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Борис Јовановић Кастел 
 
 
СИРАКУЗА И МОЛИТВА АРХИМЕДУ 
 
 
Цицерон је назвао 
најљепшим грчким градом 
родну луку математичара 
Старог свијета, Архимеда. 
Моћан и пребогат полис антике, 
послије Грка и Римљана, 
опсиједали су Арапи и Нормани 
али храмови и тврђаве, 
Дионизијева шпиља и грчки театар 
дисали су слободом разлика. 
Архимед га је одбранио 
сунчевим зрацима домета стријеле 
одбијеним од бронзаних штитова, 
спаливши бродовље Рима. 
Како нас да одбраниш, пријатељу, 
кад смо штитове преточили 
у маске за скривање од опомена 
а раскомаданим златницима сунца 
заточеног у пећини 
потплаћујемо циркусанте 
да нас освоје. 
Смилуј се, пресвијетли. 
Жаропеком спали наша убјеђења 
бар некад да васкрснемо, 
у људима очију сунца 
препознамо се... 
 

26. II 2013. 
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ДЈЕЧАК И ЕСХИЛ 
 
 
У ђедовом винограду 
дјечак је срио Есхила, 
пјесника и двојника античких трагедија 
како једе трули грозд рибијера. 
Откуд он  
послије битке код Маратона 
у градићу надомак мора у Херцеговини 
послије капљица времена без трајања 
скамењених у пјешчанику? 
Како је дошао и ко га шаље? 
Заборавио је дјечак да је  
од грожђа из епиграма мудраца пијан 
у еру славе одлутао. 
Хоће ли демократију и слободу Хеладе, 
у трупла брда, 
умјесто рибијера,  
ако се отријезни, 
посадити? 
 

5. 11. 2015. 
 
 
ПЈЕНУШАЊЕ 
 
 
Писано на унутрашњој кори наранче 
 
Из грла морнара пијаних  
од казаљки грашевине одзвањају. 
Под минићима лучких забављачица 
скупљих од бесцијења – уписане. 
У нотесу, још неосушеном 
тинтом југовине преписане, 
бљескају древне ријечи. 
Размишљао сам о древним данима 
и сјећао се година вјечности. 
Продавци магле и величине 
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са данајским поклонима љубави и вјере 
поткрадају дане. 
Извините, има још фосила 
љуштура тврђих од њихове упорности. 
Само се пливати мора! 
Тетурати беспућима боје глине 
у разобличеност – не! 
Пливањем изгубљена вјечност 
пјенуша. 
Оживљава... 
 

11. 12.  2015. 
 

  
ПОГАЧА 
 
 
Прекинуо је канап 
са веза сигурне луке 
и одједрио по кључалом мору 
да се у град кошницу, 
живљу од Вавилона, 
искрца. 
Али, она постојала није. 
Трупла сјенке 
погнутих глава 
ћутала су у храмовима 
и слиједила наредбе из мегафона. 
Море му је све! 
Зјеницу по зјеницу соли 
скупиће за погачу тијела фамилије  
да најмлађи члан 
усталаса звона – 
витражи утвара са мегафоном 
прасну у парампарчад! 
 

10. 11. 2016. 
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ОГАЊ И НОТЕ ВОДЕ 
 
 
Галебови су му салутирали, 
таласи доносили 
невине шкољке за амајлије, 
филхармонија воде 
у његовим костима на дну 
сексипилнија од поја сирена. 
Али на пучини 
била је само олупина 
из доба потоње племкиње Бурбона. 
Нотама воде гасио је 
воштанице апокалипсе 
у потонулим светилиштима пренућа. 
Убрзано су се ледили 
а он се са пепелом спруда 
сједињавао... 
 

24. 10. 2016. 
 
 
ДИПТИХОН О ШИШАРКИ 
 
 
1. 
 
У Ахену, у катедрали Богородице, 
најстаријој на континенту 
чији сводови памте крунисања 
тридесет краљева и дванаест краљица 
дише бронзана шишарка. 
Припадала је фонтани 
попут ове у Двору борове шишарке 
у Ватикану чуване тишином. 
О магији боровог изданка 
у будистичком храму у Камбоџи 
бесједили су запаљени свици историје. 
На врху штапу бога Озириса,  
обгрљеном змијама, сија шишарка, 
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као код Диониса, Бахуса... 
Свеци Вавилона, Мардук и Тамур, 
у испруженим рукама нуде је 
а отпалу са папиног жезла траже папараци. 
У центру мозга најважнија жлијезда – 
епифиза има облик боровог плода. 
Плесом змије у плиму енергије порине, 
просвјетљује, савршенству и вјечном 
води, наше пријестоље душе и треће око, 
шишарка... 
 
2. 
 
Путоказ стопала у пијеску 
измијешан са траговима Мефиста 
не видимо 
али слиједимо,  
слијепци од демократије. 
Срећних ли борова, самоубица 
под пучином, спашених од непомена. 
Знам, генерације непливача без шкрга 
њихове шишарке 
гојазним енциклопедијама кулинарки 
продале би. 
Али, ако икад изроните, борови, браћо 
са својим свемоћним зјенама, 
шишаркама, 
смилујте се и погледајте нас. 
Не заборавите да смо 
на овим жалима 
вашом смолом лијечили 
посјекотине свијести 
а оне опет, видите ли?,  
шум мора заглушују, 
пријете да ће нам све о нама рећи 
а онда ни Ваша смола, најдражи, 
не би помогла... 
 

26. јун 2014. 
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Петар Матовић 
 
 
ОДРАЗИ  
 
Репетитивни ритмови квартова, измаглице 
скривају погоне прљавих технологија и 
радничке бараке, следи варка: град постоји 
 
само као одрази здања на стакленим 
солитерима. Од њих бивају кланци, на 
дну континуитет светлости, са тих врхова 
 
прихваташ ноћ као озвездану црвеним 
сигналима репетитора: ослушкујући струју 
кроз преноснике, контемплација настаје 
 
сада: дијалог насеобина и организма. 
То нису изненађења.То су борбе 
за топлине и прилагођавања. Трајања.  
 
 
У СЕЛУ НОРЕНСКА  
Ј. Бродском 
 
Овде на северу зими ноћи се  
не дижу дроздови бивају у трансу  
ако се праскозорја запале кроз  
рез неба то већ буде мартирологија  
које се уснежено сећаш разабирајући  
по ветру нијансе мрака ударају у  
ватру кроз димњак како сухо  
пуцкета јаворов смисао кад кажеш  
Мој посао је да пишем то је кран  
који те одржи на ногама кров и  
врата промајно граде те од света  
иза твојих капака одвија се  
сцена у селу Норенска када имаш  
редовност тјеловежби и читања  
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дисциплину посвећивања мотор на  
оваквом мразу никад се не гаси  
зато брунда дим са свих страна суви  
чичак додирнућеш одатле стижу речи  
које ти све кажу које ти буду све  
које ти буду све. 
 
 
О, КОМУНО!      
 
На роковима дужничким  
Сеђасмо и плакасмо опомињући се 
Илегалних комуна 
 
Помените нас и одбраните од:  
Индустрија  
Банкомата 
Шопинг молова 
Овде су напуштени паркинзи  
Једине наде  
 
Колико трају ропства  
Вавилонска и кредитна   
Суициди тржишних економија? 
 
Распадају се системи монетарни  
И породични 
Љубави и синтаксе 
 
Ако те се ослободим  
            Банко, нека платни биланси  
Иструле на ђубришту  
            Религије 
Нека никад више  
Не прионе хлорофил новчаница  
           За плућа моја  
 
Нека не уздржим  
Радости дефлација сврх весеља  
            Својега, О комуно!     
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БОРОСАНЕ  
(Растку Петровићу) 
 
То се као ништа не дешава, али ветар је пореметио  
окове столарије и сумња у радове процурила је  
најпре као мензис. Ту реч знаш из касне основне,  
разредна је користила, овако: А, имаш мензис?!  
И увек помишљала сам на мензу, радничку, то је била  
класна стварност, ево: у плавим комбинезонима  
пролазе траком! Одоздо беласају боросане куварица,  
посуђе звецка, када десет година касније при таквој  
речи видим крв – укус алуминијума сетим ни из чега,  
бесно кликнем: тако заспи месече над топлом  
супом детињства! 
 
 
МОРНАР: ОРГАЗАМ У КАРОУ 
Милошу 
 
Каро дезени измештају се са столњака 
на зидове, плафоне и подове, почињу 
раслојавања алкохолних испарења и боја. 
 
Вањских токова струјања нема. Исти  
ваздух стихијски размењује се: сумпори,  
сумпори, па како не изгоре у топовским  
 
врелинама, марципанским укусима,  
непровереним гласинама?! Ово нам је 
огњиште друго, староставно, путујуће. 
 
Лица се у буке па у плинове разилазе. 
Празник је а сијалице ландарају, пуни  
глауком оптике, жестина се мери канделима,  
 
некад је доиста реч о литератури: књижевна  
сцена само је чаршијски инцидент, дисперзије  
и присуства ућуткана су. Из депоа мрежњаче  
 
допиру вредности речи, немо мичеш их  
на уснама: антацид! Опажаш кетман  
који коначно не продире унутра. 
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НА ВЕСТ О УСИДРЕЊУ РАЗАРАЧА HMS 
DEFENDER  
КРАЉЕВСКЕ МОРНАРИЦЕ ПРЕД 
СПЛИТОМ  
 
Још ударају валови изазвани тим бродом  
о хриди са раковима и зеленом бистрином  
мора под њима. Тако се и сенка борова  
узбурка – HMS Defender спушта сидро  
надомак Лоре; наравно, реч је о пловидби  
миротворства и сарадње. А около бродице  
из трошних осамдесетих, међу њима граја  
купача и транзистора.  
  
47 хиљада наутичких миља, 19 лука, 11  
земаља и спремне топовске цеви окусило  
ово је сивило уподобљено само северним  
морима, постојбини. То метално бледило,  
фарба која упија и рефлектује ништа,  
силуета смањеног одраза у намери  
неприметности лако ометају крајолик. И  
зуј инсеката у посним жбуновима макија. 
 
Радозналост посматрача открива одблесак 
са сочива дурбина. Јер ехо радара на екрану  
не показује у питомој хладовини читаче  
меснатих књига или тела што дивље бронзају 
у целовитој нагости на стеновитом искораку,  
нити другачија дисања у чистим солима, већ  
само могуће контуре опасности. У луци  
море није подивљало и не шамара барке  
 
везане немилосрдно. Далеко је и јужина  
која доноси суициде. Лако се измешташ  
на околне висове у повечерје и допушташ  
у повратку са острвља или отвореног мора  
овој белини једрилица да груне силовито  
крај разарача HMS Defender, лако као кроз  
Сплитска врата, и усидри се у тебе као мир,  
само као мир.  
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Татјана Милутиновић 
 
 
ПЕВ О СИТОСТИ 
 
Сви певају о глади а нико о ситости 
Сит бити 
Вратити се са далека пута 
Гладан бити  
На пут се отиснути 
Сит свега мора нову глад распирити 
Нека сам гладан оног што је прошло 
И онога што није 
 
Гладног ме држи да не бежим у глад 
А радост утољења нек је на недохват 
Гле тешко је о ситости песму плести 
Ономе ко из глади 
Страст за животом црпи 
 
 
ГРАДОВИ 
 
Између тебе и градова 
Бирам градове 
 
Бирам волшебне барокне палате 
Заносне лукове мостова 
Који афектирају лет 
Тргове широке податне 
Зграде старе  
Очуване кокете 
У суптилним варијацијама естетике 
 
Бирам готске катедрале 
Златокриле анђеле на фасадама 
Меке заобљене жене од камена 
И брадате голе ратнике на коњима 
Тела заустављена у покрету 
Што нештедимице излажу 
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Своју лепоту  
Фонтане које никада не пресушују 
Базене са слаповима 
Геометријски прецизне паркове 
Лавиринте упорног зеленила 
И непрестаног шаренила цветова 
 
Бирам 
Колонаде стубова који одолевају 
Нарочито оне који морају да носе  
Пале војсковође, надобудне цареве 
Бирам бајколике сводове цркава 
У вртлогу  хаљина и драперија 
Немирног мора бестидне косе 
Што лелуја са побожних таваница 
 
Бирам 
Призоре са зидина старих градова 
Погледе на реке и на кровове 
Мале Мостове вечитих уздаха 
И цркве шарених кубета попут луша 
Бирам  
Старе трпељиве степенице 
Куће са цумба прозорима 
Оперважене дрвеном чипком 
Старије од наших дедова 
И хотеле који  изгледају истоветно 
Као на црно  белим фотографијама 
Бирам предмете у музејима  
Све што бије битку са  
Нестајањем 
Истрајава и пркоси 
Ја бирам то 
Јер биће ту када 
Се поново вратим 
 
Због тога путујем 
 
Бирам градове 
 
Између вечности  
И твог несталног срца. 
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ЖЕНЕ 
 
Рекао ми је  
Не волим девојке 
Волим жене 
 
Волим њихове поспане капке 
Њихова срдачна глагољaња 
Прозрачне шарене блузе 
Са дашком минулог пролећа 
И њихове храбре глежњеве 
На непристојним потпетицама 
А изнад ти брижни гласови 
Срдачна треперења 
И оне у заједници око котла кафе  
Који врпољи 
Ту магичну животну сласт 
 
Волим жене  
Када престају да буду младе 
Љубим њихове намрешкане очи 
Помало заборављене замке 
 
Волим њихова скривена знања 
Њихове споро дозиране истине 
Волим да одгонетам недореченост 
Намештених полуосмеха 
Да  баратам и жонглирам  
Њиховим амајлијама 
Да их натерам да се неочекивано 
Зацене од смеха 
И забораве на своје дужности 
 
Волим жене 
Када жудно хватају  
Преостале просеве лета 
И упијају их целим телом  
Свим својим бићем 
Волим их тада 
Док седе на облаку  
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Скупог парфема 
Шуште новим сукњама 
И чипкастим чарапама 
И држе фокус на оном најбољем 
Што тврдоглаво истрајава  
Сјај зеленог  ока 
Заводљиви осмех 
Скупа бижутерија нa прсима 
Шлиц на облом колену 
Таtоо на доњем делу леђа 
Док се заверенички нагињу над свој сто 
Гуркајући одсутно остатке кроасана 
Скупљајући мрвице 
Кокетирају са овереним истинама 
Праве се да су населе  
На извесност. 
 
 
ШАМАНСКА 
 
Девојко са прстима од путера 
Пребиреш дирке по мом челу 
Свираш неку древну мелодију 
Откопану успаванку 
Спушташ ми прсте на капке 
Затварам очи и будим се 
Избијају младице и врбово лишће 
Додирујеш ми слепоочнице 
Зналачки обилазиш бол 
Моје било удара све јаче  
Не знам која си отворила врата 
Да ли прошлости или невидљивог света 
Не знам где ме је пренела 
Ова луда успаванка 
Опкољаваш ме као бајалица 
Прапотопске чаробнице 
У обличју деве 
Гута ме вртлог од твојих мишица  
Глатког стомака, вижљастих бутина 
Ти си спирала која ме подиже 
Ти си млада пијавица 
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И ја пресрећем рањавајућу  
Тврдоћу твога погледа 
Са којом ме закиваш у једну тачку 
Схватам ти си  младић  
Ти си и девојка 
И ја видим снажне јагодице на твом лицу 
Док Морзеова музика свира 
Уцену  вештих прстију 
Приносиш груди мирно 
Као понуду некоме  
Ко је изгубио много 
Твоје дојке полуголе 
Гризу обруч од тканине 
 
И гле чуда 
  
Отварају се бљештави кругови 
Умиљате копије сунца и месеца  
 
 
ПРСТЕН 
 
...Ако икада  икада нађем црвени прстен 
Велики црвени прстен 
Обећавам 
Спаковаћу све лепе ствари 
И доћи ћу у твој град 
Далеко на Западну обалу 
Проћи ћу  лукове од капија 
И  бедеме од цигала 
Боје песка и сиве земље 
До твоје куће под великом крошњом 
Где врелина дана не допире 
Где си ме одувек чекао 
Ући ћу сама без куцања 
И ти ћеш знати да сам то ја 
Стајаћеш распуштене косе 
Висок и незграпан 
Као у неприлици 
Заборављајући  
Да си поносан Самарићанин 
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Да превише знаш 
И да те сви слушају 
Стајаћеш  
И ништа нећеш рећи 
Ја ћу чекати да твој поглед 
Врати оштрину која би ме сломила 
И гледаћу како ти 
Срце  дрхти 
Испод раскопчане кошуље 
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Дарија Жилић 
 
 
НЕОБИЧНИ ЉУДИ 
 
Они који сваки мјесец проведу бар дан 
Поред воде, необични су људи. 
У погледу им можете видјети оне мале сиве 
Рибе које пливају у каналима или одводима, 
Тко зна како су се завукле у зјенице? 
Онако неугледне, као да се прашина на њима 
Сасушила. Ходају ти људи као велике алге по 
Градским улицама и расположење им се мијења 
У трену. Ходају унатраг, и сваки корак према дну 
Близина је младости. Такви људи пишу "мале повијести", 
Приче о почецима малог или скривеног мјеста, 
Приче о ливадама и чардацима, дједовима који су некад 
Живјели поред данас несталих ријека. 
Они поред ватре стварају нове козмогоније и 
У прошлости виде судбину свијета. Нису путовали, само 
Ходају вјечно истим градом и њихова спознаја због тога 
Није нити мало окрзнута. 
 
