале, могу да им вичем: доста те
ваше трговине са животима, доста неморалности човека-аутомата,
доле људи на погон. Не живи се од новца, Срби. Народи живе од
поезије, зар сте и то већ заборавили? Али знам да ме неће чути, да су
одавно заборавили свој Авалон и затворили уши за поезију. Морам
међу њих, у њихове затворе и ка њиховим душама, колико ми год то
мрско било.
СРБИЦА
Ја ћу те водити, Барбарогеније. Ја добро познајем трагове свог оца,
газде Хипокрита, и упозораваћу те на њих. Газда Хипокрит је прави
господар света, тако да смо сви ми, а не само ја, његова деца. А ти си
дошао да донесеш светлост свету. Сада знам да је светлост свету
потребна, макар је и мрзео.
Звук лимузине која се нагло зауставља.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Ко је тај човек који излази из огромне црне лимузине и прилази ми са
змијским осмехом?
СРБИЦА
То је министар унутрашњих послова, један од највернијих слугу мога
оца и најмоћнији човек у држави. Чим је он овде, значи да се спрема
нешто велико. Чувај се, Барбарогеније.
МИНИСТАР
Значи, то је такозвани Барбарогеније о коме су ми толико причали. А ја
све говорим, то мора да је неки изузетан младић, чим је успео да
привуче толику пажњу. Као министра и некадашњег шефа посланичке
групе, интересује ме где сте се научили говорничкој вештини? Из неких
књига, можда?
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БАРБАРОГЕНИЈЕ
Опростите, Министре, али у већини књига постоје само хипокритски
разговори. И зато ја више волим да проричем, да читам не у књигама
него у животу, људским бићима, у самом себи.
МИНИСТАР
Хм, то дивно звучи, али мислим да сте својом методом постигли
контраефекат и да се народ окренуо против вас. Шта ћете, народ је
прост, и не разуме финесе, а поготово тако изузетног човека и
политичког талента као што сте ви. Али то је таленат који треба брусити,
и ту вам могу бити од велике помоћи.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Не вреди, Министре. Ја нисам рођен да бих лагао свој народ или да бих
га поткрадао, издавао или заслепљивао. Рођен сам да га га научим да
буде оно што јесте, да га натерам да мисли слободно, да спозна своје
мане више него врлине, да користи снагу које није свестан, да заблиста
унутрашњем светлошћу која му није знана...
МИНИСТАР
О, да, наравно, па ја веома ценим идеализам. Он може да запали масе
и привуче многе младе умове, нарочито студентарију. Ту бисте могли
да будете од непроцењиве помоћи својој држави, али и држава вама.
Јер ваљда разумете да је без материјалних средстава некорисно бити
идеалиста. Идеализам више не припада нашој врсти и нашем времену,
а поготово нашем народу.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Заговарати истовремено велику будућност народа и његову
инфериорност, значи ковати заверу против независности своје земље.
Отворено се изјашњавати као непријатељ свих истинских стваралаца,
све под маском љубави према народу.
МИНИСТАР
Чекајте, полако... Ево, чуо сам вас малопре да сте говорили како народи
живе од поезије. Дивна мисао! Зар поезија није друго име за
идеализам? А зашто ви, на пример, не бисте живели од поезије? И ту су
цивилизовани народи супериорнији од варварских. Ево, има тих
песника који пишу само за иностранство, сходно разним калупима,
политичким струјама или тајним фондовима. Пишу за целу Европу,
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Азију, Америку, Балкан, шта ти ја знам, и све варварске земље су
срећне што и оне могу да ушићере од те трговине идејама, без које би
иначе усахле.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Израз „трговина идејама“ ме доводи до беса, пошто још нисам упознао
смисао те благословене речи.
МИНИСТАР
Ето, то доказује да се налазите на ниском степену цивилизацје, и да то
тек треба брусити. Али све се то да учинити, не клоните духом, млади
човече. Ви само треба да останете благи и љубазни, и добровољно
допустите да вас цивилизују, не придајући томе никакву пажњу. А у
овом случају, ко ће боље да вас цивилизује него властита држава?
