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ЈАПАНСКЕ НАРОДНЕ ПРИЧЕ
Превео с јапанског Иван Рацић

ЖДРАЛ КОЈИ ПЛЕШЕ
У близини града Фукуоке, на острву Кјушу, данас постоји планина
Мијађи1. На њеним падинама, од подножја до врха, налазе се три плава
језерцета и мноштво храмова. Ова планина чува једну причу о чудесном
замку који више не постоји.
Некада давно на планини Мијађи није било ни храмова, ни језераца, а на самом врху је стајао један замак. Овај крај је био чувен по свом
богатству, и многе војсковође су желеле да освоје замак. Међутим, тај
наизглед мали замак био је неосвојив. Вековима нико није успео да му
сруши капије и освоји зидине. Кад би непријатељска војска пришла, замак би полетео увис, и лебдео би изнад планине, ван домашаја. Тек када
би се непријатељ повукао, замак би се мирно спустио на сам врх мале
планине Мијађи. Тај чин је људе подсећао на ждралов лет, па су замак и
саму планину називали Маизуру – Ждрал који плеше.
Замак Маизуру је имао само једну слабу тачку, коју разни освајачи
нису знали. На планини није било нити једног извора воде, те су људи
морали да силазе с планине и пешаче далеко до прве реке. Највише невоље око тога имала је војска која је замак бранила. Самураји из замка
би обично силазили у оближњи град у чајџиницу како би утолили жеђ.
Једног дана самурај заповедник је по навици сишао до града у подножју планине како би се почастио за празник Ханами2. Људи су се
скупљали у све већем броју, и убрзо се зачула прича о замку:
Планина Мијађи (宮地山) – у преводу: планина храмова и језерaца, заправо је брдо
високо 361 метар, на коме се и данас налази неколико шинто храмова. (Прим. прев.)
2
Ханами је празник цветања трешњиног цвета. Људи се традиционално окупљају како
би посматрали цветање трешње на пролеће и дружили се уз храну и пиће. Празник нема
фиксни датум, већ је другачији из области у област, према времену цветања. На југу се
празнује раније током године, у марту, док се на северу Јапана то чини у мају. (Прим.
прев.)
1
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„Чудесан замак, лети као ждрал!”, неко би рекао. „То је заиста чудесно”, други би потврђивали.
А онда се зачуо још један глас:
„Заиста чудесан замак, али има једну слабост!”
„Зар? А која му је то слаба тачка?”, питали су се људи.
„Није на мени да кажем...”, глас непознате особе се удаљавао. Самураји који су били у чајџиници су се загледали, а заповедник је узвикнуо:
„Нађите тог човека!”
На заповест млади самураји који су се нашли у близини растрчаше
се. Тражили су оног ко је говорио и најзад га пронашли. Био је то један
планински монах, пустињак.
„Ти си онај који је говорио да наш замак има слабу тачку?”
Пустињак се само насмејао. Није одговарао. Један од самураја исука катану, али на ту претњу пустињак махну руком.
„Убијте ме ако хоћете, али и ви знате да у замку нема воде. Сви о
томе причају, јер ви пречесто силазите у оближњи град. Ускоро ће сваки
непријатељ сазнати за то. Али ту слабост је лако искоренити...”
Самураји су се загледали. Довели су га заповеднику, и пустињак је
окупљенима рекао:
„Ако почнете да копате на одређеним местима, вода ће потећи.”
Узео је мапу и прстом им показивао где да копају:
„Ево, треба само да се копа овде, овде и овде, на три места. Ако мислите да лажем, ви копајте на једном месту. Доћи ћу на планину за тридесет дана. Ако за то време не потече вода, ви ме можете погубити. Али
ако вода потече, очекујем одговарајућу награду!”, рекавши то, пустињак
се окрену и оде својим путем. Заповедник га пусти и нареди људима да
копају.
Чудо се догодило, пустињак их није слагао. На месту где су копали,
вода је потекла и створило се језерце. Господар замка је био јако задовољан, и наредио је да се настави са копањем на друга два места која је
пустињак назначио.
„Кад дође тридесети дан, састаћемо се са оним пустињаком и богато ћемо га наградити!”, рекао је господар.
Дошло је јутро тридесетог дана. Пре саме зоре, самураје су пробудили бат копита и рзање коња из даљине. Како је јутарње сунце почело
да обасјава планину, самураји су запрепашћено схватили да је замак опкољен непријатељском војском. Замак се, међутим, није винуо у небо.
Заповедник војске је панично викао:

„Полети! Нека замак полети! Нека ждрал заплеше!”
Али замак се није померао.
Из војске која је окупирала замак, лагано, на коњу је иступио заповедник:
„Прошло је тридесет дана откад смо разговарали. Као обећану награду за воду, тражим да ми предате замак.”
Био је то пустињак. Самураји замка су били пренеражени када су
му препознали глас. Зар је то био његов план од почетка? Заповедник
непријатељске војске се насмејао видевши њихова лица и рече:
„Жалосно је што замак више не може да лети. Тиме што сте ископали језерца, повредили сте планину и везали сте ждралова крила. Више
никад неће плесати. Нема потребе да га браните више, замак је бескористан, нити можете да победите у овој битци.”
Међутим, самураји замка Маизуру се нису предали. Битка је била
жестока, а бранитељи су у исто време покушавали да затрпају језерца.
Ма колико земље сунули у воду, нису успевали да их затрпају. На крају,
замак је пао. Уништен је до темеља.
Од тада на том месту више никад није постојао замак, али су људи
подигли храмове као сећање на душе пале у борби. Од тог дана планина
носи назив Мијађи.

ПОЖАР
У граду Нишио, у земљи Аићи, постоји стара прича о чудном догађају који се збио у будистичком храму Ђицусо, у време када је поглавар храма био чувени Оцу Зенђи. Миран дан прекинула је вика: „Пожар!
Храм Кезан гори! Брзо, донесите воду!”
Монаси су се ужурбано растрчали, пунили кофе водом из бунара
покушавајући да угледају место одакле се вио густ црни дим. Међутим,
нико није успевао да га угледа. Сви су збуњено застали.
Поглавар Зенђи је изашао пред њих и почео да виче:
„Зашто сте стали? Брзо, дајте воду! Ту, на тај камен, сви да сте сипали воду на тај камен!”, викао је, показујући прстом правац.
Монаси нису разумели шта се догађа, али су послушно један по један доносили кофу с водом и просипали је по камену у дворишту храма. После неког времена, поглавар се насмешио и са олакшањем рекао:

7

„Добро је. Вашом заслугом, пожар је угашен.” Окренуо се и вратио у
своју ћелију.
Монаси су остали збуњени. Шапутали су међу собом:
„Храм Кезан је у... Кини...”
„Вероватно је то још једна од поглаварових загонетки.”
„Ако тај храм заиста и гори, пожар је у Кини... зашто бисмо га ми
гасили овде у Јапану?”
„Баш чудно”, покушавали су да схвате шта се догађа, али без успеха. После неког времена су престали да мисле о том догађају, а онда је
после тачно годину дана из храма Кезан, из далеке Кине, стигао гласник. Донео је проглас поглавара кинеског храма:
„Велико вам хвала што сте нам помогли у прошлогодишњем пожару! Вашом заслугом, главна зграда храма није изгорела! У знак наше
захвалности, молимо да прихватите овај дар, звоно из нашег храма.”
Тако је храм Ђицусо добио своје чувено звоно, а о томе како је
поглавар Зенђи сазнао за пожар у Кини и којим чудом су га угасили и
даље се прича у Каназави3, како се данас назива град Нишио.

ПРИНЦЕЗЕ ЈУКИ И МОМИЂИ
Некада давно, у земљи Шимоцуке, на обали реке Кину живео је
стари кмет по имену Генђи. Земља у његовом поседу била је плодна,
али често је ишао на реку да хвата рибу мрежом, жудећи да поједе још
нешто осим пиринча. Сваким забацивањем нешто би уловио, међутим,
једног летњег поднева није имао среће.
„Баксуз! Целе године сам имао пуну мрежу, али данас баш ништа”,
прогунђао је и лагано кренуо низводно. У доњем току река Кину је била
брза, набујала, кривудала је ломећи се о стене све док не би постала
моћан водопад.
„Овде постаје опасно”, Генђи је почео да се осврће око себе. Недалеко одатле на планини Кацу се налазио замак, који је био спаљен после
дуге опсаде. Генђи се присећао приче да су у том замку живеле две лепе
принцезе по имену Јуки и Момиђи. Старија сестра је имала деветнаест,
а млађа седамнаест година када је непријатељ напао. Принцезе су биле
Каназава је град који се налази на западној обали Хоншуа, највећег острва Јапана, а
храм Ђицусо и данас постоји. У дворишту храма се налази старо кинеско звоно, које
верници позвоне како би пробудили успаване духове пре молитве. (Прим. прев.)
3
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веште у борби нагинатама4 и храбро су се бориле упркос чињеници да је
бројнији непријатељ незадрживо напредовао. Нису се предавале, нису
устукнуле чак ни док је пламен гутао замак. Штитећи оца и мајку, бориле су се до самог краја.
Према предању, када је све било изгубљено, принцезе су се ухватиле за руке, последњи пут су се осврнуле на замак који се претварао у
буктињу, дошле до ивице и загрљене се бациле низ водопад реке Кину.
Пламен је све прогутао, и од замка остаде само ова језива прича.
„Ватра се разбуктава, варнице боје злата лете на све стране, и сам
бездан на дну водопада је био обасјан”, Генђи је шапутао речи којих се
сећао. Погледао је у водопад и рекао наглас: „Баш ту су принцезе скочиле. Страшно, ужасно!”
Наједном учини му се да је у води приметио две силуете, црвену и
белу. Одлучио је да још једном забаци мрежу.
„Принцезе су биле у великој невољи, али су непромишљено скочиле с литице. Можда су могле некако да се спасу”, размишљао је наглас.
Мрежа се уто затресла, и у њој су била ухваћена два шарана. Један бео
као снег, а други јаркоцрвен, попут јаворовог листа.5
„Види, види, какви лепи шарани. Досад нисам виђао овакве!”, Генђи
се вратио у стварност. У трену је заборавио на тугу коју је осећао док се
присећао приче о паду замка и погибији младих принцеза. Усредсредио
се на вађење мреже из пенушаве воде.
„Баш су тешки!”, помислио је „Коначно се нешто ухватило!”
Генђи се мучио да извуче мрежу. Рибе су га тежином повлачиле напред, ка води, али он се укопао ногама и после дуге борбе, која је трајала
до самог сумрака, извукао мрежу, у којој је био само бели шаран.
„Охо-хо! Други је побегао, али ово је баш крупан шаран. Биће доста
за данас”, обрадовао се. Тек када је кренуо да га пребаци из мреже у чуварку, приметио је и колико је био тежак.
„Огроман је, сви ће се у селу одушевити!”, трљао је руке. Када се
сасвим смркло, лепо расположени Генђи исцеди воду из чуварке, спакова мрежу и крену назад у село, ногу пред ногу, јако уморан.
Нагината је врста јапанског копља са врхом налик сечиву јапанског мача, уместо
класичног врха. У средњем веку је било једно од најубојитијих оружја на бојном пољу.
Осим војника, вештини нагинате су често учене и кћерке и жене самураја. Захваљујући
дужини дршке нагинате жене могу да премосте разлику у домету и снази у односу на
мушкарце и буду равноправне у борби. (Прим. прев.)
5
Бела и црвена боја имају јаку симболику у јапанској култури и историји. Током
уједињена Јапана, кланови су били подељени на беле – клан Генђи са савезницима, и
црвене – клан Хеке са својим савезницима. Због тога су и на застави Јапана те две боје.
Шарани су симбол борбе, упорности и истрајности. Снег се на јапанском каже Јуки, а
јапански црвени или царски јавор се каже Момиђи. (Прим. прев.)
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Однекуд се зачуо глас. Генђи се осврнуо, али није било никог, само
црна шума планине Кацу и тамно ноћно небо.
„Принцезо Јуки, принцезо Јуки...”, неко је дозивао. Био је то танани, женски глас. Забринут, стари кмет се опет осврнуо у ноћ. Никога
није могао да види, али се бели шаран нервозно праћакао у чуварки.
Стајао је тако неколико тренутака, а када је поново закорачио, опет се
из тмине зачуло: „Принцезо Јуки, принцезо Јуки...” Генђи је схватио да
је тајанствени глас допирао из правца водопада, мешајући се са шумом
воде. Као да одговара, бели шаран је још снажније почео да се бацака.
Старац је покушао да побегне, али ноге су му биле тешке, осећао се као
да је био прикован за тло.
Овога пута глас је, тик поред његовог уха, јасно проговорио: „Принцезо... Јуки...” Чуварка се још једном јако затресла а онда је постала
лагана. И пре него што је Генђи схватио шта се десило, бели шаран се
измигољио и нестао. Избезумљен и блед као крпа, стари кмет је лутао
кроз шуму до следеће вечери, када се најзад вратио у село. Неко време
је ћутке лежао и одмарао се, сређујући мисли, и на крају је одлучио да
заувек престане да лови рибу.
И дан-данас, у префектури Тоћиги6 се прича да на дну водопада
реке Кину живе бели и црвени шаран, који повремено испливају на
површину.

ПРИНЦЕЗА ТАНКАКУ И ЦРНИ ЗЕЦ
Био једном један господар, по имену Мизуно, који је владао земљом
Ки7. Имао је лепу кћер, принцезу звану Танкаку.
Замак из ког је Мизуно владао налазио се у подножју планине
Широ. Свуда около је расло јаворово дрво, а кад би дошла јесен, листови
би поцрвенели и обојили целу земљу. Тако лепа је била земља Ки.
Легенда каже да је принцеза Танкаку живела с једним црним зецом,
на брегу са источне стране планине Широ. Била је заљубљена у једног
дечака.
Префектура Тоћики или Точики је данашњи назив за земљу Шимоцуке и налази се
стотинак километара северно од Токија. (Прим. прев.)
7
Данашња префектура Вакајама. Главни град области је Шингу, у ком се и данас налазе
рушевине замка Танкаку. (Прим. прев.)
6

10

Једног дана, док се дечак играо сам у пољу, она га стаде дозивати с
врха брега. У полусну, несигурног корака, дечак се попео до принцезе,
и никада се није вратио у село. Људи су се уплашили, и почели су да
забрањују деци да излазе из кућа.
После извесног времена принцеза би се наглас пожалила како више
нема деце да се играју у пољу, а црни зец би тад изашао без речи. Од
тада, кад код би неки дечак шетао сам или би се усамљено играо у пољу,
из високе траве би, попут ветра, пред њега искочио црни зец. Исте ноћи
дете би добило високу температуру и умрло. Знало се да га је заробила
принцеза Танкаку.
Прича се да у јесен, на дан црвеног залазећег сунца, принцеза Танкаку излази напоље са својим црним зецом и са врха брега дозива дечаке
да се играју, иако је она већ одавно мртва.

ЗЛАТНА БУНДЕВА
Некада давно, на острву Кудака8, у архипелагу Рјукју, живела је лепа
девојка Омитару. Дивних манира, скромна и љупка, лепша од најлепшег
цвета, привукла је пажњу цара, који је одлучио да му она постане жена.
Омитару је постала принцеза и убрзо се преселила у замак Шури. Цар
се силно заљубио. Цветање трешње и песма птица су га увек подсећали
на њу, а друге жене није ни примећивао. Увек је био у њеном друштву,
доброг расположења, шалио би се и смејао по васцели дан.
Једном свечаном приликом, када су се у замку окупиле званице и
важни гости из целог Јапана, догодио се мали инцидент. Када је Омитару изашла пред свет, зачуло се једно тихо „трт”. Сви су се окренули,
упирали прстом у њу и смејали се на сав глас. Омитару је поцрвенела,
покрила лице дугим рукавом и побегла с лица места.
Нико није уочио шта се заиста догодило. Жене, љубоморне на Омитару, спљескале су трулу бундеву крај ње, како би произвеле познати
звук, у намери да јој се сви подсмевају. Цар је био бесан. Веровао је да
га је Омитару осрамотила. Одузео јој је круну, поништио брак и одлучио
да она више не може да остане у замку. Немајући куда, морала је да се
врати родитељима на острво Кудака.
8

Данашње острво Окинава. Налази се на самом југу јапанске територије. (Прим. прев.)
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То је једно дивно острво. Има широка поља, ниска брда и брежуљке.
Земља је плодна а речице и потоци су бистри. Током целог дана може се
чути пријатан шум морских таласа. Омитарин отац Широтару направио
је фино место за живот на острву, те је она безбрижно проводила дане,
чекајући дан када је требало да се породи.
Омитару је размишљала о томе како дете неће бити обично сироче
из сељачке породице, већ царев наследник, па је заједно са својим оцем
средила собу, достојну царевића, где се и породила првог дана шестог
месеца. Дала му је име Канемацугане и брижно га је подизала.
Живот дечака није био лак. Друга деца су га задиркивала зато што
нема оца. Једног дана, када је имао седам година, уплакан се вратио
кући и упитао:
„Мајко, зар ја немам оца?”
„Наравно да имаш.” Одговорила му је. Испричала му је све о великој љубави између цара и ње, и све о немилом догађају у замку Шури,
када је избачена на улицу док је била у другом стању. Канемацугане је
седео право и пажљиво слушао док његова мајка није завршила. Потом
је отишао на обалу острва, окренуо се ка истоку и седам дана се молио:
„Богови на небу, богови на земљи, најпонизније вас молим да ми
омогућите да упознам оца свог.”
Седме ноћи, с пучине је дошла јака светлост. Из воде, недалеко од
обале изронила је златна бундева. Канемацугане се силно обрадовао,
ставио је бундеву у џак и вратио се кући.
„Вратио сам се, мајко!”, рекао је на улазу.
„Где си био, шта си радио све ово време?”, упита га мајка, грлећи га,
срећна што га види.
„Молио сам се боговима, који су ми услишили жељу. Отићи ћу да се
сретнем с царем, својим оцем, и он ће те вратити кући, у замак Шури,
где и заслужујеш да будеш!”
„Не, то је немогуће! Ово је наша кућа. Родила сам те и одгајала
на овом острву, јер смо избачени из престонице и никада се не смемо
вратити. Испричала сам ти све о томе, зашто и даље инсистираш да се
сретнеш са оцем!? Одмах да си престао!”
Канемацугане се на то отргао од ње, отрчао на док, ускочио у дрвени чамац и запловио ка замку Шури. Кад је стигао пред капију замка,
повикао је:
„Чујте и почујте, имам семе златне бундеве! Пустите ме да прођем!”
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Чувари замка су га игнорисали колико су могли, али дечак је из
дана у дан долазио пред капију и викао. Најзад, један од чувара је ово
пренео цару. На дечакову велику радост, пустили су га да ступи на двор.
„Кажеш да имаш семе златне бундеве – покажи ми”, заповедио је цар.
„Ево!”, рече дечак и из џака извади златну бундеву. „Овакве нема
нигде у земљи. Од правог злата је, па ју је немогуће отворити ножем.
Међутим, постоји трик. Да би се златна бундева отворила, на њу мора да
прдне жена!”
На то се цар грохотом насмеја и упита га:
„Па то уопште није компликовано. Зар на овом свету има људи који
не прде?”
„Нема. Толико сви знају. Зашто сте онда ви моју мајку избацили из
замка само због тога?” Канемацугане је погледао цара право у очи и, не
могавши да се суздржи, почео да плаче. Цар се тада присетио гледајући
у дечака црвене косе, одевеног у рите, али достојанственог става. Позвао
га је да приђе и да му исприча све о мајци. Цар се разнежио и одмах је
послао људе у Кудаку по Омитару.
Пошто цар није имао друге синове, Канемацугане га је наследио.
По предању, дечак је био четврти цар династије Шокиндоку, познат по
томе што је једном у сваке три године бежао из двора и у тајности одлазио на острво Кудака да ужива у звуцима таласа и пеца рибу. Баш као
што је то свакодневно чинио као дечак.

ШУТЕНДОЂИ
Некада давно у земљи Танба9, на планини Ое, живео је страшан демон по имену Шутендођи. Био је то насилан и зао створ, који је с лакоћом уништавао куће, као што ветар носи лишће. Нападао је људе,
уништавао усеве и односио децу. Његова владавина терора се на крају
осетила и у самој престоници, Кјотоу.10 У једном нападу је покрао велико благо и отео принцезу.

Данас је то префектура и област око града Кјотоа. (Прим. прев.)
Кјото је био престоница Јапана од 794. до 1868. године (једанаест векова). (Прим.
прев.)
9
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У народу кружи прича да је то чудовиште Шутендођи било дете
сељака Накамуре из далеке земље Ећиго11. Мајка га је носила шеснаест
месеци. Када се родио, имао је дугу црну косу и све зубе, и био је крупан
као дечак од шест година. Родитељи и људи из села су били пренеражени.
„Ово дете као да је демон. Шта да радимо?”, питали су се родитељи.
„Можда је најбоље да га одведете у неки будистички храм на усвајање”, говориле су комшије.
„Да, тако ћемо и да урадимо”, рекоше и дадоше дечака у планински
храм повише села Хисагами, једини који би таквог дечака прихватио. У
том храму живео је свештеник који је изучавао старе забрањене сутре о
подземном свету, демонима и црној магији. Шутендођи није могао знати ништа друго него оно што га је овај зли свештеник учио. Да би спречили страхоте које је чинио, људи су дечака отерали на далеку планину
Ое.
Отац отете принцезе, цар који је земљом владао већ пуних шездесет
шест година, и који дотад није доживео оволико бола и патње, позвао је
моћног самураја Раика Минамотоа12 у помоћ.
„Раико, у планини Ое живи демон који нам наноси много штете и
бола народу. Иди, и заустави га!”, наредио му је цар.
Раико се поклонио уз највеће поштовање и одмах се дао на посао.
Придружио му се и Хошо Фуђивара13. Знали су да им је потребна сва
могућа помоћ како би победили најмоћнијег демона у царству, и стога
су послали по четири најчувенија самураја. То су били Садамицу Усуи,
Суетаке Урабе, Цуна Ватанабе и Кинтоки Саката14. Састали су се и дуго
размишљали како да победе моћног демона. Пре пута помолили су се
боговима за срећу, храброст и мудрост. За помоћ у задатку који им је
предстојао молили су се божанској тројци, Хаћиману Ивашимизуу,
Мјођину Сумијошију и Гонгену Куманоу.
На стрмим обронцима планине Ое постоји мрачна пећина, у којој је
живео демон кога су намеравали да убију. Међутим, ниједан ратник ниЕћиго је данашња префектура Нигата, и истоимени град на обали Јапанског мора.
(Прим. прев.)
12
Раико Минамото (948–1021) чувени је јапански војсковођа који је служио царске
регенте из клана Фуђивара и био је познат по својој снази и бистром уму. (Прим. прев.)
13
Хошо Фуђивара (966–1028) постао је регент Јапана 986. године. Клан Фуђивара је
наследно владао уместо цара много генерација. (Прим. прев.)
14
Четири самураја из приче су јапанска верзија будистичке легенде о Четири небеска
ратника. То су, у највећем броју верзија, четири божанска бића која чувају свет, сваки на
својој страни света – на истоку, западу, северу и југу. (Прим. прев.)
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кад није успео ни да стигне до ње. Демон би с лакоћом чуо звекет оклопа и
напао би их без милости. Стога Раико Минамото се досетио да се преруше
у обичне планинске свештенике који су залутали на планину Ое.
Већ следећег јутра били су на обронцима планине, међу дрвећем
у шуми, одевени као планински будистички свештеници. Око глава су
имали завијене мараме, на леђима плетене корпе, а у рукама су носили
спиралне шкољке и свештеничке штапове. У корпама су крили ратну
опрему и мачеве, пажљиво скривене испод осталих свештеничких предмета и одеће. На свом путу су наилазили на разне људе из села који су
сакупљали дрва за потпалу, али како су се све више пели уз планину,
људи је било све мање. На крају су били сами, све док нису наишли на
три старца.
„Желимо да стигнемо до врха планине Ое!”, рече Раико, а три старца погнуше главе и одговорише:
„Преко овог брега је дубока долина, а после ње је стаза до самог
врха планине. На том врху живи демон! Тамо људи не залазе.”
„Ми свакако морамо да одемо тамо.”
„Ох... ”, уздахнуше старци.
„Али пре него што пођемо у планину, ваљало би се помолити боговима још једном”, рече Раико и у близини моста преко потока заби
бамбусов штап и подиже гохеи15. После тога су уз предводнике кренули
на пут. Раико и самураји су наставили да се пробијају кроз густу шуму,
јер није било пута који би пратили, све док једног тренутка водичи из
села нису рекли:
„Mи не можемо да идемо даље од овог брда. Молимо вас, опростите”, и пошто су им самураји захвалили на помоћи, сељани су се вратили
истим путем назад, кроз шуму.
Недуго затим самураји су се попели уз стену која их је извела на кршевиту висораван, пресечену неприступачним кањоном, који је требало
да пређу. Скрштених руку, Кинтоки Саката је констатовао:
„Преко овог кањона нема никаквог прелаза.”
Окренуо се ка шуми, дошао до једног старог кестена, почупао с
њега лишће, поломио гране и, везавши их пузавицом, направио је дугачке мердевине, које је поставио преко као мост. Раико је био задивљен
вештином сапутника:
„Па ово је сјајно!”
Гохеи је штап с белим папирним тракама на врху који се користи у шинтоистичким и
будистичким ритуалима за прочишћење и да би се отерала зла коб. (Прим. прев.)
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„Ништа посебно”, одговори Кинтоки, „док сам био познат по имену
Кинтаро16, наилазио сам на теже ситуације на планини Ашигара!”
Група самураја је полако кренула преко импровизованог моста. С
те висине било је страшно погледати доле. Затворили су очи, лагано напипавајући пут и с нелагодом прешли на другу страну. Затим су ишли
све дубље и дубље у планину, док нису наишли на три старца у дивљини.
Седели су око ватре, загревали саке и разговарали. Раико је био сумњичав, али није устукнуо. Сачекао је да га старци примете, а они су се окренули ка њима и један проговори:
„Шта сте се зачудили? Та ми смо стари, морамо да станемо да се
одморимо од пута. Приђите и ви да се угрејете код ватре.”
Самураји приђоше ватри, а онда други старац проговори:
„Овде имам један врло посебан саке. Када човек испије мало, постане изузетно снажан. Чак сто пута снажнији! Међутим, ако би га неки
демон попио, његова надљудска снага нестаје, он слаби и постаје попут
обичног човека! Мислим да вам може помоћи. Узмите боцу и наставите
својим путем.”
Старац је пружио боцу Раикоу, који је и даље био опрезан, па је
упитао:
„Ко сте ви, и одакле долазите?”
Старци су се насмешили и један по један се представили:
„Ја сам Ивашимизу из земље Јамаширо. Одговорио сам на твоју молитву.”
„Ја сам Сумијоши из земље Сецуцу. Одговорио сам на твоју молитву.”
„Ја сам Кумано из земље Ки. Одговорио сам на твоју молитву.”
„Пратите ову реку узводно...”, рекоше сва тројица углас, показујући
им правац, и нестадоше.
Раико је знао да су богови одговорили на његове молитве и да су
му дали посебан саке који ће му помоћи у борби с демоном. Као што
су богови предложили, самураји су ишли узводно уз реку. Што су ишли
даље и бивали ближи демоновом склоништу, река је постајала мутнија и
црвенија, и најзад црвена попут крви. Ускоро су наишли на лепу девојку
како плачући пере веш у реци. Спирала је крв с тканине. Знали су ко је,
девојка је била принцеза коју је демон отео из престонице. Када их је
угледала, зајецала је и заплакала.
Кинтаро (金太郎) народни је херој из јапанског фолклора, дете надљудске снаге, које
је одгајила планинска вештица на планини Ашигара. О њему постоје многе легенде и
приче, а име је променио према тадашњем јапанском обичају, када је постао пунолетан,
са 14 година. (Прим. прев.)
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„У ову демонску пећину је доведено десет отетих девојака. У почетку су и оне овако прале крвав веш, потом их је терао да пију саке с њим,
да би их на крају растргао и попио им крв!”, говорила је кроз сузе.
Раико је покушавао да је утеши:
„Не брините, принцезо. Ми ћемо се суочити с демоном. Покажите
нам пут до улаза у пећину.”
Оставивши веш на обали, принцеза их је повела. Демон Шутендођи
је живео на стрмој стеновитој планини у пећини са гвозденом капијом
на улазу. Око улаза је била гомила костију, а капију је чувао демонов
слуга. Кад је угледао прерушене самураје, слуга им се подругљиво обрати:
„Види, види, дошли су планински свештеници. Залутали сте мало?”,
рекао је облизујући усне, и одмах ушао унутра да их најави господару.
Грубим гласом Шутендођи проговори:
„Шта? Планински свештеници, изгубљени на путу? Та уђите унутра
да се одморите!”
Био је то огроман створ, налик човеку, висине осам ђакуа.17 Коса
му је била проређена, а у руци је носио гвоздени штап. У стопу су га
пратиле слуге Хигуруму, Цућигуруму и Мизугуруму, којима су очи биле
црвене попут жара. Раико се досети и понуди демонима саке, као поклон. Они је срдачно прихватише и халапљиво испише из пехара. Није
прошло дуго, и демони заспаше.
„Заиста магичан саке. Демони, обично отпорни на алкохол, заспаше
после једног пехара. Ако ми попијемо остатак, ојачаћемо”, рече Раико.
„Па хајде онда”, одговорише саборци.
Попили су само по један гутљај и осетили како им снага расте. Из
корпи које су носили извадили су оклопе и дуге самурајске сабље. Пришли су уснулом Шутендођију и видели како су му на челу у сну израсла
три рога, тело обрасло густом длаком, а из уста су му вирила два дуга
очњака. Раико је замахнуо својом сабљом, оснажен магичним сакеом
и ударио демона. Успео је једва да га посече. Шутендођи се пренуо из
сна, несигурно се придигао и покушао да ухвати самураја, али није био
довољно брз. Раико је још једном замахнуо, још јаче, и одсекао му главу.
Међутим, глава се искезила и полетела ка њему с намером да му одгризе главу. Срећом, Раико је носио самурајски шлем, који га је спасао
Ђаку је јапанска мера за дужину. Jедан ђаку је приближно 30 cm, што значи
да је Шутендођи био висок скоро 2,4 m. (Прим. прев.)
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од оштрих зуба. Још једном је замахнуо сабљом и убио демона. Остали
самураји су посекли ослабљене демоне и тако се крвави пир завршио.
Данас, у области Касагун, у околини града Ое постоји пећина за
коју се верује да је била скровиште демона, у којој на поду и даље стоје
утиснути трагови демонских стопала. На месту где је самурај Раико Минамото забио штап да се помоли саграђен је храм, а на обали реке Футасе, где су самураји нашли принцезу, и даље стоји окамењен веш.
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Луис Керол

БЛАБЛАЈЕДАРИЈА
Превела са енглеског Маја Радивојевић
JABBERWOCKY

БЛАБЛАЈЕДАРИЈА

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Беше то у вричас и танљиве јазајке
Сврдитлаше и гребенаше намактравом
Танчајне беху отрцпагајке
А узвишене зверке у звуку цвикиждравом.

„Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!“

„Блаблаједа, сине, чувај се!”
Раља што гризу, канџи спреда
Птица се ћијубица пази и клони се
Пароустог чапорједа.”

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

У руку узе мач разорносни
Љутог непријатеља дуго је тражио
Крај скривеног дрвета он је стајао
И мисли своје ту прекрајао.

And as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

Док у осиорним мислима је био
Блаблајед, жаравих очију што му
Из шуме невиделице испловио
И гргољио и јуришао низ шуму.

One, two! One, two! and through and through Је’н, два! Је’н, два! Дере кроз и скроз
Разорносни мач гушу му прекрати!
The vorpal blade went snicker-snack!
Блаблајед зјапи обезглављен сад
He left it dead, and with its head
Кочоперно јунак кући се врати.
He went galumphing back.
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„And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!“
He chortled in his joy.

„Скрати ли ти, Блаблаједа, јуначе?”
У загрљај скочи, гални мој сине!
О благаљеног дана! Ура, хој!
Смех му је стигао у вине висине.

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Беше то у вричас и танљиве јазајке
Сврдитлаше и лепираше намактравом
Танчајне беху отрцпагајке
А узвишене зверке у звуку цвикиждравом.

Преводиочева напомена:
Сви претходни преводи су ми познати, али сам се одлучила да свој превод
радим без консултација са постојећим преводима. Користила сам Керолова
оригинална објашњења и прилагођавала их.
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РЕЧНИК:
Блаблајед – Jabberwock
Вричас – brilling; means four o‘clock in the afternoon, the time when
you begin broiling things for dinner.
Танљиве – slythy; it means lithe and slimy. У нашем преводу: танано
+ глибљиво/лепљиво
Јазајке – toves; in Mischmasch: „a species of Badger [which] had
smooth white hair, long hind legs, and short horns like a stag [and] lived
chiefly on cheese“.
Сврдитлаше – gimble; to make holes like a gimlet. У нашем преводу:
сврдло
Гребенаше – gyre; Carroll wrote in Mischmash that it could mean – to
scratch like a dog.
Намактравом – wabe; In the original Mischmasch text, Carroll states a
’wabe’ is ”the side of a hill (from its being soaked by rain).“
Танчајне – mimsy; Humpty says it’s mixture of ’flimsy’ and ’misrable’.
У нашем преводу: танко, слабо + очајно
Отрцпагајке – wabe; Following the poem Humpty Dumpty says:
„’borogove‘ is a thin shabby-looking bird with its feathers sticking out all
round, something like a live mop.“ У нашем преводу: отрцано + папагај,
будући да се спомиње да може бити у питању и папагај.

Цвикиждравом – outgrabe; Humpty says „’outgribing‘ is something
between bellowing and whistling, with a kind of sneeze in the middle.“
У нашем преводу: цвиљење, кијање у средини и звиждање.
Ћијубица птица – jubjub birds; ‚A desperate bird that lives in perpetual
passion‘, according to the Butcher in Carroll‘s later poem The Hunting of
the Snark. ’Jub‘ is an ancient word for a jerkin or a dialect word for the trot
of a horse (OED). It might make reference to the call of the bird resembling
the sound „jub, jub“.
Пароустог – frumious; Combination of „fuming“ and „furious“.
Чапорједа – bandersnatch; A swift moving creature with snapping jaws,
capable of extending its neck. A ‚bander‘ was also an archaic word for a
‚leader‘, suggesting that a ‚bandersnatch‘ might be an animal that hunts
the leader of a group. У нашем преводу: каламбур чапор и чопор. Чапор
– архаизам; грудва смрзнуте земље која се издиже са тла. Osvane i siv dan
sa smrznutim čaporima ... blata po cestama (Ivan Kozarac)
Мач разорносни – vorpal sword; Carroll said he could not explain this
word, though it has been noted that it can be formed by taking letters
alternately from verbal and gospel. У нашем преводу: оно што носи
разарање, али и razor, као сечиво.
Скривеног дрвета – tumtum tree; Tumtum (Judaism), a person whose
sex is unknown. У нашем преводу: Непознати пол, јер су гениталије
скривене, отуд скривено дрво.
Осиорном – uffish; roughish, huffish, gruffish
Шуме невиделице – tugley wood; Carrol did not provide the accurate
explanation, it may refer to darkness.
Кочоперно – galumphing; possibly galloping + triumphant.
Гални – beamish
Благаљеног – frabjous; Possibly a blend of fair, fabulous, and joyous

ЛУИС КЕРОЛ (Charles Lutwidge Dodgdon, 1832–1898) био је један
од најчитанијих енглеских аутора, ерудита који се бавио и логиком,
математиком и фотографијом. Његова напознатија дела су романи
Алиса у Земљи чуда, као и наставак Алиса с оне стране огледала. Доџсон
је од малих ногу био склон писању, па су му тако први радови били
објављени у породичном часопису Mischmasch, а касније је публикован
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и у националним часописима. Године 1856. објављује поему Самоћа
под псеудонимом по ком га данас препознајемо, а који је игра речи,
чиме започиње своје језичко-текстуално путовање. Поред тога што је
остао упамћен по Алиси, у поезији је можда највише изводио језичке
акробације. Најзапаженији стихови су му: Лов на Снарка и Jabberwocky.
Лов на Снарка (The Hunting of the Stark), представља нонсенс спев са
свим карактеристикама жанра ког је родоначелник уз Едварда Лира.
Песма Jabberwocky постоји у неколико препева у региону и сваки је на
свој начин донео Керолову нонсенс језичку бравуру. Покушала сам још
једним препевом да веродостојно пренесем стихове.
Маја Радивојевић
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Доналд Антрим

СМАРАГДНИ СЈАЈ У ВАЗДУХУ
Превео са енглеског Боривој Герзић

За мање од годину дана изгубио је мајку, оца и – како је то некад,
а повремено и сад, осећао према Џулији – љубав свог живота; током те
године или, требало би рећи, током погубног суочавања с последицама
тих догађаја два пута је приман на психијатријско одељење Универзитетске болнице у Шарлотсвилу, где се, приликом сваког боравка, једног
у јесен, другог наредног лета, три пута седмично, понедељком, средом
и петком ујутру, пео на операциони сто и јецајући зурио у плафон док
би му лекари проверавали пулс, причвршћивали електроде на чело,
стављали мерач кисеоника на прст, а онда му забадали иглу у подлактицу и саветовали да, док машине пиште а анестетик капље низ цевчицу ка
његовој вени, броји уназад од сто; сада је, годину дана касније, возио ка
депонији да баци цртеже и слике које је Џулија направила у месецима
када се искрадала да води љубав с човеком због ког га је на крају напустила и удала се за њега, и да се реши своје колекције стрипова – није то
била никаква колекција већ кутијетина пуна стрипова – коју је чувао од
детињства. Одавно је заборавио на те старе стрипове; онда је, пре неколико дана, набасао на њих на прашњавој полици у дну гараже, тражећи
кутију с муницијом.
Било је влажно суботње јутро. Олуја је протутњала одмах по сванућу, али сад су киша и ветар стали, а сунце је обасјавало локве на друму
и сребрне кровове фарми и амбара који су светлуцали између дрвећа
док је он крстарио у прастаром плавом мерцедесу – ауто је био очев, а
пре тога дедин – крајем у коме је одрастао. Можда ће у повратку кући
стати на фарми Фокс ран да купи галон свежег млека. Или неће. Попио
би само чашу-две, а онда током месеца морао да остатак ископа из фрижидера и баци. Подсетио је себе да треба да усиса дневну собу и очисти
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ве-це у приземљу. Звао се Били Френч, и носио је у пртљажнику мерцедеса ловачку пушку браунинг 30-06 са засуном. Није био луд за оружјем
и није ишао у лов. Био је вајар и наставник ликовног у средњој школи.
Понекад би стао на путу кући из школе и пуцао у конзерве постављене
на натруле диреке ограде која је опасивала напуштени пашњак, где је,
са шеснаест година, у трави и корову, изгубио невиност са Мери Доун.
Годинама није мислио о Мери, а онда ју је, недавно, срео – изненађење,
изненађење, после свих тих година – у једном бару у Велију. Одмах ју је
препознао – сетио се њеног храмања – али она је његово име погодила
тек после неколико покушаја. Смејали су се томе, па ју је частио пићем,
онда је она частила њега, а сада ће доћи с друге стране планине, доћи
ће на вечеру.
Рекао јој је у пола осам.
На коловозу испред њега лежала је велика оборена грана. Налазио
се на малом сеоском друму, не много прометном, пречици између два
пута. Зауставио је мерцедес, откачио појас седишта и изашао из аута.
Грана рогача стајала је насред пута, нанесена ударом ветра. Била је дугачка и крива, зелена, с рачвастим гранчицама и мањим, трновитим
изданцима. Тестера и секира биле су му код куће, али можда ће бити
могуће грану повући за врх и некако је искосити – искосити можда није
била права реч – према ивици пута, бар толико да ауто може да прође.
Размакао је лишће и дохватио изданак који је штрчао. Није било цветова – сезона цветања је прошла – али махунарке рогача су проклијале и
мноштво семенки се расуло по асфалту.
Убио је једног комарца и обема рукама дохватио грану. Била је
влажна, а њен врх еластичан; савијао се кад би га повукао. Померио се
до дебљег дела гране, чврсто стао, па се поново сагнуо. После четири-пет
напорних повлачења учинило му се да је направио довољно простора да
ауто може да прође. Био је задихан, а кошуља му је била мокра и лепљива. Сео је у мерцедес и полако прешао у супротну траку. Тло уз ивицу
пута било је нагнуто и натопљено кишом. Док је обилазио грану, возећи
ивицом, ауто се занео улево и склизнуо с пута; изгледало је да се један
комад земље под њим одронио. Просто да човек не поверује: тако мало
склизнуће, а мерцедес већ понире. Онда су се точкови укопали, ауто
је нагло стао на косини поред пута. Били је нагазио на кочницу. Стегао
волан. Кад га је пустио, видео је на длану огреботину од гране. Цурила
му је крв.
„У пизду материну“, рекао је гласно.

Искључио је мотор. Претходне ноћи није спавао. Не због муња и
грмљавина – преглéдао је цртеже увијене у ролне и слике наслоњене на
зид што их је Џулија оставила у спаваћој соби на спрату, која јој је замењивала атеље. Све је то сада било набацано на задњем седишту.
Слике, помислио је седећи тако у ауту заглибљеном у блато, нису
биле толико убедљиве као цртежи, који су, мада мање-више прецизне
скице за своје уљане пандане, сцена из руралне Вирџиније – дрвеће у
пољу, исушено језерце, урушена кућа у планинској котлини – ипак, са
својим одважним брисањима, мрљама и многоструким линијама, одавали утисак нечега апстрактног и, у поређењу с темељно израђеним и
прерађиваним сликама, тродимензионалног. Чинило се да слике егзистирају попут необичних равних површи – подсећале су Билија на рану
америчку наивну уметност – а посматрајући их и, ономад, разговарајући
с Џулијом о њима, увидео је да је она намерно изобличавала светло и
сенке. „Трагам за нечим што није баш сасвим ту“, једном је рекла.
Плашио се да ће, ако се помери, својом тежином проузроковати
још један одрон – ауто је већ напредовао метар, метар и по, а насип
попустио два-три метра. Чуо је како негде тече вода. Недалеко одавде,
у шуми, постоји речица? Познавао је околину, или је бар тако мислио, а
она га је увек изнова изненађивала.
Обрисао је руке о панталоне. Пажљиво је повукао ручну кочницу,
па лагано отворио врата с возачеве стране.
У сваком случају – био је сувише разборит да би бацио њене цртеже и слике, међутим, сама чињеница да се налазе у његовој кући била
му је ужасна. Неко време је размишљао шта да уради с њима. Прво је,
наравно, покушао да јој их врати, али она му је рекла – током једног од
пет-шест телефонских разговора после свог одласка, пре две године – да
јој ти стари радови више нису потребни, а ни важни. „Више не сликам на
тај начин“, рекла је. „Сада се бавим потпунијим реализмом.“
„Фото-реализмом?“, упитао је.
„Ма не, ништа слично.“
Стајао је у кухињи у чарапама и гаћама, и пио бурбон и кока-колу
– пиће његове мајке. Лед је звецкао у чаши. Под је био таман и прљав,
требало га је опрати.
Џулија је рекла: „Били, опет пијеш.“
Ох боже, како безбедно изаћи из мерцедеса? Обронак је био стрм,
трава мокра. Шта и ако успе да се осови на ноге, а ауто склизне и преклопи га?
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Гурнуо је врата, потпуно их отворио и, придржавајући се за оквир
да одржи равнотежу, искотрљао се на падину. Јебеш Џулију. Требало би
да истог тренутка узме њене радове и заврљачи их у шуму.
У прегратку за рукавице имао је траву. Да није ту можда залутао и
неки лоразепам? Требало би сад да се попне уз брег са сувозачке стране,
провуче руку кроз прозор и узме из прегратка шта год да се тамо налази.
Али, ђавола. Тек што је кренуо да обилази око мерцедеса, читав ауто се
затресао. Били је посматрао како креће у нови пад – изгледало је као да
стреса блато с точкова – а онда се, тандрчући низ стрмину кроз муљ и
преко траве, зауставио у грмљу млечике у подножју брега.
Осетио је кап кише, онда још једну. Иако није било облака, Били је
осећао како се атмосферски притисак повећава. Смарагдни сјај био је у
ваздуху. Птице и друге животиње су се умириле; све је било непомично,
као што се некад дешава пред невреме. Размишљао је о Мери. У време
кад је успео да води љубав с Мери, давно, у средњој школи – она је била
у вишим разредима, он у нижим, сама та чињеница била је узбудљива –
већ је имала један абортус и једну брачну понуду.
Корачао је низ падину, клизајући се. Мерцедес је стајао у јарку између шуме и насипа. Опет је чуо жуборење воде – мора да је речица
у близини. Пажљиво је ставио руку у џеп и извадио телефон. Руке су
му биле потпуно изгребане. Гаража у којој је држао мерцедес налазила
се на другој страни Шарлотсвила, близу Маркове и Џулијине фарме, у
сваком случају било је то предалеко за шлеп-службу. Може ли да извезе
ауто горе на пут? Билију се чинило да нема довољно простора за маневрисање.
Дневне фрустрације, чак и оне велике, више му нису руководиле
животом, не онако као што се то догађало током дугачког периода. У то
време је био психотичан и узнемирен због свог јада, а сада му је било
тешко и да се сети како је тачно све то некад изгледало: не јада – њега је
имао напретек – већ жеље за смрћу. Скоро да је био дотле дошао. Имао
је напуњену пушку. Имао ју је спремну и при руци, неколико пута.
Осећао је да се олуја приближава. Можда би неко време могао да
вози поред пута. Сунце је било високо. Били је вратио телефон у џеп и
ушао у мерцедес. Изгледало је да је ауто у реду. Лагано је кренуо. Био је
у јарку, али је било могуће управљати. Није то била тешка вожња. Јарак
је лагано завио надесно и избио на правац који је Билија подсетио на
римски друм којим су он и Џулија дуго ходали током оног мучног одмора у Италији, у зиму пре него што је отишла.

Ишли су да виде Тијеполове слике и фреске. Пошто је у Вашингтону видео слику Бахус и Аријадна, Били је на сва уста причао о Тијеполу,
а и Џулији се свиђао. После Божића у Риму отишли су возом на север,
у Венецију, где су недељу дана провели шетајући се около по хладноћи,
проучавајући цркве и палате или лутајући Галеријом Академије, где су
обоје били одушевљени Отмицом Европе, мада из различитих побуда.
Џулија је била импресионирана сусретом удаљених облака и мора у
десном делу слике, док се Били усредсредио на надирући облак с леве
стране, у форми ружичасте и сиве спирале – изгледао му је попут печурке – који се из позадине распрскава увис, па на камени плато, где Зевс,
у обличју бика, заводи феничанску принцезу Европу, одевену у бело,
коју опслужују слушкиње. Облак прети да их све збрише, али Европа и
њена пратња као да су незаинтересовани, или тога несвесни. Она седи
на Зевсовим леђима као на престолу. Друга два бика чекају недалеко
одатле. Једна слушкиња чешља Европу, друга јој пере стопала; пастири и паж Африканац су у близини, а анђелчић лебди изнад свих њих и
уринира одозго, док се црна птица сместила на необичном округластом
облачићу који је однекуд долебдео принцези изнад главе.
Ево речице. Извирала је из шуме и отицала у бетонску канализациону цев, укопану испод пута. Део речице близу дрвећа изгледао је плитко.
Могао би туда да провуче ауто, преко и између камења. Али кад доспе
на другу страну, куда да се упути? Густо дрвеће било је свуда по насипу,
а пут зарастао у коров. Били је ипак опрезно напредовао. Разбудила му
се и знатижеља. Мерцедес је био низак и кад би точкови поринули, Били
би чуо и осетио како браник струже о камење. Дао је гас и кренуо не
попречно него узводно – можда би могао да прати речицу до неког поља
или нечијег дворишта узводно. Старачки дом у ком су његови родитељи
завршили живот налазио се близу пута којим је јутрос прошао, не на
малом уском друму већ на већем путу на крају друма који се спуштао с
брдâ ка граду. Видео је муњу у даљини и загледао се кроз шофершајбну у
тамне облаке који су сада пролазили небом преко планине Ефтон.
Укључио је светла и брисаче.
У болници је имао халуцинације. Сетио се како се у купатилу гледао
у огледалу – било је метално, не стаклено – и видео своје изобличено
лице. Није да је баш веровао у то што је видео, али, опет, и јесте: ту је
била, пред њим, његова искривљена, изобличена лобања. Док је сад улазио у шуму, Били се присетио да је дуго времена, времена закључаних
одељења, болесног мозга и поцепаних самоубилачких порука Џулији,
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осећао то жарење. Осећао га је на слепоочници. Знао је да је оно, некако, у исто време имагинарно и стварно, као неки позив, жудња, потреба
за метком. Наравно да је увек помишљао на браунинг, како га пуни и
репетира на поду дневне собе, или можда напољу у амбару, можда прво
распростревши цераду.
Амбар на брду иза његове куће – ту је он стварао своју уметност.
Кад није подучавао средњошколце да цртају, правио је велике хаотичне
инсталације које је називао својим гомилама отпада. Уз пушку, стрипове
и Џулијине радове, имао је, позади у мерцедесу, и платнени џак са двадесетак конзерви које је сачувао после пуцања на пашњаку. Намеравао
је да и њих употреби у једној инсталацији. Требало му је још конзерви,
али није толико јео конзервирану храну, а лична употреба материјала у
том раду била му је од кључног значаја.
Ствар с Мери била је у томе што је њено храмање било симпатично.
Није се много примећивало. Једна нога јој је била краћа. Били се сећао
како се шепурила ходником у средњој школи, пре тридесет година. Отац
јој је био сеоски доктор, онај који је у свако доба дана и ноћи знао да
устане из кревета и одвезе се у брда да лечи људе који нису могли да
плате или да сиђу у град. Мери је била годину дана старија од Билија,
али дозволила му је да јој завуче руке у панталоне. Возио би свој бицикл
Путем 250, поред Епископалне цркве, до њене куће. Увек је била сама у
кући. Била је изазовна и грациозна и неспутана. Сећао се како би стајала
на краћој нози, потпомажући се другом, савијеном, прстима додирујући
под, у пози играчице.
Требало би да среди ауто. Био је 1958. годиште, модел 220С, белог крова и сиве унутрашњости, а каросерија је већ дуго била прилично
зарђала, као и хромирани делови и шасија испод ње. Билија аутомобили
нису много занимали и није знао да би овај модел, сређен, вредео доста.
Људи су се нудили да га купе. Сетио се како се у њему возикао с дедом,
који никад није возио брже од четрдесет на сат. Деда је волео да прича како је тридесетих година возио свој стари форд коритом рукаваца,
тамо горе у брдима.
Били је потерао ауто преко једне избочине обрасле маховином и
преко малог водопада. Гране су очешале кров.
Пошто је Џулија отишла, како му је бивало све горе, ходао је и покретао се као да је на њега деловао неки јачи облик гравитације. Ваздух
га је одозго притискао и није могао да се искобеља из те ситуације. Понеких дана би се склупчао на поду и обећавао себи да ће ускоро, ускоро,

ускоро – биће то његов поклон самом себи – одшетати до амбара и лећи
с пушком.
Ауто је утонуо у воду. Не баш потпуно, али речица је надошла и
точкови су сада иза себе правили бразде. Мерцедес није имао снажно
убрзање и Били је једва управљао. Покушао је да пређе преко једног високог камена, или можда корена дрвета – било је тешко видети – а онда
су, изненада, нагло, предњи точкови поринули и ауто се заглибио и стао.
Били је притиснуо папучицу за гас. Мотор је турирао, ауто је почео
да се тресе, али се није мицао. Поново је дао гас, задњи точкови су се
завртели, запенивши воду и бацајући блато. Померио је ручку мењача у
лер. Један гром је ударио близу и гласно. Били се нагнуо преко седишта,
отворио преградак за рукавице и пипајући, потражио траву. Унутра се
налазила саобраћајна дозвола, као и бочица с пилулама, његов лоразепам; ту су му била и клешта (недавно је почео да припрема конзерве,
кривећи их и изобличујући пре пуцања), па џоинт и упаљач, као и дедине изношене рукавице за вожњу, које је Билијев отац сачувао у ауту
кад је деда умро, а које је Били ту оставио пошто је и његов отац умро.
Извадио је рукавице и опипао их, па их навукао.
С њима или без њих – није био сигуран шта му је боље.
Ставио је бочицу с пилулама у џеп кошуље, искључио мотор, брисаче и светла. Сетио се како га је јад испуњавао: свуда би ишао, у тим
данима, погнуте главе, укочено хрлећи напред, повећавајући бол самим
кретањем; али када би покушао да напипа место одакле бол долази, није
могао да га пронађе.
Без светлости фарова, шума је изгледала мрачна. Упалио је џоинт
и ауто је изнутра засветлео. Џулијине слике биле су на задњем седишту.
Радила је с танким четкицама и понекад се питао, гледајући је како
ради, на шта мисли док лагано наноси боју на платно. Издахнуо је дим и
посматрао како се млада стабла уз ивицу речице повијају под бујицом.
Говорила му је, док су заједно стајали у Академији, зурећи у Отмицу Европе, о том облаку који лебди над Европом, о његовој потпуној неповезаности са оним обичнијим облацима који су, свеукупно, доминирали сликом, о нежним прозрачним облацима на хоризонту, о вртлогу
тамног облака који се диже изнад стена. „Код Тијепола је све померено“,
рекла је. „Просторни односи су неусклађени. Не ради се само о томе да
људи и анђели лете кроз ваздух. Какав ми то свет посматрамо? У коју
год тачку погледао на његовим сликама, око стреми бескрају.“ Можда
је она предвидела његову сопствену невољу, његову кризу перцепције,
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када је, девет месеци касније, а онда поново наредне године, лежао на
операционом столу, јецајући и држећи болничарку за руку, док су га лекари припремали. Болнички плафон био је од белих панела, пуних флуоресцентних светала, а лекари су Билију изгледали као да лебде испод
њих, испод светала – као да су се они, лекари, спустили са небеса да
изведу ову електроконвулзивну терапију.
Неко се приближавао ауту. Прилика се кретала између дрвећа, тик
уз речицу. Био је то дечак с кишобраном. Мршав, у фармеркама, без
кошуље. Сишао је до обале и загазио ка ауту с кишобраном изнад главе.
Били је отворио прозор и киша је грунула унутра, квасећи га.
„Јесте ли ви доктор?“, казао је дечко.
„Доктор?“, рекао је Били.
„Лутер је рекао да је видео фарове. Молили смо се да дођете. Ви то
пушите траву?“
„Насукао сам се на овај камен“, рекао је Били.
„Видим“, рекао је дечак.
„Лепо сам напредовао, а онда – точкови су само пропали.“
„Па није баш паметно возити кроз речицу по олуји“, рекао је дечак.
Били је затворио прозор. Отворио је врата и искорачио. Камен је
био масиван и клизав; вода је надолазила. Изашао је и удаљио се од аута.
Још је на рукама имао дедине рукавице за вожњу и држао џоинт. Загазио
је у речицу и похрлио према обали, где су му стопала утонула у влажну
земљу.
„Добро сам“, казао је. „Успео сам.“
„Зар немате лекарску торбу?“, питао је дечак.
Изгледало је да има дванаест или тринаест година, попут Билијевих
ђака, али Били га није познавао.
„У питању је наша мајка“, рекао је.
„Ваша мајка?“
„Тамо је, горе.“ Наткрилио је кишобраном Билија, који је упитао:
„Шта јој је?“
„Рак.“
„Жао ми је“, казао је Били.
„Овамо је, горе“, рекао је дечак.
Није било потребе да закључа ауто и понесе кључеве. Били је ставио
остатак џоинта у џеп кошуље, заједно с пилулама – наквасиће се; требало је да га остави у колима, али сад је било касно – па је рекао: „Сумњам
да ћу моћи да јој помогнем. Треба то да знаш“, а онда ипак пошао за де-

чаком, идући неколико корака иза њега, до места где је малишан, кад се
појавио, прешао речицу. Били је посматрао како се дечак пробија кроз
воду, па је и он загазио за њим. Речица је била брза и дубока. Са аутом
ће све бити у реду, али можда и неће. Били се одупирао бујици и једва
је изашао на обалу, а онда су он и дечак наставили да се пробијају, клизајући се у блату и по маховинастом тлу, размичући грање пред лицем.
У једном тренутку Били је посрнуо, а дечак је држао кишобран над њим
док се није усправио. Кишобран је био бушан и искривљен, а вода с њега
сливала се Билију низ врат.
Прешли су преко једног брежуљка, а онда се спустили некаквом
стазом – можда је ту густиш некад био раскрчен – до травнатог пролаза између дрвећа. Стаза је водила до удолине. Ту се налазила колиба, заправо шупа, са улеглим кровом, малим четвртастим прозорима
и димњаком обраслим бршљаном. Колиба је имала трем, мада од њега
није много остало, само неколико дасака дигнутих на згомилано камење, без степеница ка вратима. Колиба је зачудо имала двоја предња
врата – једна поред других. Били није видео никакав пут у близини, нити
паркиран ауто, али је смеће било побацано свуда наоколо.
Дечак је поскочио на трем, затворио кишобран и отресао га, па затруптао неколико пута ципелама да скине блато. Били се с муком попео
на трем и стресао црвенкасти муљ с пета. Дечак је отворио лева врата.
„Довео сам доктора“, рекао је некоме унутра.
„Уведи га“, одговорио је мушки глас.
Дечак је придржавао врата. Били је морао да се сагне да би ушао.
Вода се сливала с њега. Понегде није било подних дасака, па је ваздух
био хладан, попут некаквог даха из подземља. Вода је капала кроз кров.
Два прозора, један на задњој страни колибе, други на бочној, пропуштала су слабашну светлост – окна, ако их је некад и било, нестала су.
Билијеве очи су се привикавале. Колиба је изнутра изгледала већа
него споља. Чим је ушао, спазио је, лево од врата, гомилу торби и кофера. Преградни зид пружао се средином, делећи колибу на два дела – то
је објашњавало двоја улазна врата – а била су ту и врата на преградном
зиду, кроз која се улазило у десни део колибе. Просторија на левој страни, где се налазио, могла је бити широка три метра и дугачка четири.
Камин и оџак били су у другом делу колибе.
У дну колибе, испод прозора, налазио се кревет прибијен уза зид. У
кревету је лежала жена, а човек стајао над њом. Човек је рекао дечаку на
трему: „Кејлебе, спусти тај кишобран и дај доктору нешто да се обрише.“
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Били је чуо како се отварају и затварају она друга врата, као и звуке
дечаковог кретања иза преградног зида. Готово физички је осећао како
се његова стопала крећу по даскама.
„Мучи се“, рекао је човек Билију.
Кревет је био старудија од гвожђа, с набаченим душеком. Жена је
била прекривена капутом, а гомила одеће замењивала јој је јастук. Киша
је прскала по прозорској дасци, али као да није падала на жену.
„Премештали смо је из угла у угао, читаве ноћи, изузев тамо где је
под пропао. Ова вода је прати“, објаснио је човек.
„Баш јака олуја“, рекао је Били.
Кретао се у цикцак преко оштећеног пода до кревета. Ципеле су му
шљапкале.
„Пазите да не пропаднете“, рекао је човек.
Човек је био ћелав и необријан – имао је тек израслу брадицу. Било је
тешко рећи је ли стар, или је можда његових година, а говорио је с нагласком који је Билија подсетио на говор са Апалачких планина, који је чуо
као дечак, с нагласком који сада није могао да одреди – није био локални.
„Пазићу“, одговорио је Били. Чинило му се да гледа као кроз маглу.
Капљице које су прскале по прозорској дасци јесу у ваздуху стварале
измаглицу, али било је то и од траве, која му је пореметила равнотежу и
мутила вид.
Пришавши кревету, сагнуо се и видео жену како дрхти испод капута
којим је била покривена. Затим се умирила. Врата на преградном зиду
су се отворила, дечак се појавио и пружио му влажну, прљаву тканину
уместо пешкира.
„Хвала“, рекао је Били.
Човек се обратио дечаку: „Иди и пронађи брата, реци му да је доктор стигао.“ Дечак је изашао на главна врата. Мушкарац је рекао Билију:
„Нисмо намеравали да се овде задржавамо.“
Стајали су изнад жене у кревету. Зашто није било столица? Чинило
се да су све ствари дотрајале и трошне.
Били је клекнуо. Човек је рекао: „Знам да се ништа не може урадити“, па је и он клекнуо.
Женине очи биле су склопљене, уста отворена. Кожа јој је била затегнута, а усне испуцале. Мушкарац је рекао Билију да већ неко време
није узимала ни храну ни воду. Погледали су се. У једном тренутку Билијево срце је почело брже да куца. Човек га је проматрао. Били је оборио поглед. Човек је рекао: „Ви нисте доктор, зар не?“