 
ЦРТА 
 
Замислила сам црту точно изнад твојих очију 
И сада пуштам искре да се од ње одбијају и 
Враћају натраг без пуно питања. Посвуд 
Само ограничења: не прелази црну црту,  
Застани чак и када је зелено свјетло и промисли 
Сваку емоцију која се појави однекуда. 
Та црта је правац по којем се равнају немири 
И по којем ходају жене изоштрених чула. 
Можда једном, кад ће заспати, птице ће 
Пријећи линију и ставити сјеме на главу уморног 
Читача. И ујутро, кад се изгуби граница између 
Сна и јаве, он ће прислонити вјеђе на лице жене 
Која је спавала годинама у кориту угасле ријеке. 
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НЕМОГУЋНОСТ 
 
Драги колега, не могу на вријеме послати приказ. 
Чим започнем читати, тијело се узнемири, појаве се двије слике,  
Неколико боја и пар мисли. Онда се одмах 
Ноге покрећу и нека необјашњива топлина прелази по грудима 
И ствара удубљење одмах испод прсног коша. 
Притисак доноси отклон од линеарности и могуће је 
Тек заборавити узроке и посљедице и хватати у зраку 
Три слике које су се повезале одмах изнад главе, негдје 
Близу бијелог плафона. Нити сњежна свјетлост не може 
Их  избрисати. и остаје само писати, писати, цртати 
Низове концентричних кругова који су зачети у погледу 
Мушкарца. И могуће је само у котрљању тијела по 
Највећој плахти, препознати знакове чежње која 
Своје станиште налази на снијегом покривеном крову 
 
 
СИЈЕЧАЊ 
 
Дјечаци се враћају из болница,  
Стављамо хладне облоге на њихове вратове 
И слушамо како се гласови претварају у пискутаве цвркуте. 
Касније чистимо снијег код улаза, и  
потом се, уморни, повлачимо у куће. 
Вечер ћемо провести листајући књиге у којима 
Је толико сувишних података. Али ми их морамо свладати. 
Морамо имати вјеру у вријеме које се креће напријед. 
Ако се појави сумња, морамо просвједовати. Уложити жалбу 
Факти се котрљају као дјеца на сњежној падини, један за другим,  
Гутамо их и памтимо, баш памтимо, као бројалице. 
Најбоље је учити напамет, махнито, као птице које више 
Нитко не држи у кућним кавезима.  
Утјехе има: дјеца ће напокон мирно спавати, ништа се неће чути, 
Ноћ без хроптања и узвика, посве мирна. 
Нека тече вријеме, нека иде, на бијелим цестама 
Ионако су кочије с коњима. Почиње ново доба. 
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ВРИЈЕМЕ САТУРНА 
 
Субота је вријеме Сатурна: у његово име 
Одричем се погледа у празне екране 
И умјесто тога, гледам сатима кроз прозор 
Снијег и празне улице. Понављам исте ријечи 
Сатима и у зраку цртам осмице. Сненим очима.  
Је ли то још увијек "доба празнине"? 
Рускиња се сатима врти у кругу смрзнуте 
Фонтане, границе су лаке и пропусне. 
Одреци се нечег данас, буди цвијет у хладној 
Соби и пусти коријење у зраку, 
Благдан је, али ипак око нас оштре ријечи и 
Превише мек крух. Савјете не можемо читати, 
Екрани су угашени, као и твој поглед којим 
Закључујеш једно поглавље. 
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Aлександар Дукић 
 
 
РАСТАНАК 
 
Те ноћи седели смо она и ја 
и зурили у плафон 
као да је 
небо. 
 
Кроз прозор се увлачила 
тишина и подсећала нас 
на ћутање. 
 
Са крвавоцрвене мајице 
покушавао сам да се чвргама 
отарасим нејаснобледих 
мрвица. 
 
Изашли смо напоље и шетали. 
Гледали смо у небо, 
али као да смо и даље 
гледали у плафон, 
или у било шта друго 
што је високо изнад 
нас, далеко, и не баш 
јасно недокучиво. 
 
Ништа нисмо говорили, 
били смо гладни и уморни. 
Држали смо се за руке. 
Све се подразумевало. 
 
Чак и растанак кога смо 
морали тако да назовемо. 
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ДЕВОЈКА НА АУДИЦИЈИ 
 
Желите ли, заиста, нешто о мени да знате? 
Или се само претварате да ме слушате? 
Ви ме, можда слушате 
Али, да ли ме чујете? 
 
Чујете ли дах свих мојих жеља? 
Чујете ли уздах неверице? 
Чујете ли дамар несигурности поносне? 
 
Погледајте погледе који прождиру моју рањивост 
Послушајте осмехе који се на то осмехују 
 
Покушајте тада да ме утешите! 
 
Покушајте, молим Вас, ја још увек то не умем! 
 
 
*** 
 
Не морам да гледам 
Твоју игру пред огледалом 
Твоје срећне, тужне и забринуте 
Очи. Уплакане образе. 
 
Не морам да гледам твоје прсте 
Преплетене с твојим речима 
са твојих усана 
и топлих 
и хладних 
 
Не морам да слушам осмех 
у твојим очима 
и стискам грчеве 
свог стомака 
 
Могу да се сећам 
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Снежана  Алексић  Станојловић 
 
 
ОДА   ОРФЕЈУ 
 
 
Просипам 
златне мрвице светлости 
у  храму Твог имена... 
Лелек земље 
вуче се даљинама... 
Ти га чујеш... 
 
Постоји ли негде 
чисти извор 
за грла сушна?... 
Орфеју!  Пронађи га ! 
 
Покажи пут, 
где зов отаца 
на јутрење прво 
чека... 
 
Спаси сетву, Орфеју ! 
 
Песмом својом 
пробуди уснуло камење 
и оплоди земљу 
што данима Те зове... 
 
Са повратком киша 
кад процветају поља, 
процветаће  
и  хиљаду цветова белих 
у  мојој крви 
(за Тебе... Орфеју) 
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КОСАЧ 
 
Кад дође Косач 
да ме покоси, 
претворићу се 
у  влати траве 
трепераве... 
 
Дозиваћеш ме.. 
Тражићеш ме... 
Слаћеш поруке 
по птицама  и  жутим дуњама... 
 
Залуд. 
Залудно ћеш освајати срце Хада  и  Персефоне... 
 
Моја песма 
замреће  у сечиву непоколебљивости... 
Очи ће се 
опточити  у откосима неминовности... 
 
Пружаћеш руке  у  неповрат, 
јер вратити се нећу моћи... 
Певаћеш до промуклости, 
лутајући пустарама... 
Име моје ћеш 
ручавати  и вечеравати, 
носећи га 
на својим уснама, 
у  свом грлу... 
 
Кад дође Косач 
да ме покоси, 
претворићу се 
у  влати траве 
трепераве... 
 
Оплакиваћеш ме... 
Опеваћеш ме... 
Сањаћеш ме, 
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поред зденца,  тако жељан  и  жедан,  трајаћеш... 
Залуд. 
Залудно ће треперења Твојих жица,  Кербера 
припитомљавати... 
 
Дрхтаћу 
На ивици оштрице при сваком замаху Његове косе... 
И  јецаћу, 
у тој игри џелата  и  немоћи... 
 
Ослушкиваћеш јеку мојих изгубљених уздаха, 
али нећеш их чути... 
Опипаваћеш  у сасушеној крви траг сваког ми дрхтаја, 
али га нећеш напипати... 
Смишљаћеш 
Песму Рађаљку, уместо Песму Нарицаљку... 
Песму, која у живот враћа... 
                        ...Али ме вратити нећеш моћи... 
 

Прескакаћеш снопове, 
тако гологлав  и  бос, 
не би ли пре Косца до мене стигао... 
 
Трчаћеш 
безглаво, 
по бодљикавим,  исушеним стрњикама 
у очају тражећи ме.. 
 
Кад дође Косач 
да ме покоси, 
претворићу се 
 
у  влати траве 
трепераве... 
исцелитељске... 
 
Да од мене, Орфеју, 
мелем 
за своја стопала, 
израњавана, 
начиниш... 
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ПЕСМА  СЕ  ПЕНИ  
 
На обалама сплавари 
испраћају 
дивље гуске... 
 
Освит 
после олујне ноћи... 
Бездан 
свежине... 
 
Неки непознати мириси... 
 
Гле ! 
Зар, локвањи у реци !? 
 
То Песма се пени 
у Твом грлу... 
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Aлександра Петровић 
 
 
КАКВА БИ ШУМА БИЛА 
 
 
Време неприметно 
лечи ране 
заостале за  
отргнутим корењем 
 
баршунастим слојевима 
фине прашине 
стрпљиво засипа 
зјапеће празнине 
 
на крају прекрије 
заборавом 
место где је расло 
истргнуто стабло 
 
уместо дивовске шуме 
остане огољена Земља 
беспомоћна 
као да никада 
није плодоносила 
 
 
 
НЕКАД И САД 
 
 
Не знам 
шта чему претходи 
 
да ли најпре 
невиност избледи 
па слика 
добије дубину 
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из које изроне 
детаљи тамних боја 
 
или 
видност тежине 
потре 
блажене заблуде 
 
тек 
свет који гледам 
није се променио 
 
али 
слика коју видим 
 
јесте 

 
 

ЗАБЛУДЕ 
 
 
Није живот престао 
 
само се померио 
на друго место 
где умивен 
и осунчан 
буја 
у пуној раскоши 
 
пустош је завладала 
овде 
толиком снагом 
да изгледа 
као ништа 
нигде 
не постоји 
 
да нисам нехотице 
залутала 
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предала бих се 
верујући 
да нема наде 
ни избора 
 
 
 
КУЋЕ У КОЈЕ СЕ УСЕЛИ ПРАЗНИНА 
 

 
Куће у које се 
усели празнина 
празници заобилазе  
 
из страха да  
не увреде тишину 
прећуткују честитке 
и лепе жеље 
 
зидови због тога 
постају све хладнији 
укућани све усамљенији 
 
куће у које се 
усели празнина 
чекају топлу руку 
и лепу реч  
 
да им дођу 
да их испуне 
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Васа Павковић 
 

ЗИМСКО ВЕЧЕ  У СРБИЈИ 
 
 

„Јануарски снег појачава!“ помисли Старац, 
док се, у сумрак, тридесетседмица споро и опрезно 
спуштала стрминама Француске улице. 

Он скрену поглед са полузамагљеног прозора и 
улице по којој је вејало, извади из јакниног џепа 
мобилни телефон и погледа колико је сати.  

„Добро је, петнаест до пет!“ помисли. „Стићи 
ћу на онај у пет!“ 

Старац је мислио на локални аутобус, који је 
полазио са станице Дунав. На сваких пола сата. 

Старац! 
Сам себе је тако звао, и гласно и у мислима, 

иако му је било само 63. (Добро, знам да би неко други 
и „иако“ и „само“, ставио под наводнике, не сада, кад 
је то нужно, него и малопре, кад су покрај иако и само 
изостали ти украси. Добро знам да би тај и реч 
„украси“, како сада тако и малочас, такође, турио у 
наводнике.) То „старац“ је долазило из његове све 
сентименталније душе, али и под притиском 
неуролошких болести које су му угрозиле ход, покрете 
руку и ко зна још шта „у унутрашњости“ организма. 

Скренувши у Венизелосову, аутобус 37 повећа 
брзину, и Старац је сада био сигуран да ће стићи на 
полазак у пет. 

Када је тридесетседмица стигла на Дунав 
станицу, Старац погледа на мобилни и виде да до 
регуларног поласка локалног аутобуса има још три 
минута. Одахну. 

Врата тридесетседмице се отворише, пет 
младих девојака похрли испред њега, а онда се и он 
некако спусти на асфалт, па захрама ка аутобусу „у 
пет“. Девојке су журиле, а он поскакивао за њима, 
грабећи десном ногом и привлачећи јој вазда хладнију 
и крућу леву. Ипак их је некако пристизао, не 
обраћајући пажњу на девојачко цвркутање. 
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Подигавши поглед, кроз вејавицу и сумрак, опази да је 
„његов“ аутобус дао леви мигавац и да се лагано 
покреће. Девојке убрзаше ситне кораке и потрчаше, а 
он још одлучније заграби десном, и привуче леву. Кад 
је био на три метра од возила, девојке су већ ускочиле 
на предња врата. А кад он стиже на метар и по, возач 
затвори врата аутобуса и правећи се да Старца не 
примећује, окрете главу према друму. Био је на корак 
од врата, још увек верујући да ће возач погледати 
према њему и смиловати  се, али овај додаде гас и 
Старац остаде на голом асфалту, под јануарским 
снегом који је јачао. Он немоћно рашири руке и викну: 

–  Зашто?! За-што!? Човече, си-не, зашто тако? 
Аутобус је у том часу био већ најмање двадесет 

метара удаљен од њега. А затим га снег и сумрак 
прогуташе.  

Старац извади телефон из јакниног џепа  и 
погледа. Било је два минута до пет. Не само што га је 
непознати млади дрзник, возач локалног аутобуса, 
оставио на пустој станици, на јануарској вејавици, 
него је кренуо и три минута раније! 

Старац се осврте око себе, као да тражи 
подршку. На стајалишту је остао само један његов 
вршњак. Он му приђе и показа телефон. 

– Видите, кренуо је три минута раније! И 
оставио ме на вејавици! 

Ни реч „бес“, па чак ни реч „револт“ нису 
могли да опишу осећај који је прожимао читаво 
Старчево болесно тело. 

– Тако ти је то у земљи Србији! – рече врло 
гласно усамљени човек, који је стојао у близини 
Старца. 

– Могао би син да ми буде! –  рече очајнички 
Старац. 

– И унук, ценим! – додаде и сагласи се, готово 
вичући, Старчев вршњак. 

Ни реч „ојађеност“ ни реч „очајавање“ нису 
биле речи које би покриле Старчев тренутни осећај, 
док је снег вејао, ту у леденом сумраку, а његови се 
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удови, угрожени неуролошким сметњама, убрзано 
крутили. 

– Унуци су још гори од синова, мајке им га 
потрапкам!– викну пакосно вршњак и закашља се. 

„Смири се, смири се“, говорио је Старац себи, у 
себи, али је непријатна језа и даље струјала његовим 
грудима и онда се преко укочених плећки и тврдог 
врата пела кроз главу ка темену. 

„Срећом сам узео капу!“ помисли он.  
И тако је стајао на снегу, у тишини која је нагло 

обузела станицу, њену околину, а можда и читав 
ојађени свет. У сумраку, под јануарском вејавицом. 
 

У наредних неколико минута аутобуско 
стајалиште на отвореном, у полумраку, под снегом 
који је вејао и вејао,  полако се пунило људима, а када 
је ванредни и нови, потпуно неочекивани локални 
аутобус стигао на Дунав станицу, аутобус  који је, 
такође, возио у његов родни град, покрај Старца је већ 
било десетак промрзлих људи. Сви и један утрчаше на 
предња и задња аутобуска врата, која се одмах уз 
треску затворише. У возилу је било пуно слободних 
седишта па Старац задовољно седе на најближе. Ноге 
као да нису биле његове. Испружио их је, гласно 
одахнувши. 

„Па нисам дуго ни чекао!“,  помисли, додатно 
се смирујући. 

Кондуктерка која је ишла кроз возило, дође до 
њега, отцепи му купон са повратне карте (унапред је 
куповао по десет повратних) и оде даље, ка дну 
возила, без и једне једине речи. Убрзо она се врати са 
задње платформе, пролазећи гегаво поред Старца, па 
суну  напред на прво седиште, близу возача. Старац 
погледа лево-десно, по полупразном возилу, 
запажајући да су унутрашња стакла прекривена 
„маглом“ и да се апсолутно ништа не може видети 
кроз њих. 