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Цивилизовано човечанство се данас диже против појединца и љубави
као против дивљих звери. И зато је једино питање које ме занима - како
децивилизовати свет и извршити тоталну револуцију духа. Владавина
духа је завет мог оца Зенитона и прави тестамент Незнаног јунака. И да
ме позовете да говорим у тој вашој скупштини, ево шта бих рекао: Зар
не видите да сте слепи и уморни, да сте у позним годинама човечанста,
да је човечанство какво ви стварате само будући леш. Зато пожурите,
вратите се основним истинама човека. Иначе ће се ускоро играти на
вашим гробовима, као што се игра на Ђурђевдан на гробу Незнаног
јунака, мог оца, ког је убила цивилизација. И на чијим костима сад
настаје држава која га уједно слави и издаје. Децивилизујте се!
МИНИСТАР
У праву су били моји шпијуни када су ми рекли да од вас ништа
корисно неће моћи да се направи. Да сте ви вуцибатина, бандит и
издајник, који ће завршити на бандери ако се сместа не покаје. Слушај
ме, ти српски ђаволе, Зенитоново копиле, комунистички демоне!
Клекни пред мене и покај се због својих увреда против државе и
народа, ако не желиш да ти народ пресуди.
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7.
Тихи гај, само једва чујан пој птица.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Како је леп и тих овај авалски гај. Кад бих само у њему могао да
останем вечно. Са својим народом, али слободан од њега. И одавде
сањати о једном свету где је могуће волети, веровати, стварати.

СРБИЦА
Знаш да мораш да кренеш, не смеш остати више ни трена. Министар је
већ послао своје убице, а оне се никад не враћају без плена. Веруј ми,
знам то као газда Хипокритова ћерка. Толико је мојих драгана већ
убијено, само зато што сам у њима препознала макар трунчицу
светлости којом ти сав блисташ. Иди. Можда ћеш у срцу цивилизације
имати више успеха него овде на њеном рубу, који је само притворно и
јадно мајмунише.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Моја земља ме презире, а ја је волим, макар исто онолико колико
презирем њене владаре због којих је не могу препознати. Који су од
ње направили велико предузеће, а себе прогласили за друштво које ће
њиме управљати по својој вољи. Ужасно је напуштати народ знајући да
њиме управља дух његових непријатеља, а не моћи да му се помогне.
Идем, за заласком сунца, у кукавно трговачко царство буржуја, како бих
можда одатле могао да помогнем свом народу. За који уопште не знам
да ли жели да му се помогне.
СРБИЦА
Вратићеш се ти, Барбарогеније. Херојски је живети свој живот. И има
нас довољно који ћемо бити са тобом, у срцима.
БАРБАРОГЕНИЈЕ
Да... Умире Барбарогеније, живеле кукавице.
„Расти, расти, мој зелени боре“ (група „Моба“).
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Радио игра је премијерно изведена маја 2017. године на Другом програму Радио
Београда, у режији Зорана Рангелова. Текст пред читаоцима је оригинални текст
драме, а не траксрипт снимљене радијске емисије.
Снимљена емисија може се чути на линку:
https://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2728635/radio-igra.html
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Београд, Ново гробље, среда, 24. фебруар 2021. године.
Захваљујући идеји и ангажману Предрага Тодоровића и Зорана
Стефановића, уз подршку Завода за заштиту споменика културе града
Београда и Јавно-комуналног предузећа „Погребне услуге“, обновљена
је вечна кућа Анушке и Љубомира Мицића (парцела 66, гробно место
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512).
Повод је био непосредан, иако је ванвременски: стогодишњица од
покретања часописа „Зенит“ и објављивања Манифеста зенитизма, и
педесет година од Мицићеве смрти.
Док су ТВ екипе снимале Тодоровића, Стефановића и представнике
престоничких институција које су помогле да се на Мицићев гроб
поставе крст и горионик, ја сам, први међу окупљенима, потегао свећу.