„Не, нисам. Жао ми је.“
„Али дошли сте.“
Били је објаснио: „Ја сам наставник у средњој школи у Крозету.
Кренуо сам ка депонији да бацим неке ствари.“
„Депонија се не налази овде горе.“
„Пут је био закрчен. Кренуо сам уз речицу и заглавио се у камењу.“
На трему су се зачули кораци. Врата су се отворила, а колиба затресла када су Кејлеб и његов брат ушли. Брат је био виши од Кејлеба, и
старији; носио је тамну кошуљу. Стали су, један поред другог – вода се
сливала с њих – у подножју кревета, а Били се сетио како је и он седео на
мајчином кревету када је умирала и давао јој час капи морфијума час
лоразепама, стежући је за руку и говорећи да ће му недостајати, док се
њено дисање успоравало.
Жена на кревету је уздахнула. Тамна коса расула јој се око главе.
Човек је рекао дечацима: „Идите доле до речице и довезите докторова кола.“
„Заглавила су се“, рекао је Кејлеб.
„И доктор ми је тако казао“, рекао је човек, и додао: „Доктор и ја
ћемо остати с њом.“
„Можда је бујица однела кола“, рекао је Кејлеб.
„Идите и видите.“
Браћа су се удаљила од кревета.
Човек је упитао Билија за име и, у том тренутку, Били није могао
да га изусти – замутило му се у глави. Пружио је руку и боље наместио
капут на жени, ушушкавши јој крагну око врата; пешеви капута допирали су јој скоро до стопала. Видео је да има чарапе. Стопала су јој била
мала. Дрхтао је.
Покушао је да удахне ваздух. Осећао је како се дедине рукавице
скупљају и смањују како су му се сушиле на рукама.
„Могу да јој помогнем“, коначно је рекао.
Пригушена светлост улазила је кроз прозор и пробијала се одозго
између кровних греда. Били је ослушкивао тихи звук кише. Машио се
руком за џеп кошуље и неспретно извадио бочицу с пилулама. „Ово ће
јој помоћи да се опусти“, рекао је.
Требало му је неко време да отвори бочицу. Завирио је унутра и
угледао пилуле. Помислио је да и сам узме једну, можда и више. Међутим, било их је мало па није. Упитао је човека: „Имате ли воде?“
„Воде?“, рекао је човек.
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„Постоји ли славина?“
„Не“, рекао је човек. „Иза куће је пумпа.“
Били је у једној руци држао отворену бочицу. Другу руку пружио је
према прозору. Протурио је руку да ухвати капи кише у затварач. Рекао
је човеку: „Гледајте шта радим.“ Онда је затварач принео жениним уснама. Сипао јој је једну кап, па другу.
Истресао је једну пилулу из бочице.
„Овако“, рекао је.
Нагнуо се над женом. Несигурно је држао пилулу између палца и
кажипрста, између уздигнутих шавова рукавице. Ставио је пилулу жени
иза доње усне, близу образа, а онда посегао да ухвати још кишнице. „Дајте јој воде с пилулама.“
Протресао је поклопац, па затворио бочицу и рекао човеку да јој
даје четири-пет пилула дневно. „Требало би да буде довољно да ово преброди“, рекао је.
„Врло сте љубазни, хвала вам“, рекао је човек.
После неколико тренутака, Били се одмакао од кревета. Газио је
по натрулим даскама, па отворио улазна врата. У даљини се зачула грмљавина. Киша је ромињала, па је застао на трему и покушао да сузбије
дрхтање.
Није ту реч о струјном удару, него о грчу мозга, изазваном ударом.
Даје се атропин, да одржи срце у раду. Па анестетик и, после тога, сукцинилхолин, који паралише тело. Неопходни су апарати за одржавање
животних функција. Чврсто приљубљена и напумпана манжетна за мерење притиска око глежња не дозвољава сукцинилхолину да допре до
стопала, где, услед електрошока, долази до грчења прстију. Глава и срце
повезани су жицама: глава са електроенцефалографом, тело са електрокардиографом. Гумена плочица ставља се међу зубе, а маска с кисеоником на лице. Анестетик има слаткаст укус; пацијент губи свест десетак-петнаест секунди пошто лек уђе у крвоток. Чим се то догоди, лекар
поставља електроде на чело. Оптимално је да удар и грчеви трају двадесет, тридесет, четрдесет секунди. Краће или дуже је мање делотворно.
У крви мора да има довољно анестетика да би се пацијент одржао у несвести, али не и превише, да натопи мозак и неутралише удар. Анестетик има краткотрајно дејство, а поступак се завршава за минут-два. Кад
анестетик изгуби дејство, наступа црнило, а онда, изненада, као да се
ништа није догодило, болничаркин глас пита: „Можете ли да ми кажете
где се налазите?“

Зачуо је буку и видео светла. Био је то мерцедес, долазио је према
њему дуж дрвореда.
Сишао је с трема и загазио у блато.
Дечак је возио, а његов брат је седео на сувозачком месту. Дечак се
зауставио испред Билија, баш као што би то учинио портир из ресторана. Отворио је прозор и узвикнуо: „Довезли смо ауто!“
„Довезли сте ауто“, рекао је Били.
„Замало да га бујица однесе низ планину.“
„Био сам убеђен да ће се то догодити.“
„Стигли смо на време“, рекао је дечак, а Били је казао: „Мајка ти је
заспала.“
Дечак је изашао, оставивши му отворена врата аутомобила. „Хајдемо“, казао је брату.
Хауба и кров били су прекривени лишћем, а свуда са стране по каросерији виделе су се огреботине и улубљења, тамо где се ауто очешао
о стене.
Дечак је показао: „Возите између оног дрвећа и не прелазите речицу. Пратите насип уз брдо. Код шина скрените лево. Ту се налази поломљена ограда. Прођите туда и возите кроз поље. Видећете напуштену
кућу с језерцетом. Прођите поред куће до капије. Пут је одмах ту, с друге стране.“
„Добро“, рекао је Били.
Посматрао је браћу како се пењу на трем, стресају блато с ципела и
улазе кроз десна врата у колибу.
Били је руком уклонио лишће са аута – прво с крова, онда са хаубе
– и повадио оно које се заглавило испод брисача. Ушао је у ауто. Киша
скоро да је престала. Затворио је прозор, за сваки случај. Изгребане руке
су га болеле испод рукавица, али је могао да држи волан.
Одвезао се из јаруге, а сиво небо се пружило пред њим. Чуо је бујицу како хучи с леве стране, и наставио. Недуго потом, нашао се међу
дрвећем и гранама које су му заклањале поглед. Видео је само одблеске
неба. Један јелен протрчао је испред аута и уплашио га, и неколико пута
је морао да се враћа и заобилази оборена стабла. Није знао колико је
далеко отишао, али је осетио како се, с његове десне стране, обронак
брда уздиже.
Нашао се на шинама и пре него што их је видео. Биле су прастаре
и пропале, обрасле у коров. Скренуо је улево и следио их. Мерцедес је
поскакивао, газећи по чворноватом корењу. После два-три километра,
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угледао је поље и ограду о којима му је дечак говорио и, иза поља, напуштену кућу и језерце. Престао је да стеже волан и, не журећи, прешао
преко натопљене траве. Стао је испред капије, померио ручку мењача у
лер, и изашао. Капија је била закључана ланцем и катанцем. Потегао је
катанац. „Јебем ти“, рекао је, и вратио се до аута.
Отворио је пртљажник и пронашао браунинг, отворио футролу и
извадио пушку. Узео је метак из кутије и ставио га у цев. Одмакао се
три-четири метра од капије, прислонио пушку на раме и нациљао. Један
хитац био је довољан. Катанац је одскочио и умирио се. Били је репетирао и избацио чауру, отишао до капије, скинуо изобличени катанац с
ланца, одмотао ланац са ограде и отворио капију. Однео је пушку, ланац
и катанац до аута. Вратио је браунинг у футролу, а катанац и ланац ставио у џак с конзервама. Пре него што је затворио пртљажник, отишао
је до места где је испалио метак. Требао му је читав минут да пронађе
чауру. Подигао ју је из траве, па убацио у џак са осталим стварима. Пре
него што је затворио пртљажник, отворио је кутију са стриповима. Није
извадио ниједан. Мање-више, знао је шта све ту има. Требало је да их дâ
неким дечацима. Затворио је пртљажник, извадио из џепа телефон, вратио се на возачко седиште, скинуо једну рукавицу и окренуо број 911.
Телефонисткиња је рекла: „Добили сте 911. Изволите?“
„Желим да пријавим жену на самрти, жену која умире“, рекао је.
„Реците ми, молим вас, ваше име, господине.“
„Зовем се Били Френч.“
„Где се налазите?“
Били се осврнуо око себе. Рекао је: „Мислим да сам у подножју планине Ефтон, али нисам сигуран. У неком сам пољу. Ту су једна напуштена кућа и језерце.“
„Можете ли да будете мало одређенији, господине?“
Били је рекао: „Жена је у колиби на планини. Тамо су човек и два
дечака. Идете кроз поље и дуж некаквих зарђалих шина. Има једна стаза
кроз шуму, или пут, тако нешто.“
„Потребна ми је тачна адреса, господине.“
„Тамо нема адресе.“
„Потребно ми је да знам где се та жена налази, господине“, рекла је
телефонисткиња.
„Не знам“, рекао је.
„Господине?“
„Нисам сигуран.“

Прекинуо је везу.
Искључио је телефон и ставио га у преградак за рукавице. Поново
је навукао рукавицу. Причврстио је појас, попео се на пут, па погледао
у оба правца.
Било је касно да вози до депоније. Мери ће доћи, а он мора да се
спреми. Намеравао је и да издинста зеца. Има ли још времена за то?
Лево или десно? Скренуо је улево.
Док је возио, одлучио је да још неко време задржи Џулијине слике.
Могао би да на тавану направи мало места, или да их наслаже испод
цераде у амбару.
Прешао је преко брда и спустио се. Планине су му остале с једне
стране, пашњак с друге. Небо изнад планина је светлуцало. Ускоро ће се
и сунце појавити и дан ће се поново заплавети.
Знао је да ће га пут одвести у познати крај, само ако буде возио
довољно дуго. Отворио је прозор и на лицу осетио поветарац. Влажан
светлуцави пут кривудао је преко благих падина, а дрвеће дуж пута изгледало је зеленије и бујније при све јачој светлости, и убрзо је један
ауто прошао поред њега у супротном смеру; мало даље низ пут наишао
је на познату кућу. Успорио је и стао на прилазу. Како се уопште толико
удаљио од своје куће? Отишао је скроз горе, иза Вајт хола.
Меки бели облаци и неколико птица били су у ваздуху. Коначно су
и севање и грмљавина престали.
Били је окренуо мерцедес, попео се на пут, погледао у оба смера, и
вратио се тамо одакле је дошао.

ДОНАЛД АНТРИМ (1958) један је од најзначајнијих савремених америчких прозаиста. После три успешна романа – Elect Mr. Robinson for a Better World
(1993), The Hundred Brothers (1997 – номинован за ПЕН-ову и Фокнерову награду), и The Verificationist (2000), објавио је мемоарску прозу The Afterlife (2006),
заправо биографију своје мајке (један критичар ће књигу сместили „негде између комедије и ужаса“). Године 2014, Антрим је објавио, по некима, можда и
најбољу своју књига до сада, збирку прича Тhе Еmеrаld Light in the Air (објављиваних у Њујоркеру од 1999. до 2014). У једној критици у Њујорк тајмсу назван
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је „најуврнутијим америчким прозаистом после Пинчона“. Похвале добија и
од самих колега писаца – укључујући Џонатана Френзена, Томаса Пинчона,
Џефрија Јуџенидиза или Џорџа Сандерса, који је за роман The Verificationist
рекао да је то „један од најпријатнијих, најдуховитијих, најперверзнијих, најкомпликованијих и најадиктивнијих романа у последњих двадесет година“.
Године 2019. Њујоркер објављује и Антримов аутобиографски есеј Everywhere
and Nowhere: A Journey Through Suicide. Антрим је добитник више књижевних
награда и стипендија. Тренутно живи у Њујорку.
Боривој Герзић
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Вили Серенсен

ПРИЧЕ
Превео с данског Радош Косовић

ПТИЦА У РУХУ ЖЕНЕ
Седела сам за мајчиним столом и листала сликовнице, и на свим
сликама биле су животиње; мислила сам да животиње могу да говоре
баш као људи, и желела сам пса с којим бих могла да разговарам, јер
била сам јединица. Али моја мајка се плашила паса, па сам добила акваријум с рибицама. Рибице нису говориле, али су отварале и затварале
уста као да хоће, и – можда због тога што је код њих увек било влажно
– очи би ми се овлажиле чим их погледам. После сам добила жуту птичицу с кривим кљуном, и птичица је певала по цео дан, и научила сам
да певам као она.
Али она није научила да пева као ја. Певала сам јој старе песме о
животињама које се претворе у човека кад их друго људско биће пољуби,
и пољубила сам своју птичицу, али она ме је ујела за нос својим кривим
кљуном и није се претворила у човека.
Доспела сам у школу, међу другу децу, и више нисам знала зашто
хоћу да претварам животиње у људе, кад људи већ има довољно; њихов
језик сам боље разумела, и сада сам научила да читам и пишем. Седела
сам за мајчиним столом и листала многе књиге, а у књигама више није
било слика.
Остала деца у школи личила су ми на птице, чаврљала су као оне,
али с њима ипак нисам могла да певам тако радосно као некад с мојом
жутом птичицом. Нисам веровала да ће се претворити у људе ако их
пољубим, јер већ су били људи, па нисам ни хтела да их љубим.
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Онда сам помислила да људска деца можда нису прави зрели људи
и да ни сама још нисам право људско биће. Расла сам па су почела да
ме боле колена, и приметила сам да ми је тесно у рођеној кожи. У огледалу сам видела да растем, али нисам марила за себе у сопственом лику.
Хтела сам да пред другим стојим као пред собом у огледалу, да познам
нечије мисли као своје. Сада сам учила све више речи, знала сам и неке
на страним језицима, а ипак више нисам говорила, што сам можда наследила од мајке, мада ми је заправо маћеха, јер она је стално ћутала.
У школи сам научила да су људи у почетку били животиње. Сетила сам се старих песама и питала да ли су се животиње претвориле у
људска бића кад их је неко пољубио. Тада су се сви насмејали, дечаци
најјаче, тим њиховим гласовима који су се мењали као да се претварају
у вукове. Учитељ се само осмехнуо за себе и изговорио речи које нисам
разумела, па их зато никада нисам заборавила: „Тада су људима сметале
животиње пошто нису били људи. Сада људи сметају самима себи пошто
нису животиње. Јер има разлике: животињи нешто може да смета, али
човеку могу да сметају и други и он сам.“
Од тог дана дечаци су ме стално јурили исплажених језика. „Хоћеш
ли да те пољубимо да постанеш људско биће?“, завијали су, и опкољавали ме, а ја сам им гребала руке до крви. „Ова је дивља мачка“, викали
су, и где год да се запутим јурцали су око мене вичући „Kissy, kissy, little
missy“, јер су сад били довољно паметни да знају да се на страном језику
пољубац каже kiss, а госпођица miss.
Један од дечака звао се Ролф зато што је био јачи од осталих, и њега
сам се највише плашила, чинило се да ми је увек за петама. Али када би
остали појурили за мном са својим „Kissy, kissy, little missy“, он би их отерао; имао је јачи глас од њих и могао је да их заглуши све скупа. Мени
се ипак никада није обраћао, пратио ме је као пас кад пођем кући, кад
изађем из школе изашао би и он, и стајао је испред наше капије гледајући
кућу, док сам ја седела у кући гледајући капију, јер ми у тим годинама
маћеха није дозвољавала да излазим. Али када би мрак пао и њен вид ослабио, ја сам ипак излазила, па смо ћутке стајали са обе стране капије, а
ја сам се осећала као некад пред огледалом, кад сам сањала о ономе чије
ћу мисли познати као своје. Али сада је било другачије, нисам морала
да размишљам о себи јер је он то чинио, док сам ја размишљала о њему.
Ипак нисмо могли само да ћутимо, иако би тако било најбоље, он је увек
хтео нешто да каже, али као да је заборављао језик чим изађе из школе,
необични звуци провлачили су му се кроз усне, и ја бих отрчала у кућу.

Али нисам могла да заспим, иако је била ноћ, чула бих га и видела како
се врзма тамо-амо на месечини, а нисам знала да ли хоће да ме заштити
од свих опасности, или само мотри да не побегнем.
Тако су ноћи пролазиле, јер знао је да моја маћеха хоће да напустим дом и нађем други. „Ти си изашла из кукавичјег јајета“, говорила је,
„и време је да напустиш гнездо.“ Нису ми се допадале њене речи, и када
сам одлучила да одем, позвала сам Ролфа, али он је тада већ био заспао
и само је режао у сну.
Други дом нисам нашла, јер домова није било, живела сам у цвећари и продавала руже и љиљане. Плату сам добијала у цвећу, али нисам
имала коме да га дајем, па је у мојој соби на тавану продавнице ваздух
био тежак од силних црвених ружа. Дању сам била буновна, ноћу нисам
спавала, а руже су жутеле на месечини.
Сваког дана у продавницу је долазио младић и куповао велике букете иако је носио униформу хотелског потрчка; имао је чудне неспокојне
покрете, а кад бих му окренула леђа да вежем руже, нагињао се над пултом, видела бих га у огледалу. Ташто сам претпостављала да мене гледа, док нисам схватила да посеже за касом како би се домогао новца за
цвеће. Правила сам се да то не примећујем, јер сам мислила да сигурно
има неког коме поклања букете. Али власник ме је позвао и запретио ми
отказом пошто су недостајале новчанице. Када је мој потрчко поново
дошао, рекла сам му да ништа више не смем да му продам, али да увече
може да се попне на мој таван, који је пун цвећа, мада је ваздух у мојој
соби постајао све тежи. Кад је дошао, није хтео цвеће, био је веома узбуђен, на ивици да се онесвести. Својим необичним крештавим гласом
рекао ми је да је у цвећару долазио због мене, јер тамо где он живи има
много ружа и љиљана.
Долазио је сваке вечери и говорио о ветру и времену, а мени се није
допадао његов крештави глас, и није ми се допадао његов немирни поглед. Једне вечери донео је два сребрна прстена и рекао да је један за
мене. Хтео је да ме однесе као на крилима, јер тамо где он живи расту
руже и љиљани, а пошто сам била сита увелих ружа и жутила месечине,
прихватила сам његов прстен, али руке су нам се обома тресле, па се
прстен откотрљао на под. Сутрадан је дошла сребрнарева ћерка и рекла
нам да припазимо јер су из сребрнарнице нестала два прстена. Увече
ми је донео накит од сребра и злата, а ја сам га изгрдила зато што је лопов. Тада се тако расплакао да му је глас омекшао: кад угледа блиставе
стварчице не може да се одупре искушењу, такве је ћуди, рекао је, прави
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је несрећник, када бих му само помогла да сакрије плен и пронађе доброту сакривену у њему. Загрлила сам његову хотелску униформу и дао
ми је први пољубац у мом још младом животу, али преображај о којем
сам сањала нисам осетила, нисам постала право људско биће, нити је
он, јер кад се зачуло куцање на вратима и када су се врата отворила да
пропусте полицијске униформе, он се провукао кроз мој тавански прозор и птичица је одлетела. Није ми донео ништа добро, накит је сијао на
месечини и мене су ставили иза решетака, као птицу.
Кад су ме пустили, отишла сам код сребрнара да га уверим у своју
невиност, а он је само стајао иза пулта са својом ћерком одмахујући
главом. На свим оџацима поред којих сам пролазила стајале су свраке
мрдајући својим поносним реповима и чаврљајући својим крештавим
гласовима.
Вратила сам се у кућу своје маћехе пуна злих мисли и жеље да поново видим Ролфа како би растргао мог потрчка. Али само сам маћеху
нашла, и видела да су јој године пролазиле као и мени, јер толико је
остарила да више није могла сама. „Кћери моја усвојена“, рекла је, „хтела сам да одеш из ове куће како би постала другачија од мене и добила
праву људску децу. А ипак ти нисам пружила другачији живот од мог,
јер примила сам те у кућу како бих волела своју несрећу у твојој, па сам
знала да ћеш се вратити.“
Промукло као врана говорила је моја маћеха, и људски глас никад
није тако звучао у мојим ушима. Схватила сам једну ствар: кад људи
морају да говоре да би се разумели, већ је прекасно. Заволела сам немост, сетила сам се рибица из свог детињства које су се само правиле
да говоре, и сетила сам се Ролфа, који ни реч није могао да превали
преко усана и задовољавао се чудним звуцима. Никада ни реч нисам
рекла својој маћехи, као што се ни она није обраћала мени; знала сам да
ћу, ако проговорим, морати да употребим зле речи, а било ми је доста
њене злобе. Целог дана нисам могла да је оставим, тек сам увече излашла у тамно двориште. Али лишће је свуда шуштало под мојим ногама,
па сам изашла на тихе улице где су уличне лампе сијале снажније од
месечине, и опет зачула шушкање иза себе. На трен сам га угледала на
светлости лампи, али нисам хтела да га видим, јер презрела сам људско
пузање. Ипак сам оставила одшкринута врата, јер већ сам била престара
да будем млада. Сикћући се надвио нада мном и пољубио моје хладне
и влажне усне својим, чврсто ми је стегао груди као да хоће да ме удави
и увукао ми се између ногу, и тада сам завриштала као што сам одувек

желела да вриштим, дивље као животиња, а његове бале су се сливале с
мене и гадан задах ми је испунио уста. Када сам дошла к себи он је већ
био отпузао, а исте ноћи моја маћеха је умрла, можда од страха због
мојих врисака.
Седела сам сама за маћехиним столом, прекривеним акваријумима с рибицама, тераријумима са змијама и стакленим кутијама пуним
пискавих мишева. Никада нисам напуштала закључану башту кад мрак
падне и уличне лампе се упале, али летњих вечери сам седела иза живице слушајући животиње које су напољу пролазиле. Нисам морала да
пољубим човека како бих препознала његово животињско рухо, а кад је
Ролф наишао, можда вођен старим сећањима, видела сам га чупавог и
на све четири, јер друге су љубиле његову чељуст. Полетела сам на липу
и цикнула, али не гласно као у младости, јер научила сам да се обуздавам. Он је ипак побегао, и чула сам га како завија, све даље и даље. Целе
те ноћи седела сам на липи гутајући преостале мишеве.

НЕПОЗНАТО ДРВО
Краљ је имао толико обавеза да никако није могао да се посвети
свом врту. Зато је морао да запосли вртлара, а онај којег је изабрао међу
стотинама других био је тако добар у свом послу да је сам научио латински како би могао да назива цветове њиховим правим именима. Чим би
својим крупним шакама дотакао земљу, било је то миловање на које је
земља брзо одговарала цвећем, и краљев врт се на крају толико испунио
цветовима да се земља морала ђубрити двоструко како би их све одржала, а ипак је у том обиљу сваки цветак имао баш ону боју и баш онај
миомирис који је требало да има.
Али у врту је расло дрво чије је високо стабло било и чупаво и клизаво од маховине, а чије је гране од раног пролећа до ране зиме красило мноштво белих цветова, тако чудесно блиставих на светлости да су
скоро засењивали сунце. То је дрво било реткост краљевског врта, јер
није расло нигде другде на земљи, али вртлар ипак није много говорио
о њему, јер није знао његов латински назив, што је држао за пропуст у
познавању струке. Али своје цвеће, које уопште није било његово, волео
је колико и рођеног сина.
Тог сина је, наравно, спремао да га наследи у послу краљевог дворског вртлара с толико успеха да се дечаков нежни носић сам од себе на-
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бирао на сасвим другачији начин када би осетио мирис сваке различите
врсте цвета. А ипак је дечак стално деловао снуждено, можда зато што
у врту није могао да се игра лоптом због силног цвећа. Али иако му је
вртлар дозвољавао да сваког дана излази на улицу и игра се лоптом, он
је само шетао по краљевом врту, сваког часа набирајући нос на сасвим
други начин. Тек кад би стигао до непознатог дрвета, јединог на које му је
отац забрањивао да се пење, нос би му се збунио и почео да мрда као узбуђен дамар, толико је био необичан мирис тих сунчано светлих цветова.
Једног лепог дана вртлар је приметио да му је син нестао. Прво је
помислио да је најзад изашао на улицу да се игра лоптом, али на улици
је видео само балегу коју је коњ из запреге краљевских кочија сваког
дана остављао изван врта, како би вртлар лако могао да је покупи лопатом и употреби као ђубриво. Али овога пута вртлар је толико био узрујан
због нестанка сина да је оставио те жуте грудвице и дао се у потрагу
међу цвећем свога врта, иако ту није било места за дечака, те га заиста
није ни нашао.
А онда је најзад чуо глас свога сина, њему толико познат да би му
срце само од себе закуцало на сасвим посебан начин кад га чује. Али
сада је глас звучао тако чудесно лепо да му је срце затреперило као никад дотад. Похитао је ка непознатом дрвету, брзо колико су га ноге носиле, чак је и направио пречицу кроз веома леп цветњак. У крошњи дрвета
сијале су дечакове очи међу блиставим цвећем.
– О, сине – повикао је вртлар – како си успео да се узвереш уз клизаво стабло?
– Позајмио сам крампоне од електричара – одговорио је дечак поносно с дрвета. Његов отац је већ напола био омамљен чудноватим мирисом цветова, и није био сигуран да се неће онесвестити, али желео је
да му син пре тога сиђе, па је завапио у великом очају:
– Сиђи, сине, да не паднеш и не сломиш врат.
– Не могу да сиђем – одговорио је дечак – скинуо сам крампоне и
бацио их, да не бих повредио цветове.
Стари вртлар је сасвим заборавио на несвестицу и дао се у потрагу
за крампонима. Чак и када се мрак тако тешко спустио на његове очи да
више ништа није видео, и даље их је тражио да не губи време, али нигде
их није било у целом врту. Тада је почео да копа и тражи под земљом, па
када их је најзад пронашао у земљи испод непознатог дрвета, схватио је
да је толико далеко од дечака да му не може добацити крампоне.
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– Авај, сине – пожалио се – толико сам стар да ове проклете крампоне не могу добацити до висине с које си их ти тако лако бацио на земљу.
– Не мари, стари мој оче. Дивно ми је овде горе.
– Будаласти дечаче – повикао је вртлар љутитим гласом – кад мраз
дође и кад гране изгубе све латице, пашћеш и сломићеш врат.
– Не брини, онда ћеш само залити земљу тамо где сам пао, и ја ћу
израсти с расцветалим дрветом и седећу на врху певајући.
– Којешта, дечаче – рекао је старац и није знао шта друго да каже.
Кад је мраз стигао и кад је чедни снег пао, почеле су да снеже и
латице непознатог дрвета, лежале су на снегу тако блистајући да је бели
снег деловао скоро црно. Али када је и последња латица опала више није
било чега да држи дечака, па се стрмекнуо таквом силином да је пропао у земљу. Старац је заплакао и хтео да ископа синовљево тело, али
земља је толико била отврдла од мраза да је никаква лопата није могла
пробити. Тада је дуго говорио са самим собом, што је већ и приличило
његовим годинама, а никог другог није ни имао:
– Да залијем земљу, будаласти дечаче, чему то кад ће се вода одмах
заледити?
Ипак је залио земљу како је син тражио, али прво је угрејао воду,
надајући се да ће топла вода отопити мраз.
И непознато дрво је израсло тако брзо да дечак који је седео на врху
није стигао ни да успут стегне очеву уздрхталу руку. Облак чудесно миомирисних цветова узнео је дечака ка небу, сам ношен високим стаблом
изниклим из земље брзином експлозије, јер га је маховина чинила тако
клизавим да је трење било незнатно. И ново дрво је стајало поред старог,
као други представник своје врсте на свету, и највиши, пуно цветова сред
хладне зиме, тако блиставих на зимском сунцу да је дечак срећно запевао
иако је још био у летњој одећи, у кратким панталонама и без кошуље.
– Сиђи, сине – повикао је отац – знаш шта ће бити, пашћеш и сломићеш врат као пре.
– Не брини – одговорио је дечак престајући да пева – неће ми бити
први пут, а ти само залиј земљу где паднем, па ћу израсти с процветалим
дрветом и запевати на врху.
– Шта то причаш – забрундао је старац – зар никада нећеш одрасти?
Целог разузданог пролећа и целог топлог лета дечак је певао на
врху дрвета, а оба непозната дрвета тако су мирисала да су људи миљама далеко нањушили нешто чудновато. Сви су се сјатили да виде два дрвета, реткост краљевског врта, а и сам краљ, који је имао толико обавеза,
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довезао се у својој кочији и задржао довољно дуго да изврсном вртлару
додели орден, и још га срдачно упита за сина.
– Авај, господару – одговорио је старац са сузама у очима, на дрвету је од јутра до мрака, и више немам спокоја, јер већ је једном сломио
врат.
Тада се краљ насмејао и потапшао старог вртлара по рамену:
– Дечаци све могу да поднесу у тим годинама. И престолонаследник је више него једном морао да испашта због сломљене кључњаче кад
се превисоко пео на крушке моје супруге. Није пригодно да говорим о
себи. Али, ах, да сам дечак и да имам такво дрвеће на располагању! Волео бих да знам како се зову на латинском?
Али старац који је био изабран за дворског вртлара баш због свог познавања латинских назива није знао име дрвета које је уживало највећу
краљеву наклоност! И пошто се плашио да ће га најурити и раздвојити
од сина ако открије пропуст у познавању струке, одговорио је тихим гласом, као да му је непријатно да се размеће ученошћу:
– Arbor incognita – али то није било име дрвета, већ је само значило
да његово име није познато.
– Ви сте прави лаф – одговорио је краљ задовољно.
Када је краљ отишао, старац је пришао непознатом дрвету и повикао:
– Краљ је питао за тебе. Сместа мораш сићи.
– Како да сиђем? – повикао је дечак. И старац је тада уздахнуо, јер
није знао шта да одговори.
Али кад се јесен приближила и кад су прве латице почеле да опадају, вртлар се обратио начелнику ватрогасне службе, не да би позајмио
мердевине, јер није било мердевина високих као непознато дрвеће, већ
да би га замолио да пошаље своје ватрогасце с мрежом у коју би његов
син могао да скочи. Међутим, начелник није могао да пристане на тако
нешто уколико дрво није у пламену, и мада је вртлар на крају клекнуо
на под и стао да плаче и преклиње, начелник није могао да прекрши наређења задата једном за свагда правилником о ватрогасној служби, који
је био обавезан да поштује. На повратку је вртлар купио највећу секиру
коју је могао да нађе, јер одлучио је да обори дрво. Знао је да ће то бити
најтежи задатак у његовом животу, зато што је стабло било клизаво и
дебело, а ко би се усудио да му помогне у обарању дрвета које је имало
посебну краљеву наклоност?
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– Не обарај дрво – дрекнуо је дечак када је видео да отац прилази са
злокобном секиром – пашће и здробиће ти цвеће.
– Цвеће ће ионако увенути, јер ваздух је тако тежак да не може одавати свој мирис – одговорио је вртлар и ударио секиром, међутим, она
је склизнула на маховини и више засекла ваздух него дрво.
– Не сеци, оче, краљ ће те најурити, па од чега ћеш онда живети?
– Више нисам достојан да будем краљев вртлар, јер пред њим сам
изрекао лаж. – И вртлар је поново ударио, а секира се тако дубоко зарила у стабло да је није могао извадити. Тада је дечак тако очајно дрекнуо
да су све птице у башти цикнуле и одлетеле:
– Оче, не сеци, оче, дрво ће се срушити и ја ћу пасти и сломити врат.
– Дечаци све могу да поднесу у твојим годинама, и неће ти бити
први пут.
И вртлар је стао да вуче дршку секире, и најзад ју је извукао тако
нагло да се полеђушке срушио у цвеће, а неколико цветова му је остало
у коси кад је устао да замахне поново. Секао је целе ноћи – мада је половину провео извлачећи секиру кад се зарије. У магловитом јутарњем
часу дрво се срушило и дечак је тако срцепарајуће дрекнуо да је старом вртлару срце умало стало. Ипак је претрчао дуги пут дуж обореног
дрвета и зауставио се тек код његовог врха. Ту је била чудесно миомирисна хрпа белих цветова, и он је клекнуо у њу и упркос хитњи почео да
пажљиво склања беле латице, да случајно не ископа очи сину.
А на самом дну – где латице нису могле ублажити пад – лежао је
дечак сломљеног врата. Толико је брзо његов отац дотрчао на својим
старим ногама да топла крв још није престала да липти из велике ране.
Људи су надалеко чули страшни крик и силовити тресак када је
дрво пало, па су дохитали у великом мноштву, а и сам краљ се довезао
кочијом, а чак ни коњу није дао времена да остави своје жуте грудвице
на уобичајеном месту изван врта. Сви су са страхопоштовањем пропустили краљеву кочију, а када је искочио из ње, неки су повикали ура.
– Шта сте учинили са arbor incognita? – повикао је краљ љутито.
– Ништа, господару – прошапутао је старац док су му се сузе сливале низ образе. Тада је краљ угризао усну и заћутао, и он и сав народ
сажаљевали су старца који је имао цвеће у коси као да је махнит. И мада
је вртлар починио преступ против круне, краљ је понудио да га одвезе
на душевни преглед у својој кочији, и сви су га са страхопоштовањем
пропустили и викнули ура.
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Душевно лечење још се није завршило дана када је требало сахранити вртларевог сина на гробљу, но ипак су му допустили да присуствује.
Кад је стао поред отвореног гроба у којем је његов син лежао, тек посут
с три лопате земље, сви су видели шта се с њиме десило, јер је уздрхталим гласом замолио гробара да донесе чајник топле воде пре него што
затрпа гроб. Гробар је одмахнуо главом, али не да би га одбио, и упитно
је погледао краља који је лично присуствовао, а краљ је климнуо зурећи
у земљу чврсто стегнутих усана.
Дали су чајник старцу којем су се руке тако тресле да се вода пролила из цурка, али чим су прве капи пале на дечака у гробу, заслепљујући
и мирисан облак винуо се пред зачуђеним очима, узнесен маховином
обраслим стаблом толико високо небу под облаке да нико није могао
видети врх. Али чудесан миомирис раширио се по гробљу.
– Жив је – повикао је стари вртлар и пао на колена, покривши лице
својим крупним шакама.
Сви су погледали у страну несигурно се осмехујући, и нису знали
шта да кажу. Као што је и приличило, краљ је прекинуо мирисну тишину, накашљао се неколико пута и онда рекао:
– Чини се да је ово још један arbor incognita.
Те речи су завршиле на насловној страни сутрашњих новина, али
нису заузеле толико места да се поред њих не нађе и прича о старом
вртлару. Морали су да му дају отказ јер више није могао да ради у краљевом врту, али му је због великог знања латинског краљ подарио положај
помоћника гробљанског вртлара.
А гробљански вртлар није бадава био вртлар на гробљу, био је то
добар човек који ништа није захтевао од старца, већ га је пуштао да ради
шта хоће. И сваког дана, од јутра до мрака, људи су могли да виде онемоћалог вртлара како залива мирисно непознато дрво на гробу свога
сина, које се губило толико високо на небу да ниједан поглед није могао
допрети до врха.
– Чујте, још пева – говорио је свакоме ко би прошао, а они су климали, зурећи у земљу чврсто стегнутих усана.
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ВИЛИ СЕРЕНСЕН (Villy Sørensen, 1929–2001) био је писац, критичар и
филозоф, и спада у најутицајнија имена данског модернизма. Најпознатији је
по својим кратким причама и бројним есејима. Његов књижевни стил је инспирисан бајкама Ханса Кристијана Андерсена и алегоријским причама Карен
Бликсен (Исак Динесен), а јасно се види и Кафкин утицај. Серенсен се бави класичним модернистичким темама апсурда, подељеног сопства и усамљености
у модерном друштву. У његова најчувенија издања спадају збирке Чудне приче
(1953), Безопасне приче (1955) и Старатељске приче (1964), као и збирке есеја
Песници и демони (1959) и Ни-ни (1961). Добио је књижевну Награду Нордијског савета 1974, Награду Данске академије 1962, чији ће члан постати неколико година касније, и Награду Шведске академије 1986. године.
Птица у руху жене је из збирке Старатељске приче, а Непознато дрво из
збирке Чудне приче.
Радош Косовић
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Агњешка Кућак

ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
Превела с пољског Снежана Ђукановић

***
Нага, отворила ми је тајна врата.
Прошао сам кроз њих
у други свет.
У њему је сијао месец и лежала је она.
Као сребрна кашика за испијање месечине.
Нага, отворила ми је тајна врата.
Прошао сам кроз њих
у други свет.
У њему је сијао месец и лежала је она.
Као сребрна виљушка за набадање звезда.
Нага, отворила ми је тајна врата.
Хтео сам да прођем кроз њих
и вратим се.
Али и тамо је био свет, и месец је био и она.
Као сребрни нож за сецкање месеца.
Устала је, прекрила отвор својом светлом хаљином,
и оставила ме заувек у не знам
каквом свету.
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Eros XL

ФЛЕРТ
Погрешила је. Желела је да буде вољена
због мириса своје душе, а не Ив Сен Лорана.
Али мирис душе се најбоље чува у књигама,
у ковчезима од папира. У души је превише патње
да би се могла завести после смрти.
Погрешила је. Желела је да буде вољена
због деколтеа својих речи, али није их имала.
Па како су се могли срести између речи
које стоје иза свих дела и свих писоара
у ходнику осветљеном неонкама?
Било који цитат библиографске лепоте
засенио би ту лепоту без речи.
Погрешила је. Није се заљубио.
Зачитао се, али не у њу.
Студенткиња

У РИМУ
Из свих извора овде жудно пију
од гледања у лепо очи упијају лепоту.
А у светом граду све је свето.
Свети кампари, свети коњски реп
на Капитолу – света Петрова стопа
коју је Христ умио, а векови обрисали,
свети глас Каласове замире у цркви
– некадашњем борделу, свето сједињење
духова у подне и тела у ноћи.
51

Па где су ти духови? – питаш. Можда у сунцу.
Демон бестрашћа јавља се само у часу
кад се мачје зенице скупе, а сенка обуздава свет
као монах своју пожуду.
Где Дух свети бира своје анегдоте
и непрестано мења планове.
Бјонда

ЧЕКАЈУЋИ ПЛАВУШЕ
Чему те брзе хонде, дашак принципа,
неговани мишићи, препланула срца?
Чему бриљантин на мушким главама,
на црним очима црне наочаре,
као да је кроз њих већ прохујала ноћ?
Шта раде Италијани када се приближи лето?
Италијани чекају плавуше.
Због њих већ плачу све друге, достојне
као законски сан. Плачу мале, црне
као сумња. Дивне као њихов гнев.
Шта раде Италијани када се приближи лето?
Италијани чекају плавуше.
Оне са словенском слашћу и љупким
грешкама у говору, светле кô дан
или пак небо у бојама суза.
Шта раде Италијани када се приближи лето?
Италијани чекају плавуше.
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Нек сунце златом засија плавушама
И нека зажуде за туђом чежњом, за
етрурским призвуком у речи „дом”.

Шта раде Италијани када се приближи лето?
Италијани чекају плавуше.
Али плавуше су као морски ветар.
Оне нису никакав излаз.
Све плавуше се закључају
после три пољупца.
Сунчани

ДОЛАЗАК У ВИЗАНТИЈУ 1987.
То није земља за девице, вал жудње
тече између тезги накупаца
жељних да ноћ проведу поред хурије.
Икона од меса за мало новца
иконокластима се радо подаје.
Јефтина, мада је град вековима стар,
шверцовани кристал радо прима на дар
у њему види чудне туђе пределе.
Језик склизнуо у ружичасто уво
то је језик пламена на рукама
иконописца. У срцу је сад глуво
као што је ту било после Платона
кад га је цар протерао (од духа је
хтео покоравање, не иронију).
Земља је суд у ком Бог чува хостије.
Због једне речи раскол избије.
Све је у кристалу, ту и себе види
стару као вечност. Грешна и срећна,
„земљин покривач” бедрима заноси,
а Милосрђе полако поткопава
њена кола ватрена. На златном небу,
с Ником у ореолу, никад не губи
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рат догми са армијом арабески.
Крај ње је анђео, евнух небески.
Doctus

КОД УГОЛИНА
Много је књига у палати Герардеска,
звоно и стари сат на кули глади
а око куле библиотека
с подземним пролазом на њен други крај,
онај исконски, где илуминиране
ноге ђавола длакавог откривају
а лавиринт књига јесте само рај.
У свет се отуд враћа као из предела
non omnis tornar под гвелфском аркадом
ту треба да је крчма „Код Уголина“
јер ко је овде занат испекао
зуби му кажу да се вина напио
и шкампа најео.
Штагар је мртве деце, ал’ то је неважно
свашта се дешава кад се пије вино.
Просјак поред Арна продаће нам пар минута
сажаљења, а потом? – бескрајна сијеста.
Земља је само „Дантеова четврта песма“.
А Уголино? Вечно у библиотеци.
Мозак исцрпљује.
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ВРОЊЕЦКА*
Час пливања: „Држи се површине.“
Од оштрог хлора попуцале усне.
Рукама лагано отпор пружа вода
повлачи му тело кô жидовска брада.
Али спори, складни покрети рамена
расецају њене пожутеле стране
као да питају: „Мама, шта трепери
на дну те воде кô гомила сени?”
„У води се лако привиђају мртви
а вода жарко жели да их нахрани.
То само сенке што се туширају
поред зида плачу. Кад их плач прочисти
Одлазе кући. Ноћу се купају
јер то су им обећали у логору.
„Пливај полагано, ехо у овом храму
не престаје, ал никог не окривљује.
Пливање спаја и раздваја дланове
кô кад се молимо чисто и покорно.
Мери својим дахом као стихом свети
простор (кровна кипа и даље је ту)”
децембар 1996.

За време Другог светског рата у граду Познању немачка војска је претворила синагогу
у Улици Вроњецкој у базен за војнике. Ту је до дана данашњег остао градски базен, а
бројне генерације деце су управо у њему научиле да пливају.
1
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ДЕПРЕСИЈА
Многи на свету су умрли заређени у светој Депресији.
Несаница је њено правило, као и мукотрпно ћутање,
авај, непрекидни и црни трагови од жилета,
потпуни пост од хормона среће,
да би се у небо винуо – без журбе –
на празном облаку гаса.
Бити тако досадан, патити без Патње.
Немати шта да кажеш изнад тањира супе,
тек над десертом – пред терапеутом:
„Кад ноћу не могу да заспим, изговарам своју тужну круницу.
И осећам да неко лежи крај мене, и све мање га има
у понору постељине. Ускоро ћу га показати Вашој милости.
Знам да је то Анђео.
			
Анђео је доказ.“
Силвија

***
Она што није хтела шити од падобрана
венчану хаљину, можда ће једнога дана
управо у њој на другу страну неба пасти.
Она што са собом носи кључ од лифта
из зграде које одавно више нема,
попеће се једном до последњег спрата.
Она која је укротити облак над
кључалим лонцем са кромпиром умела
као да и даље седи међу нама.
Госпођа Кристина
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***
Расејано испустити наранџе
у још отворен гроб – какав фауx пас!
Начас у души познањске девојке
води се рат: дал’ за врећицом сунца
(тим дражим јер су купљене повољно,
и тим слађим јер би биле с бибером)
сићи као Орфеј, Енеја, Данте
међу преминуле? И с наранџама,
не с њим, вратити се мало згроженим
ожалошћеним?
		
Одлука: остати
		
и великом додати и мали жал.
Нико

***
Киша дуго добује по свему
и жели да зна да ли сам још ту.
Одговарам: Не, више ме нема.”
Али то је киша – мајстор зена.
Проливен с неба прозирном руком.
Седи и чуј бесплатну поуку
(Ко своју башту не одржава,
прекриће га жестоки, дивљи бог)
залуд понављај мало, тихо „да”.
то ће те уништити.
(Кап по кап, као те велике вечери
кад нам је накупац нудио цветове
али ми нисмо хтели те цветове
хтели смо читав живот.)
Нико
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МЕТРИКА
Некад је то кô повратак. Већ на прагу
пси машу репом и односе године
одсуства. Можеш им опет миловати
чуперке, стари сто, зарезе на драгом
зиду – рецке с датумом и именима
где смо се мерили кô деца, тежећи
да порастемо до највише линије.
Тако је и са метриком: станеш наспрам
папирног зида, датума и имена,
уверен да отуд можеш отрчати
са јаког пљуска назад у олук риме.
А некад је кô усуд који цезуром
затвори твој циљ и пренесе у други
стих, у ком више нема дома ни рода.
			октобар 1996.

АГЊЕШКА КУЋАК (Шчећин 1970) пољска је књижевница и преводитељка
италијанске књижевности. Објавила је збирку поезије Ретардација (2001), коју
су критичари прогласили за најбољу дебитантску књигу поезије из деведесетих година прошлог века, као и збирку Далеке земље. Антологија непостојећих
песника (2005), о томе како се млади људи у Пољској осећају дезоријентисано. Аутор је збирке прича Анимула бландула (2007), књиге за децу под називом
Доживљаји мачка Мурмуранда (2006), као и неких високо оцењених превода
укључујући Дантеову Божанствену комедију и Петраркине Сонете.
За превод Дантеових Пакла и Чистилишта освојила је Награду Феникс,
за збирку Ретардација Награду удружења издавача, а за научну публикацију
Данте у очима романтичара: рецепција Божанствене комедије код Мицкјевича,
Словацког, Красињског и Норвида Награду премијера.
Ради као научни истраживач на Универзитету „Адам Мицкјевич“ у Познању.
Снежана Ђукановић
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Тенеси Вилијамс

СЛУЧАЈ ИЗГАЖЕНИХ ПЕТУНИЈА
ЛИРСКА ФАНТАЗИЈА

Превео с енглеског Дејан Ацовић
ЛИЦА:
ДОРОТИ СИМПЛ
ПОЛИЦАЈАЦ
МЛАДИЋ
ГОСПОЂА ДАЛ
Радња драме одвија се у продавници ситне робе, коју води власница, госпођица Дороти Симпл, двадесетшестогодишња девојка из Нове
Енглеске, веома физички привлачна, међутим, своју кућу и срце поставила је иза барикада од двоструког реда петунија.
Продавница се налази у Приманпроперу, у Масачусетсу, у културној орбити Бостона.
Радња започиње у рано јутро. Госпођица Симпл, из неког разлога
веома узрујана, управо отвара своју продавницу. Стоји у вратима, у таласу јутарње светлости, али њено лице изражава тугу и гнев. Позива полицијског службеника на углу.

ДОРОТИ: Позорниче? Позорниче!
ПОЛИЦАЈАЦ (довлачећи се до ње): Да, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: Хоћу да пријавим случај намерне и злонамерне саботаже!
ПОЛИЦАЈАЦ: Саботаже чега, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: Мојих петунија!
ПОЛИЦАЈАЦ: О, о, о. Шта под тим подразумевате?
ДОРОТИ: Управо оно што сам рекла. Можете видети и сами. Прошле ноћи ова кућа била је окружена божанственим двоструким редом
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петунија розе и светлоплаве боје. Погледајте их сада! Када сам јутрос
устала, затекла сам их у оваквом стању. Свака мала петунија намерно је
и злонамерно изгажена!
ПОЛИЦАЈАЦ: Господе боже! О, о, о!
ДОРОТИ: „О, о, о“, неће ухватити починитеља!
ПОЛИЦАЈАЦ: Шта желите да предузмем, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: Хоћу да ухватите петуниоцидног манијака који носи број
ципела 47.
ПОЛИЦАЈАЦ: 47?
ДОРОТИ: Јесте. То је величина стопала које је изгазило моје петуније. Управо га је премерио продавац обуће.
ПОЛИЦАЈАЦ: То је прилично велико стопало, госпођице Симпл,
међутим, бројни су људи са великим стопалима.
ДОРОТИ: Не у Приманпроперу, у Масачусетсу. Господин Који-тозна, продавац обуће, потврдио ми је да у граду нема човека који носи толики број. Свакако разумете колика је опасност дозволити манијаку да
се слободно шета. Свако ко може да згази нежну петунију, по моме мишљењу, кадар је и да удари беспомоћну жену или да шутне невино дете!
ПОЛИЦАЈАЦ: Даћу све од себе, госпођице Симпл. ’ђамо се касније.
ДОРОТИ (одсечно): Да. Довиђења. (Залупи вратима. Одлази до своје
тезге и нестрпљиво добује прстима, с ноктима налакираним у бледоружичасто. Канаринац се плашљиво огласи циком. Потом покушава арпеђо.
Дороти, канаринцу): О, умукни! (Потом покајнички): Опрости, молим
те. Живци су ми искидани!
(Издува нос. Звоно изнад врата звони, улази муштерија. То је младић, страховито крупан и претећег изгледа у малом простору продавнице
с папирним тапетама.)
Драговићу, пази мало, удараш ми главом у сијалицу.
МЛАДИЋ (доброћудно): Извините, госпођице Симпл, мислим да је
боље да седнем. (Мала столица ломи се под његовом тежином.)
ДОРОТИ: Боже, имај милости. Баш сте надарени за уништавање!
Претворили сте ми стилску столицу у иверје!
МЛАДИЋ: Извин’те, госпођице Симпл.
ДОРОТИ: Уважавам ваше сажаљење, ал’ то ми неће поправити столицу. Шта сте желели?
МЛАДИЋ: Хтео бих да погледам онај пар чарапа боје вина које имате у излогу.
ДОРОТИ: Које величине?

МЛАДИЋ: Стално заборавим. Али носим ципеле број 47.
ДОРОТИ (оштро): Која величина, рекосте? 47?
МЛАДИЋ: Тако је, госпођице Симпл. 47.
ДОРОТИ: О, ципеле су вам прилично блатњаве, зар не?
МЛАДИЋ: Имате право, госпођице Симпл, изгледа да јесу.
ДОРОТИ: Прилично блатњаве. Као да сте синоћ угазили у свеже
заливену баштицу са цвећем.
МЛАДИЋ: Па, кад размислим, јесам, тако је.
ДОРОТИ: Изгледа да нисте чули за ужасни случај гажења петунија
који се одиграо прошле ноћи?
МЛАДИЋ: Заправо, нешто сам начуо.
ДОРОТИ: Од полицајца са угла?
МЛАДИЋ: Не, гђице. Нисам од њега.
ДОРОТИ: Онда, од кога? Он је једини упознат с тим, изузев – изузев
– изузев онога који је то учинио! (Пауза. Канаринац се оглашава испитивачки.) Ви – ви – ви сте то учинили!
МЛАДИЋ: Да, госпођице Симпл. Ја сам то учинио.
ДОРОТИ: Не покушавај да умакнеш!
МЛАДИЋ: Нећу, госпођице Симпл.
ДОРОТИ: Не мрдај док не дође полицајац!
МЛАДИЋ: Позваћете полицајца?
ДОРОТИ: Хоћу. Него шта ћу. За минут. Најпре бих волела да знам
зашто си то учинио? Зашто си изгазио моје петуније?
МЛАДИЋ: У реду. Рећи ћу вам зашто. Прво, зато што сте забарикадирали своју кућу – такође и своје срце – тим смешним двоструким
редом петунија!
ДОРОТИ: Забарикадирала? Своју кућу – своје срце – двоструким
редом? То је апсурдно. Немам појма на шта мислите.
МЛАДИЋ: Имам ја. Очигледно су веома деликатна, нежна, створења те петуније, али страшно су непријатељски настројене.
ДОРОТИ: Према чему то, ако смем да питам?
МЛАДИЋ: Према свему великом, или важном, што пролази поред
ваше куће. Ништа велико или важно не може се пробити кроз двоструки
ред петунија! Због тога живите сами с канаринцем, и почињете да га
мрзите.
ДОРОТИ: Да мрзим свог канаринца? Ја га волим!
МЛАДИЋ: Потајно, госпођице Симпл, желите да се птичји створ
угуши! Мрзите га скоро исто толико колико потајно мрзите своје пету-
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није.
ДОРОТИ: Зашто бих ја, зашто бисте ви, зашто би било ко мрзео петуније!
МЛАДИЋ: Наш анимозитет и деловање које је његов резултат,
најбоље су описани у песми коју сам једном приликом саставио на тему
петунија – и сличне флоре. Желите ли да је чујете?
ДОРОТИ: Претпостављам да би требало, ако је релевантно за случај.
МЛАДИЋ: У највећој мери релевантно. Овако иде:
(Тиха музика)
„Како гледају прекорно петуније
на оно што у књигама није.
Цветови ови заиста дивни
на свет спољашњи врло су кивни.
Гледају оштро, кô Фридрих Ниче,
све што крај њих путем промиче.
У добро ил’ лоше оне смештају
гордога кита ил’ ласицу малену.
Видљиви јасно њих обузме презир
проста мушкарца кад виде шешир.
Ка земљи лепе обарају главе
мушкараца кад виде чизме каљаве.
Језик слободан, обично зезање
цвеља њих кô гаврана крештање.
Иако веле да свако се може забавити
неће се они у игру лако ухватити,
за њих је чак и јурка невина
ствар опасна – врата отвара паклена!“
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Шта мислите?
ДОРОТИ: Нетачно! Сасвим нетачно!
МЛАДИЋ (смејући се): За петуније сврстане у чете?
ДОРОТИ: Да, и поред тога, не мислим да било ко има право да намеће своје мишљење у облику отисака стопала на нечијим петунијама!
МЛАДИЋ (вадећи малу кесу из џепа): Спреман сам да извршим
обештећење у потпуности.
ДОРОТИ: Чиме?

МЛАДИЋ: Овим.
ДОРОТИ: Шта је то?
МЛАДИЋ: Семе.
ДОРОТИ: Семе чега? Раздора?
МЛАДИЋ: Не. Дивље руже.
ДОРОТИ: Дивље? Не треба ми то.
МЛАДИЋ: Зашто не, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: Цветови су као људска бића. Не може им се дозволити да
расту како хоће. Морају бити…
МЛАДИЋ: Сврстани у чете? Ааа. Разумем. Ви сте хортикултурни
фашиста!
ДОРОТИ (уз презриви уздах): Требало би да позовем полицајца због
оних петунија!
МЛАДИЋ: Зашто то не учините?
ДОРОТИ: Само због тога што сте искрено признали.
МЛАДИЋ: Није то разлог, госпођице Симпл.
ДОРОТИ: Није?
МЛАДИЋ: Прави разлог јесте то да сте очарани.
ДОРОТИ: Јесам ли? Стварно!
МЛАДИЋ: Јесте, стварно, госпођице Симпл. Упркос вашим покојним, непрежаљеним петунијама, ви сте очарани, ви сте заинтригирани
– ви сте уплашени!
ДОРОТИ: Ви сте веома уображени!
МЛАДИЋ: Сада, ако дозволите, поставио бих вам једно питање.
ДОРОТИ: Можете. А ја могу и да не одговорим.
МЛАДИЋ: Можете, ако хоћете. Али вероватно нећете хтети. Питање гласи: како ви капирате све ово?
ДОРОТИ: Не разумем – све шта?
МЛАДИЋ: Свет? Универзум? И ваше место у њему? Чудесни догађај
бити жив! (Тиха музика у позадини.) Да ли вам је икада пало на памет то
колико су мртви бројнији од живих? Њихова нумеричка супериорност,
госпођице Симпл, тако је страшна да свакако нећете моћи да нађете рачуницу која би представила гомилу испод линије и ону гомилицу изнад.
ДОРОТИ: Звучите као да желите нешто да ми продате.
МЛАДИЋ: Желим, желим, само причекајте!
ДОРОТИ: Ја стварно нисам заинтересована…
МЛАДИЋ: Молим вас! Минут вашег неизмерно драгоценог времена!
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ДОРОТИ: Добро. Минут.
МЛАДИЋ: Погледајте!
ДОРОТИ: Шта?
МЛАДИЋ: Ове ситне честице прашине у снопу априлске сунчеве
светлости која се пробија кроз прозор.
ДОРОТИ: Шта с њима?
МЛАДИЋ: Размислите само. Могли бисте да будете једна од њих,
да нисте она која сте. Могли бисте да будете једна од ових инфинитезималних честица прашине. Или било која од милиона и билиона и трилиона честица немуште, несвесне материје. Никада у стању да поставите
питање. Никада у стању да дате одговор. Никада у стању да радите, мислите, осећате било шта! Уместо тога, драга дамо, најређим и најневероватнијим случајем догодило се да сте оно што сте. Госпођица Дороти
Симпл из Бостона! Дивна. Хумана. Жива. Способна за мисао и осећање и
деловање. Сада долазимо до суштинског дела мог питања. Шта мислите
да предузмете у вези с тим, госпођице Симпл?
ДОРОТИ (која је понешто ганута, и поред изгажених петунија): Па,
доброта – грациозност – животност! Мислила сам да сте дошли да купите чарапе?
МЛАДИЋ: Јесам, али најпре хоћу нешто да вам продам.
ДОРОТИ: Шта да ми продате?
МЛАДИЋ: Нешто веома драгоцено.
ДОРОТИ: Морам најпре да погледам, пре него што потпишем закључницу.
МЛАДИЋ: То није могуће. Не могу да вам покажем узорке у овој
радњи.
ДОРОТИ: Зашто не?
МЛАДИЋ: Превише је драгоцено. Морате да закажете састанак.
ДОРОТИ (повлачећи се): Жао ми је. Сав свој посао овде водим.
МЛАДИЋ: Штета. Заправо, штета за обоје. Можда се предомислите?
ДОРОТИ: Не мислим.
МЛАДИЋ: У сваком случају, ево моје посетнице.
ДОРОТИ (запањено читајући): ЖИВОТ, А. Д. (Опрезно га погледа.)
МЛАДИЋ: Да, то ја заступам.
ДОРОТИ: Видим. Продајете часопис?
МЛАДИЋ: Не. То није штампана ствар.
ДОРОТИ: Али је нешто стварно, зар не?