„Ипак нећу закаснити“, помисли смирујући 
дисање. Неко време је гледао у голе, круте шаке, 
склопљене на крилу, па би погледао кроз возило, 
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зачуђен апсолутном тишином у ванредном аутобусу. 
Људи око њега, путници, као да су се смрзли, укочили. 
Помрли. Он одмахну главом. „Шта ми само пада на 
памет?“, помисли. Возило се кретало споро, али је, 
удаљујући се од Београда, прелазећи Дунавски мост, 
путујући крај ниских сателитских насеља и мрачних 
напуштених фабрика, напредовало према 
провинцијалном граду у којем је Старац рођен и у 
којем живи деценијама. Преко 40 година путовао је он 
између Београда и свог града, дебело преко 40 година, 
ако се у обзир узму факултет и студирање, па 
постдипломске студије... Понекад се већ збивало 
овако, сурово и неразумно: залупили би му аутобуска 
врата испред носа и одлазили у ноћ, чекао је пола сата! 
Али чешће ипак беше другачије. (Мада би неко ово 
„ипак!“ а и ово „чешће“ поготову, ставио под 
наводнике, већ у претходној реченици!).  

Старац се можда не би узрујавао и љутио баш 
толико да те вечери није морао још да оде и до 
Геронтолошког центра, где је три године лежала 
његова дементна, непокретна мајка. Позвали су га 
преподне из центра и тражили пелене, павловићеву 
маст, влажне марамице... 

У једном моменту Старац посумња да „ипак“, 
да „можда“ поново нешто није у реду.  

Иако кроз замагљена аутобуска стакла није 
видео баш ништа, чинило му се да аутобус не иде тзв. 
старим путем, него да је код надвожњака, где се пут из 
Београда рачва, кренуо тзв. новим путем. „Није 
ваљда!“, помисли сад већ у паници.  Он се напреже да 
кроз удаљено и полупровидно ветробранско стакло 
осмотри којим путем аутобус вози па схвати, 
нажалост, да је у праву. „Није ваљда, није ваљда, и 
то!...“–  шаптао је у себи, као хипнотисан. 

Наиме, Старац је већ годинама, ујутро, идући за 
Београд, до излаза из родног града долазио својим 
аутом, јер је његов стан био подједнако далеко од 
градске аутобуске станице и овог „излаза“. Ту би на 
паркиралишту градског хотела остављао ауто и када 
би се поподне вратио из Београда, седао је у своје 
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возило па њиме путовао ка стану још десетак минута. 
Зато му је одговарала само повратна аутобуска вожња 
тзв. старим путем. Аутобуси који иду новим путем 
беху веома ретки – дневно су четири саобраћала за 
Београд (од којих два у рано јутро, као „раднички“). 
Ово што му се вечерас десило, а то све, мислио је тако, 
због одвратног геста младог возача у пет! збило се 
претходно још једном, раније, и представљало 
изузетак. 

У неко доба реч „господе!“, уђе у његову 
лобању и он је спуштеног погледа шапутао само – 
„господе!“, „господе!“ а негде при петнаестом 
понављању ових секвенци додаде на „господе“ и „зар 
си баш данас морао то да ми приредиш?“ Па је онда то 
понављао...  

Иако, да кажемо „и то“, Старац беше атеиста,  
понављао је, понављао је: „Зар си баш то, и  то данас, 
морао да ми приредиш, псето једно!“, а онда је све то 
скратио у „псето једно!“. Шапћући ову мантру, изашао 
је двадесет минута касније на главној аутобуској 
станици, у „свом“ граду. Снег је вејао, као и у 
Београду, не патишући. Чекало га је пешачење од 
близу два километра, по клизавим градским стазама, 
са његовим, како је већ одавно говорио, „багавим 
ногама“. И то све, помишљао је са једом, због оног 
младог скота, који га је у пет сати елиминисао, „као да 
сам шкарт!“. Пустио је у возило оних пет девојчица, а 
онда њега одбацио, као зараженог, кужног, сувишног 
на сваки начин. 
 

Уситнивши опрезно кораке, он крете 
плочником. Наиме, имао је Старац новаца за такси, 
али је решио „да себе казни“ што је „изгубио аутобус у 
пет“ и што је, затим, нехотице „сео у погрешно 
возило“ и што је... било је тог још, али је решио да не 
кињи мозак даљим набрајањима...Јануарски ваздух је 
био свеж, резак, повремено, испред неких локала, снег 
и лед би били сасвим рашчишћени и он је убрзавао 
несолидни Старачки корак, али, понегде ни снег ни 
лед нису били уклоњени на време, преко асфалта се 
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формирао квргасти слој, врло клизав, и корачање је 
постајало опасан ризик! Кад задихано, после 
петнаестак минута, Старац уђе у Градски парк, осети 
под ђоновима да је снег нападао преко гранитних 
плоча и да је и у парку клизаво, баш опако клизаво. 
Опет је храмуцкао уситњено, као богаљ, пазећи да се 
не оклизне. „Само би ми требало да сломијем ногу!“ 
мислио је. „Само још то, зли господе!“ додавао је. 
Повремено би помишљао како је „сам бог“ крив и за 
аутобус у пет, и за погрешно возило у које је 
неопрезно ускочио, и да је „сам бог“ намеран да му 
сад, ако не буде пазио, поломи или ногу или руку, али 
би корачајући опрезно, затомљавао ту оштру и реску 
помисао, плашећи се да је својим асоцијацијама „баш 
он“ и „баш сад“, по жељи или намери  „злог бога“, не 
призове. 

Кад је коначно  изашао из опасногпарка и 
пустом, мрачном улицом кренуо даље, ка хотелу и 
његовом паркингу, рачунао је да је пола пута за њим и 
помишљао, бодрећи себе, да и није било „тако 
страшно“. Код чувене Цркве са два торња је застао, 
ослонио се о ниски зид и одморио, отревши руком, 
рефлексно, хладно и суво чело. Затим је ишао споро и 
ситно, споро и опрезно, корачић по корачић, све до 
чувене Митићеве апотеке, која је чамила у мраку. 
Транзиционо затворена, пропадала је десет и више 
година, без наде у позитиван обрт, као и штошта друго 
у земљи Србији. Код апотеке се Старац поново 
одмарао, ослоњен о зид, осећајући тупи бол у рукама и 
ногама. Посебно у раменима и коленима. А онда и тај 
опомињући бол у врату! „А да ме онај гад није 
игнорисао у пет, већ бих био код куће!“, ждерао се. На 
паркингу пропалог хотела, пронашао је своје завејано 
возило, откључао врата, сео унутра, стартовао га. „Ма 
није ни било толико страшно!“ помисли, док је 
пластичном лопатицом гребао лед са стакала. 
Аутомобил је умирујуће брујао у леру. 
 

Ни десет минута доцније, лифтом се попео на 
седми спрат, откључао врата стана. Нахранио је 
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расањену мачку Лару и сео у кухињи за сто. Погледао 
је на сат. Помисли како нимало није гладан. Минут 
касније љуштио је три ајдаред јабуке и исецкао их 
ситно, за компот. Скувао га је, однео на терасу да се 
охлади. У широку најлон кесу је ставио све што су из 
Геронтолошког центра затражили јутрос, телефоном, 
док је црнчио у бироу, у Београду. После је смирен и 
задовољан учињеним отишао на терасу, донео 
шерпицу с компотом, пресуо га у пластични суд са 
плавим поклопцем. И „бес“ и „очајање“ и „револт“ и 
„немоћ“ сада су били далеко од њега. А кад је 
покушао да се сети речи оног прегласног вршњака, на 
пустом, завејаваном стајалишту локалног аутобуса у 
Београду, утврдио је да није у стању. Његов вршњак је 
разочараним гласом викао нешто о Србији, али о чему 
другом још, сем о мрачној Србији, „бог би га знао“. 
Обукао се Старац, обуо, изашао из стана, закључао га. 
 

Поново у аутомобилу - и сада вожња до другог 
краја града, где је у Геронтолошком боравила његова 
мајка, дементна старица у десетој деценији. Снег је 
настављао, температура око нуле, возила су била 
ретка, брисачи су равномерно и уједначено скидали 
танке слојеве снега са ветробрана. На паркингу 
Геронтолошког центра било је слободно једно место и 
он рече гласно: „Као да је само мене чекало!“, што га 
је додатно релаксирало. Код улаза у дом, Старац суну 
две прегршти гранула домским мачкама, које су га 
чекале и подигнутих репова му трчале у сусрет. 
Храњење мачака је било забрањено и мада се већ 
препирао са запосленима који нису љубили мачке, 
Старац је, продужавао своју мисију. Портир уредно 
затражи његову личну карту и рече „Извол’те!“, што 
се понављало из доласка у долазак, из посете у посету, 
кад би тај бркати главоња био дежуран. Као да се виде 
први а не двестоти пут, Старац рече званично 
срдачним гласом „Хвала вам!“ и чистим светлим 
ходником, журећи кљакаво, оде до лифта. Њиме се 
успе на први спрат па крете према соби 109. 
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Ушао је у собу 109 на прстима, што се показало 
добрим, јер су и мајка и њена „колегиница“,  слепа 
Даница,  спавале „као топови“. Спустио је кесу са 
траженим стварима на сточић чело мајчиних ногу. 
Скинуо црну јакну и смакао вунену капу са главе. Све 
то је покачио  на зидне куке, крај широко отворених 
собних врата.  

Затим седе на радијатор, крај сточића, јер у 
мајчиној соби однедавно није било ниједне столице. 
Радијатор је био врућ, а у соби је било загушљиво 
топло. Два кревета су била празна. (У једном је дуго 
битисала госпођа Ружић, а прошле недеље умрла. 
Други је био празан већ три године,  од када Старац 
посећује дом. Госпођа Даница је мировала, као да је 
малочас умрла.)  

Седео је пола сата, смирен, концентрисан на 
посматрање собе, кревета, уснулих старица. Поглед је 
у скоковима додиривао ствари, зидове, прозор, 
полусломљене жалузине... Ништа се није померало. 
Мајка је спавала дубоким старачким сном, шумно 
дишући кроз отворена безуба уста. Лице јој је било 
лимунски жуто, очни прорези једва уочљиви, уснена 
дупља се непријатно црнела. Руке је држала испод 
покривача прљавоокер боје. Ноге су јој биле потпуно 
испружене. Повремено би се протресле, као да је кроз 
њих минула слаба струја. На ормарићу крај лежаја 
стојала је полупразна боца воде-воде, четири-пет 
индустријских „тортица“ у ружним, пурпурним 
омотима, неколико тврдих, жутих бомбона у 
провидној пластици. То је било то. 

Осећао је како напон у жилама попушта. Како 
се тело примирује, као птица која је слетела на жицу, 
после напорног летења... Повремено би склопио очи и 
тонуо у дремеж, али би се хитро тргнуо и настављао 
да зури у мајчино успавано лице и непокретно тело. 
Остарело лице подсећало би га на једину фотографију 
из њене младости коју је још чувао – насмејана, једра 
млада жена у светлој једноставној блузи и сукњи до 
колена, раширених руку, пред животом, на самој 
средини прошлог столећа... Лепа, прелепа... Иза ње –
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градске куће, крошње, комадићи отвореног 
небосклона... Нису могла да постоје два различитија, 
удаљенија лика него што су била лице те веселе 
девојке и лице ове старице, овде, у Геронтолошком... 

После нешто више од пола сата, Старац лагано 
устаде. Из кесе је извадио све што су јутрос тражили. 
Пелене гурну у доњи део ормарчића, у фиоку нечујно 
спусти павловићеву маст и паклицу влажних 
марамица. На покретни сточић је ставио пластичну 
кутију с плавим поклопцем, у којој је био компот од 
ајдара, спремљен на брзину. Да ли је ставио шећер 
или не? – упитао се у тренутку, али онда одговори 
самом себи да то и није битно. Потом је навукао јакну. 
Ставио капу на главу. Тако обучен још пет минута је 
чекао, седећи на топлом радијатору. Али ништа се 
није променило. И мајка и њена собна колегиница су 
биле дубоко у земљи снова.Чуло се како једва-једвице 
дишу. Али дишу, дишу. 

Пре него што је изашао из собе 109, Старац узе 
кутију с плавим поклопцем, осећајући преко њених 
пластичних зидова да је компот топао.  Затим је 
спусти на покретни сточић. И осећајући по врховима 
прстију ту топлоту, као да се од нечег стиди, он крете 
кроз празни ходник Геронтолошког центра. Врата соба 
крај којих је журкао била су отворена, а све собе су 
биле испуњене глувим мраком.  

Чинило се да никог неће ни сусрести, али код 
самог лифта налете  на Главну сестру, крупну 
плавооку бринету, која саучесничким скоро па 
стидљивим осмехом одврати на његов тихи поздрав. И 
затим клисну у таму, као да се и сама нечег стиди. 
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Слађана Илић 
 

НЕСТРЕСНО ЗАНИМАЊЕ 
 
 

Библиотекар спада међу осам најмање стресних 
занимања. Тако кажу истраживања научника. Тако је 
зато што се од клијената добијају позитивне повратне 
информације. Ма не да су у праву! Нису ни свесни 
колико! Ево како то у пракси изгледа. У функцији 
верификовања тог тврђења, навешћемо, овом 
приликом, тек један живописан пример. 

Средовечна, транспарентно сређена госпођа 
црвене косе, јако напарфемисана, у раскошној бунди, 
увек насмејана када дође у библиотеку, одајући утисак 
да би одатле желела да понесе нешто много више од 
неколико књига, поготову када је колега Крле у смени, 
буљећи у њега очима пуним сјаја, као да прича са 
филмском звездом, на његово Изволите, госпођо, 
обраћа му се топло, непосредно, одлучно, иако не зна 
коју књигу би хтела, чини се да тачно зна шта хоће:  

– Да ли би нешто ТИ могао да ми препоручиш? 
ТИ ми увек најбоље даш!   

Колега Крле, иако млад, библиотекар је с 
великим искуством, помало збуњен, па и постиђен, јер 
је у конкретној ситуацији апсолутно невин, брзо 
размишља. Поглед му пада на сточић на који 
књижничари и библиотекари одлажу књиге које су 
корисници тог дана вратили. Међу гомилом корица 
књига налази спасоносно решење, узимајући у обзир 
наступ, темперамент и жеље кориснице, као и време за 
које би је требало задовољити. Просто му се смеши 
књига Бориса Вијана Пљуват ћу на ваше гробове. 

Његов муњевити предлог потврда је искуства, 
дугогодишњег рада с корисницима  различитих 
профила, културе, опредељења, старости и потреба. 
Заинтересована корисница сад буљи у корицу, истим 
оним ужареним погледом којим је само тренутак пре 
буљила у Крлета. Начас влада тишина. Срећа па није 
13 сати, када је велика гужва јер се средњошколци 
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враћају из школе и траже лектиру. Тада колега Крле, и 
поред најбоље воље, на њену жалост, пошто је реч о 
страственој читатељки, не би могао да јој се посвети. 
Дакле, она буљи у корицу, а колега Крле у њу. Његов 
поглед се труди да не ода мали злочест осмех, зато му 
се, ваљда, ни угао горње усне никако не помера, мада 
испод ока испитује реакцију страствене нешто 
средовечније читатељке која је од њега старија једно 
15 година. Због транспарентности корице предложене 
књиге, страствена читатељка се не усуђује да пита 
било шта о садржају. Не окреће чак ни задњу корицу, 
како би прочитала рецензију – јер – предња корица је 
исувише лепа! 

С пулта одлазим у фонд, иза стакленог зида, 
како не би постало непријатно. Изгледа да је тог 
тренутка, бар што се страствене читатељке тиче, 
испарила свака непријатност, као да је зид фонда од 
армираног бетона. 
- По ТВОЈОЈ конституцији – обраћа се она Крлету и 

шара очима по његовом телу – рекла бих да си 
спортиста. Да ли, између осталог, волиш да 
скијаш? 

Добро је прошао, мислим се док се кријем иза 
стакленог зида. Срећа па је у питању мутно стакло. 
Нисам крива што и даље, ипак, и видим и чујем. 
Добро га није питала да ли волиш да јашеш, што би, 
додуше, било мало неприлично, бар с обзиром на 
здање у којем се налази, а и вероватно не би имала шта 
да му понуди, пошто не поседује ергелу коња, како 
смо касније закључили. 