Сугерисано ми је да свеће, ипак, не би требало палити чак ни у
мермерном горионику, док се не направи адекватна подлога. И тако
сам свећу заденуо у стазицу иза споменика. Те тренутке на гробу нашег
заједничког претка и духовног брата Љубомира Мицића овековечила је
архитекта Ксенија Стевановић, челница Завода за заштиту споменика
културе у Ваљеву и супруга Предрага Даде Тодоровића, који је
незанемарљив део свог стваралачког потенцијала уложио у
рехабилитацију и пуну валоризацију великана српске авангарде и
елитних личности наше и европске културе, Љубомира Мицића, Бранка
Ве Пољанског, Драгана Алексића и других.
Владимир Д. Јанковић
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Milica Kosanović
GRČKI „ZENIT“
Časopis „Novog svetskog nereda“
„I rodio se ZENIT“ pisao je Georgios Stamkos u svom prvom editorijalu prvog
broja grčkog avangardnog, alternativnog, nezavisnog časopisa “Novog
svetskog nereda”. Prvi broj grčkog Zenita je izašao iz štampe krajem
novembra 2004. u Solunu, u novoj i ambicioznoj izdavačkoj kući “Agnosto”
(Nepoznato). Osnivači i vlasnici Jorgos Stamkos i Pantelis Janulakis su već
uveliko bili poznati grčkoj čitalačkoj publici po svojim knjigama. Jorgos
najviše po Nikoli Tesli jer je njegova prva knjiga, biografija “Nikola Tesla:
Prorok 21. veka” bila istovremeno i prva knjiga o Nikoli Tesli na grčkom
jeziku ikada napisana, postala bestseler u vreme bombardovanja Srbije.
Pantelis je već imao imao svoje mnogobrojne poštovaoce u području
naučne fantastike. Istovremeno su obojica raspolagali ogromnim iskustvom
stečenim osamdesetih u periodici, svako u svom domenu, uglavnom u
domenu istraživačkog novinarstva, alternativne kritičke misli, analizama
društvenih pojava iz prostora od umetnosti i kulture do popularne nauke i
istorije, od kritike konzervativnog i patrijarhalnog modela življenja do
progresivnih ideja otvorenih prema izazovima novog doba koje se
internetom i smart telefonima širom otvorilo pred nama. Osim Zenita,
Agnosto je udomilo još 3 časopisa: Strange, Yoga World i Mistiki Ellada
(Tajna Grčka), objavilo desetine tematskih, specijalizovanih časopisa (koji
izlaze samo jednom), desetine u to vreme tzv. nekomercijalnih knjiga iz
oblasti popularne nauke, kulture, književnosti, metafizike... Agnosto se
ugasio oko 2010. godine zbog duple krize koja ga je pogodila, grčke dužničke
krize i krize novina i periodike.