МЛАДИЋ: О да, и ствар од велике важности. Али људи је занемарују. Због свог незнања купују јефтине замене. А однедавно се ривалска
компанија проширила целом земљом. Та фирма позната је као СМРТ,
А. Д. Њен производ долази у кутијама означеним са РАТ. Притискају нас
агресивним методама промоције. А на најпродаванијем производу стоји
ознака УЗБУЂЕЊЕ. Зашто тако добро пролази? Зато што ви мали људи
окружујете своје куће, а такође и своја срца, огавним тривијалним стварчицама као што су петуније! Ако бисмо их заменили дивљом ружом, не
би било ратова! Не, нема довољно узбуђења у свету без ратова! Због тога
смо покренули ову кампању гажења петунија, госпођице Симпл. Ми из
ЖИВОТ, А. Д. схватили смо да се морамо служити истим агресивним
методама промоције којима се служе у СМРТ, А. Д! Морамо показати
људима да малигне тривијалне мале петуније боље може уклонити ЖИВОТ, А. Д, него СМРТ, А. Д. Шта кажете, госпођице Симпл? Хоћете ли
да испробате наш производ?
ДОРОТИ (нервозно): Видите, овако стоји ствар – све што ми треба
набављам у Бостону и...
МЛАДИЋ: Шта набављате у Бостону?
ДОРОТИ: Видите и сами. Погледајте на рафовима.
МЛАДИЋ (испитујући рафове): Напрсци, конци, игле за плетење,
беле рукавице...
ДОРОТИ: Ситна роба. Ситнице.
МЛАДИЋ: Које живот значе?
ДОРОТИ: Управо тако.
МЛАДИЋ: Шта радите након радног времена?
ДОРОТИм: Водим преписку.
МЛАДИЋ: С киме?
ДОРОТИ: Са добављачима из Бостона.
МЛАДИЋ: Како потписујете писма?
ДОРОТИ: „Искрено ваша“. Као и увек. „Срдачно.“
МЛАДИЋ: Али никад с љубављу?
ДОРОТИ: С љубављу? Добављачима у Бостону?
МЛАДИЋ: Претпостављам да не. Мислим да треба да проширите
списак. Рећи ћу вам шта намеравам да урадим. Наћи ћу се с вама вечерас, на путу број 77.
ДОРОТИ: А не! Морам да завршим преписку!
МЛАДИЋ: Одложите је. Нађите се са мном тамо. Попићемо пиво у
Старлајт казину.
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ДОРОТИ (са бесним одбијањем): Али ја не пијем!
МЛАДИЋ: Али једете. Швајцарски сир на ражаном хлебу. Нема
везе. После идемо у вожњу кабриолетом.
ДОРОТИ: Где то?
МЛАДИЋ: На Сајпрес Хил.
ДОРОТИ: Тамо је гробље.
МЛАДИЋ: Знам.
ДОРОТИ: Зашто тамо?
МЛАДИЋ: Зато што мртви дају најбоље савете.
ДОРОТИ: Савете у вези с чим?
МЛАДИЋ: Са животним проблемима.
ДОРОТИ: Какве они савете дају?
МЛАДИЋ: Само једну реч: живите!
ДОРОТИ: Живите?
МЛАДИЋ: Да, живите, живите, живите! То је све што знају, само им
је та реч остала у речнику!
ДОРОТИ: Не видим какве има везе...
МЛАДИЋ: Рећи ћу вам какве. Има нешто што се може уписати смрти у заслугу. То је чудесни процес симплификације. Она чупа срце свим
противречностима. На пример, она пролази кроз речник својом апсолутно немилосрдном плавом оловком. На крају остане само једна страна – и на тој страни једна реч!
ДОРОТИ: Реч коју сте током ноћи чули на Сајпрес Хилу?
МЛАДИЋ: Реч коју сам током ноћи чуо на Сајпрес Хилу!
ДОРОТИ: О, о,о!
МЛАДИЋ: Али њу нико не чује док нема посла са мном. Имам патентиран тајни уређај који људима омогућава да је чују. Нешто што никад није прошло кроз Завод за патенте. Ипак, чудесан изум. Уопште нема
тежину и прозиран је. Лако се смешта у ухо. Ваши пријатељи неће ни
знати да га имате. Али ово гарантујем: чућете ту реч, нешто као удаљени
слатки шум лишћа на ветру!
ДОРОТИ: Лишћа?
МЛАДИЋ: Да, лишћа букве, или чемпреса, или траве на ветру! И
након тога више нећете бити исти. Не, заувек ћете се променити.
ДОРОТИ: Како?
МЛАДИЋ: Живећете, живети, живети! – И то не иза петунија. Како
вам се то чини, госпођице Симпл? Дороти? Договорили смо се? Вечерас
на путу 77?

ДОРОТИ: Где на путу 77?
МЛАДИЋ: Поред стабла дивље кајсије – тамо где је пукао зид – где
корење поткопава камење и тера га да се котрља.
ДОРОТИ: Чини се далеко. Чини се – нецивилизовано.
МЛАДИЋ: Јесте нецивилизовано, али није далеко.
ДОРОТИ: Како да дођем тамо? Којим превозним средством?
МЛАДИЋ: Позајмите бицикл од вашег братанца.
ДОРОТИ: Вечерас је састанак извиђача. Неће ми дати.
МЛАДИЋ: Прошетајте се онда, неће вам шкодити!
ДОРОТИ: Откуд знате? Могло би. Ја сам из Бостона.
МЛАДИЋ: Слушајте, дамо, бостонско стање ума јесте нешто чега
ћете се решити.
ДОРОТИ: Не без терапије за инсулински шок.
МЛАДИЋ: Доста врдања! Хоћете ли или нећете?
ДОРОТИ: Имам много посла. Морам да вратим неке књиге у библиотеку.
МЛАДИЋ: Још само овај пут: хоћете ли или нећете?
ДОРОТИ: Не могу да дам дефинитивни одговор – ја сам из Бостона!
МЛАДИЋ: Још једно помињање Бостона биће погубно! Дакле, госпођице Симпл? Не могу довека да чекам!
ДОРОТИ: Мислим да бих – могла.
МЛАДИЋ: Мислите да бисте могли.
ДОРОТИ: Хоћу рећи, мислим да хоћу.
МЛАДИЋ: Мислите да хоћете?
ДОРОТИ: Хоћу рећи, хоћу – хоћу!
МЛАДИЋ: То је већ боље. У здравље, Дороти. (Он се кези и излази,
залупивши вратима.)
ДОРОТИ: Довиђења. (Неколико тренутака пиљи расејано. Улази госпођа Дал.)
ГОСПОЂА ДАЛ (оштро): Госпођице Симпл?
ДОРОТИ: О! Опростите. Шта сте хтели?
ГОСПОЂА ДАЛ: Хоћу пар чарапа боје вина за мог мужа.
ДОРОТИ: Страшно ми је жао, али последњи пар је резервисан.
ГОСПОЂА ДАЛ: Резервисан за кога, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: За господина који заступа ову фирму. (Показује посетницу.)
ГОСПОЂА ДАЛ: „ЖИВОТ, А. Д.“? Пф, никад чула.
ДОРОТИ: Нисам ни ја. Али сада јесам. Сутра ће локал бити затво-
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рен због озбиљног реновирања.
ГОСПОЂА ДАЛ: Реновирања какве врсте, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: Хоћу да избијем све зидове.
ГОСПОЂА ДАЛ: Да избијете – шта? Нечувено!
ДОРОТИ: Јесте, да направим места за потпуно нову робу. Нешто
што нисам држала раније.
ГОСПОЂА ДАЛ: Какву робу? Оно у кутијама, госпођице Симпл, или
у оно у боцама?
ДОРОТИ: Ни једно ни друго, госпођо Дал.
ГОСПОЂА ДАЛ: Али све долази или у кутијама или у боцама.
ДОРОТИ: Све осим ЖИВОТ А. Д.
ГОСПОЂА ДАЛ: Па шта ће то онда бити?
ДОРОТИ: Не знам још. Али мислим да ће бити нешто неспутано,
нешто дивље и пространо као небо! Такође ћу променити и име радње.
Више неће бити „Ситничарница“ него „Силна Надахнућа“!
ГОСПОЂА ДАЛ: Благи боже. У том случају мене ћете свакако изгубити као муштерију.
ДОРОТИ: Тако нешто и очекујем.
ГОСПОЂА ДАЛ: И није вам жао?
ДОРОТИ: Жао? Ни најмање. Мислим да сам фасовала кожну болест
од вашег додира. Такође превише шмрчете. Треба да издувате нос. Или
још боље, треба да га ампутирате. Често сам се питала како вам прође
кроз блузу.
(Госпођа Дал дахће, унезверено се осврће око себе, потом хитро излази
напоље.)
Заборавили сте ваше поврће, госпођо Дал. (Оставља га испред врата.)
(Гласан ударац, оштар крик. Музика.)
Позорниче, позорниче!
ПОЛИЦАЈАЦ: Рекосте 47, госпођице Симпл?
ДОРОТИ: Нема везе, то је сређено.
ПОЛИЦАЈАЦ: Пријатељски? Вансудски, хоћете рећи?
ДОРОТИ: Пријатељски и вансудски. Саботер је извршио пуно
обештећење и случај је затворен. Хоћу да вас питам ово: како да стигнем до пута 77?
ПОЛИЦАЈАЦ: Пут 77? Тај пут је напуштен.
ДОРОТИ: Ја га нисам напустила. Где се налази?
ПОЛИЦАЈАЦ: У ужасном је стању, сав зарастао у растиње.

ДОРОТИ: Није ме брига. Где се налази?
ПОЛИЦАЈАЦ: Кажу да је бујица однела пола коловоза. Такође га и
ветар разара. Месечина током ноћи прави тако збуњујуће сенке те људи
губе правац, иду по опасним местима, чине страшне ствари!
ДОРОТИ: Као што су?
ПОЛИЦАЈАЦ: О, па бесмислена акробатика, запреге у ваздуху, нечувене песме певају, дестилују поноћна испарења у вино – играју паганске плесове!
ДОРОТИ: Чудесно. Како да стигнем тамо?
ПОЛИЦАЈАЦ: Упозоравам вас, госпођице Симпл, када једном одете
тамо, више вам нема повратка у Приманпропер у Масачусетсу!
ДОРОТИ: Ко жели да се врати овамо? Ја не! Није било спремнијег
кандидата за емиграцију од мене вечерас! Само хоћу да знам где је. На
север, југ, исток, или запад од града?
ПОЛИЦАЈАЦ: Тако је, гђице. У сва четири правца.
ДОРОТИ: Онда не постоји могућност да га промашим.
Полицајц: Тешко да постоји, ако желите да га нађете. Јел’ то све?
ДОРОТИ: Да, господине, то је све. Хвала најлепше. Збогом. (Музика. Дороти полако): Збогом заувек.

ТЕНЕСИ ВИЛИЈАМС (Thomas Lanier Williams, Tennessee, од позних тридесетих, 1911–1983), један је од водећих америчких драматичара који су се
појавили након Другог светског рата. Два пута је добио Пулицерову награду,
за драме A Streetcar Named Desire (1947) и Cat on a Hot Tin Roof (1955), као и
читав низ других признања. Његове драме баве се људским странпутицама, алкохолизмом, сексуалним и менталним поремећајима, физичком, менталном и
моралном корупцијом, и то скоро на опсесиван начин, премда, у исти мах, и
реалистичан и поетски. Његов лични живот био је испуњен менталним кризама, алкохолизмом и употребом дрога, као и бурним хомосексуалним љубавним
авантурама. Снови се, у Вилијамсовим драмама, сукобљавају са стварношћу а
бројне преокупације времена обележеног привидним просперитетом добијају
свој пуни облик на сцени и веома пластично представљају незрели идеализам
неуротичне средње класе.
Једночинка The Case of the Crushed Petunias настала је 1941. године и припада његовом обимном корпусу кратких драма.
Дејан Ацовић

69

Иван Андрусјак

ПЕСМЕ
Превео са украјинског Јарослав Комбиљ

***
већ су срезани коренчићи
врбе облепљени обалом
пуцају
роје се кô песак
прст
просечен уздуж
пупољак ће испљунути
разорани
ми се подајемо проповеди
брујимо
као гласови пчела
рођених да убадају
ми смо исти као оне
ми смо такође спремни
да штитимо своју дупљу
пресечену напола
јер
утопљени у грлу врба
ми смо прогледали и прегризли кору
и било нас је тако много
па дрвеће није издржало
и пробудило се
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***
гљиве
прорастају међу прстима
беле кô новорођенчад
ти си га спустила у воду
и вода ти
узвратила одраз
а месец се
угледавши тебе
онесвестио
понекад он почиње да се навикава
гаји жито и доноси га у шаци
бере плодове
и цеди из њих
првотни црвени сок
изводи коња на траве
змајем везене
целог живота све бележи
урезима на дрвећу
јер куд да се дене
ако си његову кошуљу
у крви месечној
штавила
да би мирис гљива
остао сачуван

ДРУКЧИЈЕ
караван воде обезглављено рало мозга
канонско време пресећи лишће дланова
ударати у тимпане обријати главу коврџавог дечака
и за ветром заветрином завет
скоро да су такви били наши идоли наши котрљани
наши нокти са китицама иђирота на крајевима рала
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сочио се кроз њих караван воде жвакао врхове трава
остављао иза себе пешчана гнезда као трагове фекалија
као гнезда небеских врана као глисте у жилама
иконостас твог дима надлежан је за суштину
дубље орати циметом замуљена плућа
испљувавати звезде које се сливају
трагове на стаклу остављајући
скоро да су такве биле наше сове целе ноћи тражећи ветар
и тек пред зору извирао је испод њих караван воде
полако и дуго за ветром заветром
завет

***
Из простора у простор израњају твоје птице
као вода у клепсидри из сна ничијег ока
овде маслачак венцима дефинише таленат и успон
у нежним длановима распрскавајући пролеће
овде се за страст мора дати себе и ставити
на олтар или на пањ размењујући јество
али од срца веће су капљице твојих суза
као речи у клепсидри извлаче на-жи-во
из венца од маслачка који је заклопио очи пред кишу
из длана претоплог вечитог из усана од маслачка
из љубави која је скоро љубав скоро наша
из прстију латице што се по леђима
сливају
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***
некад је
твоје име
одзвањало на мојим уснама
и успело да се скраси
као пупољак у срцу
а данас
Господе!
да ли је ово пролеће или није
санте светла
топе се у мојим очима
пупи ми на уснама
име призаборављено

ПРИЧА О КАМЕНУ
1.
пробудила се душа
крилима замахнула
и од земље се
није одвојила
нешто тешко је притиска
до земље сагиба
од земљине теже јаче
земљином тежом се појачава
пробудила се душа
али уоколо је ноћ
поглед се упире
у подножје облака
свећице звезда
погасио је ветар
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мразом окована
пуцају окна
мисли
2.
присетио сам се:
гнев је пламтео у души
нисам је приморао
да остане у мени
пустио сам је да се излије
у виду пожара
одгорела је
сагорела је
остала је шљака:
тврда и тешка
камен
3.
мати говори:
душу слушај
она никада
лоше неће рећи
а како да је слушам
кад је на души
камен
отац каже:
сваки посао
ради са душом
а са каменом на души
како
пријатељи жале
ех
продао је
душу ђаволу
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а ко ће је купити
ако је на души
камен
вољена моли
душу своју
поклони мени
дођи к себи!
на души је
камен
4.
отишао сам код лекара
душа боли
оперисали су ме
извадили камен
поклоните га замолио сам
поклонили су
ставио сам га у креденац
под стакло
на почасно место
а до јутра
камен је опет
уз душу прирастао
издржах и другу операцију
покупих каменчугу
бацио сам га у вражију матер
да се не зна
где ће да падне
трипут сам пљунуо преко рамена
и отишао
не осврћући се
а ујутру
опет камен
осетих на души
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после треће операције
у цркву сам камен однео
седам молитви
дао сам да се очитају над њим
изговорио сам молитву
и заспао спокојно
а ујутру
опет на души
камен осетих
5.
више
га нисам дирао
и сада свакодневно
откидам с болом
од вражије каменчуге
по комадић
па познатима и непознатима
у душе бацам
и надам се
да ћу га се некад
решити

***
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тако неосетно
пропадају данас твоји градови
као цигла
од које су рођени
набрекла и преморена
само пауци
сваке ноћи љуљушкају густину ваздуха
као да њихова брига
још може некога спасти
али ти знаш

да се ови зидови држе на ветру
само захваљујући њиховој паучини
лепљивој
као рањена птица
кад истекне крв
и накваси последњи коренчић
у циглу урасле траве
тада ће само град
сведочити о твојој самоћи
монументалној
као уз усне припијено
небо

ИВАН АНДРУСЈАК (1968), песник, прозаиста, есејиста, књижевни критичар, преводилац и журналиста. Књижевношћу је почео да се бави почетком
деведестих година прошлог века. Био је члан књижевног кружока „Нова дегенерација“. Објавио је 12 збирки песама, двадесетак њига за децу, 3 књиге есејистике, збирку књижевних критика, збирку прозних радова, као и низ прилога по
часописима. Такође је објавио тридесетак наслова превода са руског, енглеског
и пољског језика. Његова дела превођена су на енглески, немачки, пољски, српски и јерменски. Уврштен је у више значајних антологија.
Добитник је многих награда и признања. Учесник је бројних књижевних
манифестација.
Члан је Асоцијације украјинских писаца и Националног удружења
украјинских писаца.
Члан украјинског ПЕН центра.
Јарослав Комбиљ
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Махмуд Тејмур

КОМЕДИЈА СМРТИ
Превео са арапског Мирослав Б. Митровић
Доктор је у пратњи харемског аге1 ушао у собу болесног слуге, Мустафе Хасана. Соба је била прљава, са уским прозорчeтом кроз који су
улазиле танке нити блиставих сунчевих зрака. Намештај је био стар и
у стању распадања, посебно кревет од палминог лишћа на коме је био
прљав, исцепан чаршав и ормар чији јадан изглед није наговештавао да
у њему има било чега вредног.
Мустафа Хасан је био веома шкрт према себи па је током живота
уштедео две стотине златних фунти, које је пазио више него себе самог.
Лекар је болеснику опипао пулс, разголитио му груди и прегледао
плућа, а затим пригушеним гласом рекао аги да му остаје највише два
сата живота.
Једва да је лекар изашао, а болесник отвори очи и поче непрекидно
и изнемогло кашљати.
Мустафа Хасан је био у поседу покојног паше, власника палате,
који га је купио кад је био осмогодишњи дечак. Дечак је наговештавао
да је бистар и марљив, што је пашу обрадовало па је дао да га обуче
и васпитају, а затим је наложио да се оспособи за послове управљања
имањем и пољопривреде. Касније се показало да Мустафа Хасан ипак
није вредан ове повлашћене пажње, пошто подука није дала очекиване
разултате. Паша је био присиљен да га лиши високих задужења које му
је даривао, и презриво га је занемарио. Након смрти старог вратара Ам2
Мургана Мустафа је добио ту дужност.
Обављао је тај посао све до пашине смрти, када га је пашиница,
власница палате, из самилости пензионисала. Али после годину дана
притисла га је жестока болест, није било наде за излечење, и сада је био
на издисају.
1
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Ага: надзорник жена у харему (једна од титула) (Нап. прев.)
Ам: стриц (ар.), компонента арапског имена. (Нап. прев.)

Пошто је испратио лекара до врата палате, ага се упутио у господаричине приватне одаје на горњем спрату. Затекао ју је на сеџади3 како
чита суру Јасин4, а поред ње је седела учитељица Курана и слушала.
Када га је опазила, подигла је своје златне наочаре, окренула се ка њему
и знатижељно упитала:
– Шта је рекао лекар, Бешир-аго?
Бешир-ага је био дебео, попут вреће набијене лојем. На господаричине речи није одговорио јер се задихао од пењања уз многобројне
степенице, па се ханума узрујала и поновила питање. Ага је обрисао очи
претварајући се да је силно тужан, па госпођа повика:
– Кажи већ једном, да ли је умро Мустафа Хасан?
У том тренутку ага је повратио дах, поново почео нормално да
дише, па брзо одговори:
– Још није умро али, нажалост, испушта душу, господарице моја.
Низ госпођине образе потекоше две сузе. Затим је промрмљала гласом с призвуком скрушеног мирења:
– Ми смо Божији и Њему се враћамо5.
Учитељица Курана промуклим гласом проговори:
– Ево Фатихе6 за твоју душу, о Мустафа Хасане.
И њих троје почеше да рецитују Фатиху. Бешир-ага извади часовник, виде да је десет сати, па рече у себи:
– У дванаест ће Мустафа Хасан умрети... када топ означи подне.
Изашао је и упутио се ка болесниковој соби да би пазио на врата,
правећи се законитим наследником Мустафе Хасана који ће од његове
оставштине узети шта му душа иште.
Чим се проширила вест да је Мустафа Хасан на самрти, сјатише
се слуге са свих страна ка његовој соби. Тамо наиђоше на Бешир-агу,
који је забравио врата и седео испред собе, држећи у руци повелик штап
којим је махао кроз ваздух и претио сваком ко покуша да упадне унутра.
Почеше узрујано да запиткују:
– Да ли је Мустафа Хасан умро? Да ли је умро?
– Предаје душу – он им одговори охоло и презриво.
Пошто није било начина да уђу код Мустафе, људи се разиђоше,
осим неколицине који окружише агу и заподенуше разговор с њим.
Деца су разбила прозор на соби и окупила се у великом броју како
3
4
5
6

Сеџада: ћилимче, простирка на којем се муслимани моле. (Нап. прев.)
Сура Јасин: 36. поглавље (сура) у Курану. (Нап. прев.)
Куран 2:156. (Нап. прев.)
Фатиха: назив првог поглавља (суре) у Курану. (Нап. прев.)
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би посматрала Мустафу Хасана док умире. Један од њих, који је заузео
најбоље место испред прозора, врисну снажно бранећи се од насртаја
осталих:
– Стомак му се надуо скоро до плафона.
А други, пошто је опсовао оног првог јер их спречава да несметано
гледају, рече:
– Из очију му фрцају варнице, а из уста лије крв. Ватра. Крв. Ватра.
Крв...
Затим је побегао одатле понављајући успут своје речи и престрашено запомагао.
Остали дерани су га пратили; истрчали су на улицу и сваки је почео
да прича пролазницима о језивој смрти, онако како му је машта налагала.
Ага извади сат и виде да је једанаест, па промрмља себи у браду:
– Остао је тачно један сат до твоје смрти, о Мустафа Хасане. Ти ћеш
отпутовати на онај свет, а ја ћу се домоћи оног што ми се свиди од твог
иметка.
Окренуо се ка управитељу Ам Мадбулију, старом и честитом шејху,
и потајно му шапнуо на уво:
– За сат времена Мустафа Хасан ће умрети, шта да учинимо са његовом оставштином? Зар не би било најбоље да је поделимо слугама?
Шејх је задовољно климнуо главом. Међутим, правио се скромним
говорећи:
– Уради оно што сматраш да је добро, господару мој.
– Даћу ти ципеле, три галабије7 и ћебе.
– Бог ти подарио дуг живот.... Али зар нећеш одабрати нешто и за
себе?
– Нипошто... Кесу с новцем оставићу нашој господарици.
Њихов разговор је чуо послужитељ палате, па им се приближи и
обрати се молећиво аги:
– Молим те господару, немој мене заборавити!
– Нећу те заборавити, Османе. Даћу ти новe папучe. Покојник је
сакупио подоста скупих, црвених папуча.
Осман се обрадова због овога, па рече:
– Бог ти дао добра и благостања, господару мој. Али зар ми не припада и кашмирски шал?
– Свакако.
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Галабија: дуга кошуља за мушкарце. (Нап. прев.)

Осман пољуби агину руку у знак захвалности. Пошто је начуо овај
разговор, приближио се сакаџија Абд ел-Кави и проговорио повишеним
гласом, протестујући због тајне поделе:
– Ја сам покојнику много услуга учинио. Зар ми не припада нешто
од његове оставштине?
Ага повика:
– Да ли мислиш да сам те заборавио, дрзниче?
– Не дао Бог, господару мој. Све што тражим је неколико безначајних ствари:
Прво, црне чизме које су припадале покојном паши,
Друго, нови фес који је Мустафа Хасан купио прошле године,
Треће, свитак пругасте тканине од свиле коју је купио за Бајрам,
али је до данас није искористио,
Четврто,...
Ам Мадбули, управитељ, повика прекидајући сакаџију:
– Ти као да немаш намеру да другима оставиш ишта? Хоћемо да изделимо оставштину правично, овде је много послуге. Шта остаје шејху
Абд ел-Хају ел-Фикију, спремачу, и мајстору Алију, кувару, и његовом
шегрту, и господину Мутавалију, ђубретару...
Пробијајући се с великом муком кроз врата собе, зачу се слабашан
глас, као да долази из гроба; а то је болесник дозивао, те они ућуташе.
Ага устаде и рече, док му је хладан зној цурио са чела:
– Људи, приближио се час. Мустафа Хасан испушта душу. Хајде да
уђемо!
Отворио је врата и ушао, а за њим бану послуга. Сви приђоше болеснику и окружише кревет. Мустафа Хасан мало подиже главу, ухвати
Бешир-агу за руку и упита усрдно дрхтавим гласом:
– Шта је лекар казао? Чуо сам да причате о мојој оставштини... да
ли то значи да је ствар одлучена?
Бешир-ага сагну главу и ништа не одговори. Лице болесника побледе, а кроз тело му проструја снажна дрхтавица. Спопао га је напад
јаког кашља и одмах после тога је изгубио свест. Сви су помислили да
је скончао, па ућуташе из страхопоштовања и уважавања, а затим упреше погледе према аги. Он је схватио шта им је на уму па се приближи
Ам Мадбулију, управитељу, и шапну му на уво неколико речи. Овај је
климнуо главом, примакао се болеснику и увукао руку под јастук тражећи кључ од ормара. У том тренутку болесник отвори очи и Ам Мадбули хитро повуче руку правећи се да намешта чаршав.
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– Мустафа, дај ми кључ да ти извадим из ормара вунену галабију и
дебљи покривач, видим да се тресеш од хладноће – рече нежно и тихо
нагнувши се над болесником.
Болесник промрмља:
– Нема потребе за тим, Ам Мадбули. Хоћу да сачувам галабију и
покривач за будуће дане.
Затим је узео човека за руку и стао је нервозно трести, док му се
лице скупило као код детета које плаче. Гушећи се у сузама, рече испрекиданим гласом:
– Нећу умрети, о Ам Мадбули... Нећу умрети... Зар не? Осећам се
много боље.
Затим је отворио очи с крајњим напором и покушао да седне на
кревет.
– Желим да устанем и прошетам се по соби. Осећам да ми се повратила снага... Пусти ме, о Ам Мадбули... Нисам толико слаб колико мислиш.
Међутим, губио је дах, глава му је пала на јастук, груди се дизале
и спуштале грчевитим, дрхтавим покретима, очи му се избуљиле, уста
се на махове отварала и затварала упорно и молећиво тражећи ваздух.
Цело тело се затим затресло, из уста потече крв и покрети сасвим утихнуше. Ам Мадбули се примакао и покрио му цело тело. Затим је без
зазирања једноставно увукао руку под јастук, узео кључ и предао га Бешир-аги. Ага је наредио да сместа изнесу ормар из собе. Присутни су
пришли и напрегнули се да га подигну. После доста мука успели су да га
однесу до врата, али им је исклизнуо из руку и разбио се. Поједини су у
томе видели прилику да крадом узму нешто из њега. Други их опазише
па и они пружише руке, дижући скршене странице и отимајући шта су
могли да дохвате. Планула је отимачина око ствари и настаде општа
збрка и међусобна туча. До неба су се чуле галама, псовке и лупњава.
Ага се забрину за кесу са новцем – део који је наменио искључиво себи
– па неколико пута повика својим чврстим гласом да прекину отимачину. Али нико није на њега обраћао пажњу јер је незајажљив нагон за
пљачкањем толико буктао у њиховим срцима да су били глуви и слепи,
и претворили су се у гладне вукове који се међусобно боре за плен у
мрклој ноћи. Ага је схватио да је неопходно нешто учинити – па је засукао рукаве и упустио се у окршај грмећи гневно. Ћушнуо је овог, ногом
ударио оног, одгурнуо једног, угризао другог. Коначно је стигао до скршеног ормара, бацио своје огромно тело на њега заклонивши га тако од

погледа присутних, и пружио руку ка месту где је била кеса – тачно је
знао где се налази – и без муке је извадио. Затим је устао и оставио остале да деле што је претекло, свако већ према својој снази.
Ага је отишао господарици и жалостиво је обавестио о смрти њеног слуге. Затражио је од ње да покаже великодушност и покрије трошкове џеназе8 и погреба. Она му даде позамашну своту, он је узе и отперја у своју собу. Пошто је навукао резу, отворио је кесу са новцем –
плен од блага Мустафе Хасана – и изручио у крило све што у њој беше,
па пожудно и узбуђено изброја две стотине фунти. Када је завршио с
бројањем, задовољно је протрљао руке и пажљиво вратио новац у ормар
мрмљајући себи у браду:
– Ово је оно најлепше од твог иметка, о Мустафа Хасане. Најлепше
од твог иметка. Био си шкрт према себи како би други уживали кад умреш...
У међувремену слуге су завршиле с похаром. Понеле су свој плен и
оставиле мртваца самог, нико му више није правио друштво осим слупаног и празног ормара.
Истог дана у четири сата после подне кренула је џеназа за средовечног слугу Мустафу Хасана. Предводила ју је група слепих стараца
који су рецитовали промуклим гласовима: „Нема Бога осим Алаха“. Иза
носила с мртвацем ишла је скупина слуга са Бешир-агом на челу. Сви
су – осим аге – били у новој одећи и обући које су опљачкали из покојникове оставштине. Свако је био задовољан оним што је узео, осим Абд
ел-Кавија, сакаџије, који је гунђао свом другу:
– Толико сам услуга учинио покојнику, а ништа ми није оставио за
успомену? Погледај послужитеља Османа, сав у пругастој свили и носи
кашмирски појас. Погледај његов нови фес и црвене папуче. А ево га Ам
Мадбули, зар не видиш да има нову вунену галабију, и то поред новог
ћебета и туце чарапа... А ја? Шта сам ја узео?
Начелник Бујуми га погледа и упита:
– А шта си ти уграбио, о Абд ел-Кави?
Сакаџија Абд ел-Кави повика:
– Ништа осим ових огромних ципелетина које је покојник половне
купио за десет куруша на бувљој пијаци.
Ага се окрете према њему, пљуну на земљу и снажно загрме:
– Лажеш, проклета будало.... Бестидниче...

8

Џеназа: молитва за мртвог пред сахрану. (Нап. прев.)
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МАХМУД ТЕЈМУР (1894–1973). Рођен је у Каиру 1894. године у аристократској породици турског порекла чији су чланови, укључујући његовог оца и
брата, били познати ствараоци на пољу књижевности. Кратке приче на колоквијалном језику почео је да пише 1919. године и у арапском свету се сматра за
пионира жанра савремене реалистичне новеле. Он је најизразитији представник новог правца и школе који се јављају на почетку XX века у арапској књижевности – „Египатски модернизам“. Писао је и позоришне комаде, критике и
путописе и активно се бавио проблемима развоја класичног арапског језика. За
његово стваралаштво су карактеристични хуманистички приступ и однос према животу. Језик његових прича је жив, сочан и језгровит. За разлику од многих савременика, он је мајстор портрета. Код њега нема дидактичности већ ако
постоји нека поука, дата je на крају приче у поенти. Махмуд Тејмур је стекао
велику популарност у Египту и арапском свету и утицао је на многе касније па
и данашње приповедаче. Доста је превођен у свету.
Најпознатија дела: Шејх Џума, Чика Митвали, Хаџија Шалаби, Шејх Сајид
ал-Абит, Рагаб ефендија, Зов непознатог, позоришни комад Бомбе, историјска
драма Бесмртни љубавник и др. Прича Комедија смрти (Mahzala al-maut) преведена је из збирке Први скок (al-Waṯba al-ūlā, Каиро, 1937).
Мирослав Б. Митровић
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Елизабет Гаскел

ЧУДНО, АЛИ (МОЖДА) ИСТИНИТО

(ОДЛОМАК ИЗ ПИСМА РИЧАРДА ВИТИНГАМА, ПЛЕМЕНИТОГ)
Превела са енглеског Јелена Витезовић

Својевремено те је толико забавила чињеница да се поносим тиме
што водим порекло од оне Калвинове1 сестре која се удала за извесног
Витингама, декана из Дарама, да сумњам хоћеш ли моћи да разумеш
то поштовање према мојим угледним сродницима које ме је одвело у
Француску, како бих истражио регистре и архиве, будући да сам мислио
како би ми то могло помоћи да откријем бочне потомке тог великог реформатора, које бих могао назвати својим рођацима. Нећу ти причати о
својим мукама и доживљајима током овог истраживања; ниси достојан
да слушаш о њима; али нешто толико чудновато ме је задесило једне вечери прошлог августа, да бих помислио како је то био само сан да нисам
потпуно сигуран да сам био сасвим будан.
Због циља који сам ти поменуо, било је неопходно да неко време
проведем у Турсу. Пратио сам потомке Калвинове породице од Нормандије до централне Француске; али открио сам да ми је неопходно да добијем некакву дозволу од бискупа те дијецезе пре него што ми допусте
да видим извесне породичне папире, који су потпали под власништво
Цркве; и тако сам, будући да сам имао неколико пријатеља Енглеза
у Турсу, ишчекивао одговор на молбу коју сам упутио монсињору Де
_______ у том граду. Био сам спреман да прихватим сваки позив на дружење; али добијао сам их врло мало; и повремено нисам знао шта бих
са собом увече. Table d’hôte2 су служили у пет часова; нисам желео да
се изложим трошку и узмем приватну собу, није ми се допадала атмосЖан Калвин (1509–1564), француски теолог и реформатор протестантске струје; по
њему је назив добио калвинизам. (Прим. прев.)
2
Table d’hôte (франц.) – мени са суженим избором јела по фиксној цени; дневни мени,
јело дана. (Прим. прев.)
1
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фера вечере у salle à manger3, нисам умео да играм ни пул ни билијар,
а изглед осталих гостију није био довољно привлачан да бих био вољан
да се упуштам у било какво tête-à-tête4 коцкање с њима. Стога сам обично рано устајао од стола, и настојао да искористим што је више могуће
преосталог светла августовских вечери тако што бих жустро одшетао да
истражујем околину; средина дана је била превише врућа за то, и радије
сам је проводио лешкарећи на некој клупи по булеварима, лењо ослушкујући далеку музику и посматрајући с подједнаком лењошћу лица и
прилике жена које су пролазиле поред мене.
Једног четвртка увече, мислим да је то било 18. августа, отишао сам
током једне такве шетње нешто даље него обично и схватио да је касније
него што сам мислио када сам застао у намери да кренем назад. Желео
сам да направим круг; имао сам довољно добру представу о томе у ком
сам се смеру кретао те сам могао видети да ћу, ако скренем на узану,
равну стазу улево, скратити пут назад до Турса. И мислим да бих тако и
учинио да сам успео наћи излаз на правом месту, али стазе преко поља
скоро да не постоје у том делу Француске, а пут којим сам ишао, крут
и раван као нека улица, који се, уоквирен правилним редом топола са
обе стране, застрашујуће губио у перспективи, деловао је бесконачно.
Наравно, пала је ноћ, и био сам у мраку. У Енглеској бих можда и имао
неку шансу да видим светло у каквој колиби, свега поље или два далеко
од себе, и да питам њене укућане за пут; али овде нисам могао видети
тако добродошао призор; и заиста, верујем да француски сељаци лежу
у кревет с летњим смирајем; стога, ако је и било неких кућа у околини, нисам их видео. Напослетку – сигуран сам да сам ходао два сата
по помрчини – видео сам сумрачне обрисе шуме на једној страни ове
заморне стазе и, не обазирући се на све шумске законе и казне за оне
који ступају на туђе земљиште, нестрпљиво сам кренуо ка њој, мислећи
да ћу, у најгорем случају, наћи неки заклон – неко склониште где ћу
моћи да прилегнем и одморим се док ми јутарње светло не буде дало
прилику да нађем пут назад до Турса. Али саднице, на ободу онога што
ми је деловало као густа шума, биле су младо дрвеће, прегусто посађено
да би било ишта више до тананих стабала која расту тек до пристојне
висине, с ретким лишћем на врху. Наставио сам даље, ка гушћем делу
шуме и, кад сам тамо стигао, успорио сам корак, почевши да разгледам
око себе у потрази за неком пригодном јазбином. Био сам нежан као
Лохијелов унук, који је ражестио свог претка тиме што је себи направио
3
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4

Salle à manger (франц.) – трпезарија. (Прим. прев.)
Tête-à-tête (франц.) – лицем у лице. (Прим. прев.)

луксузни снежни јастук5: овај шипраг је био превише пун трња, онај је
био влажан од росе; није било потребе за журбом, пошто сам дигао руке
од сваке наде да ћу ноћ провести између четири зида; и натенане сам
одмеравао уоколо, верујући да мој штап неће пробудити ниједног вука
из летње поспаности, кад изненада угледах пред собом замак, ни четврт
миље удаљен; управо сам прелазио нешто што је деловало као древна
авенија (сада обрасла и неуређена), и када сам погледао удесно, видех
тај добродошли призор на крају те авеније. Велики, узвишен и мрачан
је био његов обрис наспрам сумрачног ноћног неба; било је и торњева
и кула и којечега фантастичног што се уздизало ка мутном сјају звезда.
А што је још битније, иако нисам могао видети детаље на згради према
којој сам сада био окренут, било је прилично јасно да светло сија у многим прозорима, као да се одвија нека велика забава.
„Они су гостољубив народ, свакако”, помислих ја. „Можда ће ми
дати кревет да преспавам. Не верујем да француски велепоседници
имају баш онолико запрега и коња као енглеска господа; али код ових
се очито окупило велико друштво, и неки од њихових гостију би могли
бити из Турса, и вољни да ме одбаце до Златног лава. Нисам горд, и уморан сам као пас. Неће ми бити испод части ни да стојим на задњем делу
кочије, ако буде морало тако.”
И стога, додајући мало жустрине и полета у свој корак, пришао сам
вратима, која су стајала отворена, врло гостољубиво, показујући велики
осветљени хол, целом дужином украшен трофејима из лова, оклопима,
итд., чије детаље нисам стигао да осмотрим, јер се, истог тренутка како
сам ступио на праг, појавио огроман вратар у чудноватој, старомодној одећи, некој врсти ливреје која је фино пристајала општем изгледу
куће. Упитао ме је, на француском (с тако необичним изговором да сам
помислио да сам налетео на неки нови patois6), како се зовем и одакле
долазим. Помислио сам да му то неће много помоћи, али, ипак, свакако
би било учтиво да се представим пре него што замолим за помоћ; стога
му одговорих:
„Зовем се Витингам – Ричард Витингам, ја сам господин из Енглеске
који је одсео у ______.” На моје неизмерно изненађење, дивово лице је
задовољно синуло, као да је препознао ко сам; ниско ми се поклонио, и
рекао (и даље оним истим чудноватим дијалектом) да сам добродошао,
и да ме одавно ишчекују.
5
6

Ликови из романа Вејверли (Waverley) сер Валтера Скота. (Прим. прев.)
Patois (франц.) – дијалекат. (Прим. прев.)
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„Одавно ме ишчекују!” Шта ли је тиме хтео да каже? Да нисам налетео на пребивалиште неког од својих рођака преко Жана Калвина,
који су чули за моја генеалошка истраживања, и обрадовали се и заинтересовали за њих? Али било ми је и превише драго што сам нашао
склониште за ту ноћ да бих сматрао неопходним да добијем објашњење
за то што сам лепо примљен пре него што почнем да уживам у томе. Баш
док је отварао велика, тешка battants7 од врата која су водила унутра из
хола, окренуо се и рекао:
„Видим да месје Жеанкилер није дошао с вама.”
„Не! Сасвим сам сâм; био сам се изгубио...”, и хтедох да наставим
да му објашњавам, када ме је он, потпуно равнодушан према сваком
оправдању, повео уз велико камено степениште, широко као неколико
соба, с масивним железним вратницама у тешком оквиру, на сваком
одморишту; њих је вратар откључавао са свечаном спорошћу старости.
И заиста, необично, мистериозно страхопоштовање од столећа која су
прохујала откако је овај château8 саграђен обузело ме је док сам чекао
да се масивни кључеви окрену у древним бравама. Готово ми се могло
учинити да чујем моћан налет жамора (попут непрекидног звука далеког мора, које се повлачи и враћа заувек и без краја) који допире из
огромних празних галерија које су се отварале са обе стране широког
степеништа, а које су се могле мутно опазити у тами изнад нас. Било је
то као да гласови генерација људи и даље одзвањају и круже по тихоме
ваздуху. Било ми је чудно, такође, што је мој пријатељ вратар, који је
ишао испред мене, масиван и нејак, узалудно настојећи да мирно држи
дугачку flambeau9 у својим онемоћалим старим рукама, био једини слуга
кога сам видео у овим огромним холовима и ходницима, или срео на
величанственом степеништу. Напослетку стадосмо испред позлаћених
врата која су водила у салон где је породица – или можда друштво, јер се
чуо велики жамор гласова – била окупљена. Хтедох да се побуним када
сам схватио да намерава да ме најави, прашњавог и прљавог од пута, у
јутарњем оделу које чак није било ни најбоље које сам поседовао, у овом
величанственом салону, у којем је било окупљено незнано много дама и
господе; али тврдоглави стари човек је очито био намерен да ме одведе
директно свом господару, и није обраћао пажње на моје речи.
Врата су се широм раскрилила, и био сам уведен у салон чудновато
испуњен бледом светлости, која није била усмерена на неку тачку, нити
7
8
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9

Battant (франц.) – крило од врата. (Прим. прев.)
Château (франц.) – дворац, замак. (Прим. прев.)
Flambeau (франц.) – бакља. (Прим. прев.)

је потицала из неког центра, нити треперила од било каквог кретања
ваздуха, али је испуњавала сваки угао и ћошак, тако да се све угодно
јасно видело; другачије од наше светлости гасне лампе или свеће, баш
као што се разликује бистрина јужњачке атмосфере од наше магловите
енглеске.
У први мах мој долазак није изазвао никакву пажњу, просторија је
била препуна људи, који су сви били обузети сопственим разговором.
Али мој пријатељ вратар приђе лепој средовечној дами, богато одевеној у оном старинском маниру који се вратио поново у моду последњих
година и, сачекавши прво с дубоким поштовањем док није обратила
пажњу на њега, саопштио јој је моје име и нешто о мени, колико сам
могао наслутити из његових гестова и изненадног погледа њеног ока.
Сместа ми је пришла, делујући изузетно пријатељски настројено,
чак и пре него што се примакла довољно близу да ми се обрати. А онда
– није ли то чудно? – њене речи и нагласак били су као у најобичнијег
сељака из земље. А ипак је изгледала толико високог рода, и била би
савршено достојанствена да је била само трунку мање немирна, да је
израз њеног лица био мало мање живахан и љубопитљив. Доста сам се
био завлачио по старим деловима Турса, и био принуђен да разумем
дијалекат људи који живе у Марше о Вендреди и сличним местима, иначе заиста не бих успео да разумем своју лепу домаћицу док је нудила
да ме представи свом супругу, поводљивом, господственом човеку, који
је био одевен још старомодније од ње, у потпуној крајности тог стила
облачења. Помислих како су у Француској, баш као и у Енглеској, провинцијалци ти који моду воде до таквих крајности да постају смешни.
Међутим, изразио је (и даље на patois) задовољство што смо се
упознали, и повео ме ка необичној и неудобној наслоњачи, у истом стилу као и остатак намештаја, који је могао бити постављен, без страха
да ће деловати као анахронизам, поред онога из музеја Клини10. Тада
је поново започела граја гласова на француском, коју је мој долазак на
тренутак прекинуо, и био сам у прилици да погледам око себе. Насупрот
мени седела је врло дражесна дама, која је у младости сигурно била
велика лепотица, рекао бих, и биће врло шармантна када остари, због
љупкости свог лица. Била је, међутим, ужасно дебела и, видевши њена
стопала подигнута на јастук испред ње, сместа сам приметио да су толико отекла да није била у стању да хода, што је вероватно довело до те
претеране embonpoint11. Шаке су јој биле пуначке и мале, али прилично
10
11

Музеј Клини у Паризу је Национални музеј средњег века. (Прим. прев.)
Embonpoint (франц.) – угојеност, дебљина. (Прим. прев.)
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грубе, не баш онолико чисте колико би могле бити, и свеопште узев нису
деловале толико аристократски као њено љупко лице. Хаљина јој је била
од изванредног црног баршуна, обрубљена хермелином, с дијамантима
набацаним свуд по њој.
Недалеко од ње стајао је најситнији низак човек кога сам у животу
видео; с тако савршеним пропорцијама тела да га нико не би могао назвати кепецом, будући да се та реч обично доводи у везу са неким деформитетом; али ипак, имао је такав несвакидашњи израз лукаве, чврсте,
светске мудрости на лицу који је кварио утисак које би његове деликатне, правилне ситне црте лица иначе произвеле. Штавише, мислим да
није био баш истог ранга као остатак друштва, јер му одело није било
прикладно за ову прилику (иако је он, очито, био позвани, а ја ненамерни гост), и један или два његова геста и кретње били су више налик на
манире неког неуког сељака него било шта друго. Да појасним шта хоћу
да кажем: његове чизме су очито виделе много пута, и врх, пета и ђон су
били изнова замењивани до крајњих граница обућаревих могућности.
Зашто би дошао у њима ако му то није био најбољи – заправо, једини пар
обуће? А шта је неотменије од сиромаштва? Затим, имао је непријатан
гест – приносио је руку грлу, као да је очекивао да ту нешто није како
треба; и приде још необичну навику – за коју мислим да је није могао
преузети од доктора Џонсона, пошто највероватније никада није чуо за
њега – покушавао је да се врати оним истим путем, по истим даскама
на које је већ једном стао када је прилазио неком делу собе. Поред тога,
да потврдим утисак, чуо сам у једном тренутку да су му се обратили са
„месје Пусе”, без икаквог аристократског „де” испред презимена; а готово сви остали у соби били су у најмању руку маркизи.
Кажем „готово сви остали”; јер неколико чудних људи је било позвано, осим ако и њих није, као и мене, ноћ затекла напољу, заправо. За једног од гостију бих помислио да је слуга, да није било невероватног утицаја
који је очито имао на човека за кога сам мислио да му је господар, а који
изгледа ништа није чинио а да га тај пратилац није потерао да то учини.
Иако величанствено обучен, господар је деловао као да му је неугодно
у тој одећи, као да је била начињена за некога другога; био је слабашан
али згодан човек, непрекидно је тумарао уоколо, и деловало је као да је
сумњив некима од присутне господе, што га је, можда, нагнало да буде у
друштву свог пратиоца, који је био обучен помало у стилу chasseur12 неког амбасадора; али то ипак није била одежда ловца; било је то нешто до
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12

Chasseaur (франц.) – ловац. (Прим. прев.)

крајности старовременско; чизме су допирале до пола његових смешно
малих ногу, и клопарале су док је ходао, као да су биле превелике за његова ситна стопала; а имао је и велику количину сивог крзна као обруб
на капуту, дворском огртачу, чизмама, шеширу – свему. Знате како нас
понека лица стално подсећају на неку животињу, било птицу или звер! Е
овај chasseaur (тако ћу га звати, у недостатку бољег назива) био је изузетно налик на великог мачка Тома, кога си често могао да видиш у мојим
одајама, и којем си се готово подједнако често смејао због неприродно
озбиљног понашања. Мој Том има сиве залиске – сиве залиске има и ловац: сиве длаке сенче горњу усну мог Тома – сиви брци крију усну ловца.
Зенице у Томовим очима се шире и скупљају онако како сам мислио да
могу само мачје очи, док нисам видео ловчеве зенице. Наравно, ма колико лукав био Том, ловац је имао предност у виду интелигентнијег израза
лица. Деловало је као да има потпуни утицај над својим господарем или
покровитељем, чије је лице загледао, и чије је кораке пратио с неком врстом непроверљивог интересовања, које ме је силно збуњивало.
Било је још неколико група у удаљенијим деловима салона, и сви су
били стара школа, сви узвишени и племенити, нагађао сам по њиховом
држању. Деловало је да се сви савршено добро познају, као да се често
сусрећу. Међутим, моја опажања је прекинуо онај врло ситан господин
с другог краја собе, који је прешао преко просторије како би сео поред
мене. Французи умеју лако да отпочну разговор, и мој пријатељ пигмејац је тако складно оправдао ову особину те нације да смо разговарали у готово поверљивом тону пре него што је прошло и десет минута.
Сада сам већ био потпуно свестан чињенице да је добродошлица
с којом су ме примили сви, од вратара па до живахне господарице и
питомог господара замка, била намењена за некога другог. Али био је
потребан или известан ниво моралне храбрости, којим се не могу похвалити, или самодовољности и разговорних талената некога одлучнијег
и паметнијег од мене, да разувери људе који су запали у овакву, по мене
толико повољну, заблуду. Па ипак, мали човек поред мене је толико задобио моје поверење, да сам напола помишљао да му саопштим у каквом сам тачно положају, и претворим га у пријатеља и савезника.
„Мадам је почела приметно да стари”, рече он, усред мојих неодлучних разматрања, бацивши поглед на нашу домаћицу.
„Мадам је и даље врло лепа жена”, одговорих ја.
„Али није ли чудно”, настави он, утишавши глас, „како жене готово увек хвале одсутне, или покојне, као да су небески анђели, док оне
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присутне, или живе...”, ту је слегао својим ситним раменима, и наглашено оћутао. „Можете ли да поверујете! Мадам увек хвали свог покојног супруга директно у лице месјеу; све док, заправо, ми гости више не
знамо куд да гледамо: јер, знате, карактер покојног господина Де Реца
је био на врло злом гласу... сви су чули за њега.” Да, али сви у Турену,
помислих ја, међутим, само сам промрмљао нешто као да се слажем.
У том тренутку пришао ми је господин домаћин, и са учтивим изразом, пуним нежног интересовања (као код људи који вас питају како
вам је мајка, до које им није ама баш нимало стало), и упитао јесам ли
чуо вести у скорије време о томе како је моја мачка. „Како је моја мачка!” Шта ли је хтео тиме да каже? Моја мачка! Зар мисли на кусог Тома,
рођеног на Острву Ман, и који би требало да тренутно чува моја одаје у
Лондону од продора пацова и мишева? Том је, као што знаш, у прилично
добрим односима с некима од мојих пријатеља, чије ноге користи као
стуб за трљање, без устручавања, и кога они високо цене због његовог
озбиљног понашања, и мудрог начина на које му очи жмире. Али како
је глас о њему могао да допре преко Ламанша? Међутим, морао сам одговорити на питање, пошто је господин пригнуо лице ка мом са изразом
учтиве бриге; и тако сам и ја наместио захвалан израз лица и уверио га
да је, колико знам, моја мачка у изванредно добром здрављу.
„И клима јој одговара?”
„Савршено”, рекох ја, у потпуности запањен овако дубоком бригом
око кусе мачке, која је изгубила шапу и пола ува у некој окрутној замци.
Мој домаћин се љупко осмехнуо и, упутивши неколико речи мом малом
суседу, прошао даље.
„Како су заморне те аристократе!”, рече мој сусед, благо се подсмевајући. „Месје ретко када упути више од две реченице током разговора
с било киме. До тада већ истроши све своје капацитете и потребно му је
да се окрепи тишином. Ви и ја, месје, ми барем дугујемо својој памети
што смо успели да се пробијемо у свету!”
Овде сам опет био запањен! Као што знаш, прилично сам поносан
на то што водим порекло од породица које, ако и нису саме племените,
јесу повезане с ноблесом – а што се тиче мог „пробијања у свету!” – да се
и јесам пробио, то би било пре због особина које делим с неким балоном
него због мајке мудрости, будући да нисам оптерећен тешким баластом
ни у глави ни у џеповима. Међутим, ово ми је био знак да се сагласим: и
тако се поново осмехнух.
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„Што се мене тиче”, рече он, „ако се човек не придржава ситница,
ако зна како да разборито дода нешто, или пропусти да изнесе чињенице, и ако није сентименталан у парадирању своје човечности, он ће
сигурно добро проћи у животу; сигурно ће придодати једно де или фон
своме имену, и провести последње дане у удобности. Ово је један пример за то што причам...”, и бацио је поглед кришом на млакушног господара лукавог, интелигентног слуге, кога сам назвао ловцем.
„Господин маркиз никада не би био ништа друго до обућарев син,
да није било талената његовог слуге. Ви, наравно, знате за његову прошлост?”
Намеравао сам да изнесем неколико опаски на промене у реду
племства од времена Луја XVI – намеравао, штавише, да будем врло
разуман и историјски прецизан – када је настало неко благо комешање
међу људима на другом крају собе. Лакеји у старомодним ливрејама
мора да су ушли кроз неки пролаз иза таписерија, претпостављам (јер их
нисам видео како улазе, иако сам седео тачно преко пута врата), и послуживали су уоколо мале чаше пића и још мање порције хране, које се
сматрају довољним освежењима, али које су деловале прилично оскудно
за мој изгладнели апетит. Ови лакеји су свечано стајали наспрам даме
– прелепе, блиставе попут зоре, али – чврсто уснуле на величанственом
дивану. Један господин је деловао толико изнервирано зато што је заспала у непримерено време, да мислим како је то морао бити њен супруг,
и покушавао је да је пробуди готово је тресући. Све је то било узалудно;
она је била потпуно несвесна његове раздражености, или смеха друштва, или аутоматске свечаности лакеја који су је дворили, или збуњене
забринутости домаћина.
Мој мали пријатељ је сео са подсмехом, као да је презир утолио
његову радозналост.
„Моралисти би имали бескрајно много мудрих опаски на ову сцену”, рече он. „Као прво, погледајте у какав смешан положај ставља све
ове људе њихово сујеверно поштовање за ранг и титулу. Пошто је господин принц из неког минијатурног принципата, за који нико још није
открио где се тачно налази, нико се не сме усудити да узме чашу са eau
sucrée13 док се госпођа принцеза не пробуди; а, судећи по претходном
искуству, они сироти лакеји можда морају да стоје и по читав век док се
то не деси. Потом – и даље говорећи као моралиста, приметићете – опазите како је тешко ратосиљати се ружних навика стечених у младости!”
13

Eau sucrée (франц.) – шећерна водица, шербет. (Прим. прев.)
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Управо тада је принц успео, неком методом коју нисам видео, да
пробуди успавану лепотицу. Али испрва се није сећала где је и, погледавши у свог супруга очију пуних љубави, осмехнула се и рекла:
„Јеси ли то ти, мој принче?”
Али он је био превише свестан потиснуте забављености посматрача
и своје тим изазване раздражености да би био подједнако нежан, и окренуо се од ње с једним француским изразом који би се најбоље превео
са: „Пих, драга моја!”.
Након што сам попио чашу предивног вина непознате врсте, постао
сам знатно храбрији него раније, и рекох свом циничном малом суседу
– који је почео, морам признати, да ми буде антипатичан – да сам се био
изгубио у шуми и дошао у дворац грешком.
Деловало је да га је моја прича силно забавила; рекао је да се њему
то исто десило више но једном; и рекао је још да сам имао више среће
него он у једној од тих прилика, када се, по сопственој процени, нашао у
приличној животној опасности. Завршио је причу терајући ме да се дивим његовим чизмама, за које је казао да их и даље носи иако су толико
покрпљене, и сав њихов изванредни квалитет изгубљен од силних закрпа, зато што су биле толико првокласно направљене за дуго путовање пешице. „Мада, наравно”, рекао је на крају, „ова нова мода са железницом
делује да ће потиснути потребу за оваквом врстом чизама.”
Када сам га упитао за савет да ли треба да објасним својим домаћинима да сам залутали путник, а не гост за кога су ме сматрали, узвикнуо
је: „Ни случајно! Мрзим такву гнусну моралност.” И деловао је врло увређен мојим невиним питањем, као да је оно имплицирало нешто вредно осуде код њега самог. Био је увређен и ћутао је; а како сам управо
у том тренутку ухватио љупки, привлачни поглед даме која је седела
преко пута мене – даме за коју сам првобитно написао да није више у
цвету младости, и да има неки проблем са стопалима, која је држала
подигнута на јастуку испред себе. Њен поглед као да је говорио: „Дођи
овамо, хајде да мало поразговарамо”; и, наклонивши се свом ситном саговорнику како бих се ћутке извинио, прошао сам до хроме старе даме.
Поздравила ме је с најлепшим могућим гестом захвалности; и, напола
се извињавајући, рекла је: „Помало је досадно када човек не може да се
креће уоколо на оваквој вечери; али то ми је само казна због моје некадашње таштине. Сирота моја стопала, која су била природно тако мала,
сада ми се свете због суровости што сам их терала у још мање ципелице... Поред тога, господине”, рече с пријатним осмехом, „помислила

сам да сте се можда уморили од малициозних коментара вашег малог
суседа. Није имао баш најбољи карактер у младости, и такви људи увек
постају цинични кад остаре.”
„Ко је он?”, упитах, са правом енглеском наглошћу.
„Зове се Пусе, и његов отац је, чини ми се, био дрвосеча, или
ћумурџија, или тако нешто. Причају се о њему жалосне ствари, о
прећутном саучешћу у убиству, незахвалности и стицању новца лажним
представљањем – али мислићете да сам подједнако лоша као и он ако
наставим да га оговарам. Хајде да се радије дивимо овој љупкој дами
која нам прилази, с ружама у руци – никада је нисам видела без ружа,
толико су тесно повезане с њеном прошлошћу, као што то сигурно знате.
Ах, лепотице!”, рече она дами, која нам је прилазила, „потпуно личи на
тебе да дођеш до мене, сад кад ја више не могу до тебе.” Онда се окрену
ка мени, љупко ме укључивши у разговор, и рече: „Морам вам рећи да,
иако се никада нисмо среле пре него што смо се обе удале, постале смо
скоро као сестре отада. Има толико сличности између наших животних
околности, а мислим да могу рећи и између наших карактера. Обе смо
имале две старије сестре – мада су моје биле само полусестре – које
нису биле онако добре према нама као што су могле бити.”
„Али које су у међувремену зажалиле због тога”, убаци друга дама.
„Заправо, откако смо се удале за принчеве”, настави иста дама, с
несташним осмехом, у коме није било ни трунке нељубазности, „будући
да смо се обе удале доста изнад свог првобитног положаја у животу; обе
имамо навику да каснимо, и обе смо, због те своје мане, морале да истрпимо понижење и бол.”
„И обе сте шармантне”, рече неко шапатом близу иза мене. „Господине маркиже, реците то – реците: ’И обе сте шармантне’”.
„И обе сте шармантне”, изговори гласно други глас. Окренуо сам
се, и угледао лукавог мачколиког ловца како наговара свог господара да
упути уљудне комплименте.
Даме су се наклониле врло хладно, како би показале да су комплименти од такве особе неукусни. Али наш разговор утроје се прекинуо, и било ми је жао због тога. Маркиз је деловао као да се потрудио
да изговори ту једну реченицу, и да се нада да се од њега не очекује да
каже ишта више, док је иза њега стајао ловац, напола дрзак и напола услужан, у својим поступцима и ставу. Даме, које су биле истинске даме,
деловале су као да им је жао због маркизове нелагоде, и упутиле су му
понеко успутно питање, прилагодивши се темама на које не би требало
да му буде тешко да одговори. Chasseur је, у међувремену, причао сам
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са собом, режећим тоном. Мало сам пао у засенак након овог прекида
разговора који је обећавао да ће бити тако угодан, те нисам могао да не
чујем његове речи.
„Заиста, Де Карабас са сваким даном постаје све глупљи. Стварно
ми дође да одбацим ове његове чизме, и препустим га сопственој судбини. Ја сам био рођен за двор, и на двор ћу и отићи, и исковати своју
срећу баш као што сам његову. Цар ће умети да цени моје таленте.”
И такве су навике Француза, или толико је заборавио на лепе манире у свом бесу, да је пљувао лево и десно по паркету.
Управо тада један врло ружан човек али пријатног изгледа, приђе
двема дамама с којима сам доскоро разговарао, водећи ка њима нежну,
светлу жену, обучену у врло танано бело, као да је била vouée au blanc14.
Мислим да није било ни трунке боје на њој. Учинило ми се да чујем како
је, прилазећи, испустила неки тихи звук пун задовољства, не баш као
певушење чајника, нити баш као гугутање грлице, али ме је подсетило
на оба та звука.
„Мадам Мјаумјау је била жељна да вас види”, рече он, обраћајући се
дами с ружама, „па сам је довео до вас, да вам причиним задовољство!”
Какво поштено, добро лице! Али, ох! Колико ружно! А ипак, допала ми
се његова ружноћа више него лепота многих људи. Био је на његовом
лицу израз патетичног признавањa сопствене ружноће, и негодовањa
због претерано нагле осуде посматрача, којим је, међутим, стварно пленио. Нежна, бела дама је стално бацала погледе на мог суседа ловца,
као да се знају одраније, што ме је прилично зачудило, будући да су
били толико различитог ранга. Међутим, изгледа да су им нерви били
подешени на исту дужину, јер кад се зачуо звук иза таписерије, који је
понајвише личио на трчкарање пацова и мишева, и Мадам де Мјаумјау
и ловац су се тргли с врло жељним изразом пуним узнемирености на
лицу, а по њиховим немирним покретима – мадам се задихала, а њему
су се очи дивље рашириле – могло се видети да су ти обични звуци оставили потпуно другачији утисак на њих него на остатак друштва. Ружни
супруг љупке даме с ружама сада се обратио мени.
„Много смо се разочарали”, рече он, „када смо сазнали да ваш земљак
– велики Жан од Енглеске – није дошао са вама, месје; не умем да изговорим његово име како треба...”, погледао је у мене да му помогнем.
„Велики Жан од Енглеске!” Ко је сад па велики Жан од Енглеске?
Џон Бул? Џон Расел? Џон Брајт?
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Vouée au blanc (франц.) – заветована да носи бело. (Прим. прев.)