– Волим да скијам, мада више волим кошарку – 
каже Крле снебивљиво. 
– Данас свако игра кошарку, то није занимљиво. А 
и некако нисам, баш увек, за групни спорт – каже 
страствена читатељка. 
– Слушај, и ја волим да скијам, а имам и апартман 
на Златибору, па уколико будеш хтео да се у овим 
зимским данима мало посветиш том спорту, 
слободно се јави, наћи ћу увек места за тебе – 
поентира страствена читатељка. При том, у десној 
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руци држи препоручену књигу, а у левој 
визиткарту коју пружа омиљеном библиотекару. 
Нисмо стигли да опазимо одакле ју је извукла. 

Крле послушно узима пружену визиткарту, 
задужује страствену читатељку не гледајући је и каже 
јој: 

– Хвала Вам, госпођо! 
Страствена читетаљка већ му је окренула леђа, 

одмахује руком док откопчана раскошна бунда витла 
око њених још увек витких ногу у црним свиленим 
чарапама и, не погледавши га, каже му самоуверено и 
лако: 

– Јави се. 
Добро, елементарна непогода је прошла, 

мислим се. За њом остаје само траг њеног нападног 
парфема. Сада већ могу да изађем из фонда. Крле и ја 
гледамо се преко пулта. 

– Све си и видела и чула – каже ми са значајним 
смешком у очима који више не мора да скрива. 
– Јесам – кажем му – Браво! Мада, не бих баш 
радо била на твом месту. 
– Ма наравно – каже он. – За мене као спортисту 
остало је још неколико недоумица. Можда би ти 
као друштвењак могла понешто да ми разјасниш. 
– Кажи – говорим солидарно колеги. Јасно ми је 
какву конфузију је код њега изазвала страствена 
читатељка. Не наилази се на тако страствене 
читатељке баш свакога дана. 
– Па, није ми јасно да ли је тај поменути апартман 
на Златибору за издавање. Ако је за издавање, 
како је онда увек слободан? Ако је за издавање, да 
ли могу да га изнајмим за себе и за своју девојку? 
Колико би коштао уколико тамо одем сам? 
Колико би коштао уколико бих тамо отишао са 
девојком? Златибор нема озбиљне скијашке стазе. 
Где бих, заправо, тамо скијао? 
– Да, тешка су сва та питања, заиста. Прво 
погледај визиткарту. Да ли је то визитркатра за 
апартман или за госпођу?  
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Крле збуњено гледа. Милојка Љубистојковић, 
физиотерапеут. Број телефона.... 

– Аха, дакле тако! Да није госпођа мрчендајзер 
Здравственог центра „Чигота“? Или је основала 
истурено одељење у нашем граду? Можда и овде 
има неки апартман, да се људи не муче да путују?  
Чини ми се да ти не би опростила да на Златибор 
поведеш ни реуматичну кеву! А ни девојку, чак и 
да јој очи испадају од натечене штитне жлезде! 
Осим тога, да ли те, можда, боли нека коска и да 
ли би ти пријала масажа? Целог тела или 
парцијално? И којим етеричним уљем? Или, 
можда, чоколадом? Поставила бих ти још 
неколико питања. Шта би било да си био сам у 
смени, с обзиром на то да немамо обезбеђење? 
Шта би било да ти Вијанова књига није била при 
руци, па да ниси на брзину задовољио страствену 
читатељку? И ко ти, уопште, каже да си је 
задовољио? Шта ако јој се не јавиш за ту 
рекреацију? Ко каже да ће следећег пута доћи с 
позитивном повратном информацијом? Шта ако 
поведе мужа уколико јој се садржај књиге не 
свиди, или уколико се пак њему не свиди корица? 
Шта уколико те тужи директорки за сексуално 
узнемиравање? Директорка, можда, неће разумети 
сву машту дизајнера, као ни аутора корица, а ни то 
што нећеш мало да се рекреираш него 
беспотребно правиш проблем. О садржају књиге 
да и не говорим! Она за Вијана сигурно није ни 
чула! Последња књига коју је прочитала вероватно 
је Орлови рано лете. Па знаш и сам како данас 
бирају директоре библиотека?!  
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Милан Миливојевић 
 
 

„БРАЋА КАРАМАЗОВИЋ И 
ТАЈАНСТВЕНИ РОДИОН“ 

 
 

Уморни од киша и неверни животу беху браћа 
Карамазовић, од којих се дугокоси брадоња горштачке 
конституције и лица са упадљиво истакнутим носем 
звао Димитрије, док је други,  мршави дугоња, са 
наочарима на ситној глави, био Иван. 

Житељи паланке су их познавали, не само као 
продавце књига, већ и као бенигне лењивце и 
нескривене љубитеље духовних истраживања 
заснованих на темељу теозофске традиције Јelenе 
Blavatsky. Као последица тог интересовања, линијом 
живота корачала им је прво глава, а за њом, тек 
приметно, и остали делови тела. 

Док су им лица пекли тамни равничарски 
ветрови, на грудима рађале су им се руке, а на пупку 
умирале, иза себе остављајући пламен који се није 
видео очима суграђана, који се виђао само из пукотине 
простора у који су браћа, током својих сеанси, 
завиривала. 

Постајући као астрални витражи, са остатком 
материјалног света који их је окруживао спајали су се 
тихо певушећи мантре и бајалице, у њима износећи 
низ тужбалица на рачун свог спољашњег, физичког 
бића. 

Поред њих двојице, постојао је још један брат, 
Алексеј, иначе парох у цркви пред којом су продавали 
књиге. 

Отац Алексеј, рођен за време утицаја вила 
ружа, у таворској светлости, када дан достиже 
завршну тачку раста, у јавности се, обојен у звезду 
која се беспрекорно држала догми Источно-
православне цркве, јасно ограђивао од активности 
своје браће. 
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С обзиром на своја интересовања, али и идући 
низ длаку склоности суграђана ка метафизичким 
истраживањима, браћа су своју понуду прилагодила 
највећем броју купаца, тако да је на тезги било 
поприлично окултне, јеретичке и секташке 
литературе, па и оне што је доводила у питање саму 
божанску суштину оснивача религије чију је догму 
заступао свештеник Алексеј. Он је улазећи и, потом, 
након службе, излазећи из цркве, широко обилазио 
продајно место своје браће, правећи се да не 
примећује ни њих ни њихову нечасну работу, како је 
пред верницима, неумесно често, називао ову 
делатност. 

Браћа Димитрије и Иван, који су словили за 
отпаднике од истинске вере, облачили су се просто, у 
фармерке, кинеску трикотажу, а само би зими преко 
свега огртали јакне вијетнамке, већ избледеле на пар 
исхабаних места. Алексеј, за разлику од њих, 
поборник истинског бога, био је, по свему судећи, од 
истог благословен као да је, рађањем посуде у којој се 
налази скривена честица његове душе удахнуо јак 
мирис багрема са широког, поднебесног поља. 

Некако безлично самоуверен, корачао је 
улицама, међу људима, ружичасто и нехајно, као да је 
заувек погледом угасио простор између мушког и 
женског крста, носећи на себи одећу признатих 
произвођача, па је,  у сновима сањајући себе како 
спава и сања исти сан, и службене мантије, брокате, 
камилавке, прслуке, ехиме, раше, епитрахиље, као и 
везене пешкире за иконе и све што је потребно за 
богослужење, укључујући црквене барјаке и литије, 
набављао у специјализованим радњама, не питајући за 
цену, желећи да, кад му јесен заспи у плућима, а виле, 
окружене задимљеним мочварама, претворе његове 
телесне воде у земљу, испуни део поуке из Јеванђеља 
по Матеју и постане угљевита супстанца која ће, након 
одласка душе из ње, хладећи се, очврснити као камен 
који одбацише зидари, камен угаони. 

Волео је – а, најпосле, ко не воли – да се кити 
златним додацима, било да је у питању часни крст 
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којим је, обично, покривао груди, било да је качио на 
себе златно прстење, наруквице, скупоцене сатове. Из 
џепова је вадио мобилне телефоне најновије 
генерације, возио се у скупом BMW-у са затамњеним 
стаклима, не желећи да гледа на огреховљени свет и 
своју браћу као део истог. 

Димитрије и Иван, ти прелесници, редовно су 
постили, већ по обичају и традицији, добровољно 
сиротовали по упуствима Светог Јована Лествичника, 
одрицали се од светског живота и сећали се смрти. 
Били су, у опхођењу са људима, безгневни и кротки, 
клонећи се у разговорима оговарања и 
многоглагољивости.   

Брат њихов беше уважен у парохији и, за 
разлику од њих, радо приман у општини од локалних 
политичара, где је у разговорима показивао склоност 
ка гордељивом држању празних говора у којима је 
позивао на покајање и давање прилога цркви. И, 
после, када би завршавао послове везане за општину и 
управљање градом, још дуго би лебдео у небеским 
висинама, не хајући за простоту обичног света и 
безазленост неуког пука. 

Додуше, на породичним славским окупљањима 
своју браћу није игнорисао, али је сваки разговор са 
њима водио некако с висине, јер он - сматрао је - беше 
домаћин, породичан човек, кућевласник, за разлику од 
њих који су и даље остали на мајчиној кухињи, у 
родитељском дому, инокосни, без потомака, без жена. 

И, као по неком правилу, што је више гостију 
било окупљено око славске трпезе, он би више кињио 
своју браћу, у истој реченици хвалећи себе и своја 
животна постигнућа. Каткад би то било до те мере 
неукусно, чак и непримерено тренутку, да је изазивало 
непријатне тренутке ћутње, у којима би присутни 
гости крили своје погледе, свесни да, улазећи у 
расправу са Алексејем или пак потврђујући његове 
реченице, улазе и у рат који их се не тиче. 

Отац тројице браће, стари Фјодор, у таквим 
моментима, прекидао би свог најуспешнијег сина, 
често и повишеним гласом, и покушавао разговоре 
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скренути ка другим темама. За све то време, 
Димитрије и Иван, као да није реч о њима, тупаво би 
се смешкали и прилично незаинтересовано опходили 
према критици свог брата. 

Те, повремене, непријатне тренутке, користио 
је један од редовних гостију на Свечарима, 
тајанствени Родион Романовић, како би започео дуге 
монологе у којима је присутнима откривао 
најскривеније државне тајне и мистерије света чијим 
су правилима и законима били везани. Било је 
случајева када би говорио и о скривеним везама 
политичара и подземља, а некад би, готово 
стенограмски, као да је био лично присутан, бацао 
пред гладне очи јавности интимне разговоре светских 
лидера разоткривајући њихове контакте са 
ванземаљским цивилизацијама.  

Сваки монолог, на сваку тему, започео би 
кратком поентом, кратком мисли, попут сабље 
бритком, и у њој би био садржан цео каснији елаборат 
испоручен пред затечене слушаоце. 

На пример, након што би Фјодор прекинуо 
хвалисање свог најуспешнијег сина, у тренуцима 
тишине у којој би свако од присутних, несвикао на 
дисање туђег дремежа, остајао неразумљиво загледан 
у белу ивицу свог самртног пролећа, чинећи да сваки 
разговор буде завршен пре његовог почетка, казао би: 

„Од давнина до данас постоје две врсте 
људи.Они који  граде и они који  руше.“ 

Након драмске паузе у којој би сви погледали у 
његовом правцу, и браћа, и домаћин заједно са 
гостима, задовољни што су, једним умним закључком 
изведени из ситуације која је висила на самој граници 
инцидента, Родион Романовић је настављао: 

„Постоје они који сањају песмом и они који 
спавају далеко од сна. Такође, мноштво је људи који 
причају док хрчу, али и оних што зевају у сну. Има и 
људи који скривају по џеповима марамице и остале 
ситнице, али и људи који из џепова избацују буђ 
непролазне таштине.“ 
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Говорио би као да рецитује, као да фарба лице 
гласом заборављених међа. 

„Постоје они који ласкају у лице, а оговарају у 
теме и они који завиде обострано. Они плавих очију, а 
увелог срца, и они уплакани попут пролећног снега. 
Постоје они што верују тискајући се у простору 
светлости и они који шкргућу зубима у незнаним 
ширинама мрака.“ 

Присутни би га ћутке посматрали, давно им је 
краткотрајно задовољство замењено збуњеношћу. 
Некима је збуњеност уступила место досади, али 
Родион би једнако настављао. 

„Од ових првих, опет, постоје увели у лажној 
нади и презрели пре последњих смокви и неки други, 
неважно жустри у жељи за богоутапањем и даривањем 
себе у постање другима. 

На крају, постоје и људи који уместо зуба носе 
урамљене нануле, а уместо очију устрептале трешње и 
они други, реалнији и блеђи, који зубима заклањају 
поглед, а очима цеде храну.“ 

Домаћин, верујући да је монологу најзад дошао 
крај, весело, заборављајући одавно на малопређашњу 
љутњу, појио је своје госте пићима и нуткао храном. 
Између свега готово је подврискивао у жељи да 
прекине непресушно наравоученије Родионово. 

„Додај чашу, куме. Још једно пиво, прика? 
Додај празну, јаране, додај, не дриблај, да је заменим 
пуном.“ 

„Деде, омладино, шта с' се стисла. Сини муњо, 
сијао до Динаре. Јесмо л' ми народ најстарији, а?“ 

Присутни народ се покретао, махао флашама, 
додавао и узимао у руке, смејао, грлио, хвалио, 
певушио, намигивао, а Родион би, тек мало 
подигнувши глас, упорно настављао:  

„Свако је скројен, браћо и грађани, за једну од 
ових група, па био он глуп, млад, бесан, силан, славан, 
увео у боју, наиван, надмен, мамуран попут 
комшијског оџака, сујетан, простак, зелен као бресква 
и ружан као мале богиње. 
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Или га красила истина, правда, љубав, 
накнадна памет, лепота, мирноћа лица и лепршавост 
душе. 

Или га, пак, узнемиравала родољубивост, идеја, 
оданост, сигурност, жеља за правдом, способност, 
решеност, тачност, пожртвованост, односно пратила га 
страшљивост, храброст, завист, и његова и туђа 
мржња, мужевност, способност за oрганизацију, 
договор, дијалог, полемику, наговор, изградњу, 
доградњу, рушење, дељење или сабирање, лаж, 
превару и  слично.“ 

„Да је овај био у Нојевој барци, и она би 
потонула“ - нашалио би се на његов рачун неко од 
присутних, нагињујући се у страну како би домаћин 
могао неометано, крај његовог рамена, ставити на сто 
овал пун печене прасетине.  

Кратак смех у непосредној околини утишао би 
Фјодоров глас. 

„Пробај, прика, ову прасетину, па оцени ваља л. 
Оћеш да ти додам мало јањетине, млада је, пробрана, 
а?“ 

Одговор, у општој ларми, никад није стизао. 
Фјодор га није ни очекивао већ би ужурбано кретао 
даље, ка следећем госту. За то време, Родион је све 
мањем броју својих слушалаца, оних који су, 
несрећним сплетом околности, седели у његовој 
непосредној близини, настављао говорити: 

„И зато поново кажем да се не заборави - 
постоје они који су дивљи од зиме и мржње и они који 
на све то одмахују руком. Они који се попут дивљег 
вепра копрцају у сопственом измету и неки други, 
правоверни људи, људи који граде, на којима почива 
разлог постојања данашњег света, крепки у срцу и 
мишици златној, далеки на невољу и неправду, 
на чијем је челу извор бљештаве светлости,  
свевидеће око,  
светлосни крст,  
линија животна...“ 
 

(Oдломак из необјављеног романа „Град масона“) 
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Чезаре Павезе 
 
 
ЈЕДНОСТАВНОСТ 

 
 
Сам човјек – који је у затвору био – у затвор се враћа 
сваки пут док загриза комад круха. 
У тамници је сањао зечеве што бјеже 
по зимском тлу. Кроз маглу зимску 
човјек тај живи међу зидовима цеста, 
пијући хладну воду и умирући у комаду круха. 
 
Вјерује да живот још увијек може да се обнови,  
дах примири, те врати зима  
са мирисом вина негдје у некој топлој гостиони, 
уз добру ватру, шталу и вечере. 
Он вјерује, све док је унутра вјерује. 
Догоди ли се пак да једне вечери и сам изиђе, 
те затекне похватане зечеве како их други у топлом 
весели  једу, присиљен  ће опет  бити да их кроз прозорска окна мотри. 
 
Сам човјек усуђује се ући на једну чашу 
само када се уистину мрзне, пронире тада у своје вино: 
у задимљену боју и тежак му окус. 
Угриза комадић круха који је сво вријеме робијања имао укус 
зеца, а сада више не сличи ни круху нити другом било чему.  
Чак се и вино растворило у обичну маглену сјену. 
 
Сам човјек у мислима се враћа на она иста поља и сретан је 
што зна да преорана јесу. У празној просторији покушава 
запјевати благо. Дуж насипа види тада огољен прамен купина 
који у коловозу зелен бјеше. Звиждуком позива кују. 
Причини се и зец и није им више хладно. 
 