Jorgos se odlučio na rizik da napravi časopis o kome je dugo maštao. Jedan
sasvim drugačiji časopis “kojim će promeniti svet” ili barem uticati na
promenu onog dela sveta koji ga bude čitao, a to će biti oni Grci i oni
Helenisti, znači stranci koji poznaju grčki jezik toliko dobro da pišu i čitaju,
koji su otvoreni za promenu percepcije dogadjaja o kojima nas obaveštavaju
main stream mediji. Ja, kao njegova bliska saradnica i saputnica ne samo da
sam ga podržavala u toj ideji, nego mi je postala od životnog značaja u
potrebi da i sama imam svakodnevnu preokupaciju koja će da me motiviše i
inspiriše, a pri tom da mi pomogne da se izdignem iz života obične
domaćice, ispunjenog svakodnevnim ponavljanjem bez radosti i izazova
stvaranja kakve donosi ovakav jedan poduhvat. Bili smo svesni činjenice da
će digitalizacija svega i velike krize papira uticati na njegov opstanak, a
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budući da nismo imali nikakvu reklamu, bilo je važno da ga njegovi čitaoci
odmah zavole. Znali smo da estetski ne sme da pristane ni na šta što nije
umetnost sama, znači mora da bude bez lažne šminke, a pri tom mora
sokratovskom etikom i dinamikom biti predstavnik svake ogoljene istine u
kojoj god društvenoj oblasti se ona projektovala. Znali smo da mora biti
iskren sa svojim čitaocima i truditi se da govori nepristrasno i objektivno, a
opet u korist evolucije i braneći istinu, makar to bilo i po cenu njegovog
materijalnog opstanka. Istovremeno smo bili svesni starog društvenog
pravila da većina ljudi voli da bude prevarena, ako istina nije u njihovom
interesu, jer takva je ljudska priroda i zato je s ljudima lako manipulisati. U
svim tim razmišljanjima o tome kakav treba da bude časopis i kojoj target
grupi se obraća, krenuli smo intenzivno da tražimo ime za časopis po
mogućnosti da bude jedna reč. U tom traganju sam se setila svog pokojnog
oca, koji je davnih sedamdesetih prošlog veka često pominjao Ljubomira
Micića, jer su iz istog kraja Banije poreklom, otac iz Luščana, a majka
Ljubomira i Branka iz susednog sela Majske Poljane, gde su provodili kao
deca mnogo vremena... Govorio je moj otac kako su Micića i njegov Zenit
prognali prvo iz Zagreba, pa posle iz Beograda i kako su Micića svi napadali,
i komunisti i fašisti, prvi da je velikosrpski nacionalista, a drugi da je
marksista i komunista. Ta kontroverza je u mojoj svesti ostala zapečaćena
kao velika enigma koju je trebalo rešiti. I posle više od tri decenije, spiritus
movens se pokrenuo, stigla je informacija, pravo iz akaše u
trodimenzijonalnu stvarnost. Zenit! Tako je! Nomen est Omen, ime je znak,
ponavljala sam. “Zenit” Ljubomira Micića, avangardnog jugoslovenskog i
innternacionalnog časopisa izmedju dva rata, koji je uzburkao Evropu u
vreme kada je komunikacija bila mnogo sporija, a trajao je svega pet godina
(1921-1926) je bilo pravo ime za naš projekat.
Jorgosu se dopao naslov, odgovarao je njegovoj ideji. Dopala mu se ta reč
Zenit arapskog porekla koja znači “vrh neba”, sunce u zenitu, podne, kada
ima najviše svetla, za razliku od Nadir, druga arapska reč koja znači dno
najdublje provalije, patos, najcrnji mrak, suprotno od zenit. Naš “Zenit” je
trebao da bude prostor za “one koji su poleteli”, za one “druge”,
alternativne, kreativne Grke, koji će da im pomogne da izadju iz duhovnog
zatvora i da otvore prozor na svom crno belom shvatanju sveta, da promene
svoj pogled na svet (Weltanschauung), da izadju iz depresije Nadira i krenu
ka Zenitu, da polete na krilima novog samopouzdanja, a mi ćemo im
pokazati put i osvetliti ga svojim tekstovima, intervjuima, idejama i
optimizmom. Po nekom jungovskom sinhronicitetu i priči o tome kako je
sve povezano, moj dugogodišnji solunski prijatelj inače klavijaturista i
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osnivač čuvene jugoslovenske grupe “Igra staklenih perli”, Zoran Lakić Švaba
je rodjeni brat Vidosave Golubović koja je baveći se srpskom avangardom i
književnom periodikom uspela da izvuče na svetlo dana Micićev Zenit
mnogo godina posle njegove smrti. Zoran je u posetama Beogradu svojoj
Vidi pričao o našem Zenitu, tako da nam je je 2008. godine, kada je naš
Zenit bio u svom zenitu, Vida po svom bratu poslala jedan veoma dragoceni
poklon, težak i veliki paket. Bio je to kompletan reprint od 43 broja
Micićevog Zenita, zajedno sa knjigom “Zenit 1921-1926” čiji su autori bili
ona i Irina Subotić, a koji je te iste godine (ako ne grešim) prvi put
promovisan na Beogradskom sajmu knjiga.