„Жан... Жан...”, настави господин, видевши ме у неприлици. „Ах, та
ужасна енглеска имена... Жан де Жеанкилер!”
И даље нисам знао на кога мисли. А ипак, име ми је звучало познато, само благо измењено. Поновио сам га у себи. Било је врло налик на
Џон Џајанткилер – убица дивова, само што су га пријатељи увек звали
„Џек”. Изговорио сам то име наглас.
„Ах, да, то је то!”, рече он. „Али зашто није дошао с вама на наше
мало окупљање вечерас?”
Већ сам се прилично збунио једном или два пута раније, али ово озбиљно питање је прилично допринело мојој пометености. Џек убица џинова јесте некада давно био мој интимни пријатељ, истина, ако (штампарско) мастило и папир могу успоставити пријатељство, али нисам чуо
његово име годинама, ниоткога; колико ја знам, он је спавао зачаран
с витезовима краља Артура, који леже у трансу све док их звук труба
четири моћна краља не дозове упомоћ кад Енглеска буде у невољи. Али
тај господин је поставио питање тако искрено озбиљно, а за њега сам
више желео да има добро мишљење о мени него било која друга особа у тој просторији. Стога сам одговорио, с поштовањем, да одавно нисам чуо ништа о свом земљаку; али да сам сигуран да би му причинило
исто толико задовољство, као мени сада, да присуствује овако угодном
окупљању пријатеља. Господин се наклони, а тада реч узе хрома дама.
„Вечерас је баш она ноћ, једина у години, када ову стару шуму која
окружује дворац походи дух мале сељанчице која је некада живела ту у
околини; традиција каже да ју је прождрао вук. Ранијих година виђала
сам је на ову ноћ, кроз онај тамо прозор, на крају галерије. Да ли бисте, ma belle15, одвели господина да погледа напоље на месечину (можда
ћете видети и дететов дух); а мене оставите да обавим мали tête-à-tête с
вашим супругом?”
Благо климнувши, дама с ружама прихвати захтев друге даме, те
смо отишли до великог прозора, који је гледао на шуму у којој сам се био
изгубио. Врхови лиснатог дрвећа, које се ширило свуд уоколо, лежали
су непокретни под нама на слабој, бледуњавој месечини, која показује
предмете са скоро подједнако јасним обрисима, мада не и бојом, као и
по дану. Гледали смо наниже безбројне авеније, које као да су водиле
са свих страна ка великом старом дворцу; и изненада, преко једне од
њих, сасвим близу нас, прошла је прилика мале девојчице, са capuchon16
на глави, баш онаквом каква се носи у Француској уместо девојачких
15
16

Ma belle (франц.) – лепа моја. (Прим. прев.)
Capuchon (франц.) – капа, капица. (Прим. прев.)
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сељачких шешира. Имала је корпу на једној руци, а поред ње, на страни
према којој јој је била окренута глава, ишао је вук. Готово бих рекао да
јој је лизао руку, као из неке покајничке милоште, ако су било покајање
било милошта икада биле особине вукова – али, ако и нису особине живих, можда ипак јесу духова вукова.
„Ето, видели смо је!”, узвикнула је моја прелепа сусетка. „Иако је
толико давно умрла, њена једноставна прича о домаћинској доброти и
једноставности пуној поверења и даље остаје у срцима свих који су икада чули за њу; а сељаци из овог краја кажу да, ако видите дете духа на
ову годишњицу, то доноси срећу целе године. Надајмо се да ћемо и ми
имати удела у тој традиционалној срећи. Ах! Ево иде Мадам де Рец –
задржала је презиме свог првог мужа, знате, јер је био вишег ранга од
садашњег.” Ту нам се придружила наша домаћица.
„Ако месје воли лепоте природе и уметности”, рече она, приметивши да сам посматрао видик са великог прозора, „можда ће му причинити задовољство да види извесну слику.” Овде она уздахну тужно,
помало афектирајући. „Знате о којој слици говорим”, рече, обраћајући
се мојој сусетки, која се наклони, потврђујући, и осмехну помало малициозно, док сам ишао иза госпође домаћице.
Отишао сам за њом до другог краја салона, примећујући успут с
којом жустром радозналошћу је пратила шта се дешавало, у говору или
делима, са обе стране око ње. Када смо стали испред зида на крају собе,
опазио сам слику у природној величини наочитог човека необичног изгледа, који је – упркос томе што је био згодан – имао врло жесток и мргодан израз лица. Моја домаћица је склопила дланове, руку опуштених
испред себе, и уздахнула још једном. Потом је, напола се обраћајући
самој себи, рекла:
„Био је љубав моје младости; његов строг али мужеван карактер
први је дирнуо ово моје срце. Када – ох, када ћу престати да оплакујем
његову смрт!”
Пошто је нисам довољно познавао да бих одговорио на то питање
(уколико, наравно, чињеница да се удала по други пут није довољан одговор), било ми је непријатно; и, како бих рекао нешто, приметио сам:
„Његово лице као да ми личи на нешто што сам видео раније – гравиру неког историјског призора, чини ми се; само, тамо је то главни лик
у групи: он држи неку даму за косу, и прети јој својом сабљом, док двојица витезова јуре уза степенице, очито у задњи час да је спасу.”
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„Авај, авај!”, рече она, „управо сте и превише тачно описали један
бедни одломак из мог живота, који је често представљен у погрешном
светлу. Најбољи од свих мужева...”, овде је зајецала, и постала помало
неразговетна због туге која ју је обузела, „умео је понекад да буде незадовољан. Била сам млада и радознала, он је био с правом љут због моје
непослушности – моја браћа су била превише жустра – и као последица
тога, остала сам удовица!”
Након дужног поштовања према њеним сузама, усудио сам се да јој
упутим неке уопштене речи утехе. Окренула се нагло:
„Не, господине: моја једина утеха је то што никада нисам опростила браћи, који су се тако сурово умешали, на тако непотребан начин,
између мог драгог супруга и мене. Да цитирам свог пријатеља месје
Зганарела: ’Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires
dans l’amitié; et cinq ou six coups d’épée entre gens qui s’aiment ne font que
ragaillardir l’affection’17. Приметићете да боја баш и није како би требало
да буде?”
„На овом светлу је брада прилично необичне нијансе”, рекох.
„Да: сликар је није насликао у пуном сјају. Била је тако лепа, и давала му је тако истакнут изглед, потпуно другачији од обичног пука. Станите, показаћу вам тачно ту боју, ако бисте пришли до ове бакље!” И,
пришавши светлу, скинула је наруквицу од косе, с величанственом бисерном копчом. Била је необична, то свакако. Нисам знао шта да кажем.
„Његова драгоцена, прелепа брада!”, рече она. „А и бисери иду тако лепо
уз ову деликатну плаву!”
Њен супруг, који нам је пришао, и чекао док јој поглед не падне на
њега, пре него што се усудио да проговори, сад рече: „Чудно да господин
Џин још није стигао!”
„Није нимало чудно”, одговори она заједљиво. „Он је одувек био
врло глуп, и непрекидно запада у грешке, након којих му буде само још
горе; а тако му и треба, јер је лаковеран и кукавица. Није нимало чудно! Ако би ти...”, рече она, окренувши се ка свом супругу, тако да сам је
једва чуо, док нисам ухватио: „Онда би сви имали своја права, а ми не
бисмо имали више неприлика. Није ли тако, месје?”, обратила ми се.

Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l’amitié; et cinq ou six coups
d’épée entre gens qui s’aiment ne font que ragaillardir l’affection. (франц.) – „Мале су ствари
с времена на време потребне у пријатељству; и пет-шест удараца мачем међу људима
који се воле само распирују ту наклоност.” Цитат је из Молијеровог дела На силу лекар
(Le médecin malgré lui) (Прим. прев.)
17
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„Да смо у Енглеској, закључио бих да говорите о промени закона,
или о златном добу – али овако, заиста не знам.”
И управо како сам то рекао, велика хармоника врата су се широм
отворила, и сви су скочили на ноге да дочекају ситну стару даму, која се
ослањала на танки црни штапић.. и...
„Мадам Фемарен”, најавио је хор љупких, високих гласова.
И следећег тренутка сам лежао у трави, близу шупљег храстовог
стабла, док ми је искошена слава светлости зоре у пуном јеку сијала у
лице, а хиљаде малих птичица и тананих инсеката зрикалo и ћурликалo
поздрављајући то румено блештавило.18

Већина ликова у причи су ликови из бајки Шарла Пероа: домаћица, мадам де Рец, удовица
је од Плавобрадог; ту су и Пепељуга, Пусе – Тома Палчић, Мачак у чизмама с маркизом од
Карабаса, Успавана лепотица са супругом, Лепотица и звер, духови Црвенкапице и вука, на
крају улази Фемарен – кума Добра вила, а Џин касни; такође, ту је и лик мадам Де Мјаумјау
– Беле мачке из бајки грофице Д’Оноа. Приповедача, Ричарда Витингама, остали ликови су
помешали с Ричардом Диком Витингтоном, ликом из британске приповедачке традиције,
који се у животу пробио захваљујући својој мачки; а распитују се где је Џек убица дивова,
лик из Артуријанске легенде. (Прим. прев.)
18
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Елизабет Гаскел

ОКО СОФЕ*
Превео са енглеског Милан Милошевић

Давно је то било (скоро па се тог тренутка и не сјећам) кад су ме
моји родитељи оставили на медицинску његу господину Досону, хирургу
у Единбургу, љекару са репутацијом нашироко најбољег специјалисте
за посебне болести. Смјестили су ме заједно са дадиљом у изнајмљену
собицу у Старом граду. Била сам дужна слушати све што ме је мој добри
единбуршки љекар савјетовао и узимати терапије справљене зарад мог
оздрављења. Првих дана ми је било тешко без браће и сестара; било је
превише тражити од једног дјетета да напречац дигне руке од веселог
никад-у-кући живота на сеоском имању и замијени га за читање у досадној изнајмљеној соби и разговор с туробном госпођицом Данкан као
јединим друштвом. Завидјела сам им што они нису морали замијенити
наша лудирања у врту и широке стазе кроз поља за авеније и укочена
ходања улицама. Мрачан декор собе ме је, ако ништа друго, натјерао да
научим како да правилно вежем струне моје капице.
Вечери су биле најгоре. Била је јесен, и, наравно, дани су окраћали
али су, сигурна сам, били довољно дуги кад смо се тек смјестили у сиве
собе опустјелог коначишта. Нека се зна, мој отац и мајка нису били богати, а како су имали чопор дјеце, додатни медицински трошкови од мог
смјештања на његу госн’ Досона били би за њих вртоглав издатак; због
тога је најбитнија ставка у нашој потрази за јефтином собом била њена
економска исплативост. Мој отац, који је био исувише џентлмен да би
осјећао лажни стид, напоменуо је ову нашу потребу за јефтиноћом госн’
Досону; и у повратку овај му је рекао за собе у улици Кромер на броју
* Гаскелова је написала ову оквирну причу како би здружила пар других кратких прича,
раније штампаних. Ми ћемо назначити гдје их је она смјестила или у којем дијелу текста
на њих алудира – прим. прев.
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6, у којем смо се коначно и населили. Кућа је припадала једном старцу,
некадашњем ментору младићима који су се припремали за универзитет,
и у том својству је био познат госн’ Досону. Али његови ученици су се
са годинама прориједили, и кад смо отишли да се договоримо за коначиште с њим, замишљала сам га као строгог управника само на основу
његовог држања. Изабрали смо собу спојену са свлачионицом, која је
малом комором била одвојена од дијела за спавање. Његова кћерка му је
била кућепазитељица, а за сина, којег иначе никад нисмо видјели, претпостављала сам да је водио живот истовјетан очевом (иако никад нисмо
видјели или чули ниједног ученика). Била је ту и једна марљива, искрена
мала Шкотланђанка, крута, здепаста, уредна једноставна природа, на
први поглед неодредиве старости – између осамнаест и четрдесет.
Кад се данас осврнем на то чудно домаћинство, за дивљење је било
њихово стоичко трпљење сиромаштва у границама пристојности. У том
тренутку ми њихово сиромаштво није било по укусу, али га моја дјечија свијест и није правилно разабирала: да су саксије и вазе увијек биле
пуне свјежег цвијећа, да су на прозоре увијек биле намакнуте чисте
бијеле завјесе од муслина, да су ливреје од свијетлог цица и слично. Све
је то и те како коштало госн’ Мекензија. Ни пени није бачен на пуку и
бескорисну елеганцију у нашој соби; ипак, било је свега што је потребно
за утјеху у њој: тешка, склиска софа од коњске длаке, на којој је одмор
био немогућ, један стари пијано, који нам је више служио као наслоњач
и решетка која је једва држала пар комадићака угља који би се тек у
нашој машти могли разгорјети у пламен достојан тог имена. Али ту су
била два зла гора од ове хладноће и голотиње собе! Прво је било то да
смо добили кључ од резе на улазним вратима, што нам је омогућавало
улазак у кућу кад год бисмо се вратили из шетње и пењање на спрат без
сусретања лица која зраче добродошлицом или јеке људског гласа у привидно напуштеној кући – госн’ Мекензи је тражио да се ни на који начин
не наруши мир у његовој установи, тако да се ход на прстима подразумијевао. Друго зло је само привидно неутрализовало прво. Увијек смо
били изложени старчевом погледу, што смо спознавали тек при изласку
из собе. Старац, лукав, шкрт и интелигентан, искакао би пред нас из
своје канцеларије, с лијевом руком на вратима и са чудном уљудношћу
би их нам придржавао. За ово смо вјеровали да је само пуки изговор
за изнуђивање веће кирије. Ипак га је било тешко одбити јер би са одбијањем могли заборавити на одличну понуду његове библиотеке. Сва у
полицама, она је била право искушење; иако смо биле скоро па попусти-

ле, наговијестиле смо му да „разматрамо“ његов приједлог и понајвише
због позајмљивања књига које су биле доступне само вишој класи, наслова који нису кружили библиотекама. Другом приликом би он изашао
из своје канцеларије да нам понуди рекламне цедуље, да их раздијелимо међу нашим познаницима. На њима је писало да ће научити сваког
баш оне ствари које сам и сама морала научити; али радије бих остала
највећа незналица рођена на Земљи, него покушала научити било шта
од те стражњице старог лисца. Кад смо одбили све његове приједлоге,
очигледно се нашао увријеђеним. Једном кад смо заборавили свој кључ
од резе, узалуд смо пола сата звонили на вратима, видјели смо нашег
сободавца како читаво вријеме звоњаве стоји десно од прозора, одсутно
гледајући кроз њега, размишљајући ваљда о нечему; из тог стања ума
никакав знак или наш покрет није га могао пренути.
Жене у овом домаћинству су биле далеко боље према нама; нису
нас се отворено гнушале, иако је и на њих сиромаштво положило своју
тешку љевицу умјесто да их благослови десницом. Гђица Мекензи је гледала да нас не закине у оброцима колико год је могла – плаћали смо
храну седмично, нека се зна! Ако смо једног дана били слабијег апетита, сљедећег би већ наш оброк био смањен на мизерне порције. Тако је
ишло све док се госпођица Данкан није усудила протестовати. Кршна
дјевојка-за-све је била потпуно искрена али је дјеловала одсутно и једва
се удостојила захвалити нам се, кад смо је на одласку поздрављали. Не
вјерујем да је Финис икад примила плату од Мекензијевих.
Али та драга гђа Досон! Замишљала сам њену појаву у нашој прљавој соби; освијетлила би је као чист сунчев зрак мрклу ноћ! Била је опојни мирис љубичице што поздравља отужног шумског шетача.
Гђа Досон није била госн Досонова супруга јер је овај био нежења.
Она је била његова обогаљена сестра, стара дјевојка, која је, како је
она то знала рећи, стекла чин слушкиње покорне. Након мјесец дана у
Единбургу госн Досон је рекао, на помало сумњив начин гђици Данкан:
− Моја сестра ме је наговорила да вас питам, пошто је сваки понедјељак код нас сједељка, дође нам тако у госте пар пријатеља и они се
распореде око софе на један час или више – прије него што оду на веселије пријеме. Ако бисте ви и гђица Греаторе жељеле мало промјене, она
би била пресрећна да вас угости. Мораћу јој увести неке забране, али
све за њено добро и добро мог малог пацијента. Већ у девет се можете
вратити овамо! На крају, још увијек нисам сигуран да ли нас ви уопште
желите посјетити или не. Маргарет ме је натјерала да вас питам! − Кад је
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завршио говор, сумњичаво и оштро је погледао у нас. Да је оним погледом могао пронићи у мисли било које од нас двије, не би у њима нашао
ни зрнце одвратности према жељи да се појавимо на пријему код гђе
Досон. Пропустити такву прилику било би глупо. Да је прочитао наше
мисли, једино му се не би допало наше доживљавање његовог тона; исувише пословично, са трунчицом љубоморе, изговорио је сестрину позивницу. Имали смо осјећај да нас не жели у близини своје сестре и да би
најрадије повукао њену понуду.
Радо бих пристала и на позив зубара да проведем ноћ у његовом
наслоњачу, толико сам била уморна од монотоније ноћи у нашој соби.
Ништа мање заинтересована није била ни гђица Данкан; она је цијенила
да је један такав позив на чај од стране знамените даме чиста и непомућена част за њу па је хтјела да и уљудно одговори на њ, али није познавала форму. Нашу збуњеност изазвану изненадним позивом правилно су
оцијенили госн’ Досонови оштри погледи преко руба наочара, и намјестивши задовољан осмијех на усне, закорачио је ка вратима нашег собичка.
− Вјерујем да ћете се уз Маргарет осјећати веома угодно, усуђујем
се то рећи. Углавном нас посјећује пар старомодних особа као што сам
ја, и једна до двије слатке дјевојке из града. Никад не знам ко ће доћи!
Маргарет мора лежати у замраченој соби – слабије освијетљеној, хтједох рећи – зато што су јој очи осјетљиве. Ох, осјећам се глупо, усуђујем
се то рећи! Немојте ми се захваљивати док не одете тамо барем једном и
не покушате остати до краја вечери! И онда ми нећете морати захваљивати јер, ако вам се допадне, ваше редовне посјете сваког понедјељка, од
пола седам до девет, казаће ми довољно. Збогом, збогом!
Никад досад нисам била на забави за одрасле. Ниједан судијски
чекић неће се подићи и осудити дјевојку из Лондона због њене жеље да
тог понедјељка увече изгледом парира свакој накинђуреној вршњакињи.
Изашла сам ушнирана до грла у нови стезник од муслина и са огртачем
на раменима који се мени и мојим сестрама чинио врхунцем украса,
земаљског сјаја и финоће, а код куће га је била направила Елис, наша
стара болничарка; разматрала је могућност да ми се овакво вече деси
за вријеме мог боравка у Единбургу па ми је своју љубав преточила у
огртач толико цакан и анђеоски да бих жељела бити сахрањена у њему.
Отишла сам са гђицом Данкан до госн’ Досона у заказано вријеме. Ушли
смо прво у један мало издигнут хол (највјероватније би га требало назвати предсобљем), прилично необичним за кућу која је била старомодно свечана и грандиозна; соба за примања је била у облику квадрата, у

чијем средишту је била софа гђе Досон. Иза ње је био постављен столић
са огромним свијећњаком у облику грозда, са седам или осам у њ пободених воштаних свијећа. И то је била сва свјетлост у соби, која је мени,
у односу на наш уски собичак код Мекензијевих, дјеловала веома пространа и недефинисана. Гђа Досон је морала имати барем шездесет љета;
још увијек је њено лице изгледало меко и глатко попут дјечијег. Коса јој
је била сасвим сива: из даљине кад се посматрала, изгледала би и бијело,
али само због ванредно чисте сњежнобијеле капе и сатенске пантљике. Била је умотана у некакву кућну хаљину од француске сиве мерино
вуне; намјештај у соби је био сав или ружиних боја или златно-бијел.
Тапете на зидовима биле су осликане индијским мотивима; уз под се налазило обиље тропског лишћа, те ситне птице и инсекти, а пут до стропа
и врха тапета је красило право богатство детаља јер су се ове нестварно
живе тапете завршавале са запрепашћујуће јасно исцртаним жилицама
биљки пењачица и неких, мени непознатих, инсеката.
Госн’ Досон је стекао приличан иметак бавећи се својом професијом; његова кућа би импресионирала свакога. У угловима собе стајали
су ћупови из источне Кине, пуњени цвијећем и зачинима, а у средини
свега овога било је мјесто за софу, на којој је јадна Маргарет Досон проводила читаве дане, мјесеце и године, без снаге да се покрене. Ускоро
је служавка гђе Досон донијела чај и колачиће за нас те посудицу са
млијеком, воду и бисквите за њу. Тад су се врата отворила. Ми смо, од
силне жеље да се покажемо овако накинђурене, мало ураниле и добиле смо, због необраћања пажње на нас, утисак да нас сви доживљавају
као слушкиње јер су нас, кад су почели улазити единбуршки професори,
единбуршке љепотице и познате особе, сви на пропутовању кроз овај салон до неке веселије забаве која почиње доцније, затекли око софе. Сви
се одмах сјатише око гђе Досон јер су дошли прво видјети њу, уљудно јој
упутити добре жеље за оздрављење и испричати какву градску новину
која би је могла занимати, прије него што продуже у ноћ. Било учен човјек или дражесна дјевојка, сви су је третирали као интимну пријатељицу, која више од других зна о њиховој правој природи и свој суд о њима
ствара независно од гласа који их прати у друштву или положаја у њем.
Толики сјај нас је засљепљивао и давао нам довољно материјала за
размишљање и чуђење до сљедећег понедјељка.
Сваког понедјељка смо биле уз софу гђе Досон, тихе и занемарене као саговорнице од осталих гостију. А и шта бисмо могле рећи ми,
дјевојке из сиромашних насеља, било коме осим гђи Маргарет лично?
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Зима је прошла, љето је стигло, а ја сам и даље била болесна и уморна
од таквог живота. Иако сама нисам увиђала знаке опоравка, госн’ Досон
ми је још увијек улијевао наду у моје потпуно оздрављење. Моји отац и
мајка су ме посјетили и отишли натраг исти дан; нису могли остати дуже
јер су имали много обавеза код куће. Гђа Маргарет Досон ми је постала добра пријатељица, иако с њом нисам размијенила ни упола ријечи
колико са гђицом Мекензи; сваку ријеч гђа Досон је циједила као да је
ништа мање доли бисер или дијамант.
Људи су почели одлазити из Единбурга на љетовања, тек пар их је
још остало; нисам више била сигурна да ће наше вечери понедјељком
бити угодне као и дотад што су биле.
Код гђе Досон редовно је и даље долазио госн’ Спирано, изгнаник
из Италије и из Француске, у којој је дуги низ година боравио, а сад је, са
приљежном марљивошћу, учио дјецу италијанском језику у неком градићу на сјеверу. Био је ту и госн’ Престон, племић из Вестморленда, или,
како би он то волио рећи, државник, чија је супруга дошла у Единбург да
се образује, и која је, кад год би јој он дошао у визиту, била изванредно
срећна кад би га пратила на сједељке понедјељком увече код гђе Досон, с којом је он дуги низ година пријатељевао. Они и ми смо је стално
посјећивали, и уживали сами између себе више због тога што су остали
мислили да смо нас двије у милости гђе Досон.
Једне вечери сам донијела столичицу до њене софе и помиловала
њену танку, скоро па прозирну, руку, кад ми једна мисао пројури кроз
главу и натјера ме да је изговорим.
− Реците ми, драга гђо Досон − почела сам ја изокола − колико дуго
сте ви у Единбургу? Не говорите као Шкотланђанка а и госн’ Досон нам
се повјерио да није Шкот.
− Не, ја сам из Ланкашира, родила сам се у Ливерпулу – одговори
ми она уз слаб кикот. – Зар се не осјети то по мом развлачењу ријечи?
− Чујем да говорите друкчије од осталих у Единбургу, али ми се то
свиђа јер сте изузетак. Да ли је то ланкаширски језик?
− Усуђујем се рећи да јесте, мада нисам добар познавалац језичких ствари. Леди Ладлоу је коштало здравља исправљање мог говора у
млађим данима; никако нисам успијевала правилно нагласити ријечи.
− Леди Ладлоу – упитах ја више и не скривајући радозналост – у
каквој је она вези с вама? Чула сам вас да сте о њој причали са леди
Медлин Стјуарт прве вечери кад сам дошла овдје; дјеловале сте коснуте
док сте говориле о њој. Ко је она?

− Мртва је, дијете моје, већ много година.
Било ми је жао што сам је уопште спомињала, јер се гђа Досон изненада уозбиљи и растужи. Претпоставила сам да је опазила моју нелагоду
због тога, јер ме је скоро загрлила својом слабашном руком и рекла ми:
− Драга моја, ја волим причати и мислити о леди Ладлоу! Она је
била моја истинска пријатељица и добротворка дуги низ година; питај
ме што год желиш знати о њој и немој мислити да ће ми та прича тешко
пасти или причинити бол.
Одважила сам се након њеног нукања.
− Да ли бисте ми, онда, испричали све о њој, гђо Досон? Молим вас!
− Не – рекла је она, смијешећи ми се опет – то би била страшно дуга
прича. Ту су вечерас с нама сињор Спирано и гђица Данкан, а долазак
господина и гђе Престон ми је најавио мој брат, госн’ Досон. Мислиш ли
да би се њима допало да слушају једну старинску причу, која, на крају,
уопште не би била прича, јер нема почетка, ни средине, ни краја? Мислиш ли да би они жељели слушати сноп сјећања једне старице?
− Ако питате мене, мадам – процвркута сињор Спирано – ја могу
само рећи да би ми чинило велику част да слушам било шта о особи која
вас је интересовала и била вам драга.
Гђица Данкан је покушала да буде увиђавна и каже нешто слично
али није умјела. Усред њеног конфузног говора, госн’ и гђа Престон су
крочили у салон. Скочила сам са столичице и потрчала им у сусрет.
− Ох – почех ја допадљиво – таман сам наговорила гђу да нам прича
о леди Ладлоу, али она неће да исприча све о њој јер се боји да то неће
занимати никога! Реците јој да бисте и ви то жељели чути!
Гђа Досон ми се насмијеши, а на молећиве погледе свих нас хитро
је обећала да ће нам испричати све о леди Ладлоу, под условом да свако
од нас, чим она заврши, исприча нешто занимљиво, што смо некад и негдје чули или искусили. Сви смо вољно присегли, а онда смо окружили
њену софу како бисмо боље чули шта нам је имала рећи о леди Ладлоу.1
Као што ће неко од вас претпоставити, гђи Досон је било потребно
пар понедјељака да исприча читаву историју својих младеначких дана.
Гђица Данкан је била мишљења како би то била добра вјежба из памћења
и умијећа композиције за мене, па ме је натјерала да запишем у уторак
ујутру све што сам чула претходне ноћи; захваљујући тој вјежби данас
испред мене стоји рукопис приче Моја леди Ладлоу.
Од ове тачке почиње приповијетка Моја леди Ладлоу, која (из података доступних
преводиоцу ове оквирне сторије) није преведена на српски језик. Преводилац, такође,
није упућен у то да ли је ова прича негдје објављена под другим насловом.
1

107

***
Гдин Досон је често улазио и излазио из салона током сестрине приче о леди Ладлоу. Зауставио би се, послушао мало, те насмијао или уздахнуо, ако је тренутак то потраживао. Те вечери кад је наша домаћица
завршила своју причу о драгој старој леди (ако би се то могло назвати
причом), осјећали смо се прилично изгубљено јер нисмо знали о чему
бисмо разговарали; сви смо се већ били навикли слушати гђу Досон.
Сјећам се да сам тад казала: „Ох, Боже! Жељела бих да неко може да
нам исприча другу причу!” На мој уздах је одговорио њен брат; пошто је
спремио све папире које је хтио предочити Друштву филозофа, помислио је да бисмо ми можда хтјели чути то што је он написао, прије него
што актове пошаље на адресу Друштва. Тема је у великој мјери била
преузета из једне француске књиге, коју је објавила једна од Академија,
и која је била прилично сувопарна а на коју је пажњу госн’ Досона усмјерила ситница, рекло би се. На прошлогодишњој турнеји по Европи,
у за то необичном дијелу једне старе жупне цркве, примијетио је зидана враташца; парох им је објаснио да су она раније служила за улазак
у цркву на служење једне напола паганске скупине, коју су у већини
земаља западне Европе, и то још прије појаве Цигана, изопштавали и
кињили те смјештали у резервате у којима би их изгладњивали. Госн’
Досону је љубазни парох препоручио ту књигу на француском како би
се боље упутио у тему; рекао нам је њен наслов као и да је она најпотпунији и најаутентичнији запис о том тајанственом народу, Каготима.
Нисам мислила да би тај чланак приређен за Друштво филозофа био
прича за наше уши али, наравно, и мене и остале присутне понијела је
његова надахнута љубазност с којом је представљао свој трактат. Нисмо
се покајали, признајем. На крају сам схватила да је прича у цјелини била
много занимљивија него што сам предвиђала да ће бити.2
У онако малој соби као што је била наша, немогуће је било не примијетити пречесто записивање гђице Данкан нечега на папир. Није јој
се свиђало то што сам примијетила чиме се она занима, али није реаговала. Наравно да ме је то њено пискарање учинило знатижељном, али
нисам од ње тражила да ми се повјери јер сам много тога и без њених
одговора могла претпоставити. Сви би се на мом мјесту могли и заклети
да је правила нацрт за причу коју ће испричати на скупу код гђе Досон –
Овдје почиње приповијетка Проклети сој. Она је преведена на српски језик и први пут
је објављена у часопису за књижевност и умјетност СРП (2/2017, Приједор), а потом и у
истоименој збирци изабраних приповиједака Елизабет Гаскел (Бесједа, 2018).
2
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и не би били далеко од истине! Кад је госн’ Досон завршио читање текста
с папира, она је мало оклијевала, потом се накашљала да би постигла
ефекат, и нагло нас увела, кратким формалним уводом, у то да је записала једну стару велшку причу чије појединости је често слушала у својој
младости јер је живјела у близини мјеста гдје се догађај згодио. Сви су је
бодрили да прочита што је записала; она извади папире из своје торбице,
али већ код читања наслова нервоза ју је била потпуно савладала. Муцајући, присутнима је упутила низ молби да јој опросте што је тако лоше
срочила ову причу; ово јој је био први покушај компоновања што ће они,
као високоучени, одмах примијетити. Знајући је добро, а још више њену
жељу за пажњом, питала сам се хоћемо ли икад стићи до приче. Дуго је
намјештала свој пискави глас али је и поред тога са осјетном несигурношћу у њему прочитала наслов:
Проклетство Грифитових.3
Не можете ни замислити како се љубазно гђа Досон захвалила гђици Данкан на записивању и читању ове приче. Она је прилично јако за
своју слабашну фигуру продрмусала моју јадну, преблиједјелу дадиљу
да су се овој сузе враћале у очи а боја у образе.
− Били сте тако љубазни према мени; уживала сам слушајући причу
о леди Ладлоу па сам жељела макар покушати да вам узвратим истом
мјером – правдала се, замуцкујући, гђица Данкан домаћици. Сигурна
сам да је то све чинила због жеље да чује сличне увиђавне ријечи од гђе
Досон. Њено не баш спретно извођење је ослободило гђу Престон треме
од наступа па је потражила у свом сјећању једну згодну причицу која
је, по њеним ријечима, већ прешла у легенду у њеном крају; рачунала
је да би то могло бити интересантно гђи Досон и малој екипи око њене
софе. Гђа Престон је била та која нам је испричала причу о Пола живота
Сузан Диксон.4
Кад је и ова прича била завршена, гђа Досон је опоменула оба присутна џентлмена, сињор Спирана и госн’ Престона, рекавши им да су
се досад забављали и занимали, али да је сад њихов ред да забављају и
занимају. Погледали су један у другог као да их је њена примједба изненадила, мада њих двојица одраслих мушкараца нису дјеловали као неко
ко се лако може збунити. Сињор Спирано се први опоравио и након веКао и у случају приповијетке Моја леди Ладлоу, преводилац ових редова није упућен
у то да ли је приповијетка Проклетство Грифитових, под овим или другим називом,
преведена на српски језик.
4
Овдје почиње приповијетка Пола живота коју можете потражити у, горе наведеној,
збирци Проклети сој (Бесједа, 2018).
3
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ома кратког размишљања рекао: – Ваша жеља је, драга леди, заповијест.
Сљедећег понедјељка увече, прочитаћу вам једну стару, стару причу,
коју сам пронашао међу папирима доброг старог свештеника који ми је
први зажелио добродошлицу у Енглеској. Биће то слабо одужење његовој усрдној великодушности, али је ипак некакав помен; имао сам прилику да га његујем док је боловао од колере, од које је, на крају, и умро.
Оставио ми је све што је имао – новца свакако није имао – али зато свој
оскудан намјештај, своје молитвенике, распеће бројанице и своје папире. Како су неки од тих папира доспјели у његове руке, никад ми неће
бити јасно. Сви су били написани много година прије рођења велечасног
и ја оправдано сумњам да је икад и прегледао те свежњеве. Ко му их
је доље оставио, неки претходник или му их је завјештао какав рођак,
никад нећу сазнати. У свом животу је био исувише заузет враћањем посрнуле пастве на прави пут да би нашао времена за задовољење пуке
радозналости. А ја сам, авај, имао и превише слободног времена.
Сљедећег понедјељка сињор Спирано нам је прочитао причу коју
сам одлучила назвати Јадна Клара.5
На крају, од свих присутних на нашим забавама на којима су се
причале приче, само нам госн’ Престон још није био испричао ништа.
Досад смо слушали приче из туђих живота и историјски пресјек легенде
о Каготима, тако да нас је занимало да ли ћемо чути нешто другачије
јер је госн’ Престон био крут попут споменика, у сваком погледу резервисан и тих човјек. Ми смо, природно, сви окренули главе к њему;
али нисмо жељели директно од њега тражити да дâ допринос забави.
Какогод, он је правилно протумачио наш гест и, као тргнувши се нагло
из сна, рекао: − Знам да је мој ред и да желите да вам испричам нешто,
неку причицу коју сам чуо некад у животу. Могао сам изабрати да то
буде нешто дражесно, нешто чега се радо сјећам али ја имам аверзију
од причања било чега интимног. Ипак, мимо моје воље, само ми тужна
сјећања надиру у мисли. Сматрам их тужним због њиховог краја. Какогод, нећу вам сад овдје још и држати моралне придике, али да знате да у
причи нећу ништа преувеличавати, јер би то био силан гријех. Сматрам
да су живот и смрт мог драгог брата поука сами по себи.6

Овдје почиње приповијетка Јадна Клара, за коју преводилац ових редова није сигуран
да ли је, под овим или другим називом, икад преведена на српски језик.
6
Овдје је уметнута завршна приповијетка Полубраћа, коју, такође, можете потражити у
збирци Проклети сој (Бесједа, 2018).
5
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Поетика ЕЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛ (1810–1865) специфичан је амалгам лектира из периода спознавања магије ријечи (енглески класици из XVIII вијека
и романи Џејн Остин, чији рад и сама наводи као свој узор), морализаторског
штива (била је удата за унитаријанског свештеника Вилијама Гаскела) и ранореалистичких дјела (поготово колега из Домаће ријечи). Заплевши се у бидермајерске пузавице, почела је писати симплифицирана дјела оптерећена стереотипима и општим мјестима. Образлажући овим аргументима ниподаштавање
њених кратких прича, књижевна критика наводи и то да је ово најоригиналнији
дио опуса Елизабет Гаскел. Како је бидермајер строго омеђен књижевни правац
наклоњен породичним вриједностима, величање сложне заједнице налазимо у
свакој њеној сторији, али она у њих често индукује мистичне перипетије типичније за њене, од стране Дикенса изузетно цијењене, ghost stories. Гаскелова често
излази изван оквира уштогљеног бидермајера па уз портрете неувјерљиво наивних и безазлених јунакиња (Север и југ, Вјештица Лоида) нуди читаоцу обиље
вјеродостојних архивских података. Том маниру је приљежно приступила тек
1855. године, озлојеђена опаскама критичара њеног романа Сјевер и југ у радикалном недјељнику Вођа, по којем она не би требало да пише о оном у шта се
не разумије, а то је била, у овом случају, индустрија. Узевши ово и као приговор
на њено сентименталистичко ,,онеобичавање“ стварности, Гаскелова почиње
мноштвом информација подупирати фабулу својих прича и тако ,,гушити“
учинковитост основне замисли а неријетко њима самима изграђује и читаву
причу (Проклети сој, Нестанци). Уз ауторове коментаре и упадице (аманет из
књижевности прошлог вијека), мноштво историјских података je у другој деценији стваралаштва Елизабет Гаскел посталo дио њеног препознатљивог израза.
Милан Милошевић
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Емброуз Бирс

ПРИКАЗАЊЕ ПРОПАСТИ
Превео са енглеског Растко Лончар

Попех се на брдо. Залазеће сунце
беше гримизно од проклетства, и предзнака,
и расут његов зрак љут упали земљу
што испод лежаше, а њен се грозни сумор указа
престрављен од магле, која, смрада уздижућег
из мутних језераца, мрска од страшног прогонства,
узимаше облик забрањен и без имена.
Огромне ноћне птице, полетеле из тршчака
са крицима заглушним, устрепташе ваздух сав,
и бестелесни се гласови стопише у сумор –
И духови богохулни дуго векова мирни,
и врисци жена, и псовке мушких. Сви
ови видљиви облици, и звуци што смртнога ухо
још не чу, духовно је чуло
разумело, мада с прекидима; јер бејах
прогањан због свести о злочину,
о кривици великој, мада не знах чијој. Све
ове ствари кобне, видом и слухом откривене,
беху греходелне; то знадох – не више –
а и то назирући, као у морама сна
дремљива чула преносе уму,
несавршеном сведоку. Док стајах, глас,
али не знам откуда, крикну ми дубоко
речи језика заборављена,
ипак, знадох да је духа усамљена,
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повратник из вечите празнине.
Поново, али на језику који разумем,
као да одговараше на нешто што у мени
обликова себи мисао, али речи не нађе;
Говорaше ми грозне тајне:
„Бесмртна сенко душе смртне,
што у вечности нестаје, приступи.
Шта видиш празно је тебе попут:
Сенка песникова сна – његова
попут твоје, душа му, пут твоје, давно мртва
али не и надтрајана својом сени.
Само снови његови надживљавају вечност
као слике у неопипљивој празнини.
Изузев тебе и мене (нас, зато
што песник у мисли нас утка) не поста
део ни природе нити васељене
већ песникових снова. Ова морна,
нема земља под ногама твојим, са свом
својом пустоши и страховима – гле!
Свет је само утвара. Давно једном
од тад су већ и Бог и анђели умрли
живљаше песник – ти, одавно мртав – ума
испуњеног ватром пророчанском,
и стајав’ код Западног мора, понад
најмлађим, најлепшим градом на свету,
названим језиком различним од његовог
посвећеног, виђаше његово живље бројно
кугом разједано стидом безименим. Јер тамо
крвавих руку убице владаше; и тамо
људи збрајаше злато, и не хајаше
прсте убице да са врата жртве отпусте,
већ говораху, сваки у своју подлост удубљен:
‘Чувар ли сам ја брата мога? Нека Закон
о томе брине!’ Али Закон не брињаше.
И онда, о, жалости, дете би заклано
под сисом мајчином и у гроб исти
спустише мајку и дете; а људи се смејаху
још збрајавши злато: ‘Закон! Закон!’
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Тад велики песник, уснама дотакав’
живи пламен са високог олтара Истине, узвиси
руке ка рају и песму пропасти запева –
Певаше о времену које ће доћи, када Бог ће,
огорчен, подићи руку своју са Престола,
и града више бити неће! – Кажа,
Сан, пустош и проклетство!
Ни траг славе пређашње нека не преживи
у ствари ни сећању: људи нека умру,
темељ нек се затре, и само име
оспори.“
„Испуни ли се пророчанство?“
Суморни круг залазећег сунца
Беше гримизан од проклетства и предзнака,
и расут његов зрак љут упали земљу
што испод лежаше, а њен се грозни сумор указа
престрављен од магле, која, смрада уздижућег
из мутних језераца мрска од страшног прогонства,
узимаше облик забрањен и без имена.
Огромне ноћне птице, полетеле из тршчака
са крицима заглушним, устрепташе ваздух сав,
и бестелесни гласови се стопише у сумор.
Али мени не дође поново глас;
И, покрив лице мршавим, мртвим рукама
Плаках, пробудих се, и гласно дозивах Бога!
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ЕМБРОУЗ БИРС (1842–1914), један је од оснивача модерне америчке
књижевности. Мада најпознатији по прозним остварењима – Ђавољи речник
и приповетка Догађај на мосту Совине реке – која су означила прекретницу у
перцепцији могућности модерне прозе, Бирс је нарочито занимљив као песник.
У нашим књижевностима, по ширини замаха, упоредив је једино са Ј. Ј. Змајем – и
као бритак, оштар сатиричар, и као песник који је у ретким тренуцима песничке
неангажованости досезао до, тада непознатих, метафизичких момената,
понирања у ониричко-онтолошко, враћајући се са призорима невиђеним у

дотадашњем песништву, махом обликованим стваралаштвом Едгара Алана
Поа. Мада је оставио неколико стотина песничких наслова, велики број песама
је неуједначеног квалитета, нормираног дневно-политичким збивањима, где је
Бирс далеко од оног песника који задивљује визуелношћу, референцијалношћу
и полемичким карактером своје лирике.
Растко Лончар
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Адам Асник

ПЕСМЕ
Превео с пољског Никола Милојевић

СУЗА
Суза што ме из твог ока реже
Кô огањ ми душу распаљује,
И страшна мисао срце стеже –
У злу те одбацујем.
Остављам те тако уплакану.
Не чиним ништа за своју злобу,
И ту мисао кô вечну рану
Носићу и у грôбу.
Из хладне земље кад роди семе
Корова, и моје ће кривице
Можда спасти као тешко бреме,
И радост ти озарити лице.
Чак, ако то судба не дозволи,
Упорно се кроз трње пропињи,
И мада сам крив за твоје боли,
Љубав ми не проклињи!
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МЛАДИМА
Тражите истину јасног пламена!
Потражите нов, неистражен пут...
Где је тајна стварања откривена
Тамо се људска душа буди снена
И Бог се указује свуд!
Мада се с цвећа стреса заводљив мит,
Распршују се легенде мрачне,
Магла варки отвара ведар освит,
И небесник пружа задивљени вид
У даљине бесконачне.
Свака епоха има своје мете
И заборавља прошла снивања...
Бакље знања дајте на чело чете
За новȉне кличите „Ту смо, свете“!
Будућа зидајте здања!
Не поткопавајте прошлост олтара,
Ви сте већ на путу узнесења;
Кô било њим свети огањ удара
И људска се љубав о њему стара,
Дужни сте му поклоњења!
Са светом који у таму понире
Заједно с дугом пламтећих снова
Истинске мудрости нек вас помире,
И ваше звезде, кô сјајне сафире,
Мрак ће погасити снова!
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***
Тебе волим! Мисао ова
Чудно у мом срцу пева.
Да л’ доносиш пролећа нова?
Цвеће будиш ли што снева?
Знам, Лазар устаде из гроба,
Ал’ има ли љубав чуда?
Младост ми враћа давна доба,
Је ли то твој поглед свуда?
Тебе волим? Је ли могуће?
Вара ли ме заблуде моћ?
Не! Јер јасно видим свануће
И како таму губи ноћ!
У мени је све ново, свеже,
Срце отапа сумње лед,
Опет волим, рукама сежем
Љубавних чуда вечни след!
Тебе ја волим! Свет се клања,
Цвета срећом, јер то значи,
Кô у првом трену стварања,
Да свадбен вео навлачи!
Душа шири крила среће,
Земаљски је не јури јад –
У Јелисејски гај одлеће –
И распршује се у Хад!

118

ТАКО САМ СЕТАН
Тако сам сетан! Баци ме анђео
У опустошен свет,
Молим га да ми врати, кад би хтео,
Одузет снова цвет.
Тако сам сетан! И сенка ме гуши,
Кô гроб живог страхом;
Одважно живот још бије у души
Вапећи за дахом.
Ал’ залуду је стишавати боли,
Залуд се кајати због прошлих лета...
Већ ме стиска длан невидљиви, голи –
Тако сам сетан!

***
Једно срце! тако мало! баш мало,
Сад једно срце треба ми на свету!
Што би пред љубављу мојом дрхтало:
И скрушило ме у махнитом лету...
И уста једна! Бескрајно време цело
С којих бих испио устима мојим,
И ока два, којим бих гледао смело,
Видећи да међу свецима стојим.
Тек једно срце и две руке нежне!
Да би склопиле очи неутешне
Да усним, и сним анђела милога
Који ме носи у наручју неба...
Једно срце! тако мало ми треба,
Ал’ видим да желим сувише тога!
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АДАМ АСНИК, рођен 1838. у Калишу, у Пољској, у племићкој породици.
Песник позитивистичке ере, данас се углавном сматра значајним песником
постромантичарске провенијенције. Оглашава се 1864. У раној фази много
више побуњен, бласфемичан, песимистичан, политички романтичан, „суочен
са војним и политичким поразом у Јануарском устанку против царске Русије,
песник је створио опозицију између садашњости и прошлости, нагласио везу са
„светом гробова“, док је истовремено снажно наглашавао усамљеност у свету
живих“ (Р. Марек). У средњој фази стваралаштва, посебно после смрти мајке
1871 и супруге 1875, његова све јача депресија одводи га у мистицизам. Његова
поезија има много филозофског садржаја, ослоњеног најпре на Хегела и
новокантовце. Подражавајући их, „Асник је својим рефлексијама дао карактер
система у којем је покушао да комбинује најважнија гледишта филозофије
романтизма са позитивистичким сцијентизмом.“ (Р. Марек). Поврх свега,
приклањао се идеји спиритуалистичког еволуционизма – да су патња и смрт
чиниоци развоја. У овоме, дакле, варира и избор његових тема, док оно што
је његову поезију одржало релативно занимљивом и до данас, пре је, свакако,
виртуозност његове версификације, риме, и разноликост структуре строфе.
Умро је у Кракову 1897.
Никола Милојевић
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Анатолиј Гаврилов

ЧУО САМ ГЛАС
ПЕТ ПРИЧА

Превео с руског Душко Паунковић

ИДИ И ПИШИ
Био је мај. Све је цветало и мирисало. Пожелео сам нешто необично, и потрчао, и иза мојих леђа снажно је ковитлао ветар, и у степи је
излазило огромно чисто сунце, и потрчао сам тамо.
А онда је отац подмазао тачке, и кренули смо на станицу по цемент
и настругали с вагона скоро две вреће.
У повратку отац је свратио у биртију, одакле је изашао раздраган,
весео и причљив, али убрзо је почео да посрће и пада, па сам га сместио
на вреће с цементом и повезао околним путем, како нас нико не би видео.
Гурао сам тачке из све снаге, хтео сам да стигнем на утакмицу против момака с десне обале, и стигао сам, и у последњем минуту сам у лепом паду главом убацио лопту у сопствени гол, и сви су се разишли, а ја
сам остао да лежим лица забијеног у земљу, и пожелео сам да постанем
земља.
А онда ми је неко пришао, и нагнуо се нада мном, и почео да ме
теши и да ми брише лице мирисном марамицом, и то је била Катја Успенска, и заплакао сам.
И договорили смо се да увече одемо у биоскоп, и све је око нас цветало и мирисало, и био сам срећан.
И пало је вече, и кренуо сам према месту сусрета, али нисам стигао тамо, пошто сам изненада био шчепан и милицијским мотоциклом
довезен у станицу, и капетан је затражио да напишем све како је било.
– А шта је било? – упитао сам.
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– То што је било, то и напиши – одговори он и изађе.
Написао сам. Он погледа и рече:
– Значи, ниси био тамо?
– Нисам – одговорих.
– И не познајеш никога од њих?
– Не познајем.
– И ништа ниси видео?
– Нисам.
– Добро, иди, и немој више да се петљаш с њима.
– Добро – одговорио сам не покушавајући да утврдим с ким не треба да се петљам и у чему је уопште ствар.
– Даље од њих. Боље ПИШИ.
– Добро.
– Иди.
– Хвала.
– Иди и ПИШИ.
– Добро, хвала.
Новембар, Дан милиције, свечани концерт.
Сетио сам се давне прошлости, искључио телевизор, попио вотку у
капетаново здравље и сео да пишем.

ТРЕБА ИМАТИ МЕРУ
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Јуче је било минус десет, а данас – нула.
Прекјуче смо упознали две девојке студенткиње.
То се десило у недавно отвореном, популарном коктел-бару „Месечев камен“.
А за данас смо се договорили да се нађемо и одемо некуд.
Зову се Вера и Нађа.
Оне су студенткиње нашег металуршког факултета, ја сам сервисер
гасних инсталација у железари „Азовстал“, а мој друг Витја је електричар.
Пили смо коктел међународни и слушали музику, али нисмо много
разговарали и нисмо плесали.
Нову годину смо Витја и ја дочекали потпуно јалово, то јест сами,
без девојака.
Нисмо се припремили, рачунали смо на случај и оманули.

Мајка је отишла у село код баке, а ја сам се вратио из ноћне смене.
Током ноћи су ме трипут звали у топионицу, трипут сам се с мајсторима пењао на засипни торањ високе пећи, преостало време дремао
сам у гардероби.
Убацио сам у пећ мало угља, заложио се и легао.
Девојке су, наравно, образоване, али нису уображене, што је добро.
Само су једном из чиста мира прешле на енглески, а иначе су се
понашале нормално… али без обзира на то…
Не, ипак морам да се упишем на неки факултет.
Витја се спрема да се упише на електротехнички, а ја на рударско-геолошки.
Не знам.
Можда одем на Север, вратим се одатле у аутомобилу, купим лепу
кућу на обали мора…
Иако сам данас успео да дремнем на врећама, ипак ми се спава.
Морам макар мало да се интелектуално припремим за данашњи
сусрет са студенткињама.
На пример: Абу Даби је главни град Уједињених Арапских Емирата,
ахат је врста калцедона, фотон је честица светлости, нема масу мировања и електрични набој, мезон је нестабилна честица, а има још много
разних честица – пи плус мезони, пи минус мезони, пи нула мезони,
хиперони, нуклеони...
Тог дана нисам никуда отишао, успавао сам се.
И нисмо се више виђали.
Вера се удала за италијанског морнара, Нађа за грчког, то јест све је
кренуло управо оним током који не зависи од нас. Или готово не зависи.
Јуче је било минус десет, данас је нула.
Нова година и Божић су већ иза нас, али предстоје други празници,
и неће баш сваки Рус догурати до њихове средине...
Треба да се смирим, да никуда не идем, никог не виђам. Али чим
сам то помислио, телефонирао ми је Павел Владимирович, и ево већ у
снек-бару разговарамо о фотонима, мезонима, хиперонима...
Најважније је имати меру, не остајати предуго у баровима, а најбоље
је уопште не улазити у њих.
Ма, у ствари, не треба никуда ићи.
Али зар је то могуће?
„Могуће је“ – зачуо сам нечији глас и заћутао.
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СНЕГ ЋЕ СВЕ ПОКРИТИ
Октобар је на измаку. Лишћа је већ више на земљи него на дрвећу.
Нека стабла су потпуно гола. Снег још није падао. Ранијих година би пао
раније.
Данас је суботник1. Данас ћемо уклонити оборено дрво, почистићемо смеће и опало лишће.
Још је мрак. Рано је да се излази.
Џинглови радија „Мајак“, химна, најновије вести: светска финансијска криза. Запад оличен у Би-би-сију најзад емитује тачне податке о
агресији Грузије на Јужну Осетију, Ананд побеђује Крамника у борби за
шаховску круну, умро је Муслим Магомајев.
Магомајев је био краљ естраде, његова Краљица лепоте...
„Краљицу лепоте! Краљицу лепоте!“ – скандирали су, молили,
преклињали својевремено плесачи на игранкама у парку Петровски.
После игранке момци су понекад ишли пешице кроз насеље Аеродром, купали се у Каљчику, палили ватру, плесали голи око ватре – забављали су се пре одласка у војску...
Ујутро се чује како се иза Пекинке2 загревају мотори авионâ.
Некад су ти авиони летели некуда, а сад не лете, али мотори им се
редовно загревају. Можда ће једном поново летети.
Први пут сам летео авионом у седмом разреду. Био сам код тетке у
Доњецку, и она ми је купила авионску карту; у авиону је било само троје
путника, и током свих четрдесет пет минута лета мушкарац и жена су се
непрекидно љубили, а ја сам приљежно гледао кроз прозор...
„Краљицу лепоте! Краљицу лепоте!“ – молили су, преклињали...
Тражили су краљице свуда, само су о томе мислили...
„Не сви!“ – зачуо сам нечији строг глас и ућутао.
Данас је суботник, изаћи ћемо и средићемо двориште.
Наше двориште је лепо, а данас ће постати још лепше.
На столу је флаша вина Саперави Тамани. Јуче ју је донео Владимир
Александрович, с којим сам својевремено покушавао да снимим филм.
Дошао је без најаве, дао мојој жени букет цвећа, мени флашу вина
и одмах затим отишао.
Суботник – у совјетско време суботња радна акција у којој учествују сви грађани. Они
током суботника обављају разне послове за добробит читаве заједнице. (Нап. прев.)
2
Ауто-пут за Пекинг, чија је изградња прекинута педесетих година прошлог века. (Нап.
прев.)
1
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„Видећемо се, причаћемо, а сад журим, чекају ме послови“ – рекао
је и отрчао.
Ради то с времена на време.
Бане, уручи нам поклоне и нестане.
„Саперави Тамани. Колекција вина с полуострва Тамањ. Произведено по класичној технологији у сарадњи с француским винарима.“
Видећемо.
После рада није грех попити мало.
Кад средимо двориште – можемо мало да попијемо.
Лепо је после напорног посла попити чашу доброг вина. Лепо је...
„Ућути!“ – зачух нечији строг глас и ућутах.
Нико није изашао на суботник.
Први пут после тридесет година нико није изашао.
Не, изашао је Феђа, инвалид Феђа из трећег улаза, мало је грабуљао,
саплео се, пао и отишао.
Смеће и оборено дрво и даље су у дворишту.
Увече је градоначелник захвалио грађанима што су лепо почистили
град.
Сви су изашли, а ми нисмо? Добро, шта сад да се ради... Али ипак
ми није право...
„Снег ће све покрити, смири се“ – зачуо сам нечији глас, у којем
није било строгости, и смирио сам се и легао у кревет.