 

(Из збирке Објављене и необјављене пјесме,  
Еинауди, Торино) 

Са италијанског језика превела Анита Вуцо 
 
 
 



62 
 

Сесилија Риос  
 

ХОЛИВУД ЗАУВЕК 
 

 
На углу мог стана налази се један стари и 

запуштени бар, са троја високих врата која газде с 
времена на време фарбају у боју лососа. Зове се 
Холивуд, али име није написано на фасади, нити 
постоји неонска табла која трепери на зиду, нити 
светлећа лименка пепсија или кока-коле. Назире се 
натпис са словима излизаним од бројних пржења 
изнад пећнице. Није пријатно место и конобари нису 
нимало симпатични. Нема огледала где се може 
погледати крајичком ока, а тоалети се налазе на 
непознатим и недовољно уочљивим местима за 
посетиоце. 

Добра страна је то што је увек отворено. Дању 
и ноћу, било да је ветар или киша, време здравља или 
болести, Холивуд увек нуди отворена врата и упаљена 
светла. Дани опште незапослености, разочарења, 
нерадни дани, и дани жалости пролазе равнодушно 
забар на углу. Не дотичу га промене месеца ни 
промене долара. Не обраћа пажњу на злочине, отмице 
адолесцената, друштвене сукобе, интерне свађе 
политичких партија. Никада се није определио ни за 
једну ни за другу страну фудбалског терена. На 
зидовима бара не стоји никаква слика Гардела, Хулија 
Сосе ни Марискала1. Можда су трговина женама и 
штрајк полицајаца биле тема расправа и договора међу 
његовим прљавим зидовима, али ништа од тога није 
оставило трага. Пре неког времена власници су старе и 
крхке дрвене столице заменили другим, малим и 
четвртастим, од светлог пресованог картона. Клијенти 
се нису осетили погођеним, вест није изашла на 
дневнику, и сви су наставили и даље да долазе, верни 
ужасним четвртастим сточићима. 
                                                           
1Гардел, Хулио Соса и Марискал су чувени танго музичари. 
(прим. прев.) 
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Ако посматра неко ко је срећан, тамо доле сија 
Холивуд. Ако се посматра из усамљене ноћи 
разочарења, његова светла се виде из профила, од 
назад, можда спреда. Далеко од сна или ноћне море, 
даље од љубави и заборава, бола и поновних сусрета, 
увек је ту мештанин наслоњен на прозор. Понекад је 
то само момак који посматра опустошену улицу. 
Сећам се те слике, са дечком који гледа кроз прозор, и 
питам се да ли је безлична та непокретна фигура иза 
стакла, или је фигура човека којег сам упознала то 
поподне када сам коначно прешла улицу и ушла у бар. 

Све је почело два дана раније. 
– Силазим да купим шибице ‒ рекао је Херардо док се 
чуло звоно на вратима. 

Била је недеља. Завршили смо ручак и поподне 
се чинило дугим и бесциљним. Из неког разлога који 
нисам могла да спознам, више нисмо практиковали 
викендом оне еротске сијесте2  које смо толико волели 
када смо се упознали. 

Припремила сам се за прање судова. Почела 
сам да их сакупљам, али лењост је била јача и 
оставила сам на столу малу пирамиду тањира, 
тањирића и есцајга. 

Отишла сам до прозора. Био је влажан, хладан 
и сив дан. Гледајући улицу, помислила сам како ћу га 
видети да је прелази за неколико секунди, улази у бар 
и прича са конобаром код касе. 

Тако је и било. Али пошто је сачувао у џепу 
паклицу и кусур, није се запутио ка излазним вратима. 
Направивши три корака улево, подигао је слушалицу 
јавног телефона и убацио неколико новчића.  

Не знам добро зашто, отишла сам до полице. 
Потражила сам њен број у роковнику и окренула. Било 
је заузето. 

Вратила сам се до прозора. Он је и даље био 
тамо, погрбљен у углу бара, покривајући руком лево 
уво, слушајући или причајући без гестикулације, 
заокупљен, док су новчићи нечујно падали. 

                                                           
2Сијеста је поподневни одмор. (прим. прев.) 
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Када сам га видела да прелази улицу ка нашој 
кући, поново сам позвала. Она ми се јавила. 
Прекинула сам везу. 

Те ноћи, док сам га гледала како спава, открила 
сам му малу огреботину на врату. Упалила сам светло 
и посматрала је неко време. Била је то мала и 
ружичаста линија – скоро настала, помислила сам – 
тако танка као длака и тако извијена да може да се 
претпостави да ју је начинила  женска рука. 

 
Понедељак ујутру 
 

Ушла сам у купатило где је завршавао 
чешљање – увек ми се свиђало да га посматрам у 
огледалу док је гладио врат и уши како би уклонио 
длачице које су бежале од бријача. 
– Где? – питао је узнемирено, док је слепо тражио 
шаком одајући ожиљак који није могао да види. 
– Мора да је од бријача – закључио је одмах, 
испирајући руке. 

Погледала сам га крајичком ока, окренувши 
главу, да не помисли да сам глупа, док сам му 
говорила: 
–  Како глуп бријач. 

Био је то поклон за Божић који сам му дала пре 
неколико година и било какав коментар против, био би 
напад на мене, што је он знао. 
– Веома је добар – одговорио је смирено гладећи 
сјајну брадицу од лосиона после бријања – ствар је у 
томе да је већ стар. 

Та кратка реченица успела је да ми поквари 
добар почетак дана. 

Остао је гледајући кроз прозор у даљину, као да 
се присећа нечег тужног. Резигниран рутином, обукао 
се и упутивши ми љубазан и нежан пољубац, отишао 
на посао. Видела сам га да прелази улицу и улази у 
Холивуд из којег је брзо изашао, стављајући цигарете 
у џеп сакоа. 

Позваће је из канцеларије, помислила сам. 
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Понедељак поподне 
 

Доста времена сам провела рибајући стакла на 
прозорима. То је један од мојих омиљених послова. 
Обожавам да их видим како сијају на сунцу и волим да 
се људи задиве њиховом чистоћом. 

Осећам се веома пријатно ако пролазници 
прокоментаришу да од чистоће стакла изгледа као да 
их нема. То је управо оно што очекујем када им се 
посветим са толиком привржености. 

Исто тако ми се допада да ме посматрају из 
зграде преко пута док се трудим да досегнем 
најудаљеније углове спољне површине. Неки ми 
показују да будем опрезна, јер се плаше да не паднем. 
Забавља ме помисао да се плаше. Херардо ми је рекао 
да су једном у бару споменули моје лудости. 
– Ваша жена ће да падне одозго једног дана – рекли су 
му. 
– Кога је брига што су тако чиста стакла? – тада ме је 
питао – скоро сви их перу на свака три или четири 
месеца. 

Присећала сам се тих ствари док сам обављала 
свакодневне задатке на прозору дневне собе. 
– Значи тако – ови из бара ме посматрају?, помислила 
сам. Онда ми је пала на памет једна идеја. 

Пресвукла сам се из спортске одеће у уски 
шорц и кратку мајицу. 
– Ако желе да посматрају, нека гледају нешто 
занимљиво, рекла сам себи пењући се на мердевине. 

Имала сам успеха. Убрзо сам видела два типа 
који седе поред прозора Холивуда и гледају у мом 
правцу (схватила сам јер је онај окренут леђима 
окретао главу).Два момкакод врата су радила исто, као 
два пингвина са белим јакнама и рукама прекрштеним 
на леђима. 

Понудила сам им још који тренутак представе, 
а потом сам сишла. 
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Понедељак увече 
 

У осам ме је позвао да каже да ће каснити.  
– Неки пријатељи из младости, које знам цео живот – 
рекао ми је. 

Фантастично је срести се после толико година. 
– Како се зову? – питала сам га. 
– Гаљего Гомес, Алехандро Перес, Панћито. Заједно 
смо ишли у гиманзију.  
– Добро – одговорила сам му. Али сам се замислила 
над чудном случајношћу да их је срео баш свe троје 
после толико времена. Прекратила сам време читајући 
наличје његових слика са краја гимназијалских дана. 
Ни на једној од њих није било никог ко се презивао 
Гомес, ни Перес, нити је постојао било какав 
Франсиско. 

Позвала сам га и несвакидашњи глас 
оператерке ме је обавестио да телефон – тренутно није 
доступан. 

Када је дошао, правила сам се да спавам. 
Отишао је у купатило и учинило ми се да се доста 
задржао сапуњајући руке. Дошао је у кревет на 
врховима прстију и легао. Приближила сам се лагано 
да осетим његов мирис, али продоран траг сапуна 
обрисао је све друге могуће мирисе. 
 
Уторак ујутру 
 

Устао је веома распричан. Док је енергично 
ходао с краја на крај кухиње, детаљно ми је испричао 
расправу коју је имао са шефом претходно поподне. 
Испијала сам кафу са млеком док сам га посматрала. 
Померао је руке на начин који ми је увек привлачио 
пажњу код ње. 
– Попримио је њене гестове, помислила сам, мало 
осетивши страх. 

Онда је изговорио реч „збланут“. Само једном у 
животу сам чула ту реч и морала сам да проверим 
њено значење у речнику. Она је била та која ју је 
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изговорила, пре много времена, још пре 
Алмодовара.Та ужасна реч ми је распршила сумње. 

То јутро је причао телефоном из бара неких 
десетак минута. Имала сам жељу да сиђем трчећи и да 
га питам зашто ми је то радио, али сам остала 
непомична, са челом прислоњеним на провидном 
стаклу, на којем је убрзо остао траг мог даха. Пажњу 
су ми одвратили људи који су улазили и излазили из 
Холивудa. Кад бих само могла да сазнам о чему су 
разговарали! Решила сам да попричам са конобаром из 
бара. 
 
Уторак поподне 
 

Села сам за сто у дубини бара и почела сам 
упорно да гледам најмлађег од њих. Помислила сам да 
је најмање искусан, најмање мудар, највише склон да 
ми помогне, да ми каже истину. 

Када је дошао да ме услужи, гледала сам га 
преклињућим погледом што сам више могла. Из 
његове перспективе видела сам да ми гледа груди. 
– Не знам како да вам кажем... – започела сам. 
– Да вам донесем кафицу, па да попричамо мало? 

Док је тражио кафу и дозволу да седне са мном, 
дискретно сам откопчала дугме на кошуљи. Опсовала 
сам јер нисам обукла скоро провидну белу кошуљу. 
Како год, то што сам мало пунија ми је помагало, јер 
ми се блуза припијала више уз груди. Добро сам знала 
да је типовима као њему, неодољив овални жлеб који 
допушта да се види линија меса између затегнутих 
дугмића. Пре него што ће доћи, померила сам се на 
столици тако да ми се сукња подигне мало више. 
– Како могу да вам помогнем, госпођо? – упитао је, и 
уочила сам у његовом тону да није невин, нити глуп, и 
да је знао добро да, док седим тамо, ја зависим од 
њега, а не он од мене. 

Ништа није знао, нити је ишта посебно уочио, 
иако је знао ко је Херардо. Решила сам да не идем 
далеко са игром; након свега, само сам имала сумње и 
нисам желела да се петљам са незнанцем; посебно што 
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се радило о момку из бара. Рекао ми је да ће наредног 
дана изаћи са посла у четири, и да ће током целог дана 
пратити разговоре које би могао да обавља мој муж из 
бара. 
– Ништа ми неће промаћи, будите мирни – рекао ми је 
шеретски и смирено. 

Отишла сам без остављања напојнице. 
Постигла сам оно што сам желела, али нисам била 
задовољна. Било је непријатно што сам морала да 
радим такве ствари. 
 
Уторак увече 
 

Предложила сам себи да заведем Херарда за 
време вечере. Напарфемисала сам се, обукла 
заводљиви доњи веш, и још понешто. Он ме је 
помазио кажипрстом по рамену рекавши да сам веома 
лепа. Упалио је горње светло, ставио свеће на крај 
стола и раширио фасцикле са папирима по хекланом 
столњаку за посебне прилике. 
– Нисам гладан – прокоментарисао је када сам му 
саопштила посебан мени који сам припремила. –
Остави у фрижидер, за други пут. 
– Да ли можеш да промениш музику, ова тако new age 
ме чини поспаним, а морам да завршим овај извештај? 
– било је последње од реченица које сам чула пре него 
што сам одлучила да одем у кревет. 

Мислила сам да га питам за њу, или направим 
скандал, али у то доба ноћи сам и ја била сањива и 
нисам то учинила. 
 
Среда ујутру 
 

У фризерском салону сам се срела са 
пријатељицом Марија Росом. Осећала сам се све 
лошије. 
– Све ово ми тешко пада – признала сам јој. 
– Није без разлога – одговорила је климајући главом. 
Она којој се дешава, главна, увек последња сазна. 
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– Сви су исти – закључила је фризерка, али ми није 
деловала убедљиво, јер је пример мушког универзума 
који је она упознала, без сумње био недовољан и 
безначајан. 

Шетала сам дуго времена по граду, не купивши 
ништа. Гледала сам, а нисам видела шарене излоге 
пролећа. 

Нисам знала шта да радим. 
Када сам се вратила кући, са прозора сам 

видела конобара из бара. 
– Карлосе! – могла сам да га зовем, сада када сам га 
упознала; излазио је сваки час на врата и гледао је ка 
мени. 

Нисам дозволила да ме види, мало посрамљена 
јер сам инсинуирала нешто тако глупо. И мало по 
мало почела је да ми се јавља друга идеја. 
 
Среда поподне 
 

Позвала сам је и рекла сам јој да ћу је посетити 
занеколико сати. Изгледала је изненађено, али је била 
веома љубазна. Касније сам позвала Карлоса, који је 
деловао као да не верује да га ја зовем. Договорили 
смо се да проћаскамо на кратко, у другом бару 
неколико  блокова ниже.  

Нашминкала сам усне у црвено и обукла сам се 
као курва, иако сам се из предострожности прекрила 
мантилом. Желела сам да га задивим тако што ћу 
скинути мантил да бих села за сто, јер нисам желела 
превише времена да трошим на разговор. 

Можда је имао исту идеју, јер смо завршили у 
хотелу удаљеном један блок. Желео је да ми покаже да 
је био мушкарчина, али тај дан је био мој дан. Без 
скидања мрежастих чарапа, гурнула сам га на кревет 
узјахавши га. Зарила сам му нокте у руке како ме не би 
додиривао. 
– Касније – рекла сам му – сада сам ја главна. 

И померала сам се на њему енергично, без 
икаквих уздисаја ни речи. Чврсто ме је погледао на 
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кратко, као да није разумео шта се дешава. Није 
пружао отпор, иако је изгледао заиста изненађено. 

Пре очекиваног попела му се врелина из 
костију, до мишића, и осетила сам да се топи у мени, 
притегнут међу мојим ногама. 

Победила сам. Било је дивно. Погледао ме је 
мало озлојеђено. Биће да је желео да се осетим 
потчињеном, али сам га задовољила рекавши му да је 
то био само почетак. 

Осмехнуо се затворених очију и заспао. 
Брзо сам се обукла и изашла без буке. Платила 

сам сат више на рецепцији, и рекла да га пусте да 
одспава. 

У таксију сам поправила шминку. Ублажила 
сам мало боје, да бих изгледала угледније. 

Она је отворила врата са осмехом. Када је 
савила руке да би ме поздравила, забила сам јој 
револвер у ребра. Покушала је да се одбрани, али 
брзина мог напада јој то није дозволила. Пуцала сам 
без размишљања и отрчала да упалим музику да 
загушим њено стењање. Остала је непомична са 
устима на горе, док се њена тамна крв изливала по 
тепиху. Питала сам се шта је Херардо видео у њој, 
осим те дуге офарбане и коврџаве плаве косе. Нисам је 
жалила. Помислила сам да би она на мом месту, 
учинила исто. 

Нисам могла да избегнем победнички осмех 
када сам изашла из стана. Нико ме није видео, нити ме 
ико познаје. Никада нисам била тамо, и ако неко 
посумња у мене, провела сам поподне са конобаром из 
Холивудa. 
 
Четвртак ујутру 
 

Позвао ме је из канцеларије, веома узнемирен, 
да ми исприча шта се десило. 
– Не могу да верујем, кунем ти се, не могу, изговарaо 
је изнова и изнова. 
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– Јадница... – једва да сам успевала да изустим, у 
ретким тишинама које је остављао у свом очајном и 
збуњеном говору. 
 
Крај 
 

Неколико дана је провео уплакан и повучен у 
себе. Причао је без престанка о случају. Покуповао је 
све дневне новине за три или четири дана које су 
писале о њој. 