I zaista, “Nomen est Omen” – što bi rekli stari Latini, pa su tako ova dva
Zenita, iako udaljeni decenijama jedan od drugog imali mnoge suštinske
sličnosti. Pokazalo se da ova dva časopisa iako svojim formatom, veličinom,
obimom, grafičkim dizajnom pre svega zbog različitih tehnoloških uslova i
mogućnosti, potpuno različiti, ali u suštini u mnogome slični, jer duh nema
vreme, jer u nekoj drugoj stvarnosti izvan ove naše trodimenzionalne,
vreme ne postoji, nego sve postoji istovremeno: prošlost, sadašnjost i
budućnost u večnom sada. Tako je u našoj trodimenzionalnoj vremenskoprostornoj ili istorijsko-geografskoj stvarnosti onaj prvi internacionalni,
jugoslovenski ali i srpski Zenit i ovaj drugi njegov 85 godina mladji balkanski,
ali izvan grčke do sada nepoznati brat, traju podjednako dugo ili bolje reći
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kratko, svega 5 godina. Zajedničko im je da oba imaju vizionarsku, a ne
profitabilnu ulogu, da vide veliku sliku Balkana, Evrope i Sveta, bave se tabu
temama društva, oba izlaze u vreme svetske krize, prvi izmedju dva rata, a
drugi za vreme svetske ekonomske krize, koja se u slučaju Grčke razvila u
krizu sa posledicama sličnim ratu, oba kritikuju kapitalizam i političke elite,
oba su antinacionalistička u svojoj suštini, podržavaju ujedinjenje Balkana tj
prijateljskih odnosa medju komšijama, oba su antiratna, oba su izrazito
antifašistička, protiv su političke manipulacije ljudskim resursima, protiv
planetarne oligarhjije gde god se ona nalazila i za kreativni otpor
konzervativnom egoizmu i malogradjanskoj entropiji. Kao dete svoga
vremena grčki Zenit se bavi nekim novim pojavama, pa je od početka bio za
pluralitet, preferira livadu punu divljeg šarenog cveća od aleje sa uredno
složenim tulipanima, propagira slobodnu energiju i ekološki prihvatljive
inovacije. U svom prvom uvodniku urednik grčkog Zenita piše pre šesnaest i
po godina “Živimo u vremenu od globalno istorijskog značaja. Tektonske
promene su se desile koje će odrediti našu budućnost na geopolitičkom,
ekonomskom, tehnološkom i duhovnom planu. Danas svojim stavovima,
potezima, političkim odlukama i izborima odlučujemo o svojoj budućnosti.
Od toga kako mislimo i radimo danas, zavisi naše sutra i budućnost sveta u
kome živimo. Odgovornost je na nama zato moramo da se probudimo i ne
smemo dozvoliti da se svet formira u našem odsustvu, jer neće nas imati u
vidu. Budimo mi njegovi protagonisti i njegovi kreatori. Svi mi ovde koji
učestvujemo u stvaranju Zenita izabranici smo sumnje kao osnovnog
pokretača istinske nauke. Jer nikada ne smemo stvari uzimati zdravo za
gotovo, moramo stalno da se preispitujemo. Samo tako možemo napred.
Nemojmo da se plašimo da izadjemo ispred svih i budemo prvi koji ćemo
stvari nazvati njihovim pravim imenom. Govorimo i pišimo slobodno, jer
slobodna misao je jedini herojski čin koji nam je preostao.”