ВРЕМЕ ЈЕ ДА СЕ ОКОНЧА
Час плус, час минус. Јуче је дувао и мрешкао баре влажан и хладан
ветар, а данас имамо снег, лед и иње.
Фебруар. Већ је фебруар. Ускоро ће март, и ту је зими крај, а као
да смо још јуче размишљали да ли да китимо или да не китимо јелку, да
ли да купимо или направимо торту, и које су салате најбоље, и шта да
набавимо од пића, и да ли ће се деца заглавити у московским гужвама
кад крену кући…
Треба да погледам диван.
Нешто се расклимао.
Нов диван, а већ се расклимао.
Јуче су долетале сенице, а зимовке су престале да долећу.
Пирандело, Унамуно.
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Управо је отишао Павел Владимирович. Пили смо кафу и разговарали о Пиранделу и Унамуну.
Пирандело је италијански писац, Унамуно шпански.
Пре неки дан добио сам телеграм, писало је: „Време је да се оконча“. Донео га је времешни поштар, у којем сам препознао самог себе, то
јест сам себи сам донео телеграм.
То је било у сну, пред зору, нисам се запитао шта то значи, мада,
ако ћемо право, текст телеграма помало забрињава, али нећемо о томе.
Треба да погледам диван.
Нешто се расклимао.
Нов диван, а већ се расклимао.
Вера Петровна с четвртог спрата моли ме да јој отворим флашу
вина „Манастирска изба“, старија сестра јој долази у госте из Туме, не
из Туле, већ из Туме, то је негде у Мешчорској низији, то је тамо куда и
одакле ујутро и увече поред мог летњиковца пругом уског колосека иду
дизел локомотиве и вуку кусе композиције, и све су то толико пута описали писци да ми је већ мука да читам и говорим о томе.
Минус пет, ветра нема, сунца нема, заснежено грмље и дрвеће,
вране, попут црних груменова, седе на танким врховима бреза, Виктор
Иванович из четвртог улаза вуче на санкама прозоре, он сакупља отпад
и складишти га иза своје гараже, а кад дође мај – све што је сакупио
одвешће на плац, где намерава да на месту шупе подигне мали летњиковац.
Постарији инвалид шета се с младим инвалидом, а где им је трећи
сапутник – инвалид неодређених година?
Једном сам лети ишао иза њих и слушао њихов разговор, говорили
су о Хегелу.
Људи, зграде, аути, много аута, чини се да аута има више него људи,
грмље, дрвеће, топле цеви топловода, црна, влажна трака вечног пролећа покривена нежном травом пружа се усред снега пратећи путању
подземне топловодне цеви, између дома за глувонеме и коцкарнице
„Вегас“ тинејџери играју хокеј, ко на клизаљкама, ко без клизаљки, тролејбуска окретница, јаруга, гараже, мало даље – Пекинка, а иза ње – викендице и види се сива трака шуме, а још даље – пут за Јурјев–Пољски,
некад давно ишао сам тамо да бих радио као чобанин, али нисам добио
посао зато што је млада жена од које је зависило да ли ћу га добити
изашла на трем и замахала рукама: „Одлазите! Одлазите! Мој муж се
управо вратио кући из затвора! Одлазите! Одлазите!“

Али вратимо се дивану. Расклимали су се спојеви. Потребни су ми
шрафцигер и јачи шрафови, али све се помешало у мом домаћинству,
ту влада потпуна збрка...
„Време је да се оконча та збрка!“ – зачуо сам глас нашег Председника, и сложио сам се с њим, и направио сам ред, и притегнуо сам спојеве
дивана, и легао на диван, и ушла су два непозната човека, и један од њих
рече да је време да се оконча, и урадили су то, али нисам се плашио, и
није ме болело, осетио сам се добро због тога што ме више нема...
Потом сам нешто радио, о нечему размишљао, а онда је наступило
вече, и изашао сам у шетњу, и иза трговачког колеџа нисам могао да се
уздржим и на картону сам се спустио с леденог брежуљка.

ХОЋЕМО ЛИ СЕ ВИДЕТИ ЈОШ?
Киша, баре, магла.
Ћерка нам је купила велики LCD телевизор.
Она живи и ради у Москви. Допутовала је, купила га, наместила и
отпутовала.
Наставља се поправка крова на нашој згради.
После блатних купки у Сакама десна нога Игора Петровича боље
се савија.
У нашем граду формирају се ДНД – добровољачке народне дружине.
Постарија чланица дружине је ухватила рецидивисту.
У Немачкој расте популарност социјалистичких идеја. Продају се
клизаљке с два клизача. Треба да их купим, да сачекам праву зиму, да
мало вежбам на њима, па да пређем на озбиљније.
Треба да се учланим у ДНД, да ухватим опасног криминалца.
Великоанадолска шума налази се у Волновахском рејону Доњецке
области.
Сови је једно ухо веће од другог.
Телефон: Владимир Васиљевич ме зове, захтева да одмах дођем код
њега на важан разговор. Позваће такси за мене, дођи одмах, из ових стопа.
Он је монологиста, чује само себе. Нећу да идем. Никаквог важног
разговора тамо неће бити. Припити човек ће изливати своју сету. Тај
сценарио ми је познат до најситнијег детаља.
Једном сам се возио на задњем седишту аутобуса произведеног у
Лавову.
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Била је зима.
У аутобусу ЛАЗ-695, произведеном у Лавову, мотор се налази позади, и зими је на задњим седиштима топло.
Тетка из Доњецка ме зове за Нову годину.
Председник Украјине Јушченко послао је у Доњецк своје јединице.
Треба да одем тамо, да станем пред његове јединице и наговорим
их да пређу на нашу страну. А тек онда да дочекујем Нову годину.
Бувљи део пијаце код „Факела“. Чега тамо све има: споне, шрафови, отпорници, секире, књиге, аудио и видео касете, ваљенке, калоше,
ланци, конопци, лампе за радио и телевизор, лемилице, светиљке, батеријске лампе, санитарије, матичине плоче...
Аутобус ЛАЗ-695, произведен у Лавову, има мотор од 109 коњских
снага, 6 цилиндара, 34 места за седење и неодређен број места за стајање.
Али те ноћи ја сам био једини путник.
То је била последња вожња.
Возач је возио аутобус, кондуктерка је на свом кондуктерском седишту бројала пазар. А ја сам је гледао и мислио о њој.
Допадала ми се.
И одједном...
Кад, поново телефон, поново Владимир Васиљевич: дођи, лоше ми
је.
Морам да идем.
А шта је било с кондуктерком, испричаћу следећи пут.
Ако се видимо.
Хоћемо ли се видети још?

АНАТОЛИЈ ГАВРИЛОВ (1946) – аутор минималистичке прозе, ужива велики углед у књижевним круговима. Иако је завршио Књижевни институт у
Москви (ванредно, 1978), није водио књижевни живот, него се бавио обичним
пословима (као моделар у фабрици и сервисер гасних инсталација, поштар,
радник на железници). Објављује од 1989. Живи у Владимиру.
Душко Паунковић
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Анхела Еспиноса Риус

ПЕСМЕ
Превела с белоруског Дајана Лазаревић

***
Док је душа заузета тобом,
И свако лице док је одраз твој,
Док лети, као дим, осећај мој,
И шапће ми о теби над главом,
Док твоје име зауставља време
Около, и твојим светлом комете
Боје на небесима друге светове,
Док се осећа нежног еха врење,
Док кораци твојих уморних ногу
Још се виде дуж мога пута,
Док нада мном царујеш бригом,
Не идем, за помоћ се молим Богу!
Не рађа се опет у кући пролеће,
Не сме се хоризонт љутити громом,
Родна кућа неће оживети топлотом,
Ни на јави, ни у сну, ноге играти неће,
И неће се срце бавити новим сном,
Ни поете неће певати песме нове...
Јер је доста светле успомене ове,
Док је душа заузета тобом.
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***
Што је више светла – мање места за тугу,
Што је више тебе – то је јаче светло,
Јер ти си светлији више но што мислиш:
Около је децембар, а пролеће дошло.
Што је зима јача – лепши загрљаји,
Покривача више – тим је више слоге,
Заснежена соба, а ми – пахуљице,
Летимо ти и ја у светле небосводе.
Што је више звезда – то смо ближе мору,
Што је више нас – опада моћ тами,
Данас је светла више, но што јуче беше,
Около је децембар, а са мном си ти.
Што је више нас – то је више нежности...
Не бој се таме, драги – ја сам дошла:
Што је више мене – то је мање самоће,
Што је више тебе – то је више светла.

ЗВЕЗДЕ СУ БИЛЕ ПРОТИВ НАС
(за А. А.)
Ти си био мој недостижни сан,
А ја – твоја паклена екстаза.
Ти си био мачка, а ја твоја жртва,
Звезде су биле против нас.
Миловао је леђа ветрић љубави,
Застава наша – месечев ветроказ.
Бацила је ноћ брод у лутање,
Звезде су биле против нас.
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По мећави, после твога бола,
После рата слатких фраза,
Ране ћемо морати да лечимо сољу,
Звезде су биле против нас.
Кривити себе, мили, не треба!
Судба је имала строг приказ:
Наш је растанак била воља неба –
Звезде су биле против нас.
У мом ћеш сећању бити заувек,
У срцу превагнеш као тас.
Нећемо победити силу природе,
Звезде су биле против нас.
Изгубљени вечно и вечно чекани,
Док ме смртни не поједе Час...
Звезде су биле против нас, вољени,
Звезде су биле против нас.

ПТИЧЈЕ ПЕСМЕ
Хоћу да бојим твоја јутра у топле боје,
У соби где смрти нема, где се зауставља време...
Отворили бисмо прозор ка мору дивне ароме,
Као застава наших шаптаја поспане луне време.
Хоћу да ти поклоним зраке поноћног светла,
Да насликам над тобом све звезде пута млечног,
Будем ти трава под ногама, ветру пролећни глас,
И као лагодна киша да куцам по крову нежно.
И шта ће ми више? Своју срећу рукама држим!
Не треба ми сунце, пролеће, цвеће, море, дрвеће:
Када сам поред тебе, могу да дотакнем снове,
И осећа се под земљом баш то певање птичје.
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***
Када топле и мирне вечери град опусти,
И узлете над мостом пролећни плави сни,
По крововима идеш, за тобом – мирис љиљана,
И нестајеш у сненим облацима, као дим златни.
Када сивилом боји небеса сладак уздах,
Ти идеш над глувом мећавом у изгубљени рај,
И лије се твој глас кô мед над безмилосним громом,
И невидљивом кишом хлади се над градом мај.
Идем, под пролећном кишом, звезданим путевима
Тражим тебе – ти летиш, као далеки каприц,
Трчим и летим за тобом на крилима бриге,
И цвета загонетни месец, као жути нарцис.

***
Хоћу да заборавимо на смрт, као деца,
И да поцепамо „заувек“ у нашој речи,
Ланац. Идемо, куда пожели ветар,
Или да побегнемо, куда желиш ти.
Сивих дроздова и ждралова у кавезу,
Направити од лишћа подсетник живота:
Да се са светлим јатом вратимо у пролеће,
Полетимо са ружом зимском на грудима,
Држимо за руку ноћну комету,
Летимо више од разума и домета,
Убијмо роба у себи, убијмо поету,
Да заспимо на раскрсници свих путева.
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Пољубимо оно, што је најболније,
И играјмо валцер иза хоризонта,

Док од душе не одвојимо тело,
Док нас не потопи падање звезда.
Да те волим до неба и немоћи,
Докле ми још досеже рука
И човеку помоћи, и самом Богу,
Спасити се трновитог венца.

***
И настало је пролеће – ти цветаш крај сваког пута,
Корени краду из мог срца протичуће крви:
Ево, твоји маслачци пролећу на крилима брига,
И фарбају се тобом небосводи у сивој љубави.
Хтео си да побегнеш као лака птица – на југ са мном,
Хтео си ме, знам то ја, до смрти носити на рукама,
Хтео си, да се са тобом подигну плави снови...
Висине, непогоде, ветрови? Победио је твој страх.
Хтео си да узлетиш – као мртав луташ над светом,
И међу уморним звездама струна пева самотно.
Заборавила сам на тебе – на полете и комете,
Заборавила сам твој бол, љубав... И пролеће је настало.

***
Међу градом и светлом
Небосвод загађени.
Трамвај, као страшни сан,
Оставио ме без силе.
Суморна стоји лампа,
И као пепео снег пада,
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У тами твоје лице сија,
А звезда нигде нема.
Самоћа, пролаз, пролаз,
Пролазник, кô розе сенка,
И свако сећање – светионик
Овог суморног дана.
А ветар стално завија,
Славуј заснежени,
У срцу мраз се стегао:
Чупам га из груди...
Идем: у руци – новембар,
А спава ми у џепу – мај.
Поклич – врати се назад!
Пролази мимо – трамвај...
Међу лицима видим тебе,
Видим те иза стакла,
А снег као полудео иде,
И одлазиш и ти, као сан...
Међу градом и пролећем
Зид је. Љубави, чекај!
Иза града смо ти и ја,
Иза града је топли рај...
И град је код нас један,
Свемира даље нема:
Има хладноће пустих сати,
Ноћ без звезда. Зима.
Брига, кривица, мраз,
Лутање, дисање, крв.
Реком девојачких суза
Тече под земљом љубав.
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Над градом пада снег,
Над градом притиска бол,
Над градом ветар дува,
Над градом сипа со.
Над градом – глух и тишина,
Над градом ћебе облака,
Над градом ти летиш:
Пахуља, пролазник, лампа...
У граду ђубре и сан,
У граду сам сама ја,
Међу градом и светлом
Немилосрдна зима.
Подигао се дим златни,
Подигао заборављен грех,
У граду си само ти
И сиви, злослутни снег.

АНХЕЛА ЕСПИНОСА РУИС је рођена у Малаги (Шпанија) 1993. године.
У школи хуманитарног профила изучавала је латински и старогрчки језик.
Завршила је и музичку школу (класа клавир).
Године 2011. постала је лауреат новинарске награде „Белорусија у
фокусу“. Дипломирала је словенску филологију на Гранадском универзитету
(2015), а затим и магистрирала на белоруској филологији на Варшавском
универзитету (2017). Исте године Анхела је постала финалисткиња поетског
конкурса „Екслибрис“ у част Ригора Барадуљина и објавила збирку песама
„Клавир поред мора“ (бел. Раяль ля мора, ЛогвінаЎ), за који је добила диплому
на конкурсу „Деби“ у част Максима Богдановича, као и електронски зборник
„Сећање на будућност“ (бел. Памяць пра будучыню). У марту 2016. године
песникиња је постала почасни члан Удружења књижевника Белорусије. Њена
трећа песничка збирка „Pomme de ciel“ изашла је 2017. године.
Руисова је преводила и изабране песме Максима Богдановича на шпански
језик, које су изашле у посебним двојезичним збиркама „Звуци моје отаџбине“
(бел. Згукі маёй бацькаўшчыны) у Мадриду. У њеном преводу објављени су и
сонети Јанка Купале.
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У фебруару 2019. године песникиња се нашла међу лауреатима конкурса
младих аутора „Првоцвет“ (бел. Першацвет). Исте године је добила књижевну
награду „Михасј Страљцов“ „За богатство осећања и метафоре поетског језика
и храбро стремљење да се осети тајновитост белоруског бића“. Објављена је
и наградна збирка песама, прозе, публицистичких текстова и превода „Боја
крила“ (бел. Колер крылаў).
Дела Еспиносе Руис штампана су у часописима „Маладосць“, „Дзеяслоў“,
„Полымя“, „Літаратура і Мастацтва“, „Czasopis“ (Беласток), новинама „Наша
Ніва“, алманаху „Беларус“ (Њујорк). Књижевница има своју ауторску колумну
у часопису „Младост“ (бел. Маладосць) од 2016. године, а у „Регионалним
новинама“ (бел. Рэгіянальная газета) од 2019.
Анхела Еспиноса Руис је завршила међународне докторске студије у
области књижевне теорије на универзитету Камплутенсу у Мадриду. У 2018.
години спровела је научно истраживање на Катедри белоруске филологије
Варшавског универзитета, где је предавала студентима и магистрима. У
септембру 2019. године одбранила је дисертацију на тему „Симболи фолклорног
порекла у прози Јана Баршчевског и Густава Адолфа Бекера“ и наставља да се
бави белоруском књижевношћу у својим истраживањима.
Анхела не пише на матерњем шпанском језику. Пише искључиво на
белоруском, а њена поезија је необичан сплет шпанске и белоруске културе,
које се међусобно допуњују и чине је необичном, како је Белоруси називају –
„белоруском песникињом шпанског порекла“.
Дајана Лазаревић
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КОЊСКО ХА
Превео са енглеског Зоран Ж. Пауновић

Угледао је кугу на белом коњу како улази у село. Јахач прекривен
рак-ранама и са чиром на глави уместо капе прогалопирао је на животињи преко траве, калдрме и шареног брда. – Куга, куга! – повикао
је Том Шлб када је коњ на хоризонту подигао белу главу нањушивши
звезде. Пекар је изашао из дућана с јајетом у руци, а касапин у свом
крвавом мантилу. Пратили су линију његовог подигнутог прста, али коњ
је нестао, дрвеће је било немо, а птице које су небом летеле уздуж и
попреко нису упутиле ни реч упозорења свештениковој колонији гачака
нити окованим чворцима у гостинским собама АпЛевелина. – Бео, као
јаје у твојој руци – рекао је Том Шлб. Сетио се јахачеве главе препуне
рана. – Црвен као тртица твоје мајке – прошапутао је препредено. Облаци су потамнели, сунце је зашло, изненадни окрутни ветар срушио
је три ограде, а краве са очима поплавелим од куге пасле су усред леја
с тиквицама. Јаје је пало, црвено жуманце клизило је између камених
коцки калдрме, а беланце се измешало с кишом која је капала са гримизног мантила. Пекар је ушао у пекару са умрљаном руком, а касапин
се вратио предњим ногама телади. Том Шлб, пратећи свој прст према
хоризонту где је коњ куге газио и нестао, дошао је до цркве у оном тренутку када се киши земља смучила и повукла се у небо. Трчао је између
гробова у којима се црв врпољио у рукама трговца. Госпођа АпЛевелин
узгајала је камене груди на трави. Лагано отворивши врата, угледао је
свештеника који се у главном пролазу између клупа молио за разоружање. – Разоружај снаге војске и морнарице – чуо је свештеника док је
мрмљао Христу који се на витражу изнад њега смешио попут козе, чуо
је јауке из Кардифа и са задимљеног запада. – Разоружај копнену војску.
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У бесу, Боже, удари на њих – молио се свештеник. – Куга! – рекао је Том
Шлб. АпЛевелин је у галерији са оргуљама достигао регистар баса. Бела
куга прострујала је црквом до музике грубог добровољца. Свештеник и
грешник стајали су испод одраза Свете Породице и у сваком црвеном
ореолу видели су крваву косу. У одјеку сваког акорда чуо се глас наоружаног Бога, а са друге стране допирало је коњско ха.
Један за другим, чворци су поумирали. Последња преостала птица цвркутала је касном поподневу са болом у гуши. АпЛевелин је оставио музику и, дивећи се небу, чуо последњи глас чворка док је корачао
друмом. – Зашто нема добродошлице од моје пастве чворака? – питао
се чувар. Свакога дана у години губили су свој спокој и летели ка оквирима прозора посматрајући свет птица, гребали су стакло, подизали
крила с пречага од липовог дрвета и сигнализирали му. На ћилиму крај
његових ногу лежало је шест хладних и укочених чворака. Седми их је
оплакивао. Смрт је у његовом одсуству на земљу положила шест певача.
– Онај који посматра лет врапца нема времена за моје птице – рекао је
АпЛевелин. Шутнуо је велику, проклету смрт, и смрт је, пуна сажаљења,
ишчупала последњи ветар из тела мртвих птица.
– Куга, куга! – викао је Том Шлб док је стајао у новој киши. Ка погребниковој кући, која је умрла у дрвећу, викао је попут АпЛевелина о великој и проклетој смрти. Чуо је гачке како креште у крошњама и угледао
сенку у галопу. Дрвеће је мирисало на опијум и мишеве. Том је мислио да
су то две врсте животиња с пакленим главама које трче у скутовима гроба.
На гранама дрвећа усправно су стајале сове и прождирале мишеве и уста
ружичастих цветова што су се хранила опијумом. – Куга! – повикао је
ка димњацима Последње Куће и једином осветљеном прозору. Из куће је
изашао погребник у црном капуту; не верујући месечини, носио је свећу у
руци с рукавицом. Свећа је бацала три сенке. Том Шлб је средишњој сенци упутио речи о белом доласку. – Да измерим неумрле Велса? – питала
је сенка с леве стране. – Куга на коњу – рекао је Том Шлб сенци са леве
стране и чуо одговор тамније сенке са десне стране.
– Ниједан људски лек не делује на мртве.
Свештеник је својом лулом увукао мртви дим из ноздрва путујућег
коња који се сада, на далекој планини, упутио ка Африци. Док је тама
постајала дубља тамо где се месец подигао у блеску светлости, свештеник кажњен од Бога наставио је да благосиља блештаву ватру, светло у
дувану и облик дубоке кугле луле. Пакао је била та ватра, тамно негирање што је пламтело попут корова и мака што израста из задимљене

земље. Ивице кугле које су уцртале његов гроб биле су ивице света корова. Светлост у дувану је бледела, коров је био на ногама свештеника и
увлачио га у предворје дуже од предворја раја и теже од мака, у дуги сан.
Касапин и пекар заспали су те ноћи, њихове жене спавале су крај
њих. Касапин и пекар узели су своје жене које нису имале лица, њихове
жене обновиле су и подариле им своја девичанства на која су навикли, и
подигле њихове пролазе спасиоце, или, на мом језику, длакаве брежуљке.
Изнад дућана, хладних јаја са животом у себи и кутије на којој су пацови
читаве ноћи јели обешено месо, њихови власници нису ни помислили
на смрт. У тесном простору између бокова и стомака осећали су покрете
трећег љубавника. Смрт је у последњем зачетку избијала минуте, и пре
но што је звоник Катмароуин1 откуцао дванаест, куле су пале.
– Да измерим неумрле? Ово је гроб за оне које ходају и дишу. Тамо
лежи поспано тело, тело које се дими, месо које је упалило свећу и човек од воска који се топи – рекао је погребник у својој гостинској соби
упирући прстом у обличје ноћи кроз прозор с размакнутим завесама. –
Иди кући и умри – једном је рекао Тому Шлбу и говорећи поново пуном
месецу, сетио се приче о крадљивцу лешева који је са гробља Катмароуиног украо тело које је говорило. Чуо је како мртви умиру око њега,
и живог човека који је, у оделу на којем је било земље, дробио шљунак
на друму ка Последњој Кући. Катмароу је мирно спавала у купки крви
чекајући светлост дана, Том згрчен у живици, касапин и пекар укочени
поред својих љубави, а свештеник са угашеном лулом која му је висила
између вилица. АпЛевелин је одрао шест чворака, онда је и сâм пао на
земљу држећи у рукама прегршт црвених и поломљених пера. Седма
птица, гола као и њена браћа и сестре, још је дрхтала и певала на пречаги од липовог дрвета. – Куга је у нама – рекао је погребник, господин
Монтгомери, јер се ветар поново подигао са буком растанка, а мирис
меса које је нестајало пузио је по њему. У кожи овог западног Велса,
кроз вене округа, додир куге претворио се у круг невидљивог и болесног
обећања куглица семења – надувана у жилама дрвећа, смрт је тровала
зелене пупољке и свежим мрљама бојила белеге шуме. Господин Монтгомери бацио је своју чашу сирћета куги у лице, чаша се поломила о
прозор, а сирће је клизило низ поломљено стакло. Поставио је картон у
сваку пукотину и отвор, осећајући мирис киселине која се сливала док
је закуцавао платно да га заштити од ноћи. Закуцао је клинове и даске у
врата дрвене куће, запушио је рупе у угловима гостинске собе, а онда је,
1

Cathmarw (велшки) – смрт

139

140

сахрањен у ковчегу с димњацима, узео књигу своје мајке. – Лекови за болести тела и болести мозга, састојци за тањирић ускрснућа, позиви мртвима – рекла је Бронвен Монтгомери. Рука која је коцкастим словима
писала препуној планети држала је црва, киша је исписивала њено живо
име, а за Катмароуину кугу на преведеном језику рекла је да је коњ бела
звер коју је преко брда јахао коњаник с главом препуном рана. – Узми
крв птице и помешај је с мушком твари. Узми од мртвог мушкарца и
мртве птице пехар смрти, сипај крв птице и животни сок смртника кроз
отвор пехара. Промешај прстом, а кад га промешаш мртвим прстом,
попиј мој напитак крај мене – рекла је Бронвен. Бацио је књигу у страну. У незакуцаној ноћи била је птица и био је човек, куга у слабинама и
перу голицала је месо и кост, подигнуте прсте у дрвећу и око у ваздуху.
То су биле његове знане утваре, куга није могла да затамни око, нити
ветар у дрвећу да преполови нокат. Извадивши клинове и ишчупавши
даске с ковчега са димњацима, закорачио је у утвару ноћи. Ноћ је била
крв једне птице, један џеп човека, један прст подигнут у многим прстима и горњи свет. Ходао је кроз шуму и прашњавим друмом који је свим
правцима водио у Велс, десно, лево, на север, на југ, доле кроз растиње
и горе кроз око ваздуха. Гледајући непокретно дрвеће у тами, коначно је
стигао до куће АпЛевелина. Отворио је капију и корачао стазом до куће.
У гостинској соби лежао је АпЛевелин, шест чворака без перја пружило
се крај њега, а седми их је оплакивао. – Узми, узми крв птице – рекла је
Бронвен са гробља Катмароуиног. Подигао је мртву птицу, пререзао јој
врат и ухватио хладну крв својим длановима. – Попиј мој напитак крај
мене – рекла му је Бронвен у ухо. Пронашао је пехар на ноћном сточићу
и допола га напунио крвљу исцеђеног чворка. – Док не иструли мора да
чека док не испијем њен напитак крај ње – рекао је господин Монтгомери свирачу оргуља. – Узми, узми мушку твар – рекла је његова мајка.
Потрчао је напоље и чуо последњег чворка како оплакује нови растанак.
Том Шлб лежао је згрчен у живици. Није осетио велики џепни нож
на свом прсту, нити га је имало узнемирио одлазак бурме од траве.
Свештеник, мртав у својој столици, није гласно завикао када су му
панталоне склизнуле до чизама, а нада напунила бешику налив пера.
Пехар је био пун. Господин Монтгомери промешао је напитак прстом бурмашем и попио га на гробљу Катмароуином крај гроба своје
мајке. Црвени напитак склизнуо му је у утробу. Гробови су се окретали
око њега, анђели су скакали по својим каменовима, а поклопци гробова су, невидљиви оку онога који је попио напитак, попуцали на својим

шаркама. Отров га је залелујао и завртео, једном ногом упао је у гроб
своје мајке. Мртва Катмароу изашла је из дрвеног сеоцета и кренула
ка длакавим брежуљцима. Коса му се подигла на глави. Крв у његовој
крви и хладна унца викаревог семена приближиле су се ивици стварања.
Бројао је заласке месеца, једнолично сунце је склизнуло, а сазвежђе које
није могао да повуче до земље, расуло се у стотину звезда. Три дана су
прошла ношена ветром, четврти је зарудио без облака и поново потонуо
у безбројним ударцима звоника. Четврте ноћи устао је као мушкарац.
Утвара се променила. Жена у месецу осветлила је гробље. Бројао је заласке сунца. – Превише дана – рекао је болестан од напитка своје мајке
и отрованих сати који су пролазили и враћали се, остављајући на шљунчаној стази дроњак и кост у избледелом црном капуту.
Али како су дани пролазили, тако су мртви постајали уморни од чекања. Том, нестрпљив у живици, подигао је руку с четири прста да удави
зевање које му је покидало последње преостало парче коже на лицу. Касапина и пекара болеле су предуге љубави и проклињали су кревете који су
их родили. Шест голих чворака је полетело, седми је певао, а АпЛевелин
се пробудио из дубоког сна и истрчао у поново пробуђен свет у ком су
птице играле око њега. И тако, уморни од чекања, мртви су устали и потражили свог погребника, јер се трулеж уселила у њих и њихово месо падало је на прашину док су ходали у чудној погребној поворци прашњавим
друмом који је свим правцима водио до гробова Катмароуиних.
Господин Монтгомери видео их је како долазе, и попут нове сунчеве светлости спустио се на гробље нудећи им пехар с напитком. Грбави
Том Шлб, стерилни викар, касапин и пекар незграпни у својим љубавима и АпЛевелин с рукама препуним перја, гребали су по земљи копајући
заједнички гроб. Високо, високо изнад њих, седам голих чворака гребало је небо.
Тама се спустила на гробље, али се поново подигла док је господин Монтгомери испитивао свештеника као Бога смрти. – Шта је Божја
смрт? – питао је. – Бог је услишио моју молбу. И ударио је на земљу – рекао му је свештеник подигавши главу из земље. – Ја сам твој погребник
– рекао је господин Монтгомери. – Ја испуњавам твоју молбу – рекао је
и земља се затворила.
– Шта је музика смрти? Једна нота или више њих? Акорд пошасти?
– тако је испитивао погребник, а у његовој руци с рукавицом пехар је
три четвртине био празан. – Онај који прати лет врапца нема времена за
моје птице – рекао је АпЛевелин. – Која је музика смрти? Шта би треба-
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ло да знам о музици смрти када више нисам узгајивач птица? – питао је.
АпЛевелин је нестао у другој четвртини гроба. – Ја, ја сам заклао твоје
птице – рекао је погребник човеку који је нестајао.
Касапин је био гомила мртвог меса. – Пусти мене да ти одговорим
– рекла је касапинова жена рибајући површину двоструке рупе у земљи.
– Била сам љубав, сада сам мртва, а мој човек још хода у мени.
– Шта је љубав смрти? – питао је погребник жену. – Пусти мене да
ти одговорим – рекла је пекарева жена. – Била сам мртва, сада сам љубав, а мој човек још корача у мени – рекла је. Они који су испуњавали и
били испуњавани, у смрти са двоје леђа, испунили су трећу четвртину.
А Том Шлб, бројећи своје прсте на рубу њиховог гроба, пронашао
је десети чудотворни прст с ноктом црвеним попут крви и чистим полумесецом. – Смрт је мој последњи прст – рекао је Том Шлб и заронио у
гроб који се затварао.
Тако је господин Монтгомери остао сам крај пусте цркве, испод месеца који је нестајао. Једна по једна, звезде су се гасиле остављајући
рупе у небесима. Погледао је у гроб и лагано скинуо капут.

ДИЛАН ТОМАС (Dylan Thomas, 1914–1953) сматра се једним од најбољих
велшких, односно енглеских песника двадесетог века. Конзервативну и успавану британску читалачку јавност разбудио је, по доласку из родног Свонсија
у Лондон, својим боемским животом, али и својом првом збирком песама – 18
песама, 1934 (18 Poems). Потом су уследиле: 25 песама, 1936 (25 Poems), збирка
песама и приповедака Мапа љубави, 1939 (The Map of Love), збирка приповедака
Портрет уметника као младог пса, 1940 (Portrait of the Artist as a Young Dog),
збирка песама Смрти и уласци, 1946 (Deaths and Entrances); Двадесет и шест
песама, 1950 (Twenty-six Poems); Сабране песме, 1952 (Collected Poems); нереализовани филмски сценарио Доктор и ђаволи, 1953 (The Doctor and the Devils);
радио-драма Под млечном шумом, 1954 (Under a Milk Wood); збирка текстова
издатих под заједничким насловом Сасвим рано једног јутра, 1954 (Quite Early
One Morning). Постхумно су објављене Томасове збирке приповедака: Авантуре
под плочником и друге приче, 1955 (Adventures in the Skin Trade and Other Stories)
и Поглед на море, 1955 (A Prospect of the Sea), као и збирка писама Писма Вернону
Воткинсу, 1957 (Letters to Vernon Watkins).
Приповетка Коњско ха узета је из збирке Adventures in the Skin Trade and
Other Stories.

142

Зоран Ж. Пауновић

Хенрик Сјенкјевич

ЗАГЛОБА ПРОВОДАЏИЈА
КОМЕДИЈА У ЈЕДНОМ ЧИНУ

Превела с пољског Снежана Ђукановић

ЛИЦА:
ОЛИВИЈЕ – некадашњи адвокат
ЗОФИЈА – његова ћерка
МАРЦИЈАНА И ВЕРОНИКА – рођаке преминуле Оливијеве супруге
ЈАН ЗАРЕМБА – војник, припадник лаке коњице
ЗАГЛОБА/ГУТАЈ-БЕГ
ЦИПРИЈАН – остарели војник, готован
ВОЈНИЦИ И КОЊАНИЦИ из татарске коњице

СЦЕНА 1.
Сцена представља племићку кућу. Унутар куће и са леве и са десне
стране налазе се по једна врата. У челу десне стране је прозор, а у левом
делу куће су сто и отоман.
ЗОСЈА (преде на коловрату): О судбо моја несрећна! Мислим да ћу
очи исплакати! Татица се заинатио и не жели ни да чује за господина
Зарембу! Дани ми протичу у жалости и развлаче се у сузама као ова
ланена нит. О боже! Зашто толико патим?!
ЦИПРИЈАН (стари војник, улази): Шта ти је Зосјице? Поново плачеш?
ЗОСЈА (скривајући тугу): Не плачем, само вам се чини.
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ЦИПРИЈАН: Узалуд се претвараш. Ја чак знам и зашто ти тугујеш!
Гос’н Јан Заремба, припадник лаке коњице, завукао ти се у срце и због
њега рониш сузе!
ЗОСЈА: Шта да радим, милостиви господине Ципријане? Посаветујте ме.
ЦИПРИЈАН (лукаво): Можда бих могао нешто да смислим.
ЗОСЈА (молећиво): Смислите, милостиви господине, смислите или
ја ово нећу преживети. Чим споменем оцу господина Зарембу, он се
страшно разгоропади, треска ногама о под, псује и прети: „Нећу војника“ – каже – „пијандуру, свађалицу, дангубу! Довући ће ми у кућу своје
друштво из логора и за годину проћердати цео мираз. Пре ће ми израсти
длаке на длану него што ћу те дати Заремби!“
ЦИПРИЈАН: Да ти право кажем, господина Зарембу та љутња не
може уплашити. На вашару у Њеханову је пред свима објавио:
(Зосја од стида прекрива очи рукама, али вири кроз прсте)
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„Пре ће ми на длану длаке израсти него што ћу се одрећи Зоске. То
су све тричарије, ако не данас, већ сутра ће Зоска бити моја!“
ЗОСЈА (радосно, заборављајући се): Стварно је тако рекао?
ЦИПРИЈАН: А ти си престала да плачеш?
ЗОСЈА (поново уплашено): Али татица је упоран.
ЦИПРИЈАН: Ништа чудно – адвокат. Можда ту није у питању само
лична нетрпељивост према господину Јану, већ пре старо пријатељство
с колегом Млињиком, такође адвокатом. Иза покојног Млињика остао је
син, који је по мишљењу твог оца као створен за тебе.
ЗОСЈА (брецајући се): Не желим Крупњика! Нипошто! Радије ћу у
манастир!
ЦИПРИЈАН: Да ти право кажем, твој отац осећа и својеврстан бес
према Зарембиној породици. Слушај, сад ћу ти испричати како је то
било. Он је, пре него што се оженио твојом мајком, хтео да доведе у Подласје госпођицу Кулешанку, у коју је био страшно заљубљен. Али шта је
вредело када је постојао и други удварач, оклопник, брат овог Зарембе
с којим си ти сада у љубави. Нашем адвокату сабља није била непозната, али је твој отац био бојажљивог срца, слабог здравља и жгољав, од
детињства је био окружен женама које су бринуле о њему јер, истини за
вољу, твоја породица није поникла из боја већ из канцеларије. То је зато
што је твој деда био секретар код бискупа примаса, захваљујући чијем

залагању је добио племићку титулу… а и течно је говорио латински, што
је у Холандији, одакле је дошао, уобичајена ствар. И тако је тај Заремба,
који је врло вешто баратао сабљом, лако савладао твог оца и извргнуо га
подсмеху. Причају да га је оборио у смолу а онда уваљао у перје. Ето! Не
знам шта је било даље, али знам да је он одвео Кулешанку… а твој отац
се тек четири године касније оженио твојом мајком.
ЗОСЈА: Како може кривити једног због другог! Спасите ме, господине Ципријане, ви сте ми једини пријатељ, јер Вероника и Марцијана
обе су – за Млињика!
ЦИПРИЈАН: А како би и могло бити другачије? Млињик им је гродетур за сукње донео и казао им да изгледају као његова сестра. А Заремба – увек шаљив и ветропираст, кад их је први пут видео, одмах ме је
упитао: „Какве су ово отровнице?“ Оне су то чуле и не могу да му опросте, иако је он тврдио да није рекао „отровнице“ већ „лепотице“. А онда
им је увече убацио слепог миша у собу. Ма страшан је тај твој Заремба.

СЦЕНА 2.
И даље њих двоје, а појављује се и Заремба и прескаче праг.
ЗАРЕМБА: Бу! Није могуће! Ви о вуку, а вук на врата!
ЗОСЈА (престрашена): Исусе Боже!
ЦИПРИЈАН: Ето, јел’ нисам рекао да је страшан! Зовнеш га по имену и ту је.
ЗОСЈА: Забога! Откуда ви овде, милостиви господине? Тако изненада…
ЗАРЕМБА: Ха! Ваш отац, милостива, забранио ми је да прекорачим
овдашњи праг па сам га зато прескочио.
ЗОСЈА: Шта ће се догодити ако вас тата, или пак наше рођаке виде
овде?
ЗАРЕМБА (узима је за руке и љуби их): Мед! посластица… богами! На родбину имам утицаја, а отац ме неће видети. Видео сам га код
рибњака, оствама лови штуке. Касна је ноћ, сви спавају осим нас. Ах, ја
већ две ноћи не спавам. Зоска, злато моје, тако ми Бога милога, не могу
да живим без тебе!
ЦИПРИЈАН: Е па за то што имате једно другом да испричате сведоци вам нису потребни, тако да одох и ја до свог еркера.
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ЗАРЕМБА (баца се на колена): Зоска! Волиш ли ти мене?
ЗОСЈА: Не смем да кажем… али изгледа… волим…
ЗАРЕМБА: Ох, злато моје, љубави моја. И мени недостаје храбрости, лакше је то учинити него рећи. (Љуби је, Зосја се отима, а он је
држи.) То је због срамежљивости, Зоска, због стидљивости, богами! Али
ако желиш, ја ћу ти се извинити. У ноге, у руке, како хоћеш…
ЗОСЈА: Нећу, не…
ЗАРЕМБА: Па како да те убедим? Верујеш ли ти мени?
ЗОСЈА: Вама је то можда забава, али мене је стид и навиру ми сузе…
ЗАРЕМБА: Љубим те свом душом својом, и дању и ноћу, пешке и на
коњу! Амин!
ЗОСЈА: Управо сам слушала о томе како су сви војници ветропирасти и непостојани.
ЗАРЕМБА: Ра та та та та! Није истина! (Удара по сабљи.) Војник има
посла с челиком, и све што ради мора бити челично! И његова љубав је
као челик!
ЗОСЈА: Ви на све имате спреман одговор, а ја сам тужна.
ЗАРЕМБА: Не само одговор већ и начин… Тугу не волим, само тебе
– и тражио сам те док те нисам нашао.
ЗОСЈА: Шта сте то наумили?
ЗАРЕМБА: Обећај ми само да се, и кад би моментално судњи дан
дошао, и кад би се не знам шта догодило, ти нећеш уплашити, нећеш
поклекнути. Имај поверења у мене!
ЗОСЈА: Нећете ме ваљда одвести на силу?
ЗАРЕМБА: Не, не, лично отац ће ми те предати.
ЗОСЈА: Зашто да ме преда? Када?
ЗАРЕМБА: Када? данас! Али обећај ми да се нећеш уплашити, да
нећеш поклекнути! Понављам, чак и ако овде настане пакао, ако будеш
чула: Алах! Алах! – не бој се!
ЗОСЈА: Већ сам се уплашила, и врти ми се у глави. Шта то намеравате да учините?
ЗАРЕМБА: Венчање намеравам да направим. Венчање с тобом, Зосја! Тако ме метак погодио! Живела госпођа Заремба! Здравље моје, животе мој!
ЗОСЈА: За бога милога, не вичите! Чуће вас рођаке, или послуга!
ЗАРЕМБА: Затвори ми уста својим уснама, да не викнем као Татарин: Алах, Алах!
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СЦЕНА 3.
Марцијана и Вероника улазе држећи у рукама свеће и пренеражено их
испуштају кад угледају Зарембу.
ВЕРОНИКА: Содома!
МАРЦИЈАНА: Гомора!
ВЕРОНИКА: Срамота!
МАРЦИЈАНА: Бешчашће!
ВЕРОНИКА: Упомоћ!
МАРЦИЈАНА: Упомоћ!
ЗАРЕМБА: Тако је, упомоћ! Праведно, нема шта! (Бесно се окреће ка
Зосји.) Милостива госпођица ме не жели! Добро! Презрела си ме, у реду!
Али отерати ме, као пса, из куће – немате право, и то зато што данас
нисам ни дошао због милостиве, већ да запросим једну од ових дивних
госпођица.
МАРЦИЈАНА: Шта то милостиви господин говори?
ЗАРЕМБА: Истину! То да сам последњи пут овде, где ме као Циганина, а не као војника и племића примају, јер сам се заклео да ћу у инат
узети из ове куће за себе жену, и реч сам себи дао, а витешка реч је света
ствар!
ВЕРОНИКА (бесно): И хтео си да узмеш Зоску?
ЗАРЕМБА: Признајем, јесам! Био сам слеп! Али будући да ме је
презрела, узећу једну од вас, најслађе воћкице, јагодице, шљивице! Једну од вас, да буде Заремба!
ВЕРОНИКА И МАРЦИЈАНА: А коју? А коју?
ЗАРЕМБА: Коју? (Са стране.) О дођавола! (Гласно.) Како коју? Па,
мислио сам… Ону коју ми отац Ципријан препоручи. Да! Заправо ону
која има дужи дах!
ВЕРОНИКА И МАРЦИЈАНА: Како? Због чега?
ЗАРЕМБА: Због чега? Па због тога што с војником треба путовати…
Хоћете ли да пробате?
ВЕРОНИКА: Како да пробамо?
ЗАРЕМБА: Е па! Ми војници имамо добар начин. Удахнете колико
год можете ваздуха у стомак и говорите овако: Једна врана без репа,
друга врана без репа, трећа врана без репа. И она која више врана може
да преброји та има дужи дах.
ВЕРОНИКА И МАРЦИЈАНА (размишљају).
ЗАРЕМБА (искрада се с Ципријаном).
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ВЕРОНИКА (баца се на Зосју): Па он је племић, племић!
МАРЦИЈАНА: Војник и уз то још официр!
ВЕРОНИКА: Ниједан адвокат, ни господин Оливије, нити Млињик,
не држи до речи толико да шта данас кажу сутра буде.
МАРЦИЈАНА: Али за војника је реч светиња. Срамота му не дозвољава да не испуни обећање.
ВЕРОНИКА: Зар таквог витеза отерати!
МАРЦИЈАНА: Тако честитог племића презрети!
ЗОСЈА: Нећу више да слушам те незаслужене прекоре, бежим!

СЦЕНА 4.
Вероника и Марцијана
ВЕРОНИКА: Сестро!
МАРЦИЈАНА: Сестро!
ВЕРОНИКА: Ако би до нечег таквог… немој ми завидети!
МАРЦИЈАНА (бесно): Ти мени немој завидети!
ВЕРОНИКА (подругљиво): Још немам због чега!
МАРЦИЈАНА: Још те није изабрао!
ВЕРОНИКА: Јел’ ти то започињеш свађу?
МАРЦИЈАНА: Ти је започињеш, а не ја!
ВЕРОНИКА: Добро, нек те чују. Долази овамо с Ципријаном. Он ће
знати кога треба да изабере.
МАРЦИЈАНА: То ваљда ако су слепи.

СЦЕНА 5.
Вероника, Марцијана, Ципријан, Заремба
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ЗАРЕМБА: А сада, милостиве госпођице, оставите нас насамо јер се
морамо посаветовати око избора.
ВЕРОНИКА: Хајдемо, сестро!
МАРЦИЈАНА: Хајдемо! Довиђења, милостиви господине! (Кокетно
направи кникс према Заремби.) Довиђења, господине Ципријане!

ВЕРОНИКА (прави кникс): Довиђења! (Прави кникс и пред Ципријаном.) Довиђења, драги господине Ципријане!
(Излазе.)

СЦЕНА 6.
Заремба и Ципријан
ЗАРЕМБА: На миљу одавде су татарски одред и лака коњица којима
командује господин Вјершул, међутим, он је отишао на одсуство, а за
команданта је у међувремену поставио господина Заглобу. Тај Заглоба,
иначе мој пријатељ, испланирао је да се преруши у татарског разбојника
и да на челу Татара изведе тобожњи напад на Оливијеву кућу.
ЦИПРИЈАН: Оливије не познаје лично Заглобу, само је чуо за њега,
тако да маскарада може проћи.
ЗАРЕМБА: Обавестићемо једино господина жупника, али никог
другог. Чак и Зосји реците само да се не плаши, да јој не стане срце од
страха.
ЦИПРИЈАН: Али не треба је упућивати у тајне ове смицалице, како
њен отац касније не би имао основа за противљење да јој да благослов.
ЗАРЕМБА: Наравно, тако ћемо поступити, а до тада, остајте ми
здраво! (Отрчава.)
ЦИПРИЈАН: Остај здраво!

СЦЕНА 7.
Ципријан, Марцијана, Вероника
МАРЦИЈАНА И ВЕРОНИКА: Једна врана без репа, друга врана без
репа, трећа врана без репа итд.
(Како полако губе дах, Ципријан се у себи почиње смејати све док на
крају не пукне од смеха.)
МАРЦИЈАНА (пада на фотељу): Уф!
ВЕРОНИКА (пада с друге стране): Уф! Не могу више!
ЦИПРИЈАН: Исусе Боже! Ма јел’ вас то бес спопао? Зар вас није
стид преда мном?
МАРЦИЈАНА: Господине Ципријане! Ја сам вас увек поштовала…
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ВЕРОНИКА: Ви сте необично мудар човек…
МАРЦИЈАНА: Даћу вам појас изливен за оца…
ВЕРОНИКА: А ја жупанску брилијантску копчу, само…
МАРЦИЈАНА: Милостива, не упадајте ми у реч кад говорим…
ВЕРОНИКА: Змијо!
МАРЦИЈАНА: Гујо!

СЦЕНА 8.
Ципријан, Марцијана и Вероника, и Оливије иза сцене.
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ОЛИВИЈЕ (виче): Забрањујем вам, господине! То је пљачка! Разбојништво… vis armata, raptus puellae... latrocinium! (Упада на сцену.) Суд ће
вас научити…
ЦИПРИЈАН: Ама смирите се, господине, Заремба више није овде…
ВЕРОНИКА: Али овде је реч о нама…
МАРЦИЈАНА: Не лишавајте нас будућности…
ВЕРОНИКА: Злотворе!
МАРЦИЈАНА: Тиранине!
ОЛИВИЈЕ (опрашта се): Господе Боже! Шта је то поново? Посвађале се бабе… Где је Заремба? А Зосја?
ВЕРОНИКА: Ма ви сте деда! Црвљива гљива!
ЦИПРИЈАН: Престаните, дођавола! Дозволите да кажем нешто!
Нема Зарембе, а ове госпођице су полуделе јер га је Зосја избацила пошто је рекао да ће се оженити једном од њих.
ОЛИВИЈЕ (збуњен): Шта је сад то? Или ми се неко овде руга, или су
сви полудели! Шта се десило? Зосја је избацила Зарембу, који…
ЦИПРИЈАН: Зар јој нисте ви тако наредили?
ОЛИВИЈЕ: …који је дошао да узме за жену једну од ових бабускера?
МАРЦИЈАНА: Безбожниче!
ВЕРОНИКА: Светогрдниче!
ЦИПРИЈАН: Кад сте му нанели увреду, заклео се да ће у инат узети
за себе жену из ове куће – и дао је реч пред сведоцима, па пошто га је
Зосја презрела, мора да узме једну од ових госпођица.
ВЕРОНИКА (љутито): Не „мора“ него „хоће“.
МАРЦИЈАНА (спушта поглед): Жели… чезне…
ВЕРОНИКА: Као озебао сунце…

ОЛИВИЈЕ: А коју то?
ВЕРОНИКА И МАРЦИЈАНА: Мене, мене, милостиви, мене препоручите!
ОЛИВИЈЕ (пуцајући од смеха): За бога милога! Да сам сто година
провео у размишљању како да се осветим Заремби, не бих могао смислити бољу освету!
ВЕРОНИКА: Дакле, милостиви, немате узалуд ту змију на грбу,
стварно сте права змија.
МАРЦИЈАНА: И то отровница! Смучило нам се више да седимо
под вашим кровом!
ОЛИВИЈЕ: А ко вас је овде задржавао, маторе ухолаже?
ВЕРОНИКА: А добит из нашег фонда?
МАРЦИЈАНА: Нисмо седеле овде сопственом вољом.
ВЕРОНИКА: Боље би нам било да изаберемо неку стару племићку
кућу, а не кућу оваквог превртљивца чији је отац захваљујући протекцији постао племић!
МАРЦИЈАНА: И који потиче из лутеранске земље, можда и даље
носи Лутера око врата испод крагне.
ВЕРОНИКА: И који је изучио права, али зато пристојност и каваљерску политику није!
МАРЦИЈАНА: Који је одбацио племенитог витеза.
ВЕРОНИКА: Који осећа мржњу и презир према витешком сталежу.
МАРЦИЈАНА: И свети се војницима.
ОЛИВИЈЕ: Тишина, маторе торокуше, иначе ће бити зло…! Шта је
сад то? Побуна?
ЦИПРИЈАН: Дозволите ми, милостиви! Ваша је воља да ли хоћете
или нећете Зарембу, али стварно сте погрешили што сте – а с њим и цео
војнички сталеж – презрели. Долазе несигурна времена и лако се може
догодити да нам буде потребна одбрана.
ОЛИВИЈЕ: Јел’ то вас разум напустио? Велика ствар! Па није Заремба заповедник. Поћи ћу да се упознам с господином Заглобом, који
са својом војском стоји на две миље одавде, частићу га балоном, два или
три – и имаћу одбрану какву год пожелим.
ЦИПРИЈАН: А зар није он Зарембин пријатељ, или рођак? А иду
тешка времена.
ОЛИВИЈЕ: Каква времена? Шта је с временима? Не плаши ме, јер
се ја не бојим. Каква времена?
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ЦИПРИЈАН: У Чемјерњикима на вашару су говорили како се нешто
лоше спрема. Вечерас сам такође видео некакав чудан одсјај. Боље би
било одржавати добре односе с војницима.
ВЕРОНИКА: А ваша ћерка је избацила господина Зарембу.
МАРЦИЈАНА: Таквог каваљера!
ОЛИВИЈЕ: Ја јој то нисам наредио!
ВЕРОНИКА: Јеси, наредио си!
ОЛИВИЈЕ: Нисам наредио. Та девојка ни у чему не зна за меру…
Дабогда је… Наредио сам јој да га одбије, али уљудно… Зоска! Зоска!
Даћу ја тој овци!

СЦЕНА 9.
Ципријан, Марцијана, Вероника, Оливије и улази Зосја.
ЗОСЈА: Ту сам тата! Не спавам.
ОЛИВИЈЕ: Ко ти је наредио да господина Зарембу отераш као пса?
ЗОСЈА: Тата, ја господина Зарембу ипак… нисам хтела…
ОЛИВИЈЕ: Ниси хтела, то је твоја ствар. Једна је ствар одбијање, а
друга непристојност, неваспитање! Кажу да није због тебе долазио. Ти,
гуско!
ЗОСЈА: Тата! Ја господина Зарембу…
ОЛИВИЈЕ: Ћути! Шта је то забога?

СЦЕНА 10.
Сви претходно присутни, упада Заремба.

152

ЗАРЕМБА (виче): Људи, спасавајте се! Долазе да вас убију!
СВИ УГЛАС: За име бога, шта се то дешава?
ЗАРЕМБА: Тихо, тихо! Побунио се бег литванских Татара, послат с
Крима! Бију, пале, секу… спасавајте се! Упрежите кола, упрежите!
ВЕРОНИКА И МАРЦИЈАНА: Мајко божја! Спаси нас!
ЗАРЕМБА: С Татарима нема шале! Господин Заглоба се морао повући пред силним непријатељем.
ОЛИВИЈЕ (код прозора): Упрежите! Упрежите! Погинусмо! А шта је
том бегу?

ЗАРЕМБА: Петнаест година је био код нас у заробљеништву, сад
тражи освету!
ЦИПРИЈАН: А јел’ говори пољски?
ЗАРЕМБА: Као и ми. Па петнаест година је седео код нас у заробљеништву! Страшан човек!
ОЛИВИЈЕ: Погинусмо!
ЗАРЕМБА: Имам ја својих петнаест људи у шуми, прискочићу вам у
помоћ! Ако погинем, погинем, али заједно с вама! (Отрчава.)
ОЛИВИЈЕ (виче за њим): Спасавај нас, избавитељу, спасавај! (Чују се
крици и пуцњи.) Коња, коња! (Настаје општа паника и бежанија.)
ЦИПРИЈАН (крај прозора): Нажалост, прекасно је! Кућа је опкољена!
ОЛИВИЈЕ (завирује у димњак): Можда бисмо се овуда могли извући!
(Зуби му цвокоћу као у грозници.) О боже милостиви! О боже!

СЦЕНА 11.
Велика група Татара упада усред ватре, пуцњаве, звука трубе и вике.
Алах! Алах!
(Предводи их, са бакљом у руци, Гутај-бег илити Заглоба.)
ЗАГЛОБА: Алах! Бисмилах! Мрачно је овде! Дајте жар и пазите да
не запалите кућу! Хоћу да имам кров над главом, за себе и за вас. Људе
вежите, а сутра ћемо их… (Прави покрет прстом преко грла као да сече.)
Охо, ту су и жене! (Седа на софу у турском седу.) Одлично! Али с њима
ћемо се касније забавити. Господар ове куће је сигурно богат. Лепо! Ако
се добровољно одрекне свог богатства, умреће обичном смрћу, наредићу да га гађају стрелом – а ако не буде хтео, кожу ћемо с њега живог
одрати, а после ћемо га набити на колац!
ОЛИВИЈЕ (јечећи плачним гласом): Кане милостиви!
ГУТАЈ-БЕГ: Шта? зар ти не знаш да је кан месечев брат од стрица а
да сам ја само бег? Збрка и пометња, матора дртино! Шта то трабуњаш?
На колац с њим! Алах, Бисмилах! Покажите ми овде жене!
(Татари доводе тетке и Зосју.)
ГУТАЈ-БЕГ (гладећи се по грудима): Хмм… њам, њам! Ова ће бити за
мене! (Шапуће Зосји на уво.) Ништа се не плаши!
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ЗОСЈА: Шта је то? Мили боже!
ГУТАЈ-БЕГ: Пст! А ове две за кана, за кана! Поћи ћете у турски харем – и искусићете радост какву упознају само хурије у рају!
ВЕРОНИКА (плачним гласом): Сестро, јел’ чујеш?
МАРЦИЈАНА: Биће како Бог заповеда!
(Склањају се.)
(Чује се бука, улази гласник.)
ГЛАСНИК: Ефенди, наши људи су ухватили у парохијском дому
жупника заједно са петнаест војника и витезом.
ГУТАЈ-БЕГ: Доведите га овамо!
ГЛАСНИК: А са људима и жупником, шта да урадимо?
ГУТАЈ-БЕГ: Жупника закључајте у капелу, а људима одерите кожу!
ГЛАСНИК: Биће како ти кажеш, велики беже! (Излази.)

СЦЕНА 12.
Сви претходно присутни, уводе и Зарембу под пратњом.
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ГУТАЈ-БЕГ: Мили боже, па то је Заремба!
ОЛИВИЈЕ (Ципријану): Како то, Татарин а говори мили боже?
ЦИПРИЈАН: Па после петнаест година заробљеништва код наших
и томе се научио.
ГУТАЈ-БЕГ (шири руке): Заремба! Побратиме мој! Хеј! Ако се неко
усуди да такне овог официра, наредићу да га скрате за главу, па ће моћи
да бауља на све четири. Не звао се ја Загл… не звао се ја Гутај-бег, хтедох
рећи. Знајте да ми је он спасао живот код Камјењца, а онда смо воду
сипали на сабље и побратимили се. Он је за мене светиња, и свето ми је
све што је његово… Нек сам последњи нитков ако лажем! Сећаш ли се,
Заремба?
ЗАРЕМБА: Како бих то могао заборавити, Гутај-беже?
ГУТАЈ-БЕГ: Тако је, ми смо воду на сабље сипали, али то је само
половина венчања, које, да би било комплетно, треба и вином залити!
Хоћеш ли се побратимити са мном до краја, Заремба?
ЗАРЕМБА: Хоћу, племенити Гутај-беже!
ГУТАЈ-БЕГ: Вина!
ОЛИВИЈЕ: Татарин хоће вино?! Па то муслиманима није дозвољено!

ЦИПРИЈАН: Али био је наш заробљеник! Дајте му вина, милостиви
господине, можда ће се одобровољити.
ОЛИВИЈЕ: Вино донесите, из подрума, оно најбоље!
ГУТАЈ-БЕГ: Заремба, слободан си! Гутај-бег има један образ и једну
реч! А ако ми твоја жена икада падне у руке, Алаха ми, и она ће бити
слободна, као и твој отац, или таст – Бисмилах – и он ће бити слободан!
И твоја послуга, и твоје имање! Гутај-бег има један образ и једну реч!
ОЛИВИЈЕ (Заремби): Спаси нас!
ЗАРЕМБА: Хвала ти, Гутај-беже! Онда ми учини милост и поклони
живот свима у овом дому.
ГУТАЈ-БЕГ: Зар је ово твоја родбина?
ЗАРЕМБА: Родбина – није!
ГУТАЈ-БЕГ: Бисмилах! Онда си можда хтео неку од ових невеста да
узмеш за жену?
ЗАРЕМБА: Тако је, хтео сам, али…
ГУТАЈ-БЕГ: Зашто ћутиш, Заремба? Шта? Можда они тебе нису хтели? Не звао се ја Гутај-бег, направићу овде ршум из истих стопа! Говори,
коју си хтео?
МАРЦИЈАНА И ВЕРОНИКА: Једна врана без репа, друга врана…
ГУТАЈ-БЕГ: Шта је то?
ЦИПРИЈАН: Опростите, беже, али ове јадне жене су сигурно пометене од страха.
ГУТАЈ-БЕГ (смеје се): Мислио сам како ћу ја овде насмејавати друге,
али не да ћу и сâм пуцати од смеха!
(Доносе боце с вином и пехаре.)
ГУТАЈ-БЕГ: Дај ми то овамо! хм, добро изгледа. (Сипа и пије.) Добро је. (Поново сипа.) Одлично. То ће бити из године… Него, дај ми још,
не могу добро да препознам из које је године… (Пије.) Изврсно! А ти,
Заремба, не пијеш? Пиће бодри човеку срце! (Пије.) А можда да вам
потпуно поштедим животе?
ОЛИВИЈЕ: Доброчинитељу! Спаситељу! Може ли још вина?
ГУТАЈ-БЕГ: Полако! Полако! Не може то тек тако, без ичега. Треба
нека прилика, попут крштења, или свадбе, тако нешто. Ово је изврсно
вино за венчање. (Пије, певуши.)
Јагушка, Марјушка, вина ми наспи,
старог ил’ младога – да се не заспи,
додај још шалу и љубав се рађа,
потегни добро, то деву погађа.
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Права истина! Не звао се ја Гутај-бег! Славна је наша породица Гутај, али ни вама, чини ми се, ништа не фали! Слободан сам, једино што
човеку у неким годинама… Али пред лепшим полом више волим да се
не откривам. Тим пре што кад видим такву једру девојку каква је ова
госпођица, или ова друга, тад већ човеку не може а да не пође вода на
уста! Хајде, дођите овамо, крушкице!
(Марцијана и Вероника прилазе.)
ЗАГЛОБА (шапуће им нешто на ухо).
ВЕРОНИКА: Пих, шта опет? Не желим да слушам.
МАРЦИЈАНА: Шта сте то умислили, господине? Пошто треба да
идемо код кана, поведите рачуна како разговарате с нама!
ГУТАЈ-БЕГ (љутито): Каква збрка и пометња! Водите ова страшила
одавде!
(Марцијана и Вероника одлазе.) Хм! Морам вином угасити бес!
(Пије.) Заремба! Дођи да те загрлим! Имаш среће што си млад. А имаш
ли какав иметак?
ЗАРЕМБА: Немам.
ГУТАЈ-БЕГ: Онда те нећу само загрлити, него ћу ти се и поклонити,
јер ја сам турски поданик, а ти… турски светац.
ЗАРЕМБА: Истина.
ГУТАЈ-БЕГ: Ти се ожени… Узми какву лепотицу, али с миразом.
(Посматра Зосју.) Гледај, то је твоја малина. Узми је.
ЗАРЕМБА: Хтео сам, али…
ОЛИВИЈЕ (дрхтећи, Заремби): Буди паметан! Немој ме упропастити…!
ГУТАЈ-БЕГ (љутито): Шта? Шта? Можда те није хтела?
ОЛИВИЈЕ (Зосји): Зоска, немој ме уништити!
ЗАРЕМБА (оклевајући): Ни то не…
ГУТАЈ-БЕГ: Или можда ти ниси могао да је заволиш?
ЗАРЕМБА: Ја? Ја бих за њом и у пакао!
ГУТАЈ-БЕГ: Па шта је онда, дођавола? Можда тај матори деда није
хтео да ти је да?
ОЛИВИЈЕ: Није истина… не… нисам ја!
ЗАРЕМБА: Па ипак, није нико други!
ГУТАЈ- БЕГ: Он! Вина! пусти ме да залијем гнев или ћу га на лицу
места удавити! Ха! Пламен букти у мени! Нож, јатаган, конопац, лук,
стрелу, секиру, ватру, гвожђе, вино!!!
ОЛИВИЈЕ: Не, не! Није истина! Велики везиру, то нисам био ја!