Ја сам наставила да перем стакла, и да се не бих 
растужила замишљала сам реванш конобара, ако га 
икада сретнем. 

Убрзо се све вратило у нормалу.  
Поподне, када више нема сунца, повлачим 

завесе да светлост уђе још који тренутак. Онда 
посматрам розикасте прозоре бара, људе који улазе и 
излазе. Тамо се све креће као да је у константој 
промени. 

Без обзира, сигурна сам да ствари које су се 
десиле нису оставиле никакав траг на бар. Само киша 
која удара у његове прозоре и чађ која прља његове 
зидове, изазивају разорне ефекте. Смрт, издаја и 
заборав су му и даље тако непознати  и страни као и 
раније. 

Увек је ту мештанин који је наслоњен на 
прозор. Понекад је то само момак који гледа 
опустошену улицу. 

 
 

Са шпанског језика превела: Соња Хорњак 
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Милан Новак 
 
 
*** 
 
Као ништа 
као прозирност 
која окружује све чврсто 
Као празнина 
која граничи с нечим 
још више празним 
Али није празан 
ЗРАК 
није шупаљ 
пун је немира 
непредстављиво малих свемира 
Кад би могао опазити 
вртоглаву вртњу планета 
згрозио би се над безглавим 
случајним залетањем 
чини се све попријеко 
Ако би могао осјетити 
колико их  милијуна 
сваку секунду удари у моје око 
згрозио би се 
А још јаче 
како би се разлетјело 
ако не би 
И колико милијуна свемира 
при сваком удаху 
уђе у моје тијело 
Затим могу издахнути глас 
звук који си планети 
ручно предају 
а да томе не посвећују велику пажњу 
На свјетлост се одазову 
битно брже 
Дозволе да их обасја 
уљепшају се с њеним бојама 
Најзанимљивији су мириси 
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Као да би се гломазни цепелини 
гурали међу гроздове дјечјих балона 
И иза себе пуштају нит 
некакав траг 
да су били ту 
Кад ћу се опет преселити у мисао 
и шетати по кружницама 
моћи ћу се непримјетно 
дотицати камене плоче 
Неко прољеће у подне 
кад су планети посебно живахни 
ухватит ћу вјетар 
и отпухнути прах 
с мог имена 
Зрак дакле 
Велико ништа 
пуно живота 
 
 
*** 
 
кругови су 
увијек су кругови 
око сунца око земље 
око плијена 
око одвода у умиваонику 
око палице за грах 
УВИЈЕК СУ КРУГОВИ 
кружимо око догађаја 
већина их се понови једном годишње 
рођендани божићи празници 
неким се круговима ритам спирално шири 
некима сужава 
на гробља прво долазимо ријетко 
затим сваку годину једном 
на дан мртвих обавезно 
повремено још између 
затим прије сваког дуљег одласка из  
града 
затим сваку недјељу 



74 
 

затим увијек кад смо усамљени 
и готово сви које познајемо су већ тамо 
 
затим тамо останемо  
у средишту 
 
 
*** 
 
Ријеч 
порука медиј усмјерена енергија 
могу је угаснути 
с гумбом на радију 
са снагом мишића на лицу 
кад стисну зубе 
с одлучним покретом шаке 
која  изгужва исписан лист 
 
Могу је узвикнути 
на великом плакату 
у микрофон 
на ухо у бучној крчми 
Увијек постоји нетко 
коме желим поручити 
 
А гдје су они 
који би жељели сазнати 
гдје су они 
који уистину нешто чују 
У што су се промијенили јелци ријечи 
гдје су хватачи бљештавих израза 
утканих у росу травника 
гдје су трагачи валовања 
као копрена лебдећих 
између профињености ариша 
 
У што су се претворили читатељи 
који су знали осјетити 
неизречену ријеч 
РИЈЕЧ КОЈА СЕ МИСЛИ 
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Оглушили су 
од буке 
од вике 
од изљева плиткости 
По површини савјести насули су 
јата зујећих цвилећих 
у бесмисла и трошности 
згњечених слогова 
и кроз дебелу мрежу 
наноса разчовјечности 
више се не могу пробити до 
дубине значаја 
 
Само дјела и материјом изражени предмети 
су узрок мотив побуда 
за помак у обрану напад 
чуђење или смијех 
 
Тако је ријеч остала 
неважна и немоћна 
као фосил записан у књигама 
подсјећа на недавно изумрлу 
бистроумну врсту 
 
 
*** 
 
 
Ноћ је 
у даљини одсјај свијетла 
ухваћен у облаке над градом 
Враћам се 
лебдећа свјетлосна капа 
дјелује као магнет 
Зрак је засићен јесенском влагом 
тихо прши 
Млаке на асфалту су непокретне 
Туга 
се увукла испод пожутјелог лишћа јавора 
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као одбачене крпе 
виси на огради жељезничке станице 
Локал 
испуњен устајалошћу цигарета 
и радничког зноја 
подсјећа на напуштену кориду 
гдје закашњели трзаји бика у пијеску 
више никог не занимају  
Кроз станицу протутњи  
НЕКОЛИКО СТОТИНА ТОНА ЖЕЉЕЗА 
Нитко се не прене 
Још вози влак у Беч 
два пута дневно 
тамо и натраг 
 
Двије сјене чаме 
свака за својим столом 
талог 
који је тамо нанио живот 
без воље и крила 
из даљине проматрају валове 
Много сам свога 
ту оставио 
године дивљих коња 
и недужност вјере 
Докончао сам 
дух повјерења за тим шанком 
с ракијом га из себе изгорио 
Осјећам га 
у тим старим масним столицама 
у црвоточинама тријемова 
у пожутјелим зидовима 
чекао је мене и украдени мир 
 
Стајали смо на перону 
жељела је да се вратим 
Омамљен 
с рукама у џеповима 
зибајући се 
празно гледајући мимо ње у даљину 
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у свјетлост слободе 
Све те године ме прождире увјерење 
да сам је ја гурнуо 
и зато је пала преко бетонског руба 
трен прије 
но што је свјетлост 
затутњала мимо мене 
 

Са словеначког језика превела: Љубица Рибић 
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ 
 
 
 

Ивана Димић, 
рођена 1957. у Београду, 
по образовању дипломи-
рани драматург. Бави се 
писањем кратких прича, 
драма, драматизација, тв 
сценарија, превођењем, 
као и драматуршким ра-
дом у београдским позо-
риштима. Члан је Срп-

ског књижевног друштва од 2001. и има статус 
Истакнутог уметника од 2005. Обављала функције 
Помоћника министра за културу, Директора драме 
Народног позоришта и Директора Атељеа 212.  Живи 
и ради у Београду као пензионер. 
 
 
 
Објављена проза  
 

„Црна зелен“ (1995.), „Махорка, мастило и 
муж“ (1998.), „Узимање времена“ (2001.) „Има ли 
кога?“ (2006.), „Попис имовине“ (2009.) „Арзамас“ 
(2016.) 
 
 
 
Изведене драме  
 

„Пред огледалом“ (Атеље 212 1986.), 
„Пепељуга“ (мало поз. Радовић 1989.), „Бели угао“ 
(часопис Књижевност, 1998.), „Гоље“ (Теразије 2001.) 
„Змајовини пангалози“ (Б. Буха 2007.). 
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Изведене драматизације 
 

„Мамац“ – према романима Д. Албахарија 
(Народно позориште, 1998.) „Цигани лете у небо“ – 
према приповеци М. Горког (Теразије 2004.) „Петар 
Пан“ – према роману М. Барија (Буха 2010.)  
 
 
Преводи         
 

драме са енглеског: М. Фрејна, Х. Пинтера, Н. 
Кауарда, Б. Елтона, Р. Мунро, М. Џонс, Макнелија, Т. 
Стопарда; 

романи са енглеског: А. Макол Смита: „Прва 
дамска детективска агенција“, „Жирафине сузе“, као и 
„Умрети у Чикагу“ од Н.Тешић.  

драме са француског: Сардуа, Маривоа, Куса, 
Јонеска, Ј. Резе, Лануа  

 
 

Награде 
 

2010. Награда Тиба фестивала  за најбољи 
драмски текст за „Змајјовине пангалозе“ 

2011. Златни беочуг за трајни допринос 
култури  

2012. Годишња награда за представе „Хенри 
Шести“ и „Женски оркестар“ 

2016. Награда „Перо Деспота Стефана“ 
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Александра Дракулић 
 

Aрзамас – зар сама љубав насупрот смрти? 
Ивана Димић: Арзамас, Лагуна, Београд, 2016. 
 

„Оставићу за собом недоречене послове, 
ствари, људе,   

обећања, дугове, рукописе, све. Осим 
љубави у срцу.  

Али зар је то мало? Има ли смрт, у било 
ком облику да   

наиђе, достојнијег противника?“ 
 

                       Ивана Димић: „Арзамас“ 
 

На корицама романа „Арзамас“ Иване Димић, 
испод имена аутора и наслова дела стоји неколико 
реченица, неколико контрастних спојева, који су 
одређујући за његову форму, садржину и симболичку 
суштину.  
Драма и прича. 
Стварно и магично. 
Љубав насупрот  
Смрти. 

Ова поетска упутства која су нам дата већ на 
самим оквирима дела као Аријаднине нити треба да 
послуже читаоцу да се снађе у овом загонетном делу у 
коме, поред многих контраста, постоји још један, на 
корицама непоменути контраст: ово је дело изузетне 
једноставности у изразу, а с друге стране велике 
значењске слојевитости, дело на чијој се површини 
гаси један живот и губи смисао, а испод чије се 
површине на разним плановима одвија борба љубави и 
смрти, њихов танго и њихов загрљај и њихово 
међусобно осмишљавање. 

Дело је интригантно од самог наслова. Није 
први пут да се симболика Арзамаса у контексту теме 
односа према ближњима јавља у прози Иване Димић. 
Ово је њено друго дело истог наслова; роману 
„Арзамас“ претходи истоимена кратка прича којом се 
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завршава збирка „Узимање времена“ објављена 2001. 
године. У овој причи посвећеној „мами и тати чије сам 
ја дете“, која има за мото речи Р. Ленга које кажу „да 
смо исто тако дубоко заплашени да живимо и волимо, 
колико и да умремо“, најављује се тема односа према 
ближњима и медитативни тон, а на неки начин и 
фрагментарна форма потоњег истоименог романа: 
„подмећем ово као причу, иако она то није. (Или је то 
једина прича уопште?)“. То је прича која, према 
мишљењу приповедача, мора бити испричана уз свест 
да за њено уобличење, услед краткоће људског 
живота, можда неће бити времена, а која има мисију 
да остане као сведочанство љубави према ближњима: 
„Морам, свима које волим, пре него што буде касно, 
да кажем. Речи су једино што поседујем. Хитно је да 
овде стане, баш у ове речи, сва љубав од које се 
састојим, сви због којих знам да ме има, све што ми је 
насушно, све истинито и све свето“.  

У причи „Арзамас“ у фусноти се наводи цитат 
из „Енергије заблуде“ Виктора Шкловског, који 
објашњава њен наслов, а који се деценију и по касније 
појављује као мото истоименог романа:  

„Гроф Толстој дошао је да купи велико 
трговачко имање код Арзамаса и готово постигао 
договор. Преноћио је у трговчевој кући и изненада у 
сну осетио ужас. Смрт му је на уво рекла: то се ти 
мене бојиш; срећа и смрт – ето то је 'арзамаски 
ужас'“.Топоним Арзамас, град који је Стаљин 
наменски градио за научнике у сврху конструисања 
атомске бомбе, у роману добија своју вишеструку 
симболичку функцију: као место сусрета среће и 
смрти на више нивоа. Арзамаски ужас чија је 
симболика обликована на историјској подлози (место 
сусрета научног напретка и настајања најразорнијег 
оружја за масовно уништење) и на поетској равни (као 
место замишљеног Толстојевог сусрета са срећом и 
смрћу истовремено) доводи се у везу с личном причом 
кћерке и мајке која пати од деменције, над чијим 
односом лебди загрљај љубави (среће) и смрти. 
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Драма и прича – композиција романа 
 

Роман „Арзамас“ има два дела. Сваки део 
састоји се од краћих драмских дијалога, објашњавања 
и препирања између мајке и кћерке, које су главни 
ликови романа. У дијалозима се у првом делу романа у 
епизодним улогама појављују доктор, поштар, 
мајстор, водоинсталатер, адвокат, редитељ и докторка, 
а у другом делу тата (тачније, очев дух). Дијалошке 
секвенце испрекидане су краћим есејистичким 
наративима, пасажима медитативне прозе, који 
претходе сваком дијалогу. У дијалозима је 
опредмећена свакодневица (што се даде наслутити већ 
из самих наслова „Машина за судове“, „Тироида“, 
„Струја“, „Поцепане чарапе“, „Код интернисте“...), а у 
прозним пасажима се говори о патњи, љубави и смрти 
у контексту културне традиције приповедача ових 
записа. Чини се да ова форма која подразумева 
удаљавање од традиционалне фабуле романа и 
уобичајене драмске форме, најбоље одговара 
приказивању беспомоћности коју доноси старост и 
деменција мајке и апсурдности живота с којом се 
суочава кћерка, приказивању стварања њихових нових 
личних реалности. У бекетовском маниру за 
приказивање апсурда изабрана је одговарајића форма: 
не постоји уобичајен драмски заплет већ је драмска 
радња састављена од низа сцена у којима се у 
сведеним репликама варирају теме које чине 
свакодневицу мајке и кћерке. Формална сведеност 
реплика даје могућност за читање тишине која је 
изузетно важна у овом односу, а из које се наслућују 
прошлост и будућност њиховог односа.  

У првом делу романа, у кратком прозном 
запису, постоји исказ који припада приповедачу, који 
је примењив на форму романа „Арзамас“: „То што 
пишем није поезија, бар не у препознатљивом облику, 
проза ме се одрекла због краткоће и односи се према 
мојим причама као река према недостојном потоку, а 
драме воле да буду виђене и нико претерано не хрли 
да их чита. Али можда не би требало да кокетирам са 
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садашњицом, нити да јој се пре времена и неосновано 
препоручујем. Треба само да гледам своја посла, 
будућност ће именовати и правити свој распоред. Има, 
уосталом, толико нераспоређених, не може се рећи да 
сам у лошем друштву“. 
 

Стварно и магично – садржина романа 
 

У роману се преплићу свакодневни живот, 
приказан у драмским дијалозима, и уметнички 
екиваленти реалности која окружује приповедача 
исказани у форми кратких есеја с мноштвом 
реминисценција на мотиве из књижевности, културе и 
уметности. У дијалозима главна јунакиња настоји да 
сачува и поврати памћење своје мајке, а у прозним 
записима призивају се у сећање делови мозаика 
кулурног памћења који на различите начине илуструју 
борбу љубави и смрти. У овим деловима приповедач у 
медитативне белешке уводи Гоју, Чехова, Хајдегера, 
Хумболта, Расела, Витгенштајна и борбу љубави и 
смрти препознаје у разним другим областима: 
биологији, геополитици, психологији... Апсурдна 
ситуација у којој су се услед деменције мајке нашле 
главне јунакиње, на неки начин се блажи у трагању за 
смислом које се одвија у прозним деоницама. Прозни 
и драмски делови романа могу готово самостално да 
постоје и могли би да се издвоје као засебне збирке. 
Прозни делови из првог дела романа могли би да се 
издвоје у збирку медитативне прозе у којој се на 
примерима из свакодневног живота и културног 
наслеђа говори о животу као борби љубави и смрти, а 
прозни делови другог дела романа који почиње 
причом „Идеалне половине“ (тангом љубави и смрти), 
могли би да се повежу у збирку прича посвећених 
борби љубави и смрти у животу америчке песникиње 
Емили Дикинсон. Док је трагала за исцељењем срца у 
сенци звезде Алфа Кентаури, Емили Дикинсон управо 
смрт 15. маја 1886. прекида да свој нови циклус 
песама започне песмом „Последња жетва“. Ову 
ненаписану песму у драмском делу под насловом 
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„Идиот“ чита кћерка и то је једино место у роману на 
којем се нешто од садржаја прозних делова видљиво 
појављује у неком драмском делу. 