Naš cilj je bio da se formira kritična masa mislećih ljudi koji će svojom
dinamikom za sobom povući i ostale. Vreme u kome smo krenuli sa
projektom “Zenit” bilo je vreme kada je demokratija u Grčkoj, 30 godina
posle pada sedmogodišnje hunte (1967-1974), već poprilično pustila korene
i osećala se sigurnom, a srednja klasa koja je stvorena prethodnih decenija
je stekla veće samopouzdanje. U tom periodu je stasala jedna nova
generacija visoko obrazovanih Grka koji su osećali da je došlo vreme za
stvarnu demokratiju koja dozvoljava slobodnu kritiku loših društvenih
pojava, kao što su tradicionalni konzervativizam, nedemokratska uvezanost
države i crkve, državna samovolja i mnoge druge društvene tabu teme. To
danas Stamkos ovako objašnjava: “Mi smo želeli da izrazimo progresivnu,
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pozitivnu sumnju u konzervativne stavove režima i da omogućimo prostor
slobodoumnim misliocima, politički angažovanim aktivistima, alternativnim
umetnicima, antinacionalistima i progresivnim naučnicima i filosofima da
slobodno izraze svoje kritike i stavove, bez cenzure”. Jer “Ispravno misli onaj
koji misli slobodno” kako je to pre više od 200 godina rekao veliki borac za
slobodu od turskog jarma i za ujedinjenje balkanskih naroda, Riga od Fere. U
to ime smo intervjuisali mnoge svetski poznate ličnosti i progresivne
umetnike, pisce i aktiviste u domenu ljudskih sloboda, kao što su Slavoj
Žižek, Noam Chomsky, Howard Zinn, Vadana Šiva, ali i Bernd Rabehl, dr R.G.
Hamer, Marina Abramović, Goran Paskaljević, Emir Kusturica, Ivo Novak,
Branko Lozo, Jorgos Vitulkas, Janis Boutaris, Kleanthis Grivas, Manos
Danezis, Janis Angelakas i mnogi drugi.

Omiljene teme grčkog Zenita su bile globalizacija za i protiv, legalizacija
kanabisa za i protiv, ekološke teme kao što su klimatske promene i njihove
posledice, elektromagnetsko trovanje okoline zbog mobilnih telefona i
njihovih repetitora, istrebljenje životinjskih vrsta, ultra toksični neoliberalni
kapitalizam i farma karteli, kritika retardirane birokratije, main stream
mediji, hiper potrošačko društvo, feminizam i metafeminizam, trafiking,
pojava i širenje neonacizma, američki teokratski fašizam, zavisnost o od
“plastičnog novca” itd. itd.
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Kada je Zenit upozoravao na loše pojave planetarnih i lokalnih razmera koje
moraju biti zaustavljene ili bar stavljene pod kontrolu, prosečni stanovnik
zapadne civilizacije se zadovoljno smeškao iz svoje sigurne zone udobnosti,
punog stomaka i polupospano iz svoje fotelje ili sa svog kanabea. Danas
posle 10 ili 15 godina kada su lokalni i planetarni problemi poprimili mnogo
veće razmere i sve se dešava na oči prosečnog gradjanina, kada se
planetarni ratovi vode na različite načine i ne samo iz vatrenog oružja, Zenit
je aktuelnijii nego ikada...