ЗАГЛОБА: Турског свеца је понизио, хулио против вере. Нож, јатаган, лук, огањ, ватра! Гром и пакао! Дај вина!
ОЛИВИЈЕ: Није истина! Тако ми неба! Господине Заремба, Зосја!
Хтео сам да искушам вашу постојаност! То је била само проба, ништа
друго него проба! Ја за милостивог господина… Зосја… реци нешто, брани оца!
ЗОСЈА: Господине Заремба, нечег сам се досетила… Али не мучите
ми више оца, не могу то да поднесем.
ГУТАЈ-БЕГ (испивши у једном цугу пехар свежег вина): Е тако, сад
сам залио пламен! Него, слушај Заремба. И ја сам некад давно, у Криму, заволео једну црну принцезу, али кад ми је отац наредио да је јурим
по дрвећу, нисам хтео да то учиним, јер ја нисам никакав мајмун, већ
плем… већ бег, из угледне породице Гутај. Зато, брате, ако не желе да ти
је дају, онда немој да их молиш.
ОЛИВИЈЕ: Шта то радите! Он је витез! Господине беже, љубазни
доброчинитељу, не наговарајте га да ми дете повреди! Она га воли, и он
њу… Умреће од жалости! Не наговарајте га! Будите им проводаџија…
спојте их!
ГУТАЈ-БЕГ: Стварно се толико волите? Алах! Бисмилах! Нек вам је
наздравље!
ОЛИВИЈЕ: Тако је! Тако је, наздравље! Донесите вина, бољег од
овог, свадбеног!
ГУТАЈ-БЕГ: Још бољег?! Свадбеног! Ех, како ће Гутај-бег смекшати,
смекшати… Пошто се воле… Али, јел’ и ви то тражите, желите ли и ви
то за себе?
ОЛИВИЈЕ: И ја то желим, часна племићка реч! Ја молим,
преклињем… дајем свој благослов!
ГУТАЈ-БЕГ: Пошто је тако… онда вас, милостиви, узимам за сведока да није у питању никаква принуда… Ми смо баш дошли с покладном
поворком на саоницама, имамо и музику…
ОЛИВИЈЕ: Па шта онда чекамо? Свештеник је управо у капели…
Милошћу божјом је ту!
ГУТАЈ-БЕГ: Заремба, шта ти кажеш на све ово?
(Заремба и Зосја клекну.)
ЗОСЈА: Благосиљајте нас, оче!
ОЛИВИЈЕ: Од свег срца и душе благосиљам вас, децо моја! Хајде,
пређите у капелу, у капелу!
(Сви излазе.)
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А овде припремите све за наше весеље.
(И он излази.)
(Из капеле се чује звук оргуља.)

СЦЕНА 13.
Улазе Марцијана и Вероника.
ВЕРОНИКА: Чујеш ли, сестро?
МАРЦИЈАНА: Чујем.
ВЕРОНИКА: Шта се то дешава?
ТАТАРИН: То господин Ципријан свира на Зосјином и Зарембином
венчању.
МАРЦИЈАНА: Шта? Зосја са Зарембом? Сестро, чујеш ли ти ово?
ВЕРОНИКА: Сигурно је тај Татарин натерао оца да им дâ дозволу.
МАРЦИЈАНА: Сирота Зосја! па она га није хтела!
ВЕРОНИКА: А ни он њу! Хтео је да се ожени једном од нас. Ах!
МАРЦИЈАНА: Сад је већ све пропало.
ВЕРОНИКА: Преостао нам је само харем.
МАРЦИЈАНА: И свакодневне муке…
ВЕРОНИКА: Свакодневне? Откуд знаш?
МАРЦИЈАНА: Ах… али хајдемо одавде, враћају се.
(Сви улазе.)

СЦЕНА 14.
ОЛИВИЈЕ (трља руке): Испало је одлично! Одлично! Захваљујем
вам од свег срца, милостиви Гутај-беже.
ГУТАЈ-БЕГ: Е ја сам ти Гутај-бег баш као што си и ти Гутај, јер смо
се обојица нагутали, и још ћемо!
ОЛИВИЈЕ: Како то?
ГУТАЈ-БЕГ: Тако што су се покладе на саоницама завршиле свадбом. Упознај мене и моја лукавства, ја сам Заглоба!
ОЛИВИЈЕ: Шта? Покладе? Свадба? Господин Заглоба?
ГУТАЈ-БЕГ: Колико сам их само таквих попут вас насамарио!
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ОЛИВИЈЕ (хвата се за главу): Violentia! Raptus puelle! Simulatio! Изнуда! Криминал! Одговараћеш за ово пред судом!
ЗОСЈА (молећиво): Оче!
ОЛИВИЈЕ: И ти, изроде, у завери против мене! Дабогда вас убили!
Поништићу брак, писаћу духовном суду, сви ћете одговарати за ово!
ГУТАЈ-БЕГ: Суд! Ако не схватате да сте побеђени, онда сте адвокат
исто колико сте и витез! Зар вас неће бити стид да признате како сте
преварени? Уплашио си се као зец међу гоничима, како то? Хоћеш ли
јавно објавити своју срамоту?
ОЛИВИЈЕ (потиштено): Шта да радим? Шта учинити?
ЗАГЛОБА: Нема ту савета! Али рећи ћу вам још нешто… Јадан је
онај ко нема војника у породици. Боље служити Пољској крвљу него запењеним устима. Заремба је војник, попут осице, нећете зажалити што
имате таквог зета. Доћи ће старост, доћи ће немоћ, ко ће вас заштити
од оног што живот носи? Хајде, развеселите се, милостиви! Зар не би
требало да чезнете за срећом свог детета и добром сабљом под својим
кровом? Зар не бисте волели да имате унучиће? Благосиљајте их, не
против воље, већ од срца. Ево деца клече пред вама – не померате се,
хм? трепћете, то је добар знак!
ВЕРОНИКА: Не померајте се, милостиви господине!
МАРЦИЈАНА: Ругате се милостивом!
ВЕРОНИКА: Ко? Ко? Тај Заремба, тај гоља!
ГУТАЈ-БЕГ: Шта, Заремба гоља? Има имање на месецу, а и ја ћу му
одмах преписати своје богатство – у Арабији, тамо где расте бибер. Нека
сам проклет ако тамо не расте бибер!
ОЛИВИЈЕ: (Почиње да се смеје.)
ВЕРОНИКА (Вуче га за рукав): Не померајте се, милостиви!
ОЛИВИЈЕ: Ућутите, старе ухолаже! Наравно да ћу се померити…
Благосиљам вас децо, у име Оца и Сина и Светога духа!
ЗАГЛОБА: Амин!
(Шири руке и грли Оливија.)
Живео нам Оливије! Испалите топовске плотуне – и живели нам
младенци!
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ХЕНРИК СЈЕНКЈЕВИЧ (1846–1916), пољски прозни писац, новинар и публициста, добитник Нобелове награде за књижевност 1905. године за целокупно стваралаштво, један је од најпопуларнијих пољских
писаца на прелазу из XIX у XX век.
Родио се 5. маја 1846. у селу Вола Окшејска, у Луковском округу, у осиромашеној племићкој породици. Детињство је провео на селу
посматрајући изблиза живот људи чију је беду тако верно представио
у својим раним новелама. Гимназију и високе школе завршио је у Варшави. Почео је да пише прилично рано, још 1867, опробавши се најпре
као књижевни критичар, затим фељтониста на актуелне теме и на крају
приповедач. Изванредна форма тих кратких прича и у њима садржана
прогресивна и патриотска мисао донеле су младом писцу велики публицитет. У нешто каснијем периоду написао је неколико новела које су
права ремек-дела светске књижевности. По повратку са путовања у Америку Сјенкјевичев таленат се развија у потпуности: између 1883. и 1888.
пише Трилогију: Огњем и мачем, Потоп и Пан Володијовски. Овај велики
историјски циклус имао је огроман утицај на савременике јер иако је
говорио о прошлим временима будио је и подстицао вољу за отпором
против окупатора. Трилогија му је донела славу какву дотад није имао
ниједан пољски писац.
Упркос невољама које су га задесиле (смрт вољене жене пред крај
писања Потопа, несрећан други брак), пишчев таленат се све више богатио па су настали нови велики историјски романи: Quo vadis (1896) и
Крсташи (1900). Сјенкјевич задобија светску славу. Његова дела, превођена на бројне језике, продају се у великим тиражима у европским
земљама, у Америци, па чак и у Азији и Африци (Египат). Светској популарности допринела је и Нобелова награда, која му је додељена 1905.
године за укупно стваралаштво. Међутим, још пре тога Сјенкјевича је
наградио пољски народ. На тридесетогодишњицу његовог књижевног
рада, 1900. године, друштво му је даровало, као поклон његовог народа,
имање Обленгорек, где се данас налази Музеј Хенрика Сјенкјевича.
Као плод његовог путовања по Египту и другим областима источне
Африке, настао је омладински роман Кроз пустињу и прашуму (1911).
Последње године свог необично богатог и марљивог живота писац је посветио помагању жртвама Првог светског рада, организујући
у Швајцарској Специјални комитет. Умро је у Вевеу, у Швајцарској, 15.
новембра 1916. године, на велику жалост свог народа. По завршетку Пр-

вог светског рата његово тело пренето је у домовину и сахрањено уз
почасти у подземљу Варшавске катедрале.
Био је члан Чешке академије наука и члан Српске академије наука
и уметности.
Сејм Републике Пољске прогласио је 2016. годину годином Хенрика Сјенкјевича.

***
Сјенкјевич је завршио комедију „Заглоба проводаџија“ на свој јубилеј, двадесетпетогодишњицу стваралачког рада. На тексту је радио у октобру и новембру 1900. године. Комедија је имала своју премијеру на
сцени Великог позоришта 22. децембра исте године. Сценска премијера
одиграла се истовремено у четири града: Варшави, Лавову, Познању и
Кракову.
Снежана Ђукановић
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Кристина Росети

ПЕСМА
Превела са енглеског Зорана Кокир

О драги, када умрем,
Песме тужне за мене
Не певај; руже не сади
Ни чемпресове сене:
Буди ми зелена трава,
Покров од росе и кише;
И памти, ако желиш,
Ил’ не сећај се више.
Нећу видети сенке,
Ни осетити кап кише;
Нећу чути славуја
Што певајући уздише.
И сањајући у сумрак
Без јутра и без ноћи,
Ја сећаћу се, можда,
Ил’ заборав ће доћи.

КРИСТИНА РОСЕТИ (Christina Rossetti, 1830-1894) – енглеска песникиња,
сестра прерафаелитског песника и сликара Дантеа Габријела Росетија. Писала
је кратке лирске песме, сонете, драмске баладе, наративне поеме итд. У њеној
поезији честе су религијске теме и мотиви, а писала је и поезију за децу. Њеним
најзанимљивијим делом сматра се поема Трг злодуха (1862).
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Зорана Кокир

Лав Шестов

СТВАРАЛАШТВО НИ ИЗ ЧЕГА
(ЕСЕЈ О А. П. ЧЕХОВУ)

Превео с руског Небојша Ћосовић

Résigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute1
Ш. Бодлер
Чехов је умро – сада се може слободно говорити о њему. Јер говорити о уметнику – значи изражавати, откривати скривену у његовим
делима „тенденцију“, а обављати такву операцију над живим човеком
није увек дозвољено. У ствари, био је некакав разлог који је приморавао Антона Павловича да се скрива, разуме се, некакав озбиљан, значајан разлог. Чини ми се да су многи то осећали, и углавном зато код
нас још нема праве оцене Чеховљевог стваралаштва. Анализирајући његова дела, критичари су се ограничавали на општа места и овештале
фразе. Знали су свакако да је то недовољно и ружно: но све је боље од
дознавања истине живог човека. Само је Н. К. Михајловски покушао да
ближе приђе извору Чеховљевог стваралаштва и, као што је познато, са
страхом и чак с гађењем устукнуо је од њега. Овде се, између осталог,
покојни критичар могао поново уверити у фантастичност тзв. теорије
уметности ради уметности. Сваки уметник има свој одређени задатак,
своје животно дело, коме посвећује све своје снаге. Тенденција постаје
смешна када рачуна да ће она заменити дар, прикрити беспомоћност
и одсуство садржаја, када се за њом посеже из резерве идеја тражених
у датом тренутку. „Ја штитим идеале – дакле, треба сви да саосећају са
мном“ – у литератури такве врсте претензије се изражавају на сваком
кораку – и знаменити спор о слободној уметности очигледно се заснивао
на двоструком смислу речи „тенденција“, коју су употребљавали проти1

„Предај се, срце моје, сањај свој сурови сан“... (препевао Н. Ћосовић)
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вници. Једни су хтели да мисле да племенитост тежње спасава писца, а
други су се бојали да ће их тенденција подјармити на служење задацима који су им туђи. Обе стране су се очигледно бринуле безразложно:
никада готове идеје не могу надоместити осредњи таленат, и обратно,
оригиналан писац ће по сваку цену поставити себи сопствени задатак.
Чехов је радио свој посао, иако су неки критичари говорили да је он
служио чистој уметности и чак су га поредили са безбрижно прхнулом
птичицом. Да бих у две речи одредио његову тенденцију, рећи ћу: Чехов
је био песник безнађа. Упорно, снуждено, једнолично током читаве своје
скоро двадесетпетогодишње литерарне делатности Чехов је само једно
радио: на овај или онај начин убијао је људску наду. У овоме је, по моме
мишљењу, суштина његовог стваралаштва. О овоме се до сада мало говорило из потпуно разумљивих разлога, јер оно што је чинио Чехов на
свакодневном језику се назива злочином и подлеже најсуровијој казни.
Међутим, како казнити талентованог човека? Чак се ни Михајловском,
који је у своје време не једном показао пример беспоштедне суровости,
није подизала рука на Чехова. Он је упозоравао читаоца, указивао на
„рђаве искрице“ које је приметио у Чеховљевим очима. Но даље од овога
он није ишао: огромни таленат Чехова поткупио је ригорозно строгог
критичара. Можда је при томе извесну улогу у релативној благости суда
Михајловског одиграо и његов сопствени положај у литератури. Тридесет година заредом младо поколење га је слушало, и његова реч је била
закон. А онда је свима досадило да вечно понављају: Аристид је правичан, Аристид је у праву. Младо поколење је усхтело да живи и говори по
своме и на крају је старог учитеља подвргло остракизму. У литератури
постоји исти обичај као код житеља Огњене Земље: млади, када поодрасту, убијају и једу старе. Михајловски се бранио, колико је могао, али он
није више осећао ону чврстину убеђења која потиче из свести о својој
исправности. Изнутра он као да је осећао да су у праву млади – не свакако што они знају истину као што су је знали материјалисти, већ зато
што су они млади и што је пред њима живот. Јутарња светлост је увек
јача од оне при заласку сунца, и стари се морају предавати добровољно
на жртву младима. Понављам, Михајловски је то осећао, и ово је можда
колебало његову пређашњу увереност и чврстину у судовима. Истина,
он као ни пре, као мајка Гетеове Гретхен, није примао богате дарове
док се не посаветује са својим духовником. Он је и Чеховљев дар носио
пастору, који га је очигледно примио са подозрењем и одбацио – али код
Михајловског више није било храбрости да иде против јавног мњења.

Младо поколење је ценило у Чехову таленат, огромни таленат, и било
је јасно да га оно неће одбацити. Шта је остајало Михајловском? Он је
покушао, кажем, да упозори, али га нико није слушао, и Чехов је постао
један од најомиљенијих руских писаца.
Међутим, правични Аристид је и овог пута био у праву, као што је
био у праву када је упозоравао против Достојевског; сада Чехова нема,
па се о овоме може говорити. Узмите Чеховљеве приче – сваку појединачно или још боље, све заједно: размотрите његов рад. Он стално као
да седи у заседи, осматрајући и ловећи људске наде. И будите уверени
да он неће ниједну превидети, ниједна од њих неће избећи своју судбину. Уметност, наука, љубав, надахнуће, идеали, будућност – преберите
све речи којима се савремени и прошли људски род тешио и забављао –
потребно је само да их се Чехов дотакне, и оне моментално бледе, вену
и умиру. И он сам је на наше очи бледео, венуо и умирао – није само
умирала у њему његова чудесна вештина да једним додиром, чак дахом,
погледом убија све за шта живе и чиме се поносе људи. Поврх тога, у
овој вештини он се стално усавршавао и дошао је до виртуозности до
какве није дошао ниједан од његових супарника у европској култури. Ја
га без колебања стављам далеко испред Мопасана, који је често морао да
се добро напрегне да би се обрачунао са својом жртвом. Од Мопасана је
жртва редовно одлазила жива, иако згужвана и сломљена. У Чеховљевим
рукама све је умирало.

II
Потребно је напоменути, иако то сви знају, да је у првим својим
делима Чехов врло мало сличан оном Чехову на кога смо ми навикли
у последњим годинама. Млади Чехов је весео, безбрижан и такорећи
сличан прхнулој птичици. Своје радове он штампа у хумористичким часописима. Међутим, већ 1888–1889. године, када му је било свега 27–28
година, појављују се још две његове ствари: „Досадна прича“ и драма
„Иванов“, којима је започео ново стваралаштво. У њему се очито догодио изненадан и оштар прелом, који се у потпуности одразио и на његова дела. Ми још немамо подробну Чеховљеву биографију и вероватно
је никада нећемо ни имати из разлога што таквих биографија у ствари
нема – ни ја, на крају крајева, не могу навести ниједну. Обично нам у
животописима приповедају све друго, а не оно што би било важно саз-
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нати. Можда ће се некад установити до најситнијих детаља код каквог
кројача је Чехов шио себи одела, али вероватно никада нећемо сазнати
шта се с писцем догодило у времену које је протекло између завршетка
његове приче „Степа“ и појаве прве драме. Ако то желимо да дознамо,
онда је потребно ослонити се на његова дела и сопствену проницљивост.
„Иванов“ и „Досадна прича“ се мени чине делима која имају претежно аутобиографски карактер. У њима скоро сваки ред рида – и тешко
је претпоставити да би тако могао ридати човек који само гледа туђу несрећу. Очигледно је да се нова, неочекивана невоља свалила као са неба.
Она је ту, ње ће бити, а шта са њом чинити – неизвесно је.
У „Иванову“ главни јунак пореди себе са исцрпљеним радником-тежаком. Мислим да нећемо погрешити ако ово поређење применимо и
на аутора драме. Чехов се преморио, у то скоро да не може бити сумње.
И није се преморио од тешког, великог рада, није га сломио велики подвиг изнад сопствених снага, већ некакав незнатан, безначајан случај при
коме се спотакао, оклизнуо, пао. И гле, бесмислен, глуп, скоро неприметан случај – и више није било ранијег Чехова, веселог и радосног, није
било смешних прича за „Будилник“, устао је један суморан и намргођен
човек, „преступник“, који је плашио својим речима чак и оне који су
прошли сито и решето.
Уколико се жели дистанцирање од Чехова и његовог дела, то је лако
учинити. У нашем језику постоје две чаробне речи: „патолошки“ и њена
сестра „ненормални“. Ако се Чехов „сломио“, ми имамо потпуно законско, освештано науком право и свим традицијама да се не слажемо с њим,
а нарочито ако је он већ умро и сходно томе не може бити увређен нашим пренебрегавањем. Ово уколико желимо да се дистанцирамо од Чехова. Међутим, ако такве жеље из неког разлога нема, речи „ненормалан“
и „патолошки“ на вас неће произвести никакво дејство. Можда ћете ви
поћи даље и покушати да нађете у Чеховљевим доживљајима критеријум
најнепоколебљивијих истина и претпоставки нашег познања. Трећег излаза нема: или треба одбацити Чехова или постати његов саучесник.
У „Досадној причи“ главни јунак је стари професор, а у „Иванову“
млади велепоседник. Међутим, у оба дела тема је једна иста. Професор
се преморио и пресекао све везе са својим прошлим животом и могућношћу да активно учествује у људским интересовањима; Иванов се такође
исцрпео и постао сувишан, непотребан човек. Ако би живот био тако устројен да истовремено с губитком здравља, снага и способности наступа
и смрт, стари професор и Иванов не би могли постојати даље ни тренут-

ка. И слепоме је јасно да су обојица разбијени и неприлични за живот.
Али према нама несхватљивим узроцима мудра природа се побринула за подударности следеће врсте: на сваком кораку човек наставља да
живи и пошто је потпуно изгубио способност да узима од живота оно у
чему смо ми навикли да видимо његову суштину и смисао. И што је још
чудније: код разбијеног човека се обично одузима све осим способности
да увиђа и осећа свој положај. Ако хоћете – мисаоне способности се
у таквим случајевима већином истанчавају, изоштравају, нарастају до
колосалних размера. Неретко просечан, незнатан, баналан човек, доспевши у необичан положај Иванова или старог професора, мења се до
непрепознатљивости. У њему се појављују знаци даровитости, талента,
чак генијалности. Ниче је једном давно поставио питање: може ли магарац бити трагичан? Он на њега није одговорио, али је одговор дао гроф
Толстој у „Смрти Ивана Иљича“. Као што се види из Толстојевог описа
живота Ивана Иљича, реч је о просечном, обичном човеку, једном од
оних који прелазе свој пут избегавајући тешкоће и проблеме, а забринути су искључиво за спокојство и пријатност земног постојања. И гле,
само што је на њега пирнула хладноћа трагедије – он се сав преобразио.
Иван Иљич и његови последњи дани нас не потресају ништа мање од
животописа Сократовог или Паскаловог.
Примећујем узгред – и ово сматрам врло важним – да се у своме
стваралаштву Чехов налазио под утицајем Толстоја, и то нарочито под
утицајем његових последњих дела. Ово је важно због тога што на тај начин
део Чеховљеве „кривице“ пада на великог писца земље руске. Мени се
чини, да није било „Смрти Ивана Иљича“ – не би било ни „Досадне приче“, ни „Иванова“, а ни многих других значајних Чеховљевих остварења.
Ово најмање значи да је писац позајмио макар иједну реч од свог великог
претходника. Код Чехова је било довољно сопственог материјала, и у том
смислу њему није била потребна помоћ. Међутим, тешко да би се млади
писац одлучио да се појави испред свог страха пред људима са оним мислима које чине садржај „Досадне приче“. Када је Толстој писао „Смрт
Ивана Иљича“, имао је за собом „Рат и мир“, „Ану Карењину“ и чврсту репутацију првокласног уметника. Њему је било све дозвољено. А Чехов је
био млад човек чији се сав литерарни багаж сводио на неколико десетина
невеликих прича, које су нашле уточиште на страницама мало познатих
и безутицајних периодичних издања. Да Толстој није пробио пут, да није
својим примером показао да је у књижевности дозвољено говорити истину, говорити по слободној вољи, Чехов би можда морао да се дуго бори
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са собом пре него што би се одлучио на јавну исповест, макар и у форми
прича. А и после Толстоја, какву је ужасну борбу морао да издржи Чехов
са јавним мњењем! „Зашто он пише своје ужасне приче и драме?“ – питали су се сви. „Зашто писац систематски бира за своје хероје таква стања
из којих нема и апсолутно не може бити никаквог излаза? Шта се може
одговорити старом професору и његовој васпитаници Каћи на њихове бескрајне жалопојке?“ То јест, има се заправо шта рећи: у књижевности је
од давнина припремљена велика и разноврсна резерва свих врста општих
идеја и погледа на свет, метафизичких и позитивистичких, о којима се
учитељу напомиње сваки пут чим се започну ширити сувише захтевни и
узнемирени људски гласови. Но управо и јесте у томе ствар што је Чехов
и као писац и образован човек, унапред одбацио све могуће утехе, метафизичке и позитивистичке. Чак ни код Толстоја, који такође није много
ценио филозофске системе, ви нећете сусрести тако оштро изражену одвратност према свакој врсти погледа на свет и идеја као код Чехова. Он
добро зна да је одређено да се поштују погледи на свет; он сматра своју
неспособност приклањања пред ониме што се сматра светињом међу образованим људима недостатком с којим је потребно борити се свим снагама. Он се бори грчевито против њега, али без успеха. Ова борба не само
да не води ничему већ обратно, што Чехов дуже живи, тим више слаби над
њиме власт високих речи – насупрот сопственог разума и свесне воље.
У овоме је најзначајнија и најоригиналнија црта његовог стваралаштва.
Истрчавши мало напред, ја ћу већ овде указати на његову комедију „Галеб“, у којој, насупрот свим литерарним принципима, основом радње не
служи логички развитак страсти, не неизбежна веза између претходног и
последичног, већ голи, демонстративно ничим неприкривени случај. Кад
читаш драму, понекад ти се чини да је пред тобом примерак новина са
бесконачним низом faits divers2, нагомиланих један на други без икаквог
реда и унапред смишљеног плана. У свему и свуда влада неконтролисани
случај, директно и дрско бацајући изазов свим погледима на свет. У овоме
је, кажем, највећа оригиналност Чехова и – чудна помисао – извор свих
његових мучних преживљавања. Он није хтео оригиналност, он је улагао
натчовечанске напоре да буде као и сви – али не можеш побећи од судбине! Колико је само људи, нарочито међу писцима, који би да искоче
из своје коже, само да не буду слични другима, и опет се не могу ослободити шаблона – а Чехов је против своје воље постао посебан! Очигледно
је да услов посебности није спремност да се по сваку цену исказују неприхватљиви судови. И најновија и најсмелија мисао може се показати
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Различитих догађаја (Прим. прев.)

и често се показује као банална и досадна. Да би постао оригиналан, није
потребно измислити мисао, већ учинити дело, тешко и болно. А пошто
људи беже од напора и страдања, онда се обично истински ново рађа у
човеку против његове воље.

III
„Са оним што се догодило немогуће је помирити се, а такође немогуће је не помирити се, а средине нема“. „Учинити нешто“ у таквим
околностима немогуће је, дакле остаје да се „падне на под, виче и бије
главом о патос“. Овако говори Чехов о једном од својих јунака, али то је
могао рећи за све без изузетка. Бригом аутора они су постављени у такав
положај да им остаје само једно: пасти на под и ударати главом о зид.
Са чудном, загонетном упорношћу они одбацују све уобичајене начине
спасења. Николај Степанович, стари професор („Досадна прича“) могао
је покушати да се заборави или утеши успоменама из своје прошлости,
али оне га само раздражују. Он је био истакнути научник – а сада му
ништа не иде од руке. Он је могао два сата заредом да на предавању
одржи пажњу аудиторијума, а сада то не може ни на петнаест минута.
Он је имао пријатеље и познанике, он је волео своје ученике и помоћнике, своју жену, своју децу, сада му подједнако није стало ни до кога.
Ако људи и побуђују у њему некаква осећања, онда су то само мржња,
злоба и завист. Он мора то увидети у себи са оном правичношћу која му
је неизвесно зашто, чему и откуда дошла на смену пређашње, својствене
свим умним и нормалним људима дипломатске умешности да се види
и говори само оно што доприноси добрим људским односима и здравим
унутрашњим расположењима. Све о чему он сада мисли, и све што он
види – само трује њему и другима оне мале животне радости које красе
људски живот. Он осећа с јасноћом, коју није достизао ни у најбољим данима и часовима својих прошлих теоретских истраживања, да је постао
преступник – ништа не преступивши. Све што је он радио раније било
је добро, потребно, корисно. Професор прича о својој прошлости, и ви
видите да је он увек био исправан и да је могао дозволити насуровијем
судији у свако доба дана и ноћи да дође код њега – и провери како његова дела тако и мисли. А сада не само да би га човек са стране осудио
већ он сам себе осуђује. Николај Степанович отворено признаје да је
сав саткан од зависти и мржње. „Најбоље и најсветије право краљева“,
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каже он, „то је право помиловања. И ја сам се увек осећао као краљ и био
сам снисходљив, радо сам праштао свима и надесно и налево. Али сада
више нисам краљ. У мени се одиграва нешто што приличи само слугама: у мојој глави даноноћно броде зле мисли, а у души су свила себи
гнезда осећања за која нисам знао раније. Ја и мрзим, и презирем, и
негодујем, и срдим се, и бојим се. Постао сам бескрајно строг, захтеван,
раздражљив, нељубазан, подозрив... Шта ово значи? Ако су нове мисли
и нова осећања изазвана променом уверења, откуда је онда могла доћи
оваква промена? Зар је свет постао гори, а ја бољи, или сам раније био
слеп и равнодушан? А ако је ова промена изазвана општим слабљењем
физичких и умних снага – а ја болестан и свакодневно губим на тежини,
онда је моје стање жалосно: значи, моје нове мисли су ненормалне, нездраве, ја их се морам стидети и сматрати их ништавним“.
Овакво питање поставља стари умирући професор, а заједно с њим
и Чехов. Шта је боље? Бити краљ или стара, завидљива, зла „жаба“, како
он себе назива на другом месту? Питање је оригинално, нема сумње. Ви
осећате у наведеним речима колико је Чехова коштала његова оригиналност – и са колико великом радошћу би он у оном тренутку када се пред
њим разбистрило његово „ново“ гледиште жртвовао све своје оригиналне
мисли за најобичнију, најбаналнију способност добронамерности. За њега
нема сумње, његов начин мишљења је јадан, одвратан, сраман. Његова
расположења су и њему самом супротна, као и његова спољашњост, коју
он описује следећим речима: „Ја сам шездесетдвогодишњак ћелаве главе, вештачких зуба и са неизлечивим тиком. Колико је моје име сјајно и
лепо, толико сам ја безбојан и ружан. Глава и руке ми се тресу од немоћи;
врат као у једне од Тургењевљевих јунакиња, сличан је дршци контрабаса, груди су ми упале, а леђа узана. Када говорим или читам, уста ми
се криве у страну; кад се осмехујем – цело лице се покрива старачким
мртвачким борама“. Је ли ово добра фигура? Јесу ли ово добра расположења? Поглед са стране на овакву ругобу може и невољно заискрити у
срцу и најбољег и најсаосећајнијег човека свирепу мисао: што пре дотући,
уништити ову јадну и одвратну рђу, или ако се не може због закона прибећи овако одлучном кораку – онда је у крајњој мери сакрити што даље од
људских очију, некуд у затвор, у болницу или лудницу, а то су начини борбе дозвољени не само законима већ и, ако се не варам, и вечним моралом.
Но овде се сударате са особеним видом препрека. Физичке снаге за борбу
с тамничарима, џелатима, болничким особљем и моралистима код старог професора нема, јер њега и дете може оборити на земљу. Убеђивања

и молбе – он то зна – неће помоћи. И он се онда хвата очајног средства:
страшним, дивљим гласом који раздире душу он почиње извикати читавом свету некаква своја права: „Хтео бих да крикнем гласно да је мене,
знаменитог човека, судбина осудила на смрт, да ће за неких пола године
овде у аудиторијуму газдовати неко други. Хоћу да крикнем да сам отрован; нове мисли за које раније нисам знао, отровале су последње дане
мога живота и настављају да салећу мој мозак као комарци. И тада ми се
мој положај чини тако ужасан да желим да се моји слушаоци ужасну, да
скоче с места у паничном страху, да са очајним криком појуре ка излазу“.
Професорови аргументи једва да ће деловати на некога – а ја не знам да
ли у наведеним редовима и има аргумената. Али тај ужасни, нељудски
јецај! Замислите слику: ћелави, безоблични старчић, са дрхтавим рукама, са искривљеним устима, са исушеним вратом, са избезумљеним од
страха очима, ваља се као звер по земљи, и вапије, вапије, вапије! Шта
је њему потребно?! Он је проживео дуг, интересантан живот, сада је остало само да лепо сконча, по могућству да се тихо, спокојно и свечано
опрости од земног бивствовања. Но он праска и копрца се, призива на суд
скоро читаву васељену и грчевито се хвата за своје последње дане. А Чехов? Шта чини Чехов? Уместо тога да равнодушно прође поред ње, он се
ставља на страну чудовишне сподобе, он посвећује на десетине страница
њеним „душевним доживљајима“ и постепено доводи читаоца до тога да
се уместо природног и законитог осећања негодовања у његовом срцу зачињу непотребне и опасне симпатије према јединки која трули и распада
се. Свако зна да је немогуће помоћи професору. А ако се не може помоћи,
онда би га требало заборавити: то је утврђена истина. Каква је корист,
какав смисао може бити у бесконачном расписивању – гроф Толстој би
рекао „размазивању“ – неподношљивих мука агоније, која неибежно доводи до смрти?
Да су „нове“ професорове мисли и осећања блистали од лепоте,
племенитости, самопожртвовања – тада би све било друкчије: читалац
би се могао нечему поучити. Међутим, како се види из Чеховљеве приче, све ове особине су припадале старим мислима његовог јунака. Сада,
с почетком његове болести, у њему се зачела неодољива одвратност према свему што макар и издалека подсећа на висока осећања. Када му
се његова васпитаница Каћа обраћа за савет шта да чини – он, познати
научник, пријатељ Пирогова, Кавелина, Некрасова, који је васпитао толико младих поколења, не зна шта да јој каже. Бесмислено пребира по
своме сећању цели низ добрих речи – али оне су изгубиле свако значење
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за њега. Шта јој одговорити? – пита се он. „Лако је рећи – труди се или
подели своју имовину сиромашнима, или познај самог себе и зато што
је лако рећи, ја не знам шта да одговорим“. Каћа још млада, здрава и
лепа жена, старањем Чехова допала је, као и професор, у мишоловку,
из које не може сама да се ослободи. Међутим, од када је упознала безнадежност, она је освојила све симпатије аутора. Док год се човек бави
неким послом, док год човек има нешто пред собом – Чехов је потпуно
равнодушан према њему. Ако га и описује, онда то обично чини на брзину и у немарно ироничном тону. А гле, када се он запетља, и то тако
да га никако не можеш отпетљати – тада Чехов почиње да оживљава.
Тада се код њега јављају боје, енергија, нарастање стваралачких сила,
надахнуће. У овоме је можда тајна његове политичке равнодушности.
Без обзира на све своје неповерење према пројектима боље будућности,
Чехов, као и Достојевски, очигледно није био потпуно уверен у то да су
друштвене реформе и наука немоћни. Ма колико био тежак социјални
проблем, ипак може бити решив. Можда је некада људима и суђено да
се добро устроје на земљи, тако да би могли живети и умирати без мука,
и да даље од тога идеала људски род не може ићи; можда аутори дебелих
трактата о прогресу погађају и прозревају нешто. И управо зато је њихово дело туђе Чехову. Њега је од почетка нешто инстинктивно, а потом и
свесно вукло ка нерешивим проблемима, у суштини, попут онога који је
описан у „Досадној причи“: немоћ, инвалидност, неизбежна блиска смрт
и никакве наде да се макар унеколико измени сопствено стање. Овакво
интересовање очигледно противречи захтевима здравог разума и нормалне воље. Но од Чехова, од премореног човека, не може се очекивати
ништа друго. Свако зна за безнадежност или је чуо за њу. На сваком кораку се пред нашим очима одигравају ужасне, неподношљиве трагедије,
и ако би сваки који пропада и гине, по примеру Николаја Степановича,
изазивао толики немир, живот би се претворио у пакао. Николај Степанович није обавезан да виче на сав свет због својих мука и проблема, већ
би требало да се побрине да што мање узнемирава људе. И Чехов је био
дужан да му на све начине помогне у овом достојанственом делу. Зар је
мало досадних прича на свету – не можеш их све прочитати! Нарочито
такву врста прича као што је ова о којој приповеда Чехов – њих би требало с посебном бригом скривати што даље од људских погледа; овде
се ради о разлагању живог организма. Шта би се рекло човеку који би
се успротивио предавању земљи лешева које би он ископао из гробова,
све под изговором да су то тела његових блиских, чак познатих, про-

слављених, генијалних људи?! Такво занимање у нормалном, здравом
духу не може изазвати ништа друго до одвратност и страх. У старини су
се врачари, магови, предсказивачи, по народном веровању, дружили са
мртвима и налазили задовољство у овом страшном занимању, и то стварно задовољство. Но они су се обично крили од људи у шуме и пећине,
одлазили у пустиње и планине да би се тамо у самоћи предавали својим
противприродним склоностима. И ако би се случајно открила њихова
дела, здравоумни људи су им одговарали ломачама, вешалима, батинама. Оно што се називало злом, најгори вид зла обично је имао свој извор
и зачетак у интересовању и наклоностима према лешевима. Човек је опраштао сваки злочин – свирепост, насиље, убиство, али никада није опраштао несебичну љубав и тражење тајне смрти. У овом смислу слободна од предрасуда савременост мало је даље отишла од средњовековља.
Можда је разлика само у томе што смо ми, занети практичним делима,
изгубили природни осећај за добро и зло. Ми смо чак и теоретски убеђени да у наше време нема магова и врачара и да их не може бити. Наша
увереност и безбрижност у овом погледу долазила је до тога да су скоро
сви чак у Достојевском видели само уметника и публицисту, и озбиљно
расправљали с њим о томе да ли су руском народу потребне шибе и треба ли да заузмемо Цариград.
Једино се Михајловски нејасно досетио о чему се ради овде, и назвао је аутора „Карамазових“ трагачем за благом. Ја кажем да се магловито досетио, јер ми се чини да је ово запажање покојни критичар учинио углавном у преносном, па чак и у шаљивом тону. Међутим, нико од
других критичара Достојевског није чак ни случајно прозборио тачнију
реч. И Чехов је био ловац на благо, врач, маг. Овим се објашњава његова
крајња пристрасност према смрти, распадању, труљењу, према безнађу.
Свакако није само Чехов узимао смрт за сиже својих дела. Међутим,
ствар није у сижеу, већ у томе, како се сиже тумачи. Чехов то разуме:
„У свим мислима, осећањима и схватањима која ја образујем о свему“,
каже он, „нема ничег општег што би све повезивало у једну целину. Свако
осећање и свака мисао живе у мени одвојено, и у свим мојим судовима
о науци, литератури, ученицима, чак у свим сликама које осликава моја
уобразиља, чак ни најискуснији аналитичар неће наћи оно што се назива
општом идејом, богом живог човека. А ако нема овога, значи нема ничега.
При оваквом сиромаштву довољна је била озбиљна болест, страх од смрти, утицај околности и људи да се све што сам ја раније сматрао својим
погледом на свет и у чему сам видео смисао и радост свог живота преврне
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наглавачке и разбије у парампарчад“. У наведеним речима се изражава
једна од „најновијих“ Чеховљевих мисли – и њиме се одређује све његово
потоње стваралаштво. Она је изражена у скромној, покајничкој форми –
човек признаје своју неспособност да потчини своје мисли вишој идеји,
и у таквој неспособности види своју слабост. И ово је било довољно да би
се од њега унеколико удаљили громови критике и осуда јавног мњења.
Ми радо праштамо грешницима који су се покајали! Потпуно узалудна
снисходљивост: недовољно је признати кривицу да би се она искупила. Каква је корист од тога што је Чехов посипао главу пепелом и јавно
признао „кривицу“, ако је изнутра остао непромењен? И ако је сматрао
општу идеју богом (истина, с малим словом), а ништа није учинио за њу.
Он речима прислужује тамјан „богу“, а на делу га проклиње. Раније, до
болести, „поглед на свет“ му је приносио радост, а сада се разлетео у комаде! Није ли онда природно поставити питање: је ли му „поглед на свет“
икада доносио радост? Можда су радости имале свој сопствени, аутономни извор; а поглед на свет се само позивао у својству свадбеног генерала, ради спољашње свечаности, и никада није играо никакву суштинску
улогу? Чехов детаљно приповеда о томе какве су му радости доносили
научни радови, занимања са студентима, породица, добар обед и др. При
свему овоме је присуствовао и поглед на свет са идејом, и не само да није
сметао већ као да је украшавао живот. Тако се чинило да ради идеје и
радиш, и ствараш породицу, и једеш. А сада, када се мора ради идеје бити
пасиван, мучити се, не спавати ноћима, са одвратношћу гутати мрске
комаде – поглед на свет се разбија у парампарчад! Сходно томе, следи
да се поглед на свет слаже са обедом, обед без погледа на свет је такође
прихватљиви (то не захтева доказе), а поглед на свет an und für sich3 нема
никакве вредности. У овоме је суштина наведених Чеховљевих речи. Он
са ужасом признаје присуство овакве „нове“ мисли у себи. Њему се чини
да је заправо само он тако слаб и ништаван човек, а да сви други могу
такорећи и хлеб да не једу, само ако имају поглед на свет. Тако то заправо
и произилази, ако верујемо ономе што људи говоре у књигама. Чехов на
све начине бичује, мучи и кињи себе, али не може изменити ствар. И још
горе од тога. Погледи на свет и идеје, према којима се многи односе врло
равнодушно – у суштини, други однос ове невине ствари и не заслужују –
постају за Чехова предмет тешке, неумољиве и беспоштедне мржње. Он
не уме да се одмах ослободи од власти идеја, и зато започиње дугу, упорну
и постепену, ја бих рекао партизанску борбу с тиранима који су га оро174
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били. Његова борба уопште и у посебним епизодама заузима највећи део
интересовања управо зато што су до сада најистакнутији представници
литературе убеђени да је идејама својствена чудотоворна сила. Чиме се
занима већина писаца? Гради поглед на свет – и при томе сматрају да се
баве важним, светим делом! Чехов је увредио многе посленике литературе! Ако су њега релативно штедели, то је произашло: прво, због тога што је
он био врло опрезан и борио се с таквим изгледом као да је плаћао порез
непријатељу, а као друго, таленту се много прашта.

IV
Садржај „Досадне приче“ се на тај начин своди на то да професор,
бавећи се својим „новим“ мислима, у суштини изјављује да не налази
могућност да призна над собом власт „идеја“ и савесно испуни оно што
људи називају највишим циљем и у служењу коме се види наговештај
(предодређеност), свети наговештај човека. „Нека ми суди Бог, али мени
недостаје храброст да поступим по савести“, ево јединог одговора који налази у својој души Чехов на све захтеве „погледа на свет“. И овакав однос
према погледу на свет постаје Чеховљева друга природа. Поглед на свет
захтева, а човек признаје оправданост захтева и методично не испуњава
ниједан од њих. При томе, признавање оправданости захтева се постепено смањује. У „Досадној причи“ идеја још суди човеку и мучи га са оном
беспоштедношћу која је својствена свему неживом и неодухотвореном.
Као трн заривен у живо месо, туђ и непријатељски према организму, идеја
немилосрдно остварује своју високу мисију – све док у човеку не сазри
чврста одлучност да је избаци из себе, ма колико била болна ова тешка операција. Већ у „Иванову“ се мења улога идеје. Глас живе природе
надјачава устаљене културне навике. Истина, борба се још наставља, али
се води с променљивом срећом. Међутим, нема пређашње покорности.
Све више и више се Чехов еманципује од пређашњих предрасуда и иде –
куда? На ово питање, једва да би умео да одговори. Али он радије остаје
без икаквог него ли да дâ неки традиционалан одговор. „Мени је добро
познато да ћу живети још не више од пола године; чини се, мене би сада
требало да више од свега занимају питања о загробном мраку и о оним
визијама које ће посетити мој загробни сан. Међутим, због нечега моја
душа не жели да зна за ова питања, иако је ум свестан њихове важности“.
Ум се поново, супротно ономе што је било раније, с поштовањем гура иза
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врата, и његова права се предају „души“, тамном, нејасном стремљењу,
коме Чехов сада, када стоји пред кобном цртом која раздваја човека од
вечне тајне, инстинктивно верује више него светлом, јасном сазнању, које
унапред предодређује чак и загробне перспективе. Хоће ли се побунити
научна филозофија? Да ли се Чехов поткопава под њене непромењиве
принципе? Па зар Чехов није исцрпљен, ненормалан човек? Он се може
не слушати, али ако сте се одлучили да га слушате, онда морате бити унапред спремни на све. Нормалан човек, ако је он чак метафизичар најнереалније усмерености, увек ће прилагођавати своје теорије потребама
тренутка; он руши само да би потом опет градио од пређашњег материјала. Зато код њега никад не недостаје материјала. Покоран основном људском закону, већ одавно означеном и формулисаном од мудраца, он се
ограничава и задовољава скромном улогом тражиоца форме. Од гвожђа,
које он налази у природи спремно, он кује мач или плуг, копље или срп.
Мисао да ствара ни из чега једва да му пада на памет. А Чеховљев персонал представљају људи ненормални par excellance4, постављени у противприродну, и зато страшну неопходност стварања из ничега. Пред њима
је увек безнадежност, безизлазност, апсолутна немогућност за било какво
дело. И поред тога, они живе, не умиру...
Овде се јавља интересантно и врло важно питање. Рекао сам да је
стварање ни из чега у супротности с људском природом. Међутим, истовремено с тим природа често одузима од човека готов материјал и заједно с тим заповеднички захтева од њега стваралаштво. Значи ли то да
природа противречи себи? Да ли она изопачује своја створења? Није ли
правилније допустити да појам о изопачењу има чисто људско порекло?
Можда је природа много економичнија и мудрија од наших мудраца и
можда бисмо дознали много више ако бисмо, уместо да делимо људе
на сувишне и потребне, корисне и штетне, добре и зле, ми пригушили у
себи привремено склоност за субјективним оценама и потрудили се да
се поверљивије односимо према њеним створењима? А сада оно „рђаве
искрице“, ловац на благо, маг, врач – и међу људима ће се подићи зид,
који не само логичким закључцима, него и топовима не можеш разбити. Ја се једва надам да ће се наведено схватање показати убедљивим за
оне који су навикли да се држе норме. Да, вероватно и није потребно
да би се изгладила постојећа међу људима представа о принципијелној
супротности добра и зла, као што и није потребно да се млади рађају
са животним искуством одраслих да би нестали са земље руменило и
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црне коврџе. У сваком случају то је немогуће. Много миленијума има
свет, много је народа живело и умрло на земљи, али колико ми знамо
по сачуваним књигама и предањима, спор добра са злом се никада није
прекидао. И увек је било тако да се добро није бојало дневне светлости,
да су добри живели заједнички, обједињени живот, док се зло крило у
мраку, и зли свагда били усамљени. Друкчије и не може бити.
Сви Чеховљеви јунаци се боје светлости, усамљени су. Они се стиде
своје безнадежности, и знају да им људи не могу помоћи. Они иду некуд,
можда и напред, али никога не зову за собом. Њима је све одузето, и
они морају све саздати. Вероватно отуда онај нескривени презир с којим
се они односе према најцењенијим производима уобичајеног људског
стваралаштва. О чему год ви повели разговор с Чеховљевим јунаком,
он на све има један исти одговор: мене нико не може ничему научити.
Ви му предлажете нови поглед на свет, али он од првих ваших речи већ
осећа да се он своди на покушај да се на нови начин премештају цигле
и камење, и нетрпељиво се, често грубо, окреће од вас. Чехов је крајње
опрезан писац. Он се боји јавног мњења и узима га у обзир. Ипак, какву
нескривену одвратност он показује према прихваћеним идејама и погледима на свет. У „Досадној причи“ он се у крајњој мери држи одмереног тона и позе. Но касније одбацује све предострожности и, уместо да
прекорева себе због неспособности покоравања општој идеји, отворено
се љути и чак је исмејава. Већ у „Иванову“ је то изражено у довољној
мери – није случајно ова драма изазвала у своје време онолику буру негодовања. Иванов је, као што сам већ рекао, истрошен човек. Све што с
њим може уметник да учини – јесте да га долично сахрани, то јест похвали његову прошлост, сажали се на садашњост и затим, да би разблажио
жалостан утисак изазван смрћу, позове на сахрану општу идеју. Може се
подсетити на светске задатке човечанства у било каквој готовој форми –
и тежак, привидно нерешив случај је одстрањен. Упоредо са умирућим
Ивановом требало би насликати светао, млад, многообећавајући живот,
и утисак од смрти и распадања би изгубио сву своју оштрину и горчину.
Међутим, Чехов поступа управо супротно: уместо да младости и идеји
да власт над распадањем и смрћу, као што се чинило у свим филозофским системима и у многим уметничким делима, он демонстративно
доводи у центар свих догађаја ни за шта употребљиву развалину Иванова. Поред Иванова постоје и млади животи, а и идеји је дат њен представник. Но млада Саша, дивна и заносна девојка, која је свом душом
заволела разбијеног јунака, не само да не спасава свог љубљеног него и
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сама пропада под теретом задатка који превазилази њену снагу. А идеја?
Довољно је подсетити се само фигуре доктора Лавова, коме је Чехов поверио одговорну улогу представника свемогуће господарице, и ви ћете
одмах схватити да он не сматра себе њеним подаником и обвезником,
већ најљућим непријатељем. Довољно је доктору Лавову отворити уста,
и сви учесници драме, као по договору, журе да га најувредљивијим начином ућуткају – подсмесима, претњама, ако не и ударцима по затиљку. Међутим, млади доктор испуњава своје обавезе представника велике
власти не мање вешто и савесно него његови претходници – Стародуми
и други поштовани јунаци старинске драме. Он се залаже за увређене,
хоће да обнови погажена права, жести се због неправде и др. Зар је он
прекорачио своја пуномоћја? Свакако не. Но, тамо где царују Иванови и
безнадежност нема и не може бити места за идеју.
Они не могу живети заједно. И пред очима запрепашћеног читаоца,
који је навикао да мисли да сва царства могу пасти и пропасти, а да је
само моћ царства идеја непобедива in saecula saeculorum5 – одиграва се
нечувена сцена: идеја се свргава са трона од стране беспомоћног, разбијеног, ни за шта употребљивог човека! Шта све није напричао Иванов!
Већ од првог чина он испаљује такву тираду и то не пред првим кога
сусреће, већ пред оличеном идејом Стародумом Лавовим: „Ја имам право да вас саветујем. Не жените се ни Јеврејком, ни психопаткињом, ни
плавом чарапом6, већ бирајте за себе нешто просечно, сиво, без јаких
боја, без сувишних звукова. Уопште, сав живот градите по шаблону. Што
блеђи и монотонији фон, то боље. Друшкане, не ратујте сам са хиљадама, не борите се са ветрењачама, не ударајте главом о зид. Нека вас чува
Бог од свемогућих рационалних економија, необичних школа, ватрених
речи... Затворите се у своју љуштуру и делајте своје малено Богом дато
дело... То је топлије, поштеније и здравије“. Доктор Лавов, представник
свемогуће, самовласне идеје, осећа да је његова заповедница увређена
у својим моћним правима и да подношење оваквих увреда значи фактички се одрећи њеног суверенитета. Јер Иванов је био и морао остати
вазал. Како се покренуо његов језик да саветује, како је он смео подићи
свој глас тамо где је морао да слуша са страхопоштовањем и ћутке, и
без роптања се повинује?! Јер ово је заправо бунт! Лавов покушава да
се усправи читавом својом висином и достојанствено одговори дрском
бунтовнику. Међутим, он ништа не предузима. Дрхтавим, неодлучним
гласом мрмља уобичајене речи, које су још донедавно имале победнич5
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ку силу. Но оне не показују уобичајено дејство. Њихова сила је некуда
отишла. Куда? Лавов чак и не сме то да призна Иванову. И ово није више
ни за кога тајна. Какве све подлости и гадости није учинио Иванов – а
Чехов се не устеже у овом погледу, и у биографском списку његовог јунака налазе се свемогући преступи, све до скоро свесног убиства жене
која му је одана – ипак њему се, а не Лавову приклања јавно мњење.
Иванов – дух рушења, груби, оштри, немилосрдни, који се ни пред чим
не зауставља. А реч „подлац“, коју му с мучним напором истрже и шаље
доктор, не привија се за њега. Он је некако исправан својом особеном,
никоме разумљивом, али неоспорном, ако је веровати Чехову, исправношћу. Саша, младо, осећајно, даровито биће, иде да му се поклони,
мимоилазећи равнодушно фигуру Стародума Лавовa. Сва драма је на
овоме изграђена. Истина, Иванов се пред крај убија – и ово, ако хоћете, може дати формални разлог да се мисли да је коначна победа ипак
остала Лавову. И Чехов је добро учинио што је тако завршио комад –
не одуговлачећи га у бесконачност. А дорећи причу о Иванову није лак
посао. Чехов је потом писао још петнаест година, једнако допуњујући
недоречено, ипак је морао да прекине, не дошавши до краја.
Онај ко би намеравао да упућене речи Иванова Лавову протумачи у том смислу да је Чехов као Толстој (из времена писања „Рата и
мира“) видео у свакодневном поретку живота свој „идеал“ – погрешно
би схватио аутора. Чехов се само острвио против „идеје“ и говорио јој је
оно што му је падало на памет као најувредљивије. Јер шта може бити
увредљивије за идеју него да слуша похвалу свакодневице?! Али кад се
укаже случај, Чехов је умео ништа мање заједљиво да наслика свакодневицу. На пример, у причи „Професор књижевности“. Професор у потпуности живи по рецепту наведеном од Иванова. И посао, и жена Мањуса
– није ни Јеврејка, ни психопаткиња, ни плава чарапа – дом је љуштура
и др., и све ово не омета Чехова да полагано и мало-помало нагна сиротог професора у клопку-мишоловку и доведе га до таквог стања да му
остаје само да „падне на под, виче и удара главом о патос“. Код Чехова
није било „идеала“, чак идеала свакидашњице, који је са онаквим оригиналним, неупоредивим мајсторством опевао у својим раним делима
гроф Толстој. Идеал претпоставља потчињеност, добровољно одрицање
од својих права на независност, слободу и силу – а захтеви такве врсте,
чак сами њихови наговештаји, побуђивали су у Чехову свом снагом одвратност и омразу за које је само он био кадар.
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Дакле, стварни и једини јунак Чехова је безнадежни човек. Такав
човек не може да „чини“ ништа у животу – осим да удара главом о камен. Није за чуђење што је тај човек неподношљив за околину. Он свуда уноси умирање и разарање. И сам је свестан тога, али нема снаге
да се отуђи од људи. Он свом својом душом покушава да се ишчупа из
таквог ужасног положаја. Више од свега њега привлаче свежа, млада,
недирнута бића: он се нада да ће уз њихову помоћ повратити своје изгубљено право на живот. Узалудна нада! Начело рушења се свагда показује победничким, и Чеховљев јунак на крају остаје препуштен сам
себи. Он ништа нема, он све мора створити сам. И ево „стваралаштва
ни из чега“, тачније могућности стварања из ничега – јединог проблема
који је кадар да заокупи и надахне Чехова. Када он „оголи“ свог јунака
до краја, када јунаку остаје само да удара главом о зид, Чехов почиње
да осећа нешто попут задовољења, и у његовим згаслим очима појављује
се чудноват огањ, који се није без разлога учинио Михајловском рђавим. Стварање ни из чега! Не залази ли овај задатак иза граница људских
моћи и права? За Михајловског, очигледно, није било два одговора на
ово питање. А што се тиче Чехова, када би њему поставили ово питање у
тако намерно оштрој форми – он, вероватно, не би умео да одговори на
њега, иако је стално био суочен с њим. Могло би се рећи, без бојазни од
грешке, да људи који без колебања одговарају на њега у овом или оном
смислу нису му никада ни близу пришли, као и свим осталим тзв. последњим питањима постојања. Колебање је неопходни саставни елемент
у расуђивањима човека кога је судба доводила до судбинских задатака.
Како је дрхтала рука Чехову када је писао закључне редове „Досадне
приче“! Васпитаница професора – најближе и најдраже му, али исто
тако сломљено, лишено наде, иако још младо биће – дошла је код њега
по савет у Харков.
„– Николају Степановичу! – говори она, побледевши и стежући
руке на грудима. – Николају Степановичу! Ја даље не могу тако да живим! Не могу! У име Бога, реците брже, одмах: шта да радим? Говорите,
шта да радим?
– Шта ја могу да кажем? – премишљам ја. – Ништа ја не могу.
– Па говорите, молим вас! – наставља она, губећи дах и дршћући
целим телом. – Кунем вам се да даље не могу тако да живим! Немам
снаге!