Роман поседује изузетну емоционалну 
динамику која почива на калеидоскопу емоција у 
којем се истовремено врте изузетна емотивност, 
везаност и испреплетеност главних јунакиња, које 
везује једна чудесна љубав, и њихове непремостиве 
разлике и неспојивости, које извиру из њихових 
карактерних и генерацијских разлика, борбе да једна 
другој наметну свој угао гледања и мајчине 
узнапредовале деменције (беспомоћности и жеље да 
сачува ауторитет родитеља и одбрани интегритет свог 
новог идентитета који гради чудесном снагом и 
виталношћу). На брзој смени емоција и ефекту 
изневерених очекивања у реторици почивају комичне, 
апсурдне и гротескне ситуације у којима главне 
јунакиње покушавају да успоставе комуникацију 
изнова се упознајући. Тако у поменутом дијалогу под 
насловом „Идиот“, кад спозна да је мајка не 
препознаје, кћерка пита мајку: „Како се зовем?“ и 
добија одговор: „Мора бити да се зовеш Идиот ако не 
знаш своје име него мене мораш да питаш“.  
 
Љубав насупрот смрти – симболичка раван романа 
 

Мотив борбе љубави и смрти интегративни је 
чинилац који држи на окупу мозаично ткиво романа. У 
дијалозима се та борба из дана у дан приказује, а у 
прози се о њој говори, она се илуструје на разним 
примерима из живота приповедача и других ликова, 
посебно на примеру Емили Дикинсон, чијој је судбини 
и несрећној љубави у овом роману посвећен готово 
читав један мали роман. Љубав је једини смисао 
живота и једно што је вредно борбе, али без смрти као 
да је невидљива. Говорећи о смрти у причи „Игранка 
без престанка“ , као једином достојном противнику 
љубави, приповедач је антропоморфизује и као да без 
страха ужива у њеној игри и замкама које му 
поставља: „Настојаћу да се поштује редослед дејстава 
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и нећу излазити у сусрет њеној помодарској амбицији 
да се, по сваку цену, додвори садашњици. Напокон, 
морала би да узме у обзир да је ја не осуђујем и да је, 
што год ми радила, свеједно, волим“.  

Исказивање љубави према ближњима, са 
страхом да га смрт не предухитри, у већ помињаној 
причи „Арзамас“ најављује се као нека врста 
тестаментарне обавезе коју приповедач сам себи 
задаје, а која се на неки начин овим романом 
испуњава: „Поклањам вам, рођени моји, сву своју 
љубав и тугу. Све од доброте која ми је преостала, 
нека се по вама именује. Журим, трагови ми губе 
сенку. Речи су моји бели мостови, винуће се преко 
сваког бола. Али стрепим да не дођу по мене. Хладно 
ми је, гладна сам и страх ме је. Зато се молим, нека би 
после свега опстао, узидан у углове смисла, златни 
талог моје љубави за вас“. 
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ИНТЕРВЈУ СА ИВАНОМ ДИМИЋ 
 
 

1. Јесте ли очекивали НИН-ову награду?  
Нисам, зато што порив у стваралаштву не 

проистиче из очекивања да будете награђени, него из 
унутрашње потребе. 

2. Колику улогу за вас има стрпљење? Колико 
у животу, колико у болести, а колико у 
књижевности? 

Стицање стрпљења је нешто што спада у 
најважнија постигнућа у животу, па самим тим и у 
свим другим манифестацијама живота. У писању вам 
је стрпљење потребно да пронађете праву реч, а у 
читању да уроните у свет који је пред вама. 

3. Темама љубави и смрти бавите се и у својим 
причама. У причи „Божићне жеље“ 
разговарате са Смрћу и демистификујете је 
корстећи се, на духовит начин, алузијама на 
велика уметничка и филмска остварења. У 
причи „Aurоra borealis“ такође је 
персонификована („И страх оде од мене и 
смрт уздахне“). Смрт је присутна и 
друштвеној стварности, понекад 
банализованој. Откуд та жеља да Смрти 
доскочите и да је преварите, када вам на 
крају даје шах-мат? 

Скоро ме је један мој пријатељ писац подсетио на 
цитат из М. Пруста у ком се каже: „ Стварање не 
проистиче из познавања његових закона, већ из једне 
несхватљиве тамне моћи, која схватањем не постаје 
већа.“ Ја се бавим темом смрти у свим својим 
књигама, али кад бих била радознала да себи објасним 
како и зашто то чиним, престала бих да пишем. 

4. Да ли је књижевност истинитија од смрти? 
Ово је врло склиско питање и директно зависи од 

дефиниције смрти, односно од обима тог појма. Ако се 
књижевност супротстави смрти као позитиван 
негативном ентитету, онда би можда могло, сасвим 
условно да се каже да је књижевност истинитија. 
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Морам ипак да признам да ми је контекст недовољно 
јасан да бих могла да тврдим нешто или томе сасвим 
супротно. Али могу да кажем да и смрт и књижевност 
дају смисао нашем животу, свака на свој посебан 
начин и тако су обе истините. Човек понекад дође до 
истине зарањајући у стваралаштво, а понекад 
промишљајући смрт. 

5. Поигравате се и темом љубави. Зашто је 
(непостојећи) Муж у истој равни са Гогољем 
и зашто ваша јунакиња жели да јој Гогољ 
постане муж? 

А зашто да не? Уметност се креће у простору 
слободе. У приповедању је исто као што се каже у 
Курану: „Истина је моја. Истину ја говорим“. 

6. Осим Гогоља, вашом прозом дефилују и Дон 
Кихот, Данил Хармс, Чехов, Тесла, Хајдегер, 
Расел, Гоја... Јесу ли ови јунаци истинитији 
од стварних јунака у вашем животу? Док 
стварате, постоји ли разлика између реалне 
и имагинарне равни? 

Не постоји. Користим се својим утисцима, 
доживљајима и искуствима (као и сваки писац). У 
самоћи и тишини у којој човек пише, реална и 
имагинарна раван су стопљене. Ако вас случајно 
нешто или неко омете док пишете, тада реалност 
свакидашњице стекне поново и само на тренутак, већу 
специфичну тежину од имагинације. 

7. У причи „Арзамас“, којом затварате збирку 
„Узимање времена“ кажете: „Морам, свима 
које волим, пре него што буде касно, да 
кажем. Речи су једино што поседујем.“ У 
посвети стоји: „Мами и тати, чије сам ја 
дете“. Јесте ли овом збирком несвесно 
прејудицирали догађаје у роману коме сте 
наденули исто име, или се стварност 
постарала да од ове приче израсте роман о 
кћерки и мајци? 

Кад сам писала последњу причу у „Узимању 
времена“, они којима сам је посветила  били су живи. 
Кад сам завршила овај роман, више нико није био жив. 
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Као што можете да видите, била сам у праву: речи су 
једино што поседујем...док не дође час кад ни мене 
више неће бити. Тада ће остати само речи и оне ће 
поседовати мене. 

8. Бекетовски приступ апсурдности живота 
чини да утонемо у однос мајке и кћерке,  
заснован на баналним препиркама које чине 
њихову свакодневицу. Јунакиње се уче 
живљењу једног, сасвим новог живота, 
живота у болести. Нисте имали бојазан да ће 
ова тема, од које многи озбиљни писци 
зазиру, бити превелики ризик за вас као 
аутора, будући да се роман заснива на 
аутобиографском, проживљеном искуству? 

Нисам мислила о ризицима писања, само сам 
писала, као што то увек чиним, јер је писање мој 
једини штит и заклон. Две године пошто сам се 
затекла у тој донкихотској ситуацији да морам да се 
хрвем са болешћу, почела сам да пишем. И тако смо се 
следећих седам година смрт и ја гушали, ја пишући да 
је замајем, савладам и зауставим, а она гасећи део по 
део живота моје мајке. 

9. У збирци „Узимање времена“ прича 
„Гордости и предрасуде“ (са насловом 
познатог романа Џејн Остин) говори о сујети 
уметника. У роману „Арзамас“ песма 
„Последња жетва“ се помиње као будућа 
песма Емили Дикинсон, у чијем настајању је 
ауторка предухитрила смрт, а касније се 
помиње у роману као песма коју чита 
кћерка. Какве вас нити вежу за ове две 
књижевнице и њихова дела? 

Нисам се бавила никад подробније романима Џејн 
Остин. Наслов приче је само рефлекс. Што се тиче 
Емили Дикинсон о њој имам причу у књизи „Попис 
имовине“ са насловом „Челик и магнет“, у којој 
описујем судбину песникиње и изражавам своје 
дивљење за дубину и умност њене поезије онако како 
сам је разумела и доживела. У „Арзамасу“ спомињем 
„Последњу жетву“, постхумну збирку са нередиго-
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ваним песмама ове песникиње која је изашла у 21. 
веку на енглеском језику (није преведена код нас). 
Затим у другом делу романа користим неке 
биографске податке из живота песникиње која се код 
мене појављује као лик. Користила сам податке да је 
песникиња имала сестру, брата и снају и да је једном 
посетила Бостон. У „Арзамасу“ не цитирам ни на 
једном месту ни једну њену песму, само цитирам 
датум њене смрти који стављам у фиктивни контекст и 
дајем му назив збирке која ће се појавити два века 
после њене смрти. Они који познају поезију Е. 
Дикинсон знају да ниједна њена песма нема наслов, па 
сам сматрала да ће се одмах досетити да је 
насловљавање (које долази из будућности) у судару са 
фактичким датумом заправо двоструки удар смрти. 
Трећи је удар дефибрилатора у следећем фрагменту 
романа, који ће однети мајку. 

10. Зашто верујете да је љубав јача од смрти? 
Зато што јесте. Ако вам кажем како проводим пре 

подне тако што седим на облацима и смешим се на 
земљу, ви ћете можда рећи да конфабулирам и ја ћу се 
сложити... али ћу наставити то да чиним. Неке ствари 
су очигледне иако невидљиве, то знамо и ви и ја и 
Сент Егзипери. 

11. Хвала вам на разговору! 
Хвала вама на томе што вас је занимало да о 

књижевности разговарамо. 
 

Разговарала: Биљана Миловановић Живак 
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Љиљана Гајовић 
 
 
ЛИТЕРАТУРА У КОЈОЈ ЈЕ СВЕ МОГУЋЕ 

(„Хроника сумње“, Владислав Бајац, Геопоетика) 
 
 

Захваљујући Црњанском, Владислав Бајац је, 
како наводи у својој најновијој књизи, постао свестан 
чињенице да је „у литератури све, било када, могуће“ 
па и да једна од дефиниција хронике, она према којој 
је поменута врста писања „књижевно дело које 
описује друштвене, породичне и друге догађаје, 
поступно кроз време пратећи њихов развој“, постане 
подложна сумњи и значајним изменама. Јер, у 
„Хроници сумње“, године се не нижу према очеки-
ваном хронолошком редоследу, већ се једноставно 
намећу, по значају или врсти поруке. 

Реч је о прозном тексту који се градио према  
сопственој логици, независно од правила жанра. 
Читалац је приморан да се шета кроз временске 
периоде напред-назад. Када се заврши једна повест, 
почиње друга, испред 1960-те следи 1950-та, а испред 
ње 2015-а, и тако до краја. Ређајући једну за другом 
„неке од година опасног живљења, а у потрази за 
њиховом најкраћом дефиницијом, ЈА, како себе назива 
писац, закључује да је, рецимо, 1966. година била улаз 
у могућност, да је 1967. била остварена могућност, а 
1968. година најава могућности у повлачењу. Нешто 
као увод, разрада и закључак“. Писац као да нам 
разгрће завесе пуштајући да светлост „накнадне 
памети“ расветли делове колективног и личног 
сећања. Зато је сумња у основи свега. Она приповест 
разгара попут ватре која сваког часа прети да угасне 
пред очима читалаца. У недостатку поменутог 
редоследа, сумња се показала као везивна нит унутар 
грађе која твори целину, у врло осетљивом 
међупростору, некој врсти прелазне књижевне форме. 

Временски периоди у књизи размештени су 
попут фрагмената који искрсавају у људском уму 
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током процеса  мишљења и сневања, без реда, само 
наизглед конфузно. Књига прати токове свести на 
колективном и индивидуалном нивоу. Године су 
истргнуте из контекста који смо склони да 
доживљавамо као „континуитет времена“ и сложене у 
текстуалну целину  која само пажљивим читањем 
открива дисциплинован рад писца на поставци 
фактографског материјала.   

Писац и сам признаје да није имао строго 
одређен план писања али му се хроника, познајући 
значење ове речи у књижевном, историјском и 
журналистичком смислу, у једном тренутку наметнула 
као изазов или пре као могућност да развије 
потенцијале жанра које је мали број писаца пре њега 
истраживао. Намера му је била да себи и читаоцима  
да одговор на питање: где је та танана нит између 
фактографије и фикције, у једном тако осетљивом 
међупростору у коме се балансира изнад стварности, 
сликама које не дају за право да се доносе коначни и 
неопозиви закључци. То је и позив читаоцу да  својим 
сећањима надгради такву, апстрактну сферу у 
временском и просторном процепу. Писац се учтиво, 
на више места, измакао да би ту сферу оставио 
доступну својим саучесницима у евоцирању успомена 
или стварању нових фикција. Тако је ово штиво 
постало обострани изазов. 

„Хроника сумње“ је драгоцен документ „о 
неколико декада једне озбиљне државе“ каква је 
некада била СФРЈ, али и историја рокенрола који је 
тада био више од музике – начин живота и стање 
свести. Владислав Бајац, с правом човека завидне 
личне и књижевне зрелости, тврди да се не могу 
раздвојити, не само у животу, него и у сећању, 
приватно и друштвено, да су то феномени затечени у 
вечном прожимању, и да само као такви могу да буду 
схваћени али и предати Историји на старање. Магијом 
имагинације преобратио је богату фактографију у 
огледало идеала, вредности и смисла за све генерације, 
оне које јесу и оне које нису проживеле у књизи 
описано време. Зато писац не може да буде име него 
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ЈА. Јер, то ЈА је збир свих нас који, попут њега, писца, 
носимо маску трећег лица, у страху да не изневеримо 
сопствену сумњу и останемо сами, очи у очи са сурово 
поједностављеном стварношћу. Ја које сумња у све па 
и у своје Ја, засипа нас бројним подацима чија је сврха 
управо у томе да подсете на то шта и на који начин 
покреће свет. Тек у том суочавању са фактографијом 
читалац преиспитује и своју моћ да одреди границу 
између онога што се реално догодило и фикције која 
често делује реалније од саме стварности. То су замке 
које писац поставља како би подвргао преиспитивању 
себе, друштво у целини и нас читаоце. 
 Пошто је сумња одраз критичког ума, нека 
врста опасне искрености али и основа сваке врсте 
креативности, она је за писца, као и за сваког мислећег 
човека значила „...целога живота не припадати никоме 
и ничему и остати сетно, само свој. На маргини самога 
себе, и на маргини свима другима. Уз плаћање цене.“ 
Друштво које се одриче сумње не пристаје на плаћање 
цене, али је ипак плаћа јер је лишено инструмената 
опстанка-искрености и креативности. Извесност не 
постоји, она је само циљ који никада не остварујемо 
до краја, жељена дестинација којој тежимо и као 
индивидуе и као друштво. За домовину коју обнавља 
својим сећањима Бајац каже да је „протрчала кроз 
његов живот, не он кроз њен, јер је она умрла,пре 
њега. Јесте била старија, али је могла комотно да га 
надживи. Али није, убили су је.“ 

На то колико је то порицање извесности било 
важно у процесу писања, читаоцу се указује на самом 
почетку књиге обележеном шокантно искреним и 
емотивно снажним личним успоменама. Очекивање да 
ће се прича развијати до краја у том смеру потискује 
пишчево ЈА, врло јасно дајући до знања да таква, 
крајње интимна повест, неће бити предложак за 
потресну биографију или неку врсту исповедања. 
Сама по себи прича о деци коју, у једном тренутку из 
различитих разлога напуштају оба родитеља, могла је 
лако да се наметне као основа романа који у крајњем 
случају побуђује радозналост. Али, није. Није јој се 



98 
 

дало. Одолела је искушењу. Захваљујући сумњи тојест 
претпоставци да се писац у једном тренутку запитао: 
Шта ако ме разумеју, онако како једино могу, можда 
погрешно и то заувек, одузимајући ми и последњу 
прилику да нешто учиним како бих то разумевање 
променио? Вишегодишње искуство писања дало му је 
за право да направи одмак од крајње субјективног 
приступа и успостави равнотежу између Велике и 
Приватне историје. 