Završiću ovaj tekst prevodom jednog malog odlomka iz tipično
“zenitijanskog” intervjua, sa Manosom Danezisom (Μάνος Δανέζης), grčkim
astrofizičarem i profesorom na atinskom univerzitetu, piscem desetina
knjiga, a naročito poznatim i omiljenim kod Grka zbog izutezne
doumentarne serije na javnoj TV ERT3 “Svemir koji sam zavoleo” (Το
Σύμπαν που αγάπησα) koju je godinama snimao zajedno sa svojim kolegom
i koautοrom Stratosom Teodosiou (Στράτος Θεοδωσίου). Ekskluzivni
intervju koji je Manos Danezis dao Jorgosu Stamkosu izašao je u Zenitu broj
18, marta 2008. godine. Bio je na deset strana, a ovde vam prevodim jedan
mali odlomak damo da biste dobili neki utisak o tome šta se u Zenitu pisalo:
”G.S: Kakav uticaj može da ima razvoj naučnih ideja na promenu i
prilagodjavanje teoloških i društvenih teorija? ”
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M.D: Jedna civilizacija treba da se oslanja na tri jaka, medjusobno ovisna i
medjusobno podržavajuća stuba. Prvi stub je esoterijska filosofija koja se
vremenom preobražava u teologiju, a kasnije u religiju. Drugi stub je naučna
kosmoteorija, koja vremenom radja nauku i tehnologiju, i treći stub je
socijalna filosofija iz koje se radjaju društveni i politički sistemi. Problem je
naravno u tome što ta tri stuba treba da se nalaze u stalnoj medjusobnoj
doslednosti i nikako ne smeju medjusobno da se isključuju. Jer sve je
očiglednije da svaka dramatična promena naučnih ideja, ima za rezultat
reformu ideja na nivou teologije, ali i na nivou socijalnih sistema. Ako ta
reforma ne ide glatko, istorija nas uči da ćemo se vrlo brzo naći pred nekom
manje ili više nasilnom promenom društvenih i teoloških podataka. Za
primer ćemo navesti, vodeći računa o proporcijama, rancusku i Oktobarsku
revoluciju koje su zapravo bile rezultat gigantskih naučnih revolucija, a koje
su po prirodi stvari donele dramatične promene u društvu pre svega na
nivou proizvodnih odnosa i snaga. Prema tome jedan čovek koji je svestan
sebe i shva ipak nešto mnogo više i veće od “materijalnog smrtnog blata”
sigurno neće bi obuhvaćen današnjim istrošenim socijalnim i teološkim
standardima....“
”Naša savremena naučna stvarnost nam otkriva da preko naših čula i drugih
povezanih organa koji ih poboljšavaju, mi ne opažamo univerzum onakvim
kakav on zaista jeste, već kako je naš mozak sposoban da ga opaža kroz
nesavršena ljudska čula. Prava priroda četvorodimenzionalnog i neeuklidskog svemira je nematerijalna i može se opisa samo matema čkim
odnosima. Ova velika naučna revolucija zatekla je nepripremljene strukture
gore pomenuta druga dva civilizacijska stuba koja su smatrala da nove
naučne ideje i otkrića zahtevaju njihovo delovanje u njihovom
tradicionalnom prostoru za akciju. Cilj novog naučnog duha mora bi da
ubedi strukture druga dva civilizacijska stuba, da ih to ne podriva ni
pokušava da ih zameni, već ako poslušaju nauku, ona može samo da im
pomogne da povrate izgubljeni prestiž i konstruktivnu vezu među njima “.
Manos Danezis
Poslednji broj štampanog grčkog „Zenita“, broj 27 je izašao u maju 2010.
godine, od tada postoji u digitalnom izdanju i u sasvim drugačijoj formi.
Može se naći na elektronskoj adresi www.zenitmag.wordpress.com, a ideja
je da bude obogaćen sa što više prevedenih tekstova i intervjua na srpski i
engleski kako bi mogli da ga čitaju zenitisti širom sveta.
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Milica Kosanović je urednica grčkog „Zenita“, autor mnogih intervjua i
tekstova u „Zenitu”, autor hvaljene i kritikovane „Zenitove“ kolumne Nisam
se rodila kao Grkinja (Δεν γεννήθηκα Ελληνίδα)
www.https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%8
0%CE%BF/?personid=10241&fbclid=IwAR0Rnxa9BJAIzYMhtsifznXMb4j19zn
5vn-a4kMmGkSz2en1TTZHe0J0UXc
Georgios Stamkos je glavni urednik i osnivač „Zenita“. Autor mnogih
tekstova i autor svih „Zenitovih“ uvodnika, kao i čuvene „Zenitove“ kolumne
Osveta Nerda (Η Εκδήκηση του Nerd).
www.https://osdelnet.gr/contributors/1091926?fbclid=IwAR0BKpYrqIUxA_
7pVw5fOuU3sAPXtOfRyfiCQHzzAVetCbyIvgtruS6YOm0#all
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