Она пада на столицу и почиње горко да плаче. Забацила је уназад
главу, крши руке, удара ногама; шешир јој је пао с главе и виси на узици,
коса се разбарушила.
– Помозите ми, помозите! – моли она. – Ја не могу даље!
– Ништа ја не могу да ти кажем, Каћа – кажем.
– Помозите! – јеца она, хватајући ме за руку и целивајући је. – Па,
ви сте мој отац, мој једини пријатељ. Па ви сте мудри, образовани, дуго
сте живели! Били сте учитељ! Онда реците: шта да радим?
– Поштено говорећи, Каћа: не знам...
Ја сам се збунио, у конфузији сам, дирнут сам њеним плачем и једва стојим на ногама.
– Хајде, Каћа, да доручкујемо – кажем, усиљено се осмехујући. –
Доста си плакала!
И истог часа додајем изнемоглим гласом:
– Ускоро ће ме нестати, Каћа...
– Макар једну реч, макар једну реч! – плаче она, пружајући руке к
мени...“
Али та реч се није нашла код професора. Он пребацује разговор на
време, Харков и друге незанимљиве ствари. Каћа устаје и, не гледајући
у њега, пружа му руку. „Хтео бих да упитам“, завршава он своју причу:
„значи, на мојој сахрани нећеш бити?“ Но, она ме не гледа, њена рука је
хладна, као туђа. Ја је ћутке испраћам до врата... Ево, она је изашла од
мене, иде дугим ходником, не окрећући се. Она зна да ја гледам за њом
и вероватно ће се на завоју окренути.
Не, није се осврнула. Црна хаљина је последњи пут промакла, изгубили се кораци. Збогом, благо моје!“... „Не знам“, само овим речима уме
одговорити на Каћино питање умни, образовани, престарели, читавог
свог живота бивши учитељ Николај Степанович! У свом огромном искуству прошлих лета не налази се ниједан начин, правило или савет који
би макар унеколико одговарао грубој апсурдности нових услова његовог
сопственог и Каћиног постојања. Каћа не може више тако да живи, а ни
он сам не може да даље поднесе своју одвратну и срамну беспомоћност.
Они би обоје – он стар, она млада – хтели свом душом да подрже једно
друго, и обоје не умеју ништа да смисле. На њено „шта да радим“ он
одговара: „ја ћу ускоро нестати“, то јест такође питањем; а на његово
„ја ћу ускоро нестати“ она одговара безумним ридањем, кршењем руку
и бесмисленим понављањем једних те истих речи. Боље је било ништа
не питати, не започињати „душевни“, отворени разговор. Међутим, они
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још нису себи положили рачун о овом. У њиховом пређашњем животу
разговор их је олакшавао и отворена признања зближавала. Сада је обратно: после оваквог сусрета људи више нису у стању да подносе једни
друге. Каћа одлази од старог професора, од свога поочима и пријатеља
са сазнањем да јој је он постао туђ. Она се, одлазећи, чак није ни окренула ка њему. Обоје су осетили да им је остало само да ударају главом о
зид. У овом занимању свако делује за свој рачун, и о утешном јединству
душа више се не може ни помислити.
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Чехов је знао шта је све изрекао у „Досадној причи“ и у „Иванову“.
Неки критичари су то такође знали и предочили му. Не бих да кажем да
је управо у њему деловао страх од јавног мњења или ужас пред учињеним открићима, или једно и друго заједно, али очигледно да је код Чехова настао тренутак када је одлучио да по сваку цену напусти заузети став
и врати се назад. Плод такве одлуке био је „Павиљон бр. 6“. У овој причи
главног јунака представља ипак онај исти и познати нама Чеховљев човек, доктор. И околности су врло уобичајене, иако унеколико промењене. У докторовом животу се није догодило ништа посебно. Он је допао у
провинцијалну забит и постепено отуђујући се од људи и живота дошао
је до стања потпуне безвољности, која је у његовим представама постала
идеал људског постојања. Он је равнодушан према свему, почев од своје
болнице, у којој он скоро и да не борави, где влада пијани и груби лекарски помоћник, и где поткрадају и муче болеснике.
Психијатријским одељењем руководи стражар, пензионисани војник,
који се обрачунава песницама с непокорним пацијентима. Доктору је све
свеједно, он као да живи негде далеко, у другом свету и не схвата оно што
се догађа пред његовим очима. Игром случаја долази на психијатријско
одељење и започиње разговор с једним од болесника. Овај му се жали на
правила, тачније на одвратни неред на одељењу. Доктор га мирно слуша
и не реагује на његове речи делом, већ речима. Он покушава да докаже
своме сулудом сабеседнику да спољашњи услови не могу имати никакав
утицај на нас. Болесник се не слаже, и одговара му дрско и у његовим приговорима се, као и мислима многих душевно поремећених, јављају поред
бесмислених тврдњи и врло дубока запажања. Чак је и првих врло мало,
тако да се на основу разговора не можеш ни досетити да имаш посла са

болесником. Доктор је одушевљен својим новим познаником, али не мрда
ни прстом да би му макар нечим помогао. Сада, као и раније, несрећник
се налази под влашћу стражара, који га бије и за најмању непослушност.
Болесник, доктор, околина, сви болнички услови и докторов стан описани
су са задивљујућим талентом. Све усмерава ка апсолутном непротивљењу
и фаталистичкој равнодушности: нека пијанче, деру се, пљачкају, тероришу – свеједно је, очигледно да је тако предодређено на вишем савету
природе. Филозофија пасивности, коју исповеда доктор, управо је сугерисана и нашаптана непромењивим законима људског постојања. Чини
се да се нема снаге да се ишчупа из њене власти. До сада је све више или
мање у Чеховљевом стилу. Међутим, крај је друкчије врсте. И сâм доктор,
због интрига свог колеге, доспева на психијатријско одељење болнице као
пацијент. Лишавају га слободе и затварају у болничком крилу, и чак бију;
бије га онај исти стражар са којим је учио помирењу свог поремећеног
саговорника, и то на његове очи. Доктор као да се за тренутак буди из сна.
У њему се јавља жудња за борбом и протестом. Истина, он тада и умире,
али идеја ипак тријумфује. Критика се могла сматрати потпуно задовољном – Чехов се отворено покајао и одрекао теорије непротивљења. Узгред
додајмо да доктор умире врло лепо: у последњим тренуцима види стадо
јелена итд.
У ствари, грађа приче не оставља сумње. Чехов је хтео да попусти и
попустио је. Он је осетио неподношљивост безнадежности, немогућност
стварања ни из чега. Ударати главом о камен, вечно ударати, то је тако
ужасно да је већ боље вратити се идеализму. Оправдала се дивна руска
пословица: не заричи се да никад нећеш доспети до просјачког штапа
и тамнице. Чехов се примакао друштву руских писаца и почео опевати
идеју. Но, само закратко! Најближа по времену прича „Двобој“ носи већ
други карактер. Расплет у њој је привидно идеалистички. Главни јунак
Лајевски је „паразит“, као и сви Чеховљеви јунаци. Он ништа не ради и
ништа не уме да учини, чак неће, живи делом на туђ рачун, задужује се,
саблажњује жене и др. Његов положај је неподношљив. Живи с туђом
женом, која му је досадила, као и сопствена личност, али од које не може
да се избави, јер је стално у дуговима, познаници га не воле и презиру
га. Он се свагда осећа као да је спреман да бежи без освртања, свеједно
куда, само да оде с места на коме тренутно живи. И његова незаконита
жена је приближно у истом таквом, ако не још у горем стању. Непознато
је зашто се она без љубави и чак без страсти подаје првом олошу. После
јој се чини да су је од главе до ногу облили блатом, и то тако да је не
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може опрати ни читав океан воде. И управо такав пар живи на свету у
забитом кавкаском граду и природно, привлачи пажњу Чехова. Тема је
и интересантна, што и говори: двоје обливених прљавштином људи, који
не подносе ни себе, ни друге...
Ради контраста Чехов сучељава Лајевског са зоологом Фон Кореном,
који је дошао у приморски град због важног, од свих поштованог посла
– то јест да изучава ембриологију медузе. Фон Корен је, као што се види
по његовом презимену, Немац, дакле, нарочито здрав и нормалан, чист
човек, потомак Гончаровљевог Штолца, директна супротност Лајевском,
који је у блиском сродству са старчићем Обломовим. Али код Гончарова је супротстављање Обломову Штолца имало сасвим други карактер и
смисао него код Чехова. Романсијер из четрдесетих година деветнаестог
века надао се да ће зближавање са западном културом обновити и васкрснути Русију. Ни сам Обломов није представљен потпуно као безнадежан
човек. Он је само лењ, непокретан и непредузимљив. Чини се, пробуди
ли се он – на десетине Штолцова ће за појас заденути. Друго је Лајевски.
Овај се већ пробудио, давно пробудио – али његово буђење није донело
са собом добра...“ Он не воли природу, Бога код њега нема, све наивне
девојке које је познавао упропастили су он и његови вршњаци, у својој
родној башти никада није посадио ниједно дрво, нити бар травку, а живећи међу живима, није спасао чак ниједну муву, него је само рушио,
уништавао и лагао, лагао“. Добродушни неспретњаковић Обломов се изродио у одвратну и страшну поган. А чисти Штолц је жив и остао је чист
у својим потомцима, само што с новим Обломовима он већ друкчије разговара. Фон Корен назива Лајевског нитковом и хуљом, и захтева да се
он најстроже казни. Немогуће је помирити Корена с Лајевским. Што се
чешће они сукобљавају, тим дубље, неумољивије и беспоштедније мрзе
један другог. За њих нема заједничког живота на земљи. Једно од двоје:
или нормални Фон Корен, или изопачени декадент Лајевски; при чему је
свакако спољашња, материјалистичка сила на страни Фон Корена. Он је
увек у праву, увек побеђује, увек тријумфује и у својим поступцима и у
теоријама. Интересантна ствар: Чехов је непомирљиви непријатељ сваке
врсте филозофирања. Ниједан од његових актера не филозофира, а ако
то чини, онда је то обично неуспешно, смешно, слабо, неубедљиво. Фон
Корен представља изузетак, он је типични представник позитивистичко-материјалистичког смера. Његове речи одишу снагом, убедљивошћу.
У њима је присутан чак патос и максимум логичке доследности. У Чеховљевим причама много је јунака материјалиста, али с нијансом при-

кривеног идеализма, сходно разрађеном шаблону из шездесетих година.
Такве Чехов запоставља и исмејава. Идеализам у свим видовима изазивао
је у Чехову осећање неподношљивог очаја. Њему је лакше било да слуша
беспоштедне претње праволинијског материјализма него да прихвати кржљаве утехе хуманитарног идеализма. Постоји у свету некаква непобедива сила, која притиска и обогаљује човека – то је потпуно јасно. Најмања
неопрезност и највећи као и најмањи постаје њена жртва. Обмањивати
себе можеш само до оног времена док о њој знаш само из прича. Међутим, ко је једном био у гвозденим канџама неопходности, тај је заувек
изгубио вољу за идеалистичким самообмањивањем. Он више не умањује,
већ пре преувеличава снагу непријатеља. А чисти, доследни материјализам, који проповеда Фон Корен, најпотпуније изражава нашу зависност
од стихијских сила природе. Фон Корен говори као да бије чекићем, и сваки његов ударац не пада на Лајевског, већ на Чехова, у његова најболнија
места. Он даје Корену све више и више снаге, он се сам потура под његове
ударце. Због чега? Можда је у Чехову живела тајна нада да је самомучење
за њега једини пут ка новом животу? То нам није рекао. Можда он то ни
сам није знао, а можда се бојао да не повреди позитивистички идеализам,
који је тако суверено господарио у савременој литератури. Он још није
смео да иступа против европског јавног мњења – јер наши филозофски
поглед ни свет нисмо ми измислили, него су нам донети из Европе! И да
се не би расправљао с људима, он је смислио за своју страшну причу шаблонски, утешни расплет. На крају приче Лајевски се „исправља“, жени
се својом љубавницом, одбацује разблудни живот и започиње брижљиво
потписивати менице да би вратио дугове. Нормални људи могу бити потпуно задовољни, јер нормални људи у басни читају само последње редове
– наравоученије, а поука „Двобоја“ је најздравија: Лајевски се исправио
и почео да потписује менице. Истина, може се показати да је крај такве
врсте више сличан подсмевању моралу, али нормални људи нису одвише
проницљиви психолози; они се боје двојакости и са њима својственом „искреношћу“ све речи писца прихватају здраво за готово. Па нека им буде!

VII
Једина филозофија на коју се озбиљно обазирао и за коју се потом
озбиљно борио Чехов – био је позитивистички материјализам. Управо
позитивистички, то јест ограничени, не претендујући на теоријску довр-

185

186

шеност. Свим својим бићем Чехов је осећао страшну зависност човека
од невидљивих, али строгих и очигледно бездушних закона природе, а
управо материјализам, нарочито научни материјализам, уздржани и не
јурећи за последњом речју и логичком заокруженошћу, у целини се своди на приказивање спољашњих услова нашег постојања. Свакодневно,
свакочасовно, чак и свакоминутно искуство уверава нас да се усамљени слаби човек судара са законима природе и, као такав, мора стално
да се прилагођава и попушта, попушта, попушта. Немогуће је старом
професору да врати своју младост, немогуће је дотрајалом Иванову да
ојача себе, немогуће је Лајевском да спере прљавштину која га је облепила итд., бескрајни низ неумољивих, чисто материјалистичких „немогућности“, против којих људски геније не може поставити ништа, осим
покорности или заборава.
Résigne-toi, mon cœur, dorston sommeil de brute – других речи ми нећемо наћи пред сликама, које се отварају у Чеховљевим делима. Спољашња
покорност, а испод ње притајена, тешка, злобна мржња према непознатом непријатељу. Сан је само привидни заборав – јер, зар спава, зар се
заборавља човек, који свој сан назива sommeil de brute (насилан сан)?
Но, како би било друкчије? Бурни протести, којима је испуњена „Досадна прича“, потреба да се излије напоље негодовање почињу брзо да се
чине непотребним и чак увредљивим за људско достојанство. Последњи
протестни комад Чехова је „Ујка Вања“. Вања, као и стари професор,
као и Иванов, звони на узбуну, распаљује нечувену узрујаност поводом
свог загубљеног живота. Такође не својим гласом он вапи током читаве
епизоде: пропао живот, пропао живот – као да је у ствари неко од људи
из његове околине или можда у читавом свету крив за његову несрећу.
Њему је мало повика и вапаја, па засипа увредама и рођену мајку. Као
лудак, без икаквог циља и потребе почиње да пуца из револвера у свог
умишљеног непријатеља, јадног и несрећног старца, оца ружне Соње.
Није му довољан сопствени глас, он прибегава и револверу и спреман је
да пуца из свих топова који постоје на свету, удара у све бубњеве, и звони
на сва звона. Њему се чини да сав свет спава и да би требало разбудити
ближње. Он је спреман на свакакву бесмислицу, јер за њега нема разумног излаза, а одмах признати да нема излаза – за њега ниједан човек
није кадар. И започиње чеховска прича: немогуће је помирити се, али
је такође немогуће не помирити се, остаје да се удара главом о зид. Сам
ујка Вања то примењује отворено на људима, али после га боли и само
сећање на тако неуздржану отвореност! Када се сви разилазе после бе-

смислене и мучне сцене, ујка Вања схвата да је било потребно ћутати и
да не би требало откривати никоме извесне ствари. Очи околине не подносе сцене безнађа. „Пропустио си живот“ – сам си крив: ти више ниси
човек, све људско ти је туђе. И ближњи за тебе више нису ближњи, већ
туђи. Ти немаш права ни да помажеш другима, ни да очекујеш помоћ од
других. Твоја судбина је апсолутна усамљеност. Помало Чехов се уверава у ову „истину“: ујка Вања – последњи опит гласног, јавног протеста,
изазовне „декларације права“. Чак и у овом комаду бесни сам ујка Вања
– иако има и других актера око њега, као што су доктор Астров, и сирота
Соња, који су такође имали право да протестују и чак пуцају из топова.
Али они ћуте. Они чак понављају некакве добре, анђелске речи на тему
о срећној будућности човечанства – другим речима, они удвојено ћуте,
јер у устима таквих људи „добре речи“ означавају потпуну одвојеност од
света; они су отишли од свих и никога не пуштају да им се приближи.
Добрим речима они су као кинеским зидом оградили себе од радозналости ближњих. Споља су они слични свима – то значи да се њиховог
унутрашњег живота нико не сме дотицати.
Какав је смисао, какво значење ове напрегнуте унутрашње делатности дотрајалих људи? Чехов би вероватно на ово питање одговорио
оним истим речима којим је Николај Степанович одговарао на Каћина
питања: „Не знам“. Он ништа више не би додао. Међутим, њега је привлачио само такав живот, више сличан смрти него животу. Зато и његова
реч постаје из године у годину све тиша и спорија. Међу нашим писцима – Чехов је најтиши писац. Сва енергија његових јунака усмерена је
унутра, а не споља. Они не стварају ништа видљиво, и још горе од тога
– они све видљиво руше својом спољашњом пасивношћу и неделањем.
„Позитивистички мислилац“ попут Фон Корена без колебања их оштро
осуђује страшним речима: „Хуље, подлаци, изроди, мајмуни“ итд., шта
све није смислио Фон Корен поводом Лајевских! Отворени позитивистички мислилац хоће да принуди Лајевског да потписује менице. Потајни позитивистички мислиоци, то јест идеалисти и метафизичари, не
употребљавају погрдне речи. Зато они живе сахрањују чеховске јунаке на
својим идеалистичким гробљима, званим погледи на свет. А сам Чехов
се уздржава од „решавања питања“ са упорношћу којој би већина критичара вероватно желела бољу судбину, и наставља своје дуге, бескрајно
дуге приче о животима људи који немају шта да изгубе, и као да је једина
интересантна ствар на целом свету тај ужас лебдења између живота и
смрти. О чему нам оно говори? О животу, о смрти? Опет је потребно од-
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говорити „не знам“, оним речима које побуђују највећу одвратност позитивистичких мислилаца, али које представљају на загонетан начин постојани елемент у расуђивањима Чеховљевог персонала. Зато им је тако
блиска њима непријатељска материјалистичка филозофија. У њој нема
одговора који обавезује на радосну послушност. Она бије, уништава човека – али не назива себе разумном, не захтева захвалност према себи,
њој није ништа потребно, јер она је бездушна и бесловесна. Она се може
истовремено поштовати и мрзети. Успе ли човек да се с њом сагласи –
он је исправан; не успе ли – vae victis7. Како радосно звучи глас отворене
беспоштедности неживе, безличне, равнодушне природе у поређењу с
лицемерно слатким напевима идеалистичких, људских погледа на свет!
А затим, и то је најважније, с природом је ипак могућа борба! У борби
с природом су дозвољена сва средства. У борби с природом човек увек
остаје човек и сходно томе исправан, ма шта он предузимао за своје
спасење. Чак, ако би он одбио да призна основни принцип стварања света – неуништивост материје и енергије, закон инерције и др. Јер најколосалнија мртва сила мора служити човеку, ко ће то оспорити? Друга је
ствар „поглед на свет“! Пре него што каже реч, он поставља неоспоран
захтев: човек мора служити идеји. И овај захтев се сматра не сам по
себи разумљивим, него још необично узвишеним. Је ли чудно, што се у
избору између идеализма и материјализма Чехов приклања последњем
– јаком али часном противнику? Са идеализмом се може борити само
презиром, и у том смислу Чеховљева дела не остављају да се још нешто
пожели. Како се борити с материјализмом? И може ли се он победити?
Можда ће се читаоцу учинити чудни Чеховљеви методи, али је очигледно да је он дошао до уверења да има само једно средство борбе, коме су
прибегавали још древни пророци: ударати главом о зид. Без буке, без
паљбе, без алармирања, усамљено и ћутљиво, далеко од ближњих, својих
и туђих, сабрати све снаге очајања за бесмислене и давно осуђене од
науке и здравог разума покушаје. Али зар су се од Чехова могле очекивати санкције научне методологије? Наука је одузела од њега све: он је
осуђен на стварање ни из чега, то јест на такво дело за које је нормалан
човек, који се користи само нормалним начинима, апсолутно неспособан. Да би се учинило немогуће, потребно је најпре одбацити рутинске
начине. Ма колико ми упорно настављали научна истраживања, она нам
неће дати животни еликсир. Јер наука је и почела од тога што је одбацила, као начелно недостижно, тежњу ка људској свемоћи: њени методи су
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такви да успеси у једним областима искључују чак истраживања у другим. Другим речима, научна методологија се одређује карактером задатака које је поставила себи наука. И заиста, ниједан од њених задатака
не може бити остварен ударањем главом о зид. Овај, иако не нови метод
(понављам, за њега су знали и користили га још пророци), за Чехова и
његове јунаке обећава више него све индукције и дедукције (узгред буди
речено, такође неизмишљени од науке, већ постојећи од стварања света). Он сугерише човеку тајним инстинктом и сваки пут, када се у њему
јавља потреба, он се јавља на сцени. И нема ничег чудног у томе што га
наука осуђује. Он са своје стране осуђује науку.

VIII
Сада ће можда постати јаснији даљи развитак и усмереност Чеховљевог стваралаштва и оно карактеристично за њега, којег нема код
других, сједињавање „трезвеног“ материјализма са фанатичном упорношћу у тражењу нових, увек околних и проблематичних путева. Он,
као Хамлет, хоће да спроведе испод свог противника „поткоп за аршин
дубљи“ да би истовремено дигао у ваздух и инжењера и његову грађевину. Трпљење и чврстина његова при овом тешком, подземном раду су
запрепашћујући и за многе неподношљиви. Свуда мрак, ниједног зрака светлости, ниједне искре, а Чехов иде напред полако, једва се померајући. Неискусни, нетрпељиви поглед можда уопште неће приметити
никакав покрет. А вероватно ни сам Чехов не зна креће ли се напред или
тапка у месту. Немогуће је рачунати унапред. Не може се чак ни надати.
Човек је ступио на онај пол свог постојања када разум, који предвиђа
будућност и бодри, отказује своје услуге. Нема могућности да се себи
представи јасно и разговетно шта се догађа. Све поприма фантастично бесмислену нијансу. Свему верујеш и не верујеш. У „Црном монаху“ Чехов приповеда о новој стварности, и то таквим тоном као да је
сам у недоумици где се завршава стварност и започиње фантазмагорија.
Црни монах одвлачи младог научника некуда у тајанствену даљину, где
би требало да се остваре најбољи снови људског рода. Околни људи називају монаха халуцинацијом и боре се с њим медицинским средствима – бромом, појачаном исхраном, млеком. Сам Коврин не зна ко је у
праву. Када разговара с монахом, чини му се да је монах у праву; када
види уплакану жену и озбиљна, узбуђена лица доктора, он признаје да се
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налази у власти присилних идеја, које га воде право ка умној поремећености. На крају побеђује црни монах. Коврин нема снаге да подноси
свакодневицу која га окружује, раздваја се од жене и њених родитеља,
које доживљава као џелате, и иде некуд, али пред нашим очима не доспева никуда. Пред крај приче он умире да би аутору дао право да стави
тачку. Увек тако бива: када не зна шта да учини са јунаком, писац га
убије. Вероватно, пре или касније, овај метод ће бити напуштен. Вероватно ће у будућности писци убедити себе и публику да су вештачка
заокруживања радње сваке врсте – потпуно непотребна. Ако се истрошио материјал – прекини приповест, макар и на пола речи. Чехов је
понекад тако чинио – али само понекад. Већином је он претпостављао,
испуњавајући традиционалне захтеве, давање расплета читаоцу. Овај
метод није тако безазлен као што се може показати на први поглед, јер
он доводи у заблуду. Узмимо на пример „Црног монаха“. Смрт јунака се
управо јавља као указивање да свака ненормалност по мишљењу Чехова
води обавезно кроз бесмислени живот ка бесмисленој смрти. Међутим,
једва да је Чехов био убеђен у ово. Он је очигледно нешто очекивао од
ненормалности, и због тога је поклањао тако много пажње људима који
су искочили из колосека. Он истина није дошао до чврстих, одређених
закључака – без обзира на сву напрегнутост стваралаштва. Он се уверио да нема излаза из замршеног лавиринта, да су лавиринт, неодређена
лутања, вечна колебања и неодлучност, безразложни очај, безразложне
радости, речју, све оно чега се боје и што избегавају нормални људи,
постало суштина његовог живота. О овоме и само о овоме је потребно
приповедати. Нисмо ми измислили нормалан живот, а ни ненормалан.
Зашто онда само први сматрати истински стварним?
За једно од најкарактеристичнијих за Чехова, а зато и најзначајнијих
његових дела сматра се драма „Галеб“. У њој је с највећом пуноћом добио
израз истински однос уметника према животу. Овде су сви актери или
слепи, и као такви пуни страха да се покрену с места, да не би изгубили
пут ка кући, или полулуди, стреме и врпоље се незнано куда и за чим.
Позната уметница Аркадина буквално се зубима грчевито ухватила за
својих седамдесет хиљада, своју славу и последњег љубавника. Тригорин
– такође познати писац, из дана у дан пише, пише, пише, не знајући ради
чега и зашто то чини. Људи читају и хвале његове списе, и он не припада
себи; он је као чамџија Марко у причи, не одмарајући руке, ради, прелази
превозећи путнике с једне обале на другу. И река, и чамац, и путници су
му постали смртно досадни – али како се од њих избавити? Бацити весла

првом кога сусретнеш – то је решење тако просто, али после њега, као у
причи, треба ићи на небо. Не само Тригорин, сви не одвише млади људи
у делима Чехова подсећају на лађара Марка. Њихов посао је очигледно
непотребан, али они, као хипнотисани, не могу се ишчупати из власти
туђе им силе. Монотони, уједначени, учмали ритам живота успавао је њихову свест и вољу. Чехов свуда истиче ову чудну и загонетну страну људског живота. Код њега људи свагда говоре, свагда мисле, свагда чине једно
исто. Један гради кућу по смишљеном шаблону („Мој живот“), други од
јутра до вечери јури у лекарске визите, сабирајући рубље („Јонич“), трећи
закупљује куће („Три године“). Чак је и језик актера намерно једноличан,
као у пословици: ко о чему, баба о уштипцима. Неко непрестано случајно
или неслучајно понавља „било би добро“, неко „безобразлук“ итд. Сви су
монотони до ошамућености, и сви се боје да наруше ову збуњујућу монотонију, као да се у њој крије некакав извор необичних радости. Прочитајте монолог Тригорина:“...хајде да поразговарамо... Причајмо о моме
прекрасном животу... Па, од чега почети? (кад се мало размисли). Постоје
присилне помисли, када човек даноноћно мисли, на пример, једнако о
месецу, и ја имам такав свој месец. Даноноћно ме опхрвава једна неодступна мисао: ја морам да пишем, ја морам да пишем, ја морам. Само
што завршим једну причу, а већ због нечега морам писати другу, потом
трећу, после треће четврту. Пишем непрекидно, као на поштанским колима, и друкчије не могу. И шта ту има лепог и светлог, питам вас? О,
какав је то дивљи живот! Ето ја сам с вама, али сваког тренутка се сећам и
бринем, јер ме чека незавршена прича. Ево видим облак сличан клавиру.
Мирише сунчац. Брзо памтим: отужно сладак мирис, запамтити за опис
летње вечери. Ловим себе и вас у свакој реченици, у свакој речи и журим
да што пре затворим све ове фразе и речи у свој литерарни магацин: можда ће ми затребати! Када завршим рад, трчим у позориште или да пецам
рибу; ту би и да одахнем, заборавим се – али не: у глави се већ покреће
тешко, гвоздено сидро – нови сиже, и већ ме вуче ка столу, и треба пожурити да се пише и опет пише. И тако увек, и нема ми мира од самог себе
и ја осећам да једем сопствени живот, јер за мед који ја дајем некоме,
сабирам прах с најбољих својих цветова, чупајући саме цветове и газећи
њихово корење. Зар нисам сишао с ума? Зар се моји ближњи и познаници опходе према мени као према здравом? „Шта пишете? Чиме ћете нас
обдарити?“ Једно исто, једно те исто, и мени се чини да су ова пажња познаника, њихове похвале, одушевљење – обмана, и да ме поткрадају као
болесника и понекад се бојим да ће се сваког часа прикрасти, ухватити ме
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и одвести као Попришчина у лудницу“. А због чега све ово? Баци весла и
започни други живот. Немогуће – док с неба не дође одговор, Тригорин
неће бацити весла и започети нови живот. О новом животу код Чехова
говоре само млади, врло млади и неискусни људи. Они једнако сањају
срећу, преображај, светлост, радости. Они лете, управљајући главу на ватру и сагоревају, као што сагоревају неразумни лептири. У „Галебу“ Нина
Заречна и Трепљов, у другим делима други протагонисти, жене и мушкарци. Једнако нешто траже, нечему теже, али никако не чине оно што је
потребно. Сви живе издвојено, сваки је прогутан потпуно својим животом
и равнодушан према животу других. И чудна је судбина Чеховљевих јунака: они напрежу до последњег степена могућности својих унутрашњих
снага, али се не добијају никакви спољашњи резултати. Сви они су несрећни. Жена шмрче дуван, немарно одевена, неочешљана, равнодушна.
Мушкарац се љути, гунђа, досађује околини. Говори у невреме, делује у
невреме. Не умеју да се прилагоде спољашњем свету, ја бих рекао, неће.
Материја и енергија се сједињују по сопственим законима – људи живе по
сопственим, као да материје и енергије уопште и нема. У овом погледу
Чеховљева интелигенција се ни по чему не разликује од интелигенције
неписмених мужика и полуписмених малограђана. На салашима живе
као и у јаругама, као и у селима. Нико не верује да изменивши спољашње
услове може изменити и своју судбину. Свуда влада, иако несвесно, али
дубоко и неискорењиво уверење да воља мора бити усмерена ка циљевима који немају ништа заједничко с поретком међу људима. Потребно је
кварити, мучити, уништавати, рушити. Немогуће је спокојно размишљати и предвиђати будућност! Потребно је ударати, бескрајно ударати главом о зид. И до чега ће то довести? И хоће ли довести до нечега? Је ли
то крај или почетак? Може ли се видети у овоме залог новог, нељудског
стваралаштва, стваралаштва ни из чега? „Не знам“, одговорио је стари
професор уплаканој Каћи. Не знам – одговорио је Чехов свим уплаканим
и измученим људима. Овим – и само овим речима се може завршити оглед о Чехову. Résigne-toi, mon cœur, dors ton sommeil de brute.

ЛАВ ШЕСТОВ (1866−1938) – руски филозоф, претеча егзистенцијализма. Главно дело: „Апотеоза искорењености: покушај недогматског мишљења“
(1905).
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ЈУГАНА СТОЈАНОВИЋ (1921−2020)
Један од оснивача Удружења књижевних преводилаца Србије, његов
доживотни члан и истакнути преводилац Југана Стојановић, удата Јуришић,
умрла је 27. фебруара 2020. године, у свом стану у Београду, у 99. години.
Отишла је тихо, као што је и живела последњих десет година.
Рођена је у Сутивану на Брачу 24. новембра 1921. године.
Завршила је историју уметности на Филозофском факултету у Београду, у
коме је проживела цео свој радни и животни век.
Била је удата за сликара Петра Стојановића, с којим је заједно завршила
историју уметности. Нису имали деце.
По занимању је била историчар романске књижевности, преводилац са
италијанског и француског језика, есејиста, теоретичар књижевности и уредник
у Издавачком предузећу „Младо поколење“.
За скоро 50 година непрекидног преводилачког рада Југана Стојановић
је превела и објавила 120 дела из романске књижевности, 20 драма, од којих
су неке годинама извођене у београдским и сплитским позориштима, као и
десетак радио-драма. По речима Валентине Бранковић, библиотекара Народне
библиотеке Србије, дела Југане Стојановић заузимају позамашни део каталога
Народне Библиотеке Србије. Валентина Бранковић је и сарадник преводилачке
агенције „Либра“ и познавалац Југаниних дела, и она убраја Југану Стојановић
међу преводилачке горостасе, као што су: Милош Н. Ђурић, Еуген Вербер,
Станислав Винавер, Иван В. Лалић, Коста и Нада Царина и други, који су
бројним успешним преводима допринели промоцији преводилаштва као
струке и унапредили квалитет наших живота.
Југана се често позивала на цитат Марка Твена о преводилаштву: „Судбина
света не зависи само од дипломатије, већ и од преводилаца“.
Најзначајнији писци чија је дела преводила Југана Стојановић били су
Луиђи Пирандело, Алберто Моравија, Чезаре Павезе, Пјер Паоло Пазолини,
Карло Касола, Итало Калвино, Дино Буцати.
Преводила је и велика дела из опуса филозофије и историје уметности:
„Општа историја уметности“, „Историја филмских теорија“, „Микеланђело“,
„Чудесни светови Волта Дизнија, тајни живот животиња“, „Историја позоришта“.
Издавачи оваквих енциклопедијских издања били су велике издавачке
куће: „Рад“, „Нолит“, „Вук Караџић“.
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Посебно се бавила изучавањем дела италијанског нобеловца Луиђија Пирандела, о коме је објавила и написала неколико есеја у важним југословенским
часописима. Не треба заборавити ни њена предавања на Коларчевом народном
универзитету о делима Пирандела, Моравије, Павезеа, Леонарда да Винчија,
о фламанским сликарима, историји уметности, књижевном превођењу... Ево
једног од њених бројних цитата о књижевном превођењу:
„Преводилац мора да успостави интиман однос са унутрашњим светом
писца да би извршио правилан избор речи, од којих зависи да ли ће језгро
оригинала бити пресађено у превод. Поред марљивости, преводилац треба да
буде сензибилан, домишљат, маштовит, да поседује интелигенцију срца.“
Југана Стојановић је превела и објавила и поезију Ђузепеа Унгаретија и
Еугенија Монталеа.
Написала је и два романа:„Приче о Леонарду да Винчију“, у издању
„Младог поколења“, 1968, и „Адмирал океанских мора“, роман о Колумбу,
у издању Издаваћке куће „Кадок“, који је објављен и на мађарском језику у
преводу Золтана Чуке.
Реченица „Што више знаш, више ћеш моћи да волиш“, из књиге о Леонарду,
говори о основној филозофији Леонарда да Винчија, којој треба додати и његову
тугу због несавршенства људске природе.
Свом угледном преводиоцу, Југани Стојановић, Удружење књижевних
преводилаца Србије доделило је годишњу награду „Милош Н. Ђурић“ 1987.
године, за превод Буцатијевог романа „Једна љубав“. А награду за животно дело
добила је 1994. године, такође од Удружења књижевних преводилаца Србије.
Била је стипендиста Италијанске владе, Римског универзитета, Ватиканске
библиотеке и носилац Признања за врхунски дорпинос националној култури.
После смрти супруга Петра 2010. године, Југана је живела сама. Али увек
је говорила: „Ја јесам сама, али нисам усамљена.“ После тешког пада годинама
није напуштала стан, односно, највећи део времена је проводила у кревету.
Редовно је читала „Политику“, а књиге из историје уметности и историје
хришћанства били су њени највећи пријатељи.
Наставила је да преводи и пише.
Издавачка кућа „Лагуна“ обновила је 2018. године издање веома значајног
романа „Капут“ Курција Малапартеа, у преводу Југане Стојановић.
А сада нешто сасвим лично: као што већ знате, Југана је живела сама. О њој
су бринуле комшије. А ја сам била једина особа која ју је посећивала, када год је
она то желела. Радовала се нашим сусретима, не да бих јој нешто помогла већ
због наших разговора. Никада се ни на шта није жалила, нити кога осуђивала,
никада није говорила о смрти. До пред крај живота била је расположена и лепа,
као да није имала скоро 100 година.
Била је дама у правом значењу те речи, дама старог кова.
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О Југаниној смрти обавештена сам тек када је она већ била у мртвачници.
На моје бројне телефонске позиве данима није одговарала и тек после дужег
времена јавио ми се Миладин Шимшић, управник зграде у којој је живела, када
је преузео њен мобилни телефон.
Пошто се од родбине нико није појавио, Југана је провела месец дана у
мртвачници, у Данијеловој улици, и 27. марта сахрањена је о трошку државе
на гробљу Орловача, са још једном женском особом, по правилима погребне
службе. Поменути комшија Миладин преузео је све обавезе око сахране и
проналажења родбине наше драге Југане. Испред њеног стана у улици Браће
Грим и даље стоји корпа са цвећем, од њених комшија.
Драге колеге, књижевни преводиоци, ово је само делић из живота и рада
наше драге Југане.
Хвала јој на свему. Хвала Господу што је подарио свету такво биће и хвала
му што је баш мене упутио на Југану као искреног пријатеља и обогатио ме.
Нека почива у миру!
Вукица Ђурђевац-Грујић
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ОДЛАЗАК МИОДРАГА СИБИНОВИЋА
Крајем јула напустио нас је Миодраг Сибиновић (1937−2020), истакнути
српски слависта. Радни век провео је на Катедри за славистику Филолошког
факултета у Београду, где је предавао Руску народну књижевност, Стару руску
књижевност, Руску књижевност осамнаестог века, Руску књижевност прве половине деветнаестог века и Руску поезију средине деветнаестог века, као и Увод
у науку о књижевности и Увод у теорију превођења. Интересовања професора
Сибиновића укључивала су српску, руску, украјинску и белоруску тематику,
као и књижевно превођење, и у свакој од ових области дао је немерљиви допринос. Почев од докторске дисертације „Љермонтов у српској књижевности“
(1971), објавио је велики број књига о класицима (Пушкин, Десанка Максимовић, Мандељштам), а посебно су утицајне биле његове књиге о књижевном
превођењу („Оригинал и превод“, 1979; „О превођењу“, 1983; „Нови оригинал“,
1990). Међу последњим насловима истичу се књиге које сумирају ауторов
дугогодишњи рад на пољу компаративистике: „Словенска вертикала“ (2008) и
„Множење светова. Руски писци у српској преводној књижевности“ (2015). Сибиновићев стручни рад одликовали су ширина, темељност, методолошка поузданост и уграђеност у националну традицију књижевности. Московски универзитет доделио му је звање почасног доктора (1996). Као књижевни преводилац
највише се посветио преводима поезије руских класика (Пушкин, Љермонтов,
Јесењин, Пастернак, Заболоцки, Блок, Ахматова, Мандељштам, Јевтушенко,
Кушнер), али није запоставио ни прозу (Гогољ, Владимир Одојевски, Чехов,
Љесков, Татјана Толстој, Александар Солжењицин). Приредио је антологије руске, белоруске и украјинске поезије. За свој преводилачки рад добио је награде Удружења књижевних преводилаца Србије − „Милош Ђурић“ (1999), „Јован
Максимовић“ (2002) и Награду за животно дело (2004). На предлог Удружења
књижевних преводилаца Србије додељено му је посебно признање за врхунски
допринос националној култури у Републици Србији (2007). Професор Сибиновић дао је велики допринос развоју академског, професионалног и културног живота, као и популарисању руске, украјинске и белоруске књижевности
на српском језичком подручју. Био је председник Комитета слависта Југославије (1990−1998), проректор за наставна питања Универзитета у Београду
(1983−1985) и председник Просветног савета Србије (1984−1989).
Зорислав Паунковић
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АКТИВНОСТИ УКПС
ДЕЦЕМБАР 2019. – СЕПТЕМБАР 2020.
7. децембар 2019. – у просторијама УКПС у Француској 7 одржана
је свечана додела Награде „Милош Н. Ђурић“ за најбоље преводе у
2019. години. За превод поезије награду је добила Мила Гавриловић за
превод са пољског збирке Ја сам жена Ане Свиршчињске, коју је објавио
Штрик из Београда; за превод прозе награђен је Марко Чудић за превод
са мађарског романа Иде свет Ласла Краснахоркаја, коју је објавила
издавачка кућа Ренде из Београда; за превод хуманистике награђена
је Љиљана Николић за превод књиге Паганске мистерије у ренесанси
Едгара Винда, у издању куће Федон из Београда.
28. децембар 2019. – под паролом Преводиоци поклањају одржано је преводилачко дружење у Кафе бару 16, на коме су окупљени
преводиоци донирали примерке својих превода ученицима Прве нишке
гимназије „Стеван Сремац“.
28. јануар 2020. – књиге сакупљене у акцији Преводиоци поклањају
стигле су у Прву нишку гимназију, где су их, уз представљање књижевнопреводилачке професије пред пуном школском свечаном салом, ученицима уручили Дејан Ацовић, Ксенија Влатковић и Весна Стаменковић.
Фебруар 2020. – у фебруару ове године, након текста „Винавер(и)
из Клаоничке улице“ Мухарема Баздуља објављеном на насловној страни Културног додатка дневног листа „Политика“, у коме аутор веома
оштро напада наизглед прилично распрострањену појаву плагирања у
књижевном преводилаштву, покренуте су веома опширне и острашћене
расправе у медијима и на друштвеним мрежама, а наше Удружење јасно је изнело свој став. Тим поводом, у емисији „Спорови у култури“ на
Радио Београду 2 код Мелихе Правдић поред Мухарема Баздуља гостовали су и преводилац и члан Управног одбора. Милош Константиновић
и адвокат и писац Душан Мијатовић, а културни додатак „Политике“
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објавио је текстове председника УКПС Душка Паунковића, као и потпредседника Владимира Д. Јанковића.
26. фебруар 2020. – у новосадској кафе-књижари Зенит одржана
је трибина посвећена положају преводилаца и преводилаштва у издаваштву. Трибину је организовала и водила Милица Драгићевић, стручни
преводилац са енглеског језика и уредница блога „Преводилаштво“, а на
њој су учествовали Весна Стаменковић, књижевни преводилац и члан
Управног одбора УКПС, и уредник издавачке куће Блум, писац и преводилац Александар Шурбатовић.
8. мај 2020, – у условима пандемије овогодишња скупштина организације CEATL одржана је електронским путем. Међу четрдесет четворо учесника из тридесет четири земље Европе на скупштини је био
заступљен и УКПС.
Помоћ уметницима у време пандемије
На захтев Министарства културе и информисања и Координационог
одбора уметничких удружења, на седници одржаној 7. маја 2020. године,
Влада Србије усвојила је одлуку да се сваком самосталном уметнику
у Србији пружи једнократна и бесповратна помоћ у износу од 90.000
динара. Помоћ је убрзо након доношења ове одлуке исплаћена свим
пријављеним самосталним уметницима.
Поред помоћи из буџета Републике Србије, чланови УКПС
организовали су и Фонд солидарности, из кога је исплаћена једнократна
помоћ свима који су се за њу пријавили.
Весна Стаменковић
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Дмитриј Данилов

ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА
Превела с руског Мила Ђуричић

Улоге:
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА – младић од тридесетак година
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ – мало старији, 35–40 година
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ – лепа и негована жена на којој се не виде њене
стварне године, наглашене префињене спољашњости и манира
Све троје полицајаца су у једноставној униформи. Радња се одвија
у обичном московском полицијском одељењу. За столом у фотељи седи
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ и попуњава протокол. Преко пута њега, на столици
додатој столу, седи ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА. У „бувари“ на клупи седи ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ ћутке записује нешто у протокол.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: А што сте ме заправо ухапсили?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ подиже поглед ка ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА, гледа га неко време, а затим ћутке наставља да пише.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Друже милиционере…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Како? Друже?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА испусти неодређени мумлајући звук.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Све другове су убили ’93.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА испусти звук који означава неодлучност, неразумевање, од чега да почне исказ.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Исправно је рећи овако: господине натпоручниче.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Господине натпоручниче, зашто сте ме
ухапсили? Нисам пијан, само сам ишао…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Да, изгледа да ниси. (Наставља да пише.)
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па зашто онда?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Сад ћемо то разјаснити.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Како ћемо разјаснити? У ком смислу?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па, како. Врло једноставно. Ја ћу постављати
питања, ви ћете одговарати. Тако ћемо разјаснити зашто смо вас ухапсили.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па како тако? Ви прво хапсите, а онда разјашњавате зашто?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (настављајући да пише): Бива и другачије.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ово је некакво бунило.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (престаје да пише и оштро гледа у ЧОВЕКА ИЗ
ПОДОЉСКА): Молим?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма, ја то…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Презиме.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Моје?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не, него генијалног аустријског композитора
Волфганга Амадеуса Моцарта. Па ваше, наравно, него чије.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Фролов.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (записује, упоређујући с пасошем): Име, патроним.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Николај Степанович.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Датум и место рођења.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: 16. април 1985, град Подољск.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Треба да наведете област.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Московска област.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Пребивалиште.
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ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Московска област, град Подољск, Красногвардејски булевар 15, стан 36.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Боравиште.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Исто тамо.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Значи подољски.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да. Из Подољска.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Становништво.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Шта с тим?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Становништво Подољска.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Шта са становништвом Подољска?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Наведите број становника у Подољску. Пожељно је са прецизношћу макар до десетине хиљада.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма откуд то знам.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Цео живот живите у граду и не знате колико
има становника?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма шта ме брига.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Макар приближно.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па, сигурно око сто хиљада. Сто педесет.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Јеси ли ти тотални кретен?! Каквих сто педесет?! Сад вас већ има око триста! Па припојили су вам Климовск.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не блебећи ти тамо. С тобом ћемо водити посебан разговор. Економија Митишча. Јеси се спремао? Читао Википедију?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Читао сам.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Опа, браво. (Обраћа се ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА.) Тачно каже наш пријатељ из Митишча. Број становника Подољска износи око триста хиљада.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: А шта ја имам с тим? Зашто ме питате за
број становника у Подољску?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Јер живите у Подољску, морате знати.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Зашто? Зашто морам да знам број становника?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па макар ради колективног напретка. Чудно
је живети у граду а не знати колико у њему живи људи. Зар није?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Мислим да је то нормално. Нисам стручњак
за то… становништво. Шта ће ми?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па добро. Када је Подољск стекао статус града?
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ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Статус града?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Николају Степановичу, да ли сте ви баш из Подољска? Стиче се утисак да сте из једног јужног града крај мора. Зашто
све време на питање одговарате питањем? Јасно сам питао када је Подољск добио статус града? Једноставно одговарајте, Николају Степановичу, не треба да понављате питање.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја… Не знам. Какав ужас.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ово још није ужас. А знате ли макар у ком
веку? Па то морате знати.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па… у двадесетом, сигурно.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Како си ти глуп! У каквом двадесетом? За
време Катарине! Хрпа градова се тада појавила!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (устаје, долази до „буваре“ у којој седи ЧОВЕК
ИЗ МИТИШЧА, држећи у рукама лисице): Изгледа да си ти заборавио
како боли ручни зглоб.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (скаче): Нисам, нисам.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта „нисам-нисам“? Како треба тачно да се
одговара?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Нипошто нисам, господине натпоручниче.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ враћа се на своје место, баца лисице на сто.
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ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Када бисте мени постављавали таква питања, ја не бих седео овде.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ни ти у почетку ниси давао велику наду. Сада
да, навежбао си. Полако правимо од тебе човека. (Обраћа се ЧОВЕКУ ИЗ
ПОДОЉСКА.) Наш друг из Митишча је опет тачно дошапнуо. Дакле, у
ком веку је Подољск добио статус града?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У осамнаестом.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Тако је. А у којој половини?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ако је у Катаринино време, онда у другој
половини.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ево, успевамо. А у којој четвртини?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (тихо зајеца): Не знам…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Aјде, храбрије, храбрије.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У првој…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па како у првој? Сами сте рекли да је у другој
половини осамнаестог века! Како онда може бити у првој четвртини?!

ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Јој, помешао сам, мислио сам у првој четвртини друге половине.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: То јест, у којој четвртини века?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ммм.. трећој.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Нетачан одговор.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У четвртој?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Да. У четвртој. Године 1781. село Подол је постало град. (Након дуге паузе.) Лоше вам ради мозак, Николају Степановичу. Баш лоше. Не занима вас родни град, неприлагодљивог сте мишљења, мешате четвртине века. Ништа, радићемо са вама, развијаћемо
вас. Ево, наш клијент из Митишча је први пут наступио још горе од вас, а
сада се већ види велики напредак. Ступио је на пут постанка мање-више
разумног човека.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА безнадежно гледа у под.
У просторију улази ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Гле, Михаличу, опет из Подољска.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ прилази столу, гледа у ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА, а затим баца поглед на протокол.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Из Подољска су сви глупандери.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па има изузетака. Сећаш се оног момчића од
зимус?
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ах, тог… Програмер или шта оно беше? Да,
онај живахни што је верглао као навијен.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А иначе – да, углавном су глупи.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Најнормалнији су из Химкина.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Свакако.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: А из Подољска су највећи дебили. (Дуга пауза.)
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА седи, спустивши главу на дланове.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И, шта кажете, Николају Степановичу?
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ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (подижући главу): Ја… ја не разумем. Чему
све ово? Зашто ме питате за некакав Подољск, за статус града? Где смо
ми? Јел’ ово уопште полиција?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Чини се да смо вам показали легитимације.
Можемо да вас привремено изведемо на улицу да погледате натпис на
улазу. Ако сумњате.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ухапсили сте ме тек онако, без објашњења,
и питате ме за становништво. Какве то има везе? Зашто ме питате? Апсурдно је некако…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Молим? (Размењује погледе с ДРУГИМ ПОЛИЦАЈЦЕМ.) Апсурдно?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да, апсурдно!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ устаје, скида са чивилука гумени пендрек и прилази ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (ужаснуто): Немојте! Не треба! (Скрива
главу рукама.)
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Седи мирно. (Од тог тренутка ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ се обраћа ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА само са „ти“. Слабо удара ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА пендреком по рамену.)
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Јој! Јаааој!.. Шта радите?! Не треба!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не волиш апсурд?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Неее… Не…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (слабо туче ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА пендреком по рамену): Волиш кад је све разумљиво, логично, како треба? Према правилима?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (плачним гласом и истовремено с побудом):
Да! Да, волим када је логично и разумљиво, када разумем шта се дешава,
зашто сам ухапшен, желим да схватим… Ја…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (лагано се нагиње и гледа ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА право у лице): Волиш логику, кажеш? А знаш ли шта би требало урадити с тобом по логици, да би се избегао апсурд? Да би било као
обично, како се увек ради? Сад ћу ти рећи. Прво би требало да те одвалимо од батина, затим да нађемо код тебе пет грама белог прашкастог
средства… Михаличу, где нам је наша тајна кесица?
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ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ отвара сеф, вади из њега малу кесу с нечим белим, протреса је у ваздуху, враћа назад у сеф.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А затим би требало да ти залепимо пар нерешивих случајева. И онда би наставио нов, занимљив, испуњен живот, а
нама би се побољшали индекси. Тако је логично, како треба. И, волиш
ли логику?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја… не знам… ништа нисам урадио!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Волиш ли логику, питам те?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нее знам… не волим.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А волиш ли апсурд?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја… не…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не волиш апсурд? Не свиђа ти се што с тобом
разговарамо о историји твог града, не ударамо те по јајима и не подмећемо ти дрогу?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не! Свиђа ми се! Свиђа ми се историја!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Волиш ли апсурд?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да. Да!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Волиш апсурд?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Волим апсурд.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Волиш ли апсурд? Гласније, гласније, одговарај!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Волим апсурд!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Волиш ли апсурд?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Волим апсурд!!!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Волиш ли апсурд?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (урла): Волим апсурд!!!
Такво довикивање се понавља неколико пута као што се довикују противнички сектори на фудбалској утакмици. Затим ПРВИ и ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ почињу да аплаудирају.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И ти исто, хајде, тапши. Тапшемо, тапшемо! И
Митишчи, такође, тапши!
Неко време сва четворица тапшу. По престанку тапшања ДРУГИ
ПОЛИЦАЈАЦ одлази.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (приближава себи протокол): Добро. Радно место.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Радно место?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ упечатљиво гледа у ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ах, да, извините. Радно место је префектура Јужног административног округа града Москве.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Префектура? И шта ти тамо радиш, у префектури?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Радим као уредник. Новина.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Каквих?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па, гласила префектуре. „Глас ЈУАО“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Тако се зову? „Глас ЈУАО“?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да. „Глас ЈУАО“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: „Глас ЈУАО“?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (несигурно): Да.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: „Глас ЈУАО“?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА збуњено испусти мрмљајући звук.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Одговори једноставно: „Глас ЈУАО“.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Глас ЈУАО“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Са акцентом на а. „Глас ЈУАО“.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Глас ЈУАО“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Енергичније, гласније! (Скандира.) „Глас
ЈУАО“!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Глас ЈУАО“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Гласније, рекао сам! „Глас ЈУАО“!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Глас ЈУАО“!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: „Глас ЈУАО“!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (продорно): „Глас ЈУАО“!
Настављају с довикивањем неко време. Улази ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ајмо сад сви заједно овако: „Глас ЈУАО“! (Двапут брзо запљеска, а после паузе још четири пута.) Хајде, понављај!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Глас ЈУАО“! (Тапше.)

ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта је то? Какав глас?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Новине, „Глас ЈУАО“. Наш ухапшеник ради
као уредник. Ти беше живиш у Чертанову? Јел’ то ЈУАО?
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Јесте.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Јеси ли читао „Глас ЈУАО“?
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Мислим да нисам. У нашем улазу стоје неке
новине на ормарићу, не узимам их. Те су, сигурно.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Узми их, прочитај. Занимљиво је. „Глас ЈУАО“.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Сад хоћу.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Видиш, Коља, твоје новине не долазе до свих
становника округа. Треба радити на томе. Направити новине занимљивијим. Објављивати актуелне материјале. Побољшати дизајн. Уредити
продукцију. Тешко је допрети до читалачких срца, али треба, Коља, треба! Предстоји ти још много посла.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА седи са одсутним, изгубљеним изразом на
лицу.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Јеси ли схватио шта вичемо и како тапшемо?
Хајде, почињемо!
Неко време хорски вичу „Глас ЈУАО“ уз тапшање. Наједанпут ПРВИ
ПОЛИЦАЈАЦ неочекивано ућута и ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА сам виче, глас
му пуца, двапут несигурно затапша. Наступи дуга пауза.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (који је до тада ћутао, неочекивано, с неба па
у ребра, дивљачки): „Глас ЈУАО“!!! (Уз пљескање.)
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Браво! Одлично! Видиш да можеш када
хоћеш! Добро је!
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА ћути.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А зашто ћутимо? Шта треба да кажемо у тим
случајевима? Да те подсетим?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (поскочи): Радо чиним!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И?... Даље?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Радо чиним, господине натпоручниче!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Е, тако.
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ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Код вас је баш весело.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Као и увек, Михаличу, као и увек. Растерујемо
досаду битисања. Све си проверио тамо?
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Да, све је у реду. Подудара се.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Хвала Богу.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Важи, одох. Ако треба нешто, у тројци сам.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Важи.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ одлази. Опет наступи дуга пауза. ЧОВЕК ИЗ
ПОДОЉСКА укоченим погледом гледа у једну тачку.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Изгледа да имаш питања.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (испусти мрмљајући звук): Ја… ја…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ја сам, ја сам, главић мушког полног органа!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Вероватно мислиш какво је то бунцање?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не, ја…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Мислиш да ће сада почети некакав ужас, а?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нее. Не знам…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Бојиш се?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја… да… не, не, ја…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Да или не?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Даа.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И треба да се бојиш. Никада се не треба
опуштати, нарочито ако имаш посла с пандурима. Тачније, са службеницима полиције.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Немојте, молим вас.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта тачно „немојте“?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Али ништа нисам урадио. Пустите ме, молим вас.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А шта значи „пустите ме“. Тек смо почели.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Молим вас, немојте.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Ма не сссееерр… Шта си се одједном упишао? Ништа ти неће урадити.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (узима лисице, долази до ЧОВЕКА ИЗ МИТИШЧА): Руку.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (поскочи): Друже натпоручниче…
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Сад ћеш да добијеш и за то „друже“. Дај руку,
рекао сам.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА пружа руку. ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ га прибија
лисицима уз решетку „буваре“ и враћа се ка столу. Улази ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ живахног, насмејаног, чак некако озареног лица.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Добар дан, добар дан! Драго ми је што вас
све видим! О, имамо нека нова лица овде. (Прилази ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА, пружа му руку.) Добар дан!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (несигурно стежући руку ЖЕНИ ПОЛИЦАЈЦУ): Добар дан.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Е, сад ћеш се отрезнити. Какав идиот.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (обраћајући се ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА): Приликом руковања са официром полиције треба да устанеш и кажеш
„Здраво“ (салутира), затим господине или госпођо и звање. Извршавај.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (поскочи): Здраво, господине… госпођо…
капетане.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Још једном.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Здраво, госпођо капетане.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Још, још. Понови седам пута. И гласније!
Гласније!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Здраво, госпођо капетане! Здраво, госпођо
капетане! Здраво, госпођо капетане! Здраво, госпођо капетане! Здраво,
госпођо капетане! Здраво, госпођо капетане!! Здраво, госпођо капетане!!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Е, тако.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Можете просто – Марина. Не устручавајте се!
Или просто госпођа. (Испушта враголасти кикот.)
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Госпођо… Марина.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (смеје се): Па, „госпођо Марина“ звучи некако
порнографски. (Шаљиво.) Уозбиљите се! Како се зовете?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Николај.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Прелепо! Дивно! (Прилази ЧОВЕКУ ИЗ МИТИШЧА.) Драго ми је да вас видим, Сергеју! Дивно је што сте опет код
нас! (Пружа руку ЧОВЕКУ ИЗ МИТИШЧА кроз решетке.)
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Па да, ето, видите… рука… Здраво, госпођо
капетане.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Аман, зашто тако званично! Мени се тако допада када ме зовете просто именом! Дајте ми руку! Поздравите се са
мном, Серјожа! Како сте ми недостајали!
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА стидљиво пружа руку. ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ
неко време држи његову руку у својим рукама и гледа ЧОВЕКА ИЗ МИТИШЧА у очи, затим седа за суседни сто, прекрстивши ноге и окренувши се ка
ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Извините што сам вас удаљила од теме. Наставите!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ми о послу. Значи, ти си уредник. Главни?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, главни уредник је заменик председника општине, али он ништа не ради око новина. Апсолутно ништа.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ти све сам радиш?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, са још два дописника.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А надређенима ти пишеш уводне колумне?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да, а како знате?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Како знам шта?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па за колумне.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Мислиш да не знам шта су званичне новине?
Мислиш да смо ми овде глупи као балвани?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма не, откуд вам то, ја сам само…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ви сте уредник? Па то је дивно! Веома занимљиво! Да ли вам се свиђа ваш посао?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма шта ту може да ми се свиђа. Досада на
све стране. Рутина.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А зашто онда то радите?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Понудили су ми. Сад је тешко наћи посао.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Колика је плата?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Тридесет пет хиљада. Плус бонус, некада.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Сића.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА изгубљено ћути.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ти си новинар по образовању?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, завршио сам историјски факултет.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Историјски факултет! Ви сте историчар! Чаробно!

ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А на ком универзитету?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Лењинском педагошком универзитету.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И волиш историју?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма не… Онако… У ствари, у принципу је
занимљиво.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Само због дипломе?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па, у принципу, да.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: У смислу мора се нешто уписати, завршити, а?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па, да. Имао сам могућности да се упишем
тамо на буџет.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Преко везе. Јасно. Историју не волиш, посао
не волиш, родни град те не занима…
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (одједном очајнички заурла): Здраво, госпођо капетане!!! Здраво, госпођо капетане!!! Здраво, госпођо капетане!!! Ааааа!!! (Испушта дивље звуке, грчи се, звецка лицима, постепено
се утишава.)
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ јако тапше.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (прилази ЧОВЕКУ ИЗ МИТИШЧА, говори
топлим гласом): Серјожа, паметњаче, стварно ме радујеш. Просто си паметњак. Ништа, издржи мало. Видиш како све добро иде. Браво!
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА седи непомично гледајући у једну тачку.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Добро. (Обраћујући се ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА.) Ајмо опет оно исто. Разгибајмо се.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (ужаснут): Да се разгибамо?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Да. Нешто смо много засели. Хајде да заплешемо. И запевамо. Маринче, хоћеш?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Радије не бих. Гледаћу вас. Биће ми интересантно да видим како ће се Николај снаћи. Николају, сигурно ћете се
снаћи! Уздам се у вас!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Немојте, молим вас!
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (мало се повративши): Ма не прди, то је екстра.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Наш митишчински заточеник истину говори.
То је наш специјални полицијски плес за развијање мозга. Необични
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кораци уз изговор тешких словних комбинација доприносе стварању
нових неуронских веза. Теби треба развијати мозак! Способност мишљења! Покретљивост ума! Иначе ћеш као четрдесетогодишњак ментално бити на нивоу потпуног старчића! Гледај, ово су кораци. Дај једну
руку и другу овако (ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ и ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА хватају се за руке стојећи бочно један уз другог и поскакујући у страну): Да,
да, тако. Ногу овамо, овамо, овако. А ово је текст, памти. За почетак –
најједноставнија верзија.
Ај, лоле, лоле, лоле
Ај, лоле, лоле, лоле,
Ај, лоле, лоле, лоле,
Хеј! Хеј! Лоле, лоле
Јеси схватио? Лако је. Најважније је да јасно изговараш вокале. Хајде, понови.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (са интонацијом блејања): Ај, лоли лоли
лоли…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не лоли, него лоле! Немој ми ту своје ајлолије! Јасно изговарај! Ло и ле. Лоле.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, не плашите се, будите сигурнији.
То је веома једноставно – лоле. Лоле.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Лоле.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Е, тако. Хајде све одједном.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (осуђенички):
Ај, лоле, лоле, лоле
Ај, лоле, лоле, лоле,
Ај, лоле, лоле, лоле,
Eј! Eј! Лоле, лоле
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не „еј“, него „хеј“. „хеј!“ „Хеј!“ Јасно да се чује
„е“.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА изговара текст правилно, па заједно с ПРВИМ ПОЛИЦАЈЦЕМ пева у хору уз плесне покрете, пролазећи од зида до
зида неколико пута.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (аплаудира): Браво! Браво, Николају! Одлично
вам иде! Талентовани сте!
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Ма дај, курац иде, ја сам први пут лепше
одиграо.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Серјожа, али ви сте прави геније! Таквих је
један у милион!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ и ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА се враћају на своја
места.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Добро, идемо даље. Где се налази твоја префектура?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: На „Аутозаводској“. Баш поред метроа.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Сваки дан идеш на посао? Уобичајено, пет
дана?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да. Некад и викендом. Ако има неких
дешавања, манифестација.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А како путујеш?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У ком смислу?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта ме сад питаш? Шта значи „у ком смислу“? Поставио сам јасно питање: како путујеш на посао. Зашто ме питаш
у ком смислу? Шта желиш да чујеш као одговор? У филозофском смислу? Психолошком? Биолошком? Просто ми реци како путујеш на посао.
Аутобусом, електричним возом, чиме још?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Од куће до станице тролејбусом…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Којим? Број?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Број два.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Какав диван град Подољск! Чак имају и тролејбусе! Николају, ви сте прави срећник што живите у том чаробном
граду!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма шта је у њему чаробно? Обичан град.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Добро, не удаљавајмо се од теме. Даље како
идеш?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Даље идем електричним возом до Царичиног, а онда метроом до „Аутозаводске“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Дуго се путује?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Око сат и по, мање-више.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Јасно. А сад нам испричај шта видиш успут
кад путујеш од куће до посла.
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ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Е сад ће те исцедити као сунђер. Почиње
најзанимљивији део. Држ’ се, будало.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ с претећим погледом прилази „бувари“.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Што одмах ја? Шта сам сад урадио?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (уместо крика, ударца или чега сличног скида
лисице са руке ЧОВЕКА ИЗ МИТИШЧА): Серјожа, ајд, само мање коментара. Нама овде није потребан Василиј Уткин.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Хвала. Ма, ја сам само… Тихо.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Молим те. (Враћа се на своје место, обраћа се
ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА.) Дакле, шта видиш успут кад путујеш од куће
до посла?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У ком смислу?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (разјарено треснувши дланом о сто): У правом!
У обичном смислу! Једноставно – шта видиш успут! Набрајај! Изашао
си из стана и – изволи! Као да на тинтари имаш видео-камеру! Човек са
филмском камером!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја… друже… господине милиционеру…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Милиционеру?!?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Господине полицајче… натпоручниче…
Шта желите од мене? Не знам шта видим…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Како не знаш шта видиш? Јеси ли ти уопште
нормалан?! Изашао си из стана. Који спрат?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Трећи.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Има лифт?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нема. Хрушчовка је.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Силазиш степеницама. Које боје је зид у улазу?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (после паузе): Тамноплаве, ваљда. Некако
светлоплаве. Или…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Или? Не знаш које је боје зид у твом улазу?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (прилази ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА, ставља му
руку на раме, гледа га у очи): Николају, не плашите се, молим вас. Опустите се. Затворите очи, тако ћете се лакше присећати. Просто се сетите
шта видите сваког јутра када излазите из куће.
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ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА ревносно затвара очи, помера се ка крају
столице, исправља кичму; целокупна његова појава одражава ужасно и грчевито напрезање.

ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Не тако, Николају, опустите се, ослоните се
на наслон столице, исправите рамена. (Направи неколико масажних покрета.) Е тако, тако. Удахните дубоко… и полако издахните… (ЧОВЕК
ИЗ ПОДОЉСКА испусти звук тешког дисања.) И још једном… Добро.
(Враћа се на своје место.)
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Добро, даље. Спустио си се низ степенице.
Каква су врата?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (једно време ћутке седи затворених очију,
гласно уздише; говори смиреније него иначе): Врата су обична, гвоздена.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Које су боје?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Видите… Код нас у улазу је мрачно, не
знам које су боје изнутра. А кад излазим напоље не осврћем се. А кад
долазим увече, углавном је мрачно и нејасно је које су боје.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па не долазиш кући увек кад је мрачно. А кад
је светло? Које боје су врата?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Када је светло, не обраћам пажњу. Свеједно ми је које боје су врата.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Свеједно. Па добро. Изашао си на улицу,
стојиш леђима окренут вратима непознате боје. Шта видиш?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (затворених очију као и пре, монотоно, после одређене паузе): Пут поред зграде, асфалтиран.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Одмах до зграде?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не одмах. Прво иде земља, трава, дрвеће, свакакво срање. Онда нека трака, а затим пут.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А шта је иза пута?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Даље је опет дрвеће. А иза њега улица.
Красногвардејски булевар.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И како даље идеш?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Идем до станице, из подземног десно. Поред „Пјатерочке“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: „Пјатерочка“ је посебна зграда или се налази
у твојој?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Мхммм… Посебна.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А шта је даље?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Даље идем лево и до станице. Чекам двојку
и идем до метроа.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Хајде мало детаљније! Шта видиш са десне, а
шта са леве стране приликом кретања тролејбуса са станице?
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Па нећемо тако да мучимо нашег Николаја.
Нећемо тако да га испитујемо! Николају, само реците шта видите занимљиво кад путујете тролејбусом до метроа. Шта видите кроз прозор?
Шта је то необично, лепо?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ништа.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (пљеснувши рукама): Па како ништа?! Немогуће! Свуд око нас је толико тога занимљивог!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Знате… Кад ујутру кренем на посао, много
је људи, возим се стојећи, тешко да можеш баш да гледаш кроз прозор,
желиш само да стигнеш што пре.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Али не идете само ујутру том маршрутом? А
викендом? Неким другим послом? Возите се и седећи гледате кроз прозор. Шта занимљиво срећете успут?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Кажем вам већ – ништа занимљиво. Зграде
су обичне, сиве. Продавнице. „Дикси“, „Викторија“.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Зар су све зграде сиве? Оне се разликују! Зар
их никада нисте пажљиво погледали?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Чини ми се да су све сиве и једнаке.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: То си ти, Коља, сив. Сив и једнак. Него, добро.
Дошао си до станице метроа. И тамо нема ничег занимљивог?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Шта тамо може бити занимљиво?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па не знам, ти боље знаш, јер си ти тамо сваки дан.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Тамо нема и не може бити ничега занимљивог. Аутобуска и такси станица, продавнице, шаварма. Слушајте… Ово ипак, сигурно, није полиција. Ја сам негде другде доспео. Зашто
причамо о томе шта је занимљиво на железничкој станици у Подољску?
Ништа не разумем.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (наглим покретом приноси лицу ЧОВЕКА ИЗ
ПОДОЉСКА своју легитимацију): Читај шта је написано. Читај!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (устукнувши): Полицијска управа… ОВД
области… одељење број… натпоручник…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Печат, потпис видиш? Видиш фотографију?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Брате, то је стварно полиција. И ја сам исто
помислио да сам у лудари, али ово је полиција. У томе и јесте ужас.
Ништа, навићи ћеш се.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ја вам такође могу показати легитимацију, али сигурно не треба. Верујте ми да сам капетан полиције,
зашто бих вас лагала?

Улази ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Маринче, извини. Имам овде три фасцикле
са извештајима. Ставићу ти на сто, а ти погледај кад будеш имала времена, важи?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Да, наравно! Обавезно! Хвала, мили мој!
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: То ти је за прво тромесечје, друго ћу урадити
ове недеље, ок?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Не брини се, није хитно. Хвала!
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Тамо у трећој фасцикли на крају је опис материјалних доказа, исто баци поглед за сваки случај. Код мене се све
уклапа.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Важи! После ћу погледати, имамо овде занимљив случај. Каквог човека имамо! Уредник, историчар! Веома занимљиво!
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Историчар… знамо ми те историчаре из Подољска… Добро, код мене сам, ако нешто треба. (Одлази.)
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Видите, Николају, ми смо најобичније полицијско одељење. Кривични предмети, материјални докази, извештаји. А
ви нам не верујете!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Онда чему све ово? Зашто ме испитујете
које боје су ми врата, шта видим на станици, шта је занимљиво у Подољску?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А шта те чуди? Ухапсили смо те и дужни смо
да обавимо тест личности. Сада утврђујемо ко си.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Али имате мој пасош! Шта има још да се
утврђује?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Видиш, Коља… Личност човека, чак и таква
ограничена као твоја, бесконачно је шира од њеног пасоша. Ми морамо
да схватимо кога смо ухапсили, како тај живи и дише! Да му завиримо
у скривене ћошкове душе! Да утврдимо све карактеристике личности, а
не само име, патроним, презиме и место становања.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА затвори очи, дубоко уздахну и гласно издахну.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Диши, Коља, диши. (После паузе.) Јеси ли продисао? А сад нам реци како путујеш електричним возом од Подољска до
Царичиног.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Обожавам електричне возове!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (смирено-отресито): Ако успем да седнем,
обично спавам. Али најчешће путујем стојећи. Возови су препуни.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Већ смо схватили да ујутру кад идеш на посао
или стојиш или спаваш. Испричај шта видиш када се возиш седећи и
гледаш кроз прозор. То ти се дешава, зар не?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Шта видим… Станицу „Силикатну“. Станицу „Шчербинску“. Шине, шине, прагове, прагове. Затим долази Бутово. Зграде, зграде. А онда почиње Москва, па смо стигли у Царичино.
Даље метроом. Стварно не знам шта још да кажем.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Па, како, Николају? А онај лепи високи мост
над Пахром? Какав је тамо поглед?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Јесте, да, мост.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А она тамо језиво прелепа силуета фабрике
цемента? Нарочито кад је тмурно! Па то је да не одвојиш очи!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да, тамо су збијене фабрике… индустријске зоне…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Не, фабрика цемента је посебна! Штета што
не обраћате пажњу! А сећате се у месту Шчербинка, са десне стране
кад се иде према Москви, поред старе градње постоји посебна зграда,
панелна троспратница, сасвим оронула грађевина. Она је тако тужна,
таква туга и спокој избијају из ње… Просто се срце стеже! Зар је могуће
да нисте примећивали?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нисам… Тамо је тих зграда, тих рушевина… А како ви то знате? Фабрика цемента, некаква зграда…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ах како, Николају! Свако је макар једном
ишао у правцу Курска. Ја сам такође ишла, гледала, посматрала. А кад
идеш предвече или ноћу, када је потпуни мрак… када електрични воз
долази до Москве, до МКАД-а1, са леве стране ниче такво бескрајно
море наранџастог пламена над петљом, нисте примећивали? Ма, како
то нисте приметили? То је таква лепота од које стаје дах! Просто пожелим да певам химну Москве! Николају, знате ли ту химну?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (гледајући негде бочно и доле): Не… не знам.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (скаче са клупе и много гласно, хистерично
пева, тачније, урла):
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1

Кружни аутопут око Москве.

Много сам по свету ишао!
Живео у земуници, рововима, тајги!
Двапут сам био жив сахрањен!
И за растанак знао, чежњиво волео!
Ал’ сам навикао да се поносим Москвом!
И свуд сам понављао речи!
Драга моја престонице!
Златна моја Москво!
Драга моја престонице!
Златна моја Москво!
Драга моја престонице!
Златна моја Москво!
Драга моја престонице!
Златна моја Москво!
(Од немоћи пада на клупу, оборивши главу на груди.)
Настаје дуга пауза. ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА седи наслонивши лактове на колена и спустивши лице у дланове.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Еј, ухапшениче, нема спавања!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА затворених очију наслања се на наслон столице, дубоко удише и издише. ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ прилази ЧОВЕКУ ИЗ
ПОДОЉСКА, мази га по рамену.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Е тако, добро је да се опустите, дишите. Зашто
ви то тако доживљавате? Сергеј је само отпевао химну престонице наше
земље. Срамота је што не знате химну Москве, иако сте становник Подољска. (Враћа се на своје место.)
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма не, ништа. Него, изгледа да ћу ја кô и
Сергеј ускоро певати химну Москве.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (мање-више дошавши к себи): Него шта ћеш,
шта да се ради. Још ће те натерати да научиш химну Подољска и да сам
напишеш химну граду Шчербинки.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ви сте потпуно неинтересантни,
нерадознали. Вама ништа није занимљиво. Па како то? Ја исто често
путујем на посао електричним возом од Нахабина до Рижске железничке станице. Ако бих ишла аутом, такве су гужве… Ја толико волим тај
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пут! Опалиха је мала и слатка, а област Павшинска појма је огромна,
величанствена! Како су тамо лепе зграде! А мост преко канала?! Гледаш доле, а тамо амбис, не види се ни рукохват, ни ограда, ништа, воз
лебди над амбисом! Мало даље је Строгино – блистави бели град! Ма
могу бесконачно да набрајам! Свака зграда ми је као рођена. А, ето, ви
кажете – све су сиве. Све су различите. Педесет нијанси сиве – знате за
ту књигу? Лоша је, немојте је читати. Много нијанси сиве! Једна зграда
је више грубља, хладније боје, друга је светлија, трећа некако топлије
нијансе, скоро розикаста.. И небо је све време другачије, а све те нијансе
су бескрајно различите! Не постоји ниједно исто путовање! Знате, Николају, некада се окренем према прозору и тихо плачем од толиког одушевљења.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА укочено гледа ЖЕНУ ПОЛИЦАЈЦА истовремено недокучивим и веома заинтересованим погледом.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ето, Николају. А вама ништа није занимљиво.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па, зашто ништа…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Узгред, а шта је теби занимљиво? Чиме се
још у животу бавиш осим својим досадним послом за 35.000? Можда те
нешто одушевљава, а? На пример, неки хоби, нешто?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја… иначе пишем музику. Имамо групу.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Опа, ма ти си свестрана личност! Историчар
незаинтересован за историју, уредник који презире уреднички посао и
композитор музичар, извођач! Волиш ли бар музику?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па… да, волим.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: О, напокон! Бинго! Открили смо нешто што
волиш! А какву музику компонујеш?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Мхм, како то објаснити… па… овај… нојз,
индастриал. То је, знате… Рецимо… Па музика.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Што нам објашњаваш. Знамо шта су нојз и индастриал. Einsturzende Neubauten и њима слични…
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (крајње изненађен): Ви знате за Einsturzende
Neubauten?!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Знамо, прошли смо сито и решето.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Генијално. Седимо у полицији и разговорамо о Einsturzende Neubauten.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ја сам била на њиховом концерту у Москви.

ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: И? Јел’ вам се допадају?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, постављате мало чудно питање. То
је исто као кад бисте ме питали да ли вам се свиђа Маљевичев „Црни
квадрат“. Или замислите човека који каже: „Знате, свиђа ми се Кејџова
4'33'', тако ми прија да је слушам повремено кад сам расположен“. Та
музика није предодређена за то да се свиди или не свиди.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА гледа ЖЕНУ ПОЛИЦАЈЦА крајње знатижељним погледом.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ало! Пробуди се! Шта си се избуљио? Како
вам се зове група?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Liquid Mother“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ид’ у курац! „Течна мајка“. Шта, мало сте превише читали Сорокина?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Како знате?!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта како знамо?! Шта се све време чудиш?!
Вечито зачуђен! Шта ти мислиш да су сви пандури глупе хуље које умеју
само да бију, муче, примају мито и подмећу дрогу?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не, ја…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: У принципу си у праву. Јесте тако. (После паузе.) И, какви су успеси?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Успеси?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Коља… Чини ми се да сам јасно питао: „Какви
су успеси?“. Све сам јасно изговорио. Пре тога смо говорили о музици.
Па, јасно је да те питам о музичким успесима. Шта није јасно? Зашто
понављаш питање?!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: За сада немамо нарочитих успеха…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: „За сада“. Свиђа ми се твој оптимизам. Знаш
како кажу – у тридесетој нема памети – и неће је бити. А теби је већ…
(гледа у протокол) тридесет једна.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па ми свирамо тек две године.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Наступате ли? Снимате албуме?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Некад нас зову да свирамо у клубовима,
али ретко.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Плаћају ли макар нешто? Окупи ли се много
људи?
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ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма какве паре… Обично је бесплатно. Некада баце коју копејку, ту је и пропијемо. Мало је људи. Овде то никоме
не треба.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Овде – где?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У овој земљи. Никакав нојз, индастриал,
генерално музика. Само Стас Михајлов.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Значи, земља је крива? Ова земља?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па како није. Просто овде никоме ништа
не треба.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А где треба?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па, ево, били смо у Амстердаму на фестивалу електронске музике. Тамо је била лудница.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А свирали сте тамо?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да, укључили су нас у програм, али без
новца. Дошли смо о свом трошку. Такви су услови. Можете да наступите, али о свом трошку и без хонорара.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И тако су сви тамо наступали?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, па звездама плаћају, наравно.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Тамо је била лудница због звезда, сигурно, не
због вас.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па наравно.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Али је свеједно ова земља крива што народ ове
земље није направио лудницу због вас.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ето, у Москви на Einsturzende
Neubauten игла није имала где да падне.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па то су Einsturzende Neubauten. Они су
екстра, звезде.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А ви нисте. (Устаје, протеже се.) Нешто смо
се опет запричали. Мислим да треба да отпевамо нешто, кад је реч о
музици. И да отплешемо. Плешимо мождани плес! Стварајмо нове неуронске везе! Хајде, дођи овамо. Маринче, можда хоћеш с нама?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Не, не, ја ћу гледати, много ми се свидело
како је Николај прошли пут плесао. И добро је певао, одмах се види да је
музичар. Николају, овај пут све мора да успе много боље. Само храбро!!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Кораци ће бити исти, сећаш се. А текст компликованији. Мало тежа словна комбинација. Пази, ово је текст, памти:
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Ај, пыи, пыи, пыи2
Ај, пыи, пыи, пыи
Ај, пыи, пыи, пыи
Хеј! Хеј! Пыи, пыи!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Господе… Пы… и. Шта је то?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Једноставна необична комбинација вокала.
Већ сам ти рекао да то доприноси развијању мозга. Само не треба тако
како си сада одвојено изговорио – пы и, већ заједно – пыи. Да испадне
дифтонг. А одвојено може изговорити свака будала. Хајде, пробај.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ај, пы… пы… и… пыы.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не пыы, него пыи! Па шта је ту тако тешко?
Пыи. Хајде сад полако. Без Ај, само пыи.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пы…и… пыи… пыи…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ето га! Већ успева.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ослободите се! То је само по себи
лепо – пыи.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пыы… Јеботе… Пии. (Експлодира.) Колико
још!! Некаквих пыы… Полудећу од вас! Шта желите од мене?!! Шта је
ово уопште?!?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (хвата ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА изнад ручног зглоба): Ало, дечко. Немој овде да вичеш. Овде само Серјожа сме да
виче, и то у посебним случајевима. Ако будеш повисио глас, бавићемо
се другим вежбама.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (смекшавши): Извињавам се. Нећу.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (пушта ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА): Нећеш да
плешеш? Да те подсетимо на чудесан пакетић?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не! Не треба! Хоћу да плешем! (Пружа
руке према ПРВОМ ПОЛИЦАЈЦУ.) Хајде да плешемо!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не гурај ми те твоје ручице. Коља, послушај
ме. Зашто си се успротивио. Промени понашање. Не посматрај ово као
некакву казну. Ово је прелепо – мождани плес. То је весело! На крају
крајева, ти си музичар, мораш да разумеш тај потпуни ужитак!
Самогласници и и ы у руском језику су гласовне варијанте фонеме и. Самогласник и се
јавља на почетку речи и иза меких сугласника, а ы иза тврдих сугласника. Ы се изговара
тако што се средњи и задњи део језика подигне увис и помакне уназад, а притом се
изговара глас и. Јасно је да је ова комбинација гласова изузетно тешка за изговор, чак и
изворним говорницима. (Прим. прев.)
2
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, заиста! Јел’ идете да плешете или
на некакву казну? Препустите се плесу и песми! Гледам вас! Шаљем вам
зрак надахнућа!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Хајде још једном испочетка.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (продрмавши се, гласно издишући): Ај, пыи,
пыи, пыи.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Видиш, успева! Хајде све!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА неком новом интонацијом и алузијом на надахнуће правилно понавља цео текст и заједно с ПРВИМ ПОЛИЦАЈЦЕМ
неколико пута плеше од зида до зида.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Свака част! Веровао сам у тебе!
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (тапшући као и први пут): Николају, изузетно! Браво! Прави сте таленат! Таквим темпом ћете престићи Сергеја, а
он је наш геније!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Сада ћемо отежати задатак. Развијајмо, развијајмо мозак! Сад исто то, само не пыи, него пиы. То је теже. Тежи
дифтонг. Хајде, пробај. Прво без ај, само пиы. Понављај.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пи… пи… ы…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Не одвојено, него заједно. Овако: пиы, пиы,
пиы, пиы. Ајде.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пыы… Пыи…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Пыи смо имали прошли пут! Сад је пиы.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пи…ы. Пиы. Тешко је.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Нико није обећао да ће бити лако. Свима је
тешко да развијају мозак. Хајде.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ја верујем у вас! У ваш таленат!
Храбрије!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пиы. Пиы. Пиы. Пиы.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ето! Сад је како треба! Хајде сад целу фразу!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА правилно понавља неколико пута цео текст
и одвија се мождани плес.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (опет аплаудира): Ја сам одушевљена, Николају! Дивим вам се! Растете у мојим очима!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (збуњено): Хвала…

ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Какво „хвала“, будало?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта треба у таквим случајевима рећи?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ммм… овај… Радо чиним.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И даље?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Радо чиним, госпођо капетане.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ма чему то? Николају, просто можете рећи
„хвала, Марина“. Тако ми је далеко пријатније.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (потпуно погубљено.): Хвала, Марина.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Е, тако. Вама хвала, Николају, за прелепи
плес. Него, Николају, реците нам да ли сте ожењени?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нисам.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А да ли сте били?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Био сам.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А зашто сте се растали? Ко је иницирао? Не
верујем да се својевољно може напустити тако диван човек као што сте ви.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Она… Она је била иницијатор.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: А ко би други, коме је потребан глупандер.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Серјожа, ти си се данас добро показао, браво,
али нешто често наклапаш. Ређе коментариши, ређе. Иначе ћеш опет
као циганка да звецкаш наруквицама.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Ко? Ја? Нисам ја, шта ја.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Како тако, Николају? Шта вам се десило?
Зашто је отишла од вас?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па… Нашла је другог. Вероватно он више
одговара њеним прохтевима.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А какаве је имала прохтеве? Материјалне или
можда сексуалне?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: И те, такође. Али не само те. Причала је
да сам нико и ништа. Сматрала је да сам медиокритет. Лузер. (Смрачи
се.) Стално ме је подбадала да радим у курчевим новинама за сићу. Да
је моја музика срање, да никоме није потребна. Када смо путовали у
Холандију на фестивал о свом трошку, после тога смо се дуго свађали.
Причала је да сам као графоман који своје стихиће, ником неопходне,
издаје о сопственом трошку. Нормалне музичаре позивају, све им је
плаћено, смештају их у добре хотеле, испуњавају њихове жеље, а ви сте
пропалице и бедници.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па оно, не може се рећи да не размишља логично.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Како тако… А зашто се удала за вас? Из љубави?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да. Говорила ми је: „Мислила сам да се
удајем за талентованог човека, а испало је да живим с некаквим говнетом.“ Тако ми је говорила. Ничега се није стидела.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Како је то тужно. А кога је упознала? Ко јој је
постао ближи од вас?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Музичара, такође.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Великог, познатог, успешног?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да, веома успешног. Дрља гитару у ресторанима.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ах, па како је она могла да замени вас – озбиљног музичара, историчара, уредника за човека који увесељава пијану публику?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Говорио сам јој: „Јеси ли ти луда, па он је
свирач“, а она ће мени: „Али прави. И воли ме.“
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Јесте ли је волели?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Јесам.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А сад да ли је волите?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не знам…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А имате ли сада девојку?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да, имам. У вези смо.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Дивно! Имате девојку – дивно! Много ми је
драго због вас! Не живите заједно? Само сте у вези?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Тако некако. Ма, генерално…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А ви сами живите?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Са мамом.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (тужним гласом, саосећајно.): Јасно… (Опет
оживљава.) И ко је ваша девојка? Чиме се бави?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Пева у групи.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Нешто све сами музичари на гомили. Боље
нађи себи неку сликарку или песникињу.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Пева у групи! Па изванредно! А како се зове
група?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: „Мокри Пушкин“.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Течна мајка, мокри Пушкин. Имате неке
влажне пројекте. Као што рекох, треба развијати мозак, стварати нове
неуронске везе. У твојој глави су шине, Коља. Музичари, течности. Возиш се по шинама.

ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Па што тако, предиван је назив – „Мокри
Пушкин“. А какву музику они свирају? Сигурно неку необичну?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма не. Углавном рокенрол. Искрено, то
није нарочито занимљиво.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Рокенрол није лош. Не могу сви да свирају
компликовану електронску музику. Јел’ она лепа?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ако мушкарац на питање да ли је жена лепа
одговара са „па…“, значи да она није лепа.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма не, зашто… Добра је.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Добра и лепа нису исте ствари.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Да ли вас воли? Диви вам се, сигурно?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па… генерално да.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А да ли је ваша бивша жена била лепа?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да, она је лепа. Зашто „била“. Она је и сада
лепа. Истина, много је почела да пије с тим својим.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Допустила је себи да направи крупну грешку.
Требало је просто још мало да сачека. Ускоро ћете постати потпуно нови
човек.
Улази ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Маринче, извини, само час. Попунио сам све
папире у вези са оружјем. Нешто не схватам, треба ли тамо само печат
или још нешто?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Печат и овакав штамбиљ. (Показује некакав
папир.) У горњем левом углу.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Даа, тако је, потпуно сам превидео.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: И заведи све под прошли месец. Сви датуми
треба да буду за септембар. Само да не буде по реду.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Да, сећам се. Сад ћу да урадим.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Хвала, мили мој.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ одлази.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ок, Коља. Већ је касно, тачније, рано. За крај
нашег разговора, хајде да се вратимо ономе с почетка. Твом родном По-
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дољску. Ево, објасни нам, Коља, зашто не волиш свој град, зашто те он не
занима? Уопште га не познајеш.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: А шта има тамо да се воли? Чиме тамо
може да се бави?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Па како тако, Николају, шта причате? Сваки
град може и треба да се воли.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Подољск не може да се воли.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ево, објасни зашто. Изложи конкретно. Не волим Подољск зато што… под један, два, три…
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ууух… Зато што је сив… прљав…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Прљав?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да. Те збијене фабрике. Индустријске
зоне. Град фабрика.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А то је као лоше?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, постоје разне фабрике. Оне су занимљиве, лепе. Посебне лепоте, сурове. Зар их нисте примећивали?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не знам шта у њима може бити лепо.
Прљавштина, дим, чађ. Па оне углавном и не раде.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Нешто си противречан. Ако не раде, откуд
онда прљавштина, дим и чађ?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА изгубљено ћути.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И шта још? Због чега још не волиш Подољск?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нема ничег занимљивог. Никаквих знаменитости, споменика. Зграде су исте, сиве. Нити има историје, културе,
нема ничег.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ви сте потпуно неправедни према
свом родном граду.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Кад бисте били тамо, не бисте тако говорили.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ја сам била.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Били сте у Подољску? Неким послом?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Не, не послом. Тек онако. И то не једном. Занимљиво је.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ишли сте у Подољск тек онако?! Зашто?!
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Како зашто. Да погледам град, прошетам,
посматрам. Па људи оду тек онако у Париз или ваш вољени Амстердам.
А зашто не би тек онако у Подољск? Тим пре што је он далеко ближе.

ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Али упоредили сте Амстердам са Подољском! Како то може да се пореди? Па то је просто… уопште… ништа не
разумем.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А зашто не може да се пореди? Све може да
се упореди са свачим.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па, ето, објасни нам зашто не може да се пореди Подољск са Амстердамом? Зашто је Амстердам бољи од Подољска?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: О Боже… Па, добро. Схватам да играмо
некакву игру, али не разумем какву. Добро…
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Курац, брате, игра. У почетку то сви мисле
– игра, лудница, психићи. А заправо је ствар врло озбиљна.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта? Психићи?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Не, ја само.. у вези с тим да је све озбиљно.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Аха. Игре. Хајде, настави даље. Амстердам и
Подољск. А ја ћу да саставим протоколчић.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ почиње да куца текст на компјутеру.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (са далеко смиренијом, монотоном интонацијом него пре; истом оном када је покушавао да исприча шта види
ујутру идући на посао): Амстердам је стари историјски град. Историјски
споменици. Лепа архитектура, канали. Зграде су старе, са огромним
прозорима. Цркве су старе. Све је лепо. Улица црвених фењера исто.
Продавнице кафе.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: За Подољск се може рећи отприлике исто то.
Стари историјски град. Историјски споменици. Предивне цркве, дворци. Лепа архитектура конструктивизма. Све је лепо. Да, истина, нема
канала. И улице црвених фењера. Николају, да ли вам се свидела улица
црвених фењера?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па шта, супер је.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Ја сам неколико пута била у Амстердаму, али
ниједном нисам отишла тамо. Зашто бих? Да гледам полуголе жене у
излозима? То што те гадости нема у Подољску иде њему у прилог.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не разумем како то уопште може да се
пореди.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А зашто не може? Ја не говорим да су сви ти
градови исти. Они су различити. Али и тамо, наравно, има занимљивог,
лепог. И тамо има много лепоте. У Амстердаму је Ауде Керк, у Подољс-

229

ку Тројицки храм. У Амстердаму су канали, а у Подољску дворци. Зашто
је једно боље или горе од другог?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Али то су потпуно… различите ствари!
Ауде… како беше, заборавио сам… Шта је то? Не сећам се…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Изненађујете ме! Кажете да волите Амстердам, а не знате шта је Ауде Керк. Готичка катедрала. У преводу „Стара
црква“.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ах, да. Али како можете упоређивати готичку катедралу са некаквом подољском црквицом? То је неупоредиво!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (настављајући да куца текст на компјутеру):
Научили смо глупана, он радо чини. Неупоредиво му је.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Да, Николају. Људи су вас научили да не волите свој прелепи град. То је тако тужно…
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма нико ме није ничему научио! Све сам
сам својим очима видео! Желим да живим у Амстердаму! Дисати! Радовати се! Зато што је око тебе лепота! Лепи људи, осмеси! И та атмосфера! Музика! А код нас? Све то сивило, депресија. Све те наше цркве,
дворци – све је депресивно, искривљено. Људи су сиви, те масе…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: А ти си нам сав сјајан. Сјајан уметник сред
сиве масе.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Научили су вас да је град основан у тринаестом веку бољи од града из осамнаестог века.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па зар није тако? Занимљивије је када је
град древан.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Знате, у Палестини постоји град Јерихон. Ако
сте читали Библију, морате знати. Сматра се да има око десет хиљада
година. У поређењу са Јерихоном и Амстердам и Подољск су једнако
млади, нови градови. Нема никакве разлике. Све је релативно.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ви, наравно, занимљиво размишљате…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Научили су вас да су куће од медењака из седамнаестог века на амстердамским каналима лепе, а да су петоспратне
хрушчовке ружне. Просто су вас томе научили и ви сте то усвојили, али
заправо није тако. И куће од медењака и хрушчовке су подједнако прелепе.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (раздрмавши се дубоко уздише): Ипак… Не
разумем. Ви, полицајци, ухапсили сте ме да бисмо попричали о Амстердаму?
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Видиш, Коља. Нас су на академији, сећам се,
учили да је једна од најважнијих улога полиције (тада смо били милиција) васпитни рад са становништвом. И, ето, ми са тобом обављамо васпитни рад. То је наш дуг према друштву, наш посао.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (равнодушно): Јасно. Васпитни рад.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, ево саветујем вам шта да радите.
Само схватите то озбиљно, молим вас. Одаберите један дан када ћете
бити потпуно слободни, никуда не идите и не журите. И нека буде лепо
време. И добро расположење. Па некад сте добро расположени, зар не?
И једноставно прошетајте по Подољску. Куда вас ноге носе. Обичним
улицама на које сте навикли. И пажљиво осматрајте околину. Не гледајте у тротоар, него наоколо. Посматрајте зграде, продавнице, станице.
Без осећања мржње, одвратности, једноставно шетајте и гледајте. Идите
тако једно два, три сата, док се не уморите. Свидеће вам се, обећавам
вам.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Зашто бих? Шта нисам тамо видео?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Макар због мене. Можете ли због мене то да
урадите? (Гледа у ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА са изузетним сјајем у очима.)
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Због вас могу.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Дивно! Хвала! И још нешто. Такође одаберите
један слободан дан и провозајте се електричним возом од Подољска до
Царичиног и назад. Средином дана када буде мало људи да можете да
седнете поред прозора. Просто гледајте кроз прозор. Када будете путовали до тамо, гледајте једну страну, а кад се будете враћали, другу.
Једноставно посматрајте пажљиво оно што пролеће поред вас. То је моја
друга молба. Због мене, Николају! Учините ми то!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: У реду.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Схватите то као задатак за развијање пажње.
Користиће вам у животу. Ви се не бавите ничим. Не примећујете ништа
око себе. Не видите и не познајете свој град. А велика је срећа живети у
Подољску.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ма каква срећа?! Каква срећа може бити у
томе?! То је туга! Срамота! Сваки пут кад кажем да живим у Подољску,
дође ми да пропаднем у земљу! А људи сложе киселу фацу у фазону „јао,
јадан, живи у Подољску“. Да, тако је! Јадан, лузер! Кад бих имао прилике, одавно бих отишао и заборавио га као страшан сан. Немам куда да
одем. Немам новца, немам перспективу, ништа немам. А ви кажете –
срећа је! Зашто ме исмевате?! Ок, живим у Подољску, да, то није страва,

231

али шта ћу, није ми се посрећило. Али зашто говорите о срећи?! Зашто
ме исмевате?! Шта сам урадио?! Зашто ме мучите?!
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ и ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ гледају једно у друго.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају… (Прилази ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА.) Зашто ме тако нервирате? Сигурно желите да ме увредите.
Зар вас мучимо?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не, ја…
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Могли бисмо мало да вас мучимо. (Узима са
стола ПРВОГ ПОЛИЦАЈЦА лисице.) Николају, дајте ми руке. Дајте! Не
инатите се.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА као хипнотисан протеже руке испред себе.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ му ставља лисице.
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ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ (малаксало растежући речи): Могли бисмо да
вам ставимо лисице… Али је неудобно седети тако… И није лепо… Лоше
је кад такав диван човек као ви, музичар, историчар, уредник, седи са
лисицама… (Узима пендрек са стола ПРВОГ ПОЛИЦАЈЦА; ЧОВЕК ИЗ
ПОДОЉСКА седи као мртав, потпуно окамењен и не померајући се гледа у једну тачку). Ето… Ви бисте седели са лисицама… (прилази ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА с леђа, пажљиво му додирује главу врхом пендрека и веома пажљиво и полако га помера дуж врата и леђа.) А ми бисмо
вам радили… разне… занимљиве… ствари… (обилази непомичног ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА који седи, зауставља се испред њега, веома споро
и пажљиво прелази врхом пендрека по његовом образу.) …а ми ништа не
радимо с вама… разговарамо с вама о вашем граду… о Амстердаму…
осматрању… опуштамо вас… развијамо… (скида лисице ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА, ставља их на сто ПРВОГ ПОЛИЦАЈЦА заједно са пендреком, а
даље наставља својим обичним љубазно-маничним тоном)… а ви кажете
да вас мучимо. Чак је некако срамотно. Трудиш се, трудиш се, а добијаш
све саме оптужбе.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Ја сам ти исто то говорио, Коља, само другим
речима на почетку. Шта би с тобом требало радити по логици полиције.
А ти си се жалио на апсурд. И, ево, опет – муче те.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не… ја сам… извините… не, наравно.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Шта „не, наравно“?

ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не муче. Не мучите ме. Извините, ја …
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Извињавамо.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, зар вам се не свиђа да разговарате
са женом као што сам ја? Не свиђам вам се?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ви… свиђате ми се.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: А зашто онда то називате мучењем? Зар је
ваша девојка из групе „Мокри Пушкин“ овако лепа као ја? С њом је овако забавно?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не, шта причате. Није таква. Није овако забавно.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Како сте се лако одрекли ње, Николају! Могли бисмо рећи да је она вама најбоља од свих. Ех, а ви… Узалуд тако.
Тачно знам да она није мање дивна. Просто ви гледате на мене као на
Амстердам, а на њу као на Подољск. А Подољск није мање леп од Амстердама. Просто је другачији. А ви тако о њој. Како је то тужно.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (копира текст протокола; ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ
се враћа на своје место): Па, Коља. Да изведемо неке заључке. Имаш тридесет једну годину, живиш у Подољску с мамом у хрушчовки петоспратници. Завршио си историју, иако ти је свеједно, просто су те прогурали на факултет преко везе. Радиш на досадном послу за смешних 35
хиљада, трошиш на пут по три сата дневно тамо и назад. Свираш електронску музику у групи „Течна мајка“. Судећи по свему, твоја музика је
занимљива малом броју људи или никоме. Тешко да је она занимљива
и теби самом. Не доноси ти ни новац, ни популарност. Напустила те је
лепа жена, притом је отишла код свирача по ресторанима. У вези си
са ружном девојком која пева глупе рокенрол песме у групи „Мокри
Пушкин“. Само што се испоставило да је не волиш и да ти је потребна
само да би се дивила теби и твојој глупој музици. Али то је у реду. На
крају крајева, то се догађа. Најзајебаније је то што живиш по аутоматизму. Ништа око себе не примећујеш. Презиреш свој родни град. Живот
пролази поред тебе. Фактички живиш као животиња. Схваташ? Ти си
животиња. Животиње живе по аутоматизму. Али најсмешније је то што
си ти животиња која компонује електронску музику. Боље је бити само
животиња, него животиња која свира нојз и индастриал у групи „Течна
мајка“. Или како се већ зове. „Liquid Mother“. Иначе, добар вам је назив.
Једино што се показало добро код тебе је то што си смислио ефектан
назив групе. Или га ниси ти смислио?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Ја сам.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Браво. Ето. Сећаш ли се да си питао зашто смо
те ухапсили? Због тога.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Нека је тако… Живим по аутоматизму,
ништа не видим око себе… Али шта, јел’ то неки злочин да бисте ме због
тога хапсили?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Како да ти кажем. Тог члана у кривичном законику, наравно, нема… Али… Знаш на шта то личи? Сад ћу ти објаснити. Замисли да си се упознао са неким екстра човом. Онако богатим
и утицајним. И тај екстра чова гаји према теби некакве симпатије (то
је немогуће, али рецимо) и позвао те је у госте. У своју јебено огромну
кућу. И направио ти до јаја ручак. Или вечеру. Море одабране хране,
какве пожелиш. Изванредна вина теку рекама. Један мехур шампањца
кошта хиљаду евра. Све што пожелиш. Угости се, пријатељу, ништа не
одбијај, све је за тебе! И, шта ти радиш у тој ситуацији. Поред свег тог изобиља налазиш конзерву од ситне рибе, узимаш вотку „Пет језера“ коју
си понео са собом, чепркаш виљушком по конзерви, давиш се у топлој
брљи од вотке и жалиш се да си на другим местима имао бољи угођај.
Шта мислиш, шта ће рећи домаћин?! Како ће се понети према таквом
госту, а?! Послаће га у пичку материну! У пакао! Где зубати шкргуће
зубима!
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Драги Николају… Тако ми вас је жао… Тако
жао… До суза. (Прилази ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА, мази га по глави.) Сироти мој, сироти… (Прислања главу ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА на своје груди.) Сироти…
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА је у потпуној ометености, испрва не зна где
ће с рукама, држи их у висећем положају, затим одлучи да загрли ЖЕНУ
ПОЛИЦАЈЦА око струка.
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (прислања се уз наслон фотеље, ставивши руке
на главу и неко време са ироничним осмехом гледа у ЖЕНУ ПОЛИЦАЈЦА и
ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА): Па вас треба снимити за филм. Љубавна сцена! (Удара пендреком по рамену ЧОВЕКА ИЗ ПОДОЉСКА.) Еј, грађанине
ухапшени! Склони своје ручице. (ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА повлачи руке к
себи, удаљава се од ЖЕНЕ ПОЛИЦАЈЦА).
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Драги… сироти мој… (Одлази од ЧОВЕКА ИЗ
ПОДОЉСКА и враћа се на своје место.)
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (пружа ЧОВЕКУ ИЗ ПОДОЉСКА одштампани
протокол): На, читај.

ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (прелећући очима текст): Живи по аутоматизму… не воли, мрзи свој град и његове становнике… из дана у дан
несвесно обавља једне исте покрете… не разуме себе… не види око себе
ништа лепо и занимљиво… не прихвата Реалност која се догађа око
њега… не поштује Реалност… А зашто је Реалност написана великим
словом?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Тако треба према нашим инструкцијама.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Живи бесмисленим, полуживотињским
животом. Боже… Шта је ово…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Хајде, потписуј. Тамо доле. „Потврђујем да је
све написано тачно“, потпис и словима. Презиме и иницијали.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (неко време окамењеним погледом гледа у
протокол, затим потписује): И шта сада? Шта ће сада са мном бити?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Слободан си.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Слободан? Могу да идем?
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА (очајнички урла): Слободан сам!! Као птица
на небу!! Слободан сам!! Заборавио сам шта значи страх!! Радо чиним,
друже заставниче!!! Здраво, госпођо течна мајко!! Здраво, господине
мокри Пушкине!!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Па да кренем?
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Па рекао сам да си слободан. Ево ти копија
протокола, можеш узети. Окачи га на зид и читај сваки дан. Ујутру и
пред спавање.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Хвала… Па, ипак… шта је све ово било?
Све ово.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Грађанине Фролове, то је био обичан оперативни посао. Ухапсили смо вас, утврдили ко сте, саставили протокол.
Имате нека питања? Молбе, жалбе, можда? Нешто не одговара?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Не, не. Све одговара. Па да кренем онда?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Николају, веома ми је драго што смо се
упознали! Тако сте ми се свидели! Још ћемо се видети!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Како? Како ћемо се видети?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Сада ћемо вас често хапсити.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Хапсити? Зашто? Због чега?
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Па тек смо почели наш разговор, наш посао.
Наставићемо. Не плашите се, ухапсићемо вас када буде потребно. Не
брините за то. И не заборавите домаћи задатак који сам вам задала –
шетња по Подољску и вожња електричним возом! Обавезно то урадите!
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ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: И, узгред, носи са собом своју музику. На диску или флешу. Нека буде код тебе. Следећи пут направићемо колективно слушање. Продискутоваћемо о твојим уметничким перспективама.
Ако постоје.
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Коља, сачекај. Дођи овамо. Баци пет (ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА прилази „бувари“ здрави се са ЧОВЕКОМ ИЗ МИТИШЧА кроз решетеке). Сад си наш. Од сада ћеш имати другачији живот.
Извини што сам те мало нападао. Нисам из злобе, него тако је просто
требало. Ти си нормалан момак. Ајд сад, ћао, брате! Видимо се!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА (изгубљено): Да. Ћао!
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Узгред, можемо да те одбацимо до метроа. Сад
је пола шест, ускоро ће се отворити. Или до „Текстилне“. Електрични
возови су почели да иду. Отићи ћеш у свој Подољск.
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Стварно? Хвала…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ (виче): Михаличу! Можеш ли овамо?
Улази ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Михаличу, не зове служба, него дружба. Треба човека одбацити до „Текстилне“, до метроа. После ће некако стићи.
Нисмо ми никакве звери.
ДРУГИ ПОЛИЦАЈАЦ: Никакав проблем, одбацићемо. Јеси ли спреман, подољски? Идемо?
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Да… хвала… довиђења.
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Здраво остај, историчару. Спремај се. Не заборави да читаш протокол.
ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦ: Довиђења, Николају! Биће ми драго да вас ускоро опет видим!
ЧОВЕК ИЗ МИТИШЧА: Ћао, Коља! Држи се! Све је ок!
ЧОВЕК ИЗ ПОДОЉСКА: Довиђења…
ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ: Стој! Чекај! Станите! Хајде за растанак нашу
омиљену, народну! Ај, лоле лоле лоле! Ајмо сви! Марина, Ајде, сви, Митишчи, Ајде и ти, излази (отвара „бувару“). Коља, Ајде, стани, ти сад исто
умеш! Сви заједно!
Свих пет ликова уз музику плешу мождани полицијски плес и певају:
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Ај, лоле лоле лоле
Ај, лоле лоле лоле
Ај, лоле лоле лоле
Хеј! Хеј! Лоле лоле
У неком тренутку организовани плес се распада, сваки лик почиње
засебно да плеше чудним покретима, налик на стање у екстази. Музика
се прекида у тачки кулминације и пет фигура замрзавају у чудним, неприродним позама.
Завеса.

ДМИТРИЈ ДАНИЛОВ (1969, Москва), руски прозаиста, драмски писац и
новинар. Своје радове објављивао је у електронским часописима „Нови свет“,
„Савез писаца“ и разним другим интернет издањима. Поред два романа и две
приповетке, написао је четири збирке стихова и три драме. Неколико узастопних година су његови рукописи улазили у финале разних руских значајних
награда, као што су „Национални бестселер“ и „Велика књига“. Године 2018.
драма „Човек из Подољска“ освојила је националну позоришну награду „Златна
Маска“ у номинацији за најбољи драмски текст.
Мила Ђуричић
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БОРИВОЈ ГЕРЗИЋ, писац и преводилац из Београда. Објавио је
четири збирке приповетки. Преводио је драме Пинтера, Мамета, Сема
Шепарда, Олбија, приповетке Џојса, Бекета, Макјуана, роман „Тамни
лавиринт“ Лоренса Дарела... Аутор је Речника англо-америчког сленга,
Енглеско-српског речника фраза и идиома, Речника српског жаргона и
коаутор Речника савременог београдског жаргона.
ВУКИЦА ЂУРЂЕВАЦ-ГРУЈИЋ, преводилац с француског. Превела
дела Ева Крепена, Патрика Барлоа, Жака Огара, Милице Јанковћ, Ђорђа
Јанковића, Веселина Џелетовића, Жака Патернoa.
ДАЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ је рођена 12. марта 1993. године у Шапцу.
Завршила је основне (2016) и мастер студије (2017) на Филолошком
факултету Универзитета у Београду.
Члан је Књижевног клуба „Сцена Црњански“ од фебруара 2016.
године, као и Друштва Живих Песника (и преводилац на енглески језик
у поменутом друштву) од јуна 2017. године.
Бави се писањем поезије и прозе и превођењем. Објавила је три
збирке песама: „Кроз простор и време“ (2011), „Стазе звезданог бескраја“
(2012), „Странац“ (2014), роман „Магловити пут талената“ (2015) и
духовну биографију „Отац Арсеније – сећање на духовног оца“, (2016).
У 2017. години објавила је, уз помоћ Амбасаде Белорусије у
Београду, превод на српски збирке поезије „Венац“ белоруског класика
Максима Богдановича.
У августу 2017. објављен је зборник поезије ДЖП 4, у издању Друштва
Живих Песника, где је Дајана Лазаревић превела поезију савремених
балканских аутора са српског и сродних језика на енглески језик.
Добила је велики број књижевних награда у земљи и иностранству,
њена дела и преводи су објављивани у бројним часописима и зборницима
литерарних радова.
Дајанина дела су преведена на енглески, француски, руски и
белоруски језик.
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ДЕЈАН АЦОВИЋ, класични филолог, библиотекар, књижевни
преводилац, члан УКПС. Преводи са грчког и латинског, енглеског
и француског језика. Поља интересовања: извори за античку и
средњовековну историју, путопис, класична античка и средњовековна
књижевност, енглеска, француска и савремена грчка књижевност.
ДУШКО ПАУНКОВИЋ преводи с руског прозу и поезију. Добитник
је Награде града Београда (2005), Награде „Милош Ђурић“ (2002. и
2008), Награде „Јован Максимовић“ (1997), Награде „Златко Красни“
(2012) и Награде „Југра“ (2012). Најважнији преводи: Сабрана дела
Гајта Газданова, Сабрана дела Константина Вагинова, Константин
Леонтјев, Романи, Одисеј Полихронијадес, Из живота хришћана у Турској,
Владислав Ходасевич, Путем зрна, Тешка лира, Игор Иртењев, Песме,
Николај Олејников, Песме.
ЗОРАН Ж. ПАУНОВИЋ преводи са енглеског и македонског језика.
Најважнији преводи: Едитин дневник, Талентовани господин Рипли Патрише Хајсмит, У улици зеленог делфина Себастијана Фокса, Под жабом
Тибора Фишера, XXI и Иза угла Томислава Османлија, есеји Сурова правила Тонија Парсонса, приповетке Дилена Томаса и Томислава Османлија.
ЗОРАНА КОКИР (Београд, 1970). Дипломирала је на Одсеку за
енглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду 1993.
године. Магистарски рад, под насловом Теме Шекспирових сонета и
традиција петраркистичке поезије у енглеској ренесанси, одбранила је
на истом факултету 1999. године. Објављивала је преводе у Летопису
Матице српске. Године 2003. објавила је збирку препева 45 сонета
енглеских песника од XVI до XX века, под називом Пет векова енглеског
сонета. За ову књигу предговор је написао наш угледни шекспиролог,
проф. др Веселин Костић. Бави се превођењем више од двадесет година.
ЗОРИСЛАВ ПАУНКОВИЋ, русиста, књижевни преводилац с руског.
Главни уредник специјализованог часописа за руску књижевност и
културу „Руски алманах“ (Књижевно друштво „Писмо“, Земун). С
Душком Паунковићем приредио и превео сабрана дела Гајта Газданова,
Константина Вагинова и Константина Леонтјева. Добитник Награде
„Милош Н. Ђурић“ за Дијалог са екраном Јурија Лотмана и Јурија
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Цивјана и Награде „Јован Максимовић“ за Записе Лидије Гинзбург.
Пише и о домаћој књижевности и култури.
ИВАН РАЦИЋ (1984), дипломирао је јапански језик и књижевност
на Катедри за јапанологију на Филолошком факултету Универзитета у
Београду. Бави се писањем прозе и преводи поезију и прозу са енглеског
и јапанског језика. На Београдском сајму књига 2016. године награду за
најбољи превод је добила Антологија савремене јапанске приче, у којој је
место нашао и његов превод приче Одвајање Кеига Хигашина, савременог јапанског писца детективских прича.
Запослен је као стручни сарадник и библиотекар у Народној библиотеци Србије.
ЈАРОСЛАВ КОМБИЉ. Превођењем почео да се бави 1995. године,
када је превео песме Ивана Франка. Од 2000. преводи углавном
савремене писце са украјинског и руског на српски и са српског и
русинског на украјински.
Са украјинског на српски је до сада превео пет романа, већи број
прича и новела, збирку есеја, један драмски текст, две монографије,
једну збирку афоризама и око 500 песама шездесетак аутора.
Са српског на украјински до сада је превео збирку дечјих драмских
текстова, једну једночинку и две збирке песама.
Досад су му објављени преводи једног романа, једне збирке есеја,
једне збирке песама и једне збирке драмских текстова. Поред тога, у
књижевним часописима су објављивани одломци из свих пет преведених
романа, неколико есеја и преко 100 песама.
Члан је Националног удружења украјинских писаца (НСПУ).
ЈЕЛЕНА ВИТЕЗОВИЋ (1984), дипломирала је италијански језик и
књижевност на Филолошком факултету у Београду, где је одбранила
и мастер рад на тему Пет песникиња петраркизма. Преводи са
италијанског, енглеског, латинског и француског, као и на италијански
и енглески. Преводила је есеје Умберта Ека и Џона Садерленда, приче
Мориса Леблана, Џона Ирвинга и Вилкија Колинса, као и Историју
Енглеске Џејн Остин. Активно се бави превођењем научних радова, како
из књижевне теорије, тако и из других хуманистичких области.
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МАЈА РАДИВОЈЕВИЋ (1989) рођена је у Београду, у ком живи,
ствара и ради. Члан је Удружења књижевних преводилаца Србије.

Завршила је основне студије на Kатедри за Општу књижевност и теорију
књижевности, где је одбранила и мастер рад у области књижевности на
тему Интертекстуалност у новели „Смрт у Венецији“ Томаса Мана.
Тренутно је у процесу писања докторске тезе. Бави се књижевним
преводилаштвом и досад је превела преко 40 наслова. Највише воли да
преводи поезију. Била је награђивана у оквиру Светског дана поезије,
као и за Гарави Сокак, Бранка Миљковића (за песму) и објављивана
у различитим дигиталним издањима. Писала је за P.U.L.S.E и Култ,
сарађивала је и са часописима Before After и 42 магазином. Тренутно
ради на необјављеном Толкиновом тексту, Текстописац. Регистрована
у СОКОЈ-у. Такође је и спољна сарадница на РТС-у у научно-образовној
редакцији.
МИЛА ЂУРИЧИЋ рођена је 1993. у Београду, где је завршила
Филолошку гимназију и мастер студије на Филолошком факултету
стекавши звање мастер професор (руског) језика и књижевности.
Као докторанд на Катедри за славистику, тренутно изводи вежбе на
предмету Савремени руски језик као помоћни, а запослена је у Високој
бродарској школи академских студија у Београду (наставник руског
језика). Добитник је неколико награда за постигнуте успехе из руског
језика. Године 2016. била је стипендиста Филолошког факултета на
једномесечном усавршавању на Московском државном универзитету
„М. В. Ломоносов“. Предмети интересовања су јој методика наставе
руског језика и превођење. Објавила је истраживачки део мастер рада под
називом Постигнућа у разумевању писаног текстa на руском језику после
општег средњег образовања у часопису Живи језици: часопис за стране
језике и књижевности, (Филолошки факултет), 2017. Има искуства и у
преводилачком раду. Од 2017. године хонорарни је преводилац часописа
Србија – национална ревија и електронског издања Нација Online. Исте
године учествује у преводилачким и организационим активностима
фирме Евроэкспо на Сајму туризма у Београду. Као сарадник Руског
центра у Београду, преводила је филмове са руског језика на српски
за међународну смотру Археолошког филма у организацији Народног
музеја у Београду. За потребе фирме AS Group Rakije превела је сајт на
руски језик.
МИЛАН МИЛОШЕВИЋ (Приједор, 1985) магистар је српског језика
и књижевности, уредник и књижевни преводилац. Послије завршене
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средње школе у родном граду постаје студент Филолошког факултета
у Бањој Луци, на Одсјеку за српски језик и књижевност. Дипломирао је
на истом факултету 2009. године а потом и магистрирао 2016. године.
Докторанд је на Филолошком факултету у Београду, студијски програм
Српска књижевност. Главни је и одговорни уредник СРП-а, часописа
за књижевност и умјетност. Бави се књижевним преводилаштвом и
теоријом стрипа. Објављивао је у више часописа у Босни и Херцеговини
и Србији. Објављене су му двије књиге превода: Виљем Текери Вукови
и јагње (Бесједа, 2018) и Елизабет Гаскел Проклети сој (Бесједа, 2018).
Уредник је Бесједине едиције Атрибут. Живи и ради у Приједору.
МИРОСЛАВ Б. МИТРОВИЋ (1948, Београд), дипломирао на Катедри за оријенталистику, Одсек за арапски језик и књижевност Филолошког факултета у Београду. У српским листовима и периодици, као и
у листовима бивших југословенских република објавио преко стотину
превода дела из класичне и савремене арапске књижевности. Са арапског је превео књиге Нагиба Махфуза Приче из нашег кварта (Самиздат
Б 92, 2008), Срце ноћи (Албатрос плус, 2016) и Шапат звезда (Самиздат
Б 92, 2019); приредио антологију Скривена љубав (хомоеротски мотиви
у савременој арапској књижевности, Самиздат Б92, 2018). Заступљен са
преводима у антологијама Чаробни врт (антологија светске уметничке
бајке, 1999) и Тањир пун речи (мајстори савремене светске приче, 2012).
НЕБОЈША ЋОСОВИЋ, књижевни преводилац. Преводио дела Лава
Шестова, Светог Теофана Затворника, Андреја Ткачова, Александра
Шаргунова, Татјане Миронове.
НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ, рођен у Крагујевцу 1976. Ради као глумац
у Књажевско – српском театру. Пише песме и позоришне комаде. За
комад На трагу (БДП, 2018), добио награду Бранислав Нушић за 2016.
годину. Преводи са пољског језика.
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РАДОШ КОСОВИЋ рођен је 1984. године у Београду. Завршио је
класични смер Филолошке гимназије у Београду, дипломирао на Групи
за скандинавистику Филолошког факултета Универзитета у Београду и
стекао звање мастера скандинавске књижевности у Норвешкој, на Универзитету у Агдеру. Живи у Београду и ради као преводилац и наставник
језика. С норвешког је превео прозна дела Ерленда Луа, Карла Увеа Кна-

усгора, Мерете Линстрем, Јуа Несбеа и Марије Пар, поезију Туне Хеднебе, драме Хенрика Ибзена и Јуна Фосеа, као и филозофске есеје Еспена
Хамера и Лаша Свенсена. С данског је превео романе Карен Бликсен
и Хермана Банга Фоса. Године 2015. добио је Награду „Милош Ђурић“
за превод романа Дани у повести тишине Мерете Линстрем, и Награду
„Александар Спасић“ за превод Филозофије слободе Лаша Свенсена.
РАСТКО ЛОНЧАР, (Книн, 1993). Звање мастер професора српског
језика и књижевности стиче на Филозофском факултету Универзитета у
Новом Саду. Члан уредништва часописа Ноема и СРП, главни и одговорни
уредник портала Поента, организатор Новосадског фестивала књиге.
Бави се писањем поезије, есејистике, књижевном историјом и драмом
у ширем смислу. Објавио књиге песама: Нерви од волфрама и Сумоврат
(2017, 2020, Бранково коло), и приредио изабране песме Ранка
Младеновића (Лирски каприси и друге песме, Бесједа, 2020). Добитник
награда „Стражилово“ и „Матићев шал“. Живи и ради у Новом Саду.
СНЕЖАНА ЂУКАНОВИЋ рођена је 1964. године у Београду.
Дипломирала је на Катедри за полонистику Филолошког факултета у
Београду. Од 1994. године ради као стални судски преводилац за пољски
језик, а од 2003. професионално се бави лектуром. Као књижевни
преводилац дебитовала је 2012. године у часопису „Мостови“. Превела
је с пољског романе Пансион Пјотра Пазињског (Академска књига
2013), Џепни атлас жена Силвије Хутњик (Плато 2014), Повратни
талас Болеслава Пруса (Паидеиа 2015), као и збирке прича Циметасте
продавнице Бруна Шулца (Паидеиа 2015) и Јанко Музикант и друге
приче (Агноста 2017) и Сатурн Јацека Дарела (Академска књига, 2019).
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