Не смењују се наизглед без реда  само године 
већ и приватне преписке, историјске чињенице и 
културолошка тумачења. У времену о коме говори 
постојала је нека врста простодушности и оптимизма 
на свим нивоима. Држава је израстала из сиромаштва 
у земљу која учествује у светским догађајима на неки 
битан начин, а појединац је имао могућност да буде 
креативан и подржан у развоју те своје креативности. 
Књига садржи значајну дозу аутентичности неопходну 
да би била занимљива разноликој читалачкој публици, 
управо због тога што је писац сам интензивно 
проживео  живот испуњен могућностима и изазовима 
и тако допринео  стварању једног плодног и културом 
богатог времена. Из тога је настала повест о 
личностима којима је било дато да,  у не тако давној 
прошлости, развијају своје потенцијале и да у томе, 
што је најважније, и успеју. Посматрана из данашње 
перпективе та прошлост је живља од наше 
садашњости уз претпоставку да као таква не би могла 
да буде поновљена у будућности. У књигу је, међутим, 
пренета огромна стваралачка енергија „златног доба“ 
која је преплавила генерације изузетних индиви-
дуалаца, прошла кроз њихове животе и оставила траг 
и уверење о томе да су интегритет личности и неке 
друге вредности и даље могући. 

„Хроника сумње“ суочава нас са једним веома 
важним питањем: Када су направљени први 
компромиси, тојест, због чега је све што је вредело 
почело озбиљно да посустаје, у првом реду рокенрол 
као начин мишљења и живота? До расцепа у држави, 
као и у породици, дошло је зато што су, како Бајац 
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закључује на једном месту „и државе имале своје 
мајке и очеве. И да често деца нису познавала своје 
родитеље. И да родитељи нису знали своју децу. И да 
владари нису познавали своје земље, као ни поданици 
своје владаре.“ 

У том непознавању лежала је клица оптимизма, 
али и пропадања. Све оно што је покретало појединце 
и друштво у целини постало је окидач за урушавање. 
Разграђивале су се и међусобно поништавале 
вредности на приватном и општем плану, нестајала је 
заједничка илузија која је уздизала заједницу и оно 
најбоље у човеку. Бескраји слободе наговештени 
креативним замасима у свим сферама културе: 
музици, филму, књижевности, повлачили су се из 
видокруга оних који су попут деце веровали да су 
младост, могућност стварања и сањања у будном 
стању непроменљиве категорије. 

Чињеница је да „Хроника сумње“ није роман. 
Није ни хроника у класичном значењу те речи. Није ни 
аутобиографија. Она је нека врста литерарне 
егзибиције засноване на сећањима и ма колико 
припадала Историји „и када ми не будемо били више 
ми“, она ће, као и они скромни хероји које Бајац 
помиње остати сувише сјајно огледало за нас. Биће то 
увек болан сусрет са изгубљеним вредностима и 
смислом. Писац има своју сумњу, а ми жал што нисмо 
довољно учествовали када је требало. Јер, „Живот је за 
себе хтео да каже како се састоји од рађања и 
умирања. Тако је било и са догађајима – створе се, 
догоде и нестану када се заврше.“ – каже се у 
„Хроници сумње“. Тежина тог сазнања је у томе што 
Овом као и новим временима нису потребни догађаји 
који су се догодили и нестали. Али човеку јесу. И зато 
их увек изнова тражи у прошлости. Нарочито уколико 
има утисак да нијеу довољној мери био учесник. 
 „Хроника сумње“ је, како год доживели ову 
књигу у жанровском смислу, драгоцен документ. Боље 
разумевајући догађаје из позиције удаљеног 
посматрача, налазимо и себе у тој слици друштвене 
градње иразградње. Одлична обавештеност писца даје 
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нам могућност за сопствене реконструкције. Јер, 
постоји много углова посматрања, са различитих 
временских и просторних позиција, из којих се никада 
не види само једна једина истина о ономе што се 
догодило. У том смислу, та обимна документарна 
грађа представља велико поље слободе. Она у у уму 
читаоца поприма разне облике у зависности од његове 
отворености, радозналости, креативности и маште.  

Биће, наравно, и оних који ће тражити још 
„крви и меса“ у неумољиво прецизној фактографији. 
Осећаће се изневереним, и биће љути на писца. Али, 
то више није у домену његовог деловања. Прича се 
уобличила и дала најбоље што може. Чињенице. Од 
њих се, у сваком следећем ишчитавању, могу да оживе 
нека друга прича или свет уобличени читалачком 
имагинацијом. Јер, „у литератури  је све, било када, 
могуће“. 
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Татјана Живковић 
 
 

МАНИФЕСТАЦИЈА  
„ДАНИ СЛОБОДАНА СТОЈАНОВИЋА“ 

 
 

 Манифестација „Дани Слободана Стојановића“ 
организована  је  први пут 6. и 7. октобра 2010. године 
у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ у 
Пожаревцу. Предвиђено је да се одржава сваке године 
у првој недељи октобра у трајању од два дана. Након 
сваког научног скупа  објављује се зборник радова, 
којим се широј јавности приближава стваралаштво 
Слободана Стојановића.  

За реализацију пројекта задужен је тим 
стручних радника на челу са директорком библиотеке 
Бебом Станковић. Планирано је да тема сваког 
годишњег скупа буде посвећена једном сегменту  
драмског, књижевног, телевизијског и филмског рада 
Слободана Стојановића. Учесници прве  манифеста-
ције била су најугледнија имена из области драмске, 
телевизијске и филмске уметности, попут Јована 
Ћирилова, Мухарема Первића, Милосава Буце Мирко-
вића, Рашка Јовановића, Боре Драшковића, Зорана 
Христића, Владимира Арсића, Драгана Алексића, 
Мирослава Радоњића, Предрага Перишића и других. 
 Слободан Стојановић  представља једног од 
наших најплоднијих драмских и књижевних ствара-
лаца у другој половини 20. века. Рођен је 13. фебруара 
1937. године у Ђаковици. Детињство, дечаштво и прву 
младост проживео је у Пожаревцу, где му је рођена и 
кћи Катарина. Као ученик Пожаревачке гимназије 
покренуо је часопис „Развитак“ (1954) и уређивао га. 
Радове је објављивао у „Развитку“, „Браничеву“, 
„Пољима“, „Видицима“ и другим часописима.  Дипло-
мирао је драматургију на Факултету драмских 
уметности у Београду. Био је управник Народне 
библиотеке у Пожаревцу (1963-1968). Бавио се 
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позориштем, био драматург и уметнички директор 
Савременог позоришта у Београду, уредник Телеви-
зије Београд и професор сценарија на Факултету 
драмских уметности у Београду. Умро је 4. јануара 
2000. године у Пожаревцу, где је и сахрањен, на 
старом пожаревачком гробљу.  

Написао је већи број позоришних и телеви-
зијских драма и серија, три романа и две књиге кратке 
прозе. За Пожаревљане је посебно драгоцена чувена 
телевизијска серија „Више од игре“ чији ликови 
осликавају аутентичне личности Пожаревца уочи 
Другог светског рата. Иза њега је остао велики број 
необјављених драма, дневника, есеја, приповедака, 
сценарија за дечји и културно-образовни програм 
РТС-а и других уметничких пројеката.  
  
 

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  
„ДАНИ СЛОБОДАНА СТОЈАНОВИЋА“ 

 
 
У просторијама Библиотеке представљена је 

прошлогодишња награђена драма „Ана је чекала“ 
ауторке Србијанке Станковић о којој је говорио 
Радомир Путник, који је истакао да награђени комад 
припада текућој стварности у којој ауторка са 
,,зрном соли“ тумачи живот драмских јунака. Пред-
стављен је и омнибус прича „Речна краљица“,  
настао на две одржане радионице креативног писања 
у оквиру Дана „Слободана Стојановића“, а чији су 
аутори студенти завршних година студија друш-
твених наука. ,,Ова збирка представља својеврсну 
револуцију и победу у владајућем нихилистичком 
окружењу“, рекао је Миомир Петровић. Како смо 
сазнали од директорке Бебе Станковић, учесници 
Радионице били су креативни људи различитих 
година које је повезала жеља за писањем. Гојко 
Божовић је говорио о пристиглим драмама и по чему 
је посебна награђена драма ,,Човек без масе“ Косте 
Царића. Победнику је награду уручио Зоран Дебељ-
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ковић, директор Главне филијале ,,Дунав осигу-
рање“. У музичком делу наступили су Ката Стоја-
новић, члан породице Стојановић, и Илија Рајковић, 
професор из Музичке школе ,,Стеван Мокрањац“. 

 
* 

 
У оквиру манифестације ,,Дани Слободана 

Стојановића“, организована је радионица „Креатив-
ност и свакодневни живот“. Писци Урош Петровић и 
проф. др Миомир Петровић окупили су средњо-
школце завршних година у заједничкој радионици 
,,Креативност и свакодневни живот“, одржаној у 
Свечаној сали Библиотеке, 7. октобра 2016. године. 

Учесници радионице (35 ученика градских 
средњих школа) били су упућени у креативне 
моменте свакодневних ситуација и егзистенције као 
повода за креативно промишљање. Разматрала су се  
питања да ли и како уметност мења живот или га 
само обликује, како се прича прича и зашто се каже 
да се приче дешавају онима који о њима знају да 
приповедају. Гости су причали о својим почецима у 
уметничкој пустоловини и дали одличан пример 
младим људима који показује да се упорност, воља и 
велика љубав према ономе што радимо заиста 
исплати у сваком смислу. Навели су и примере 
неколико светских писаца чији стваралачки пут није 
био нимало лак. Презентован је Фрајтагов графикон 
који говори шта све треба да садржи добра прича, па 
тако линеарна, наративна структура тј. причање 
приче с почетком, средином и крајем има и даље 
апсолутни примат у популарној тј. масовној умет-
ности, нарочито на филму који је, уз музику, и даље 
најмасовнија уметност. 

 
* 

 
За све љубитеље књиге, филма и телевизије, у 

оквиру ,,Дана Слободана Стојановића“, 7.10.2016. 
године одржано је предавање Бранке Оташевић на 
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тему „Књига на екрану“ Бранке Оташевић, дугого-
дишње ТВ критичарке и новинарке. 

Изузетно занимљив разговор са публиком 
дотакао се разноврсних тема везаних за телевизијске 
филмове и серије. Зналачки извођеним закључцима 
и постављањем тема, Бранка Оташевић је заинтере-
совала за размену мишљења бројне посетиоце 
вечери, те је догађај био много више интерактиван 
но што је то уобичајено, а допринео је на квалитету 
односа са публиком. 
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Милица Миленковић 
 

ЉУБАВНА КОНФУЗИЈА И КАТАРЗА  
КАО РАЗРЕШЕЊЕ 

(Србијанка Станковић: „Ана је чекала“,  
Народна библиотека  

„Илија М. Петровић“, Пожаревац 2016) 
 
 

Једини склад који драмски првенац Ана је чекала 
Србијанке Станковић (1987) нуди читаоцу јесте 
формално обележје самог текста – комад се састоји из 
пролога, два чина и епилога, брзих реплика које се 
смењују, без оптерећујућих дидаскалија и додатних 
објашњења. Ова драма је, стиче се утисак, сведена на 
минимум комуникације са јасном интенцијом провока-
ције читаоца. Дефинисана поднасловом као „Љубавна 
конфузија у два чина“ садржински и суштински она 
јесте „конфузија“ у којој се оквирна забуна базира на 
растанку двоје младих, Немање Милановића и Ане 
Костић, узрокованом социјалним и друштвеним збива-
њима 2000. године. Савремен историјски контекст 
тако је уткан у драмску радњу као слика социјалне 
стварности која, како ауторка одређује – „Догађа се у 
Србији, на почетку 21. века“. Почетак 21. века, даље, 
заокружен је првом деценијом новог миленијума која 
је, између осталог, деценија транзиције и битних 
политичких промена у Србији. Тако су, у привидно 
слободној и мирној земљи, двоје младих, Немања 
Милановић, писац, и Ана Костић, студенткиња 
сликарства, доведени до тачке растанка. Немања је 
отишао из земље. У периоду од годину дана, написао 
је роман под називом Ана је чекала, вратио се у 
Србију, постао популаран књижевник. Драматизација 
његовог романа представља средишњи део драмске 
радње. Пет етапа композиције нижу се једна за другом 
по основном, класичном обрасцу, али се парале-
лизмима времена, простора и ликова, драма заправо 
базира на односу стварности и уметности. Оно што 
бисмо условно могли назвати стварношћу у драми, а 
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што је заправо оквирно време драмске радње, јесте 
једна година (2000). Унутар ње, време у уметничком 
делу (драматизованом роману) је знатно шире, 
показује десет наредних година. Ова деценија за нас, 
са једне стране, представља већ виђено. Но, за ликове 
драме она је само потенцијал, нешто што им се могло 
догодити. Отуда долази и катарза на крају драме. 
Сцене које се догађају 2000. године јесу спојнице које 
указују на преплитање стварности и фикције у драми. 
Из тог преплитања сазнајемо како је до растанка 
Немање и Ане дошло. 

Увод, прва етапа драмске радње, обухвата пролог 
и први чин. Након пролога у коме смо упознали 
Немању Милановића у телевизијском студију, 
улазимо у први чин драме који има три сцене. Овде ће 
нас дочекати ликови романа Немање Милановића: 
Никола Марјановић, Ана Костић/ Ана Настасијевић и 
Андрија Настасијевић. Овом ће сценском поставком 
бити уведени и реквизити: огледало, календар, 
штафелај, панои са натписом „Отпор!“ и „Готов је!“. У 
првој сцени првог чина, година на календару је 2000. 
Никола и Ана К. су пар. Никола је песник који након 
прошлогодишње регрутације (мисли се на 1999. 
годину и НАТО бомбардовање Србије) само жели да 
оде из земље. Ана К. је студенткиња сликарства која 
гаји веру у демонстрације и борбу на улици. Кад 
зазвони телефон, уводи се и лик Андрије, те тако 
образује љубавни троугао. На основу разговора 
Николе и Ане сазнајемо да је Андрија тридесето-
годишњак који води покрет отпора. За Николу је он 
само још један потенцијални егоман који ће се 
продати за посао. Ова Николина мисао биће део 
карактеризације лика Андрије у наредним сценама.  

У другој сцени првог чина појављује се Ана 
Настасијевић (рођена Костић) у венчаници. Ту је 
огледало које дели просторију на два дела, на зиду 
календар показује 2006. годину. Огледало сада служи 
као линија између Ане К. и Ане Н. Њихов кратак 
разговор прекида Андрија, младожења који је срећан: 
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„Имам прелепу жену, живим у родном граду, имамо 
обоје добре плате, ма фантазија!“ 

Трећа и завршна сцена првог чина поново 
приказује: „Исте две просторије, само је десна страна 
позорнице мања. То је сада простор у ком живи Ана К. 
На зиду је исти календар. Година је 2000. Лева страна 
позорнице је већа. То је породични дом Настасијевића. 
На зиду се налази календар. Година је 2008.“ – 
оваквим начином сценског уређења на позорници се 
налазе двојнице: Ана К. и Ана Н. с тим што је Ана К. 
она која је остала у 2000. години, полетни део 
уметничке душе Ане Н. Чим у разговору Андрија 
помене Николу, Ана К. се појављује на сцени. Њена 
појава, као слика устрепталог дела бића Ане Н. 
мотивисана је помињањем Николе. Из препирке Ане 
Н. и Андрије сазнајемо о животу и положају 
интелектуалаца у малом граду. Ана Н. је бесна на дух 
паланке који води бригу о њеном животу (зашто још 
увек није трудна иако је две године у браку), а 
Андрија као пример њиховог срећног живота наводи 
то што обоје раде и имају добре плате те не треба да 
обраћа пажњу на туђе приче. Помињањем Николе и 
његовог романа, на самом крају првог чина, читаоци 
улазе у заплет, другу етапу драмске радње која се 
наставља у наредним сценама другог чина. 

Други чин садржи шест сцена. У првој је 
поновљен пролог с тим што је у телевизијском студију 
Никола, а не Немања. Дакле, лик Немањиног романа, а 
сада и аутор романа Ана је чекала, који је запалио 
друштвене мреже. У другој сцени другог чина поново 
је просторија подељена огледалом, али је простор у 
ком живи Ана К. још мањи него раније. Година је 
2010. Ана К. и Ана Н. разговарају. Ана Н. тврди да је 
живот одличан. Ана К. започиње тему о Николи и 
роману. 

 
АНА К: Слушај, купи ту књигу. 
АНА Н: Нећу, не треба ми. 
АНА К: Али како ћеш да знаш да ли је о мени? 
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АНА Н: Нећу, не треба ми. Посебно ако је писао о 
мени. Та особа не постоји, чујеш? 
АНА К: Чујем – што значи да постоји. Ја сам још 
ту, а пошто сам ту, то значи да ниси могла не знам 
колико да се промениш за све ове године. 
АНА Н: Не могу да читам роман Николе 
Марјановића који се зове „Ана је чекала“. Не 
могу! Посебно не пошто се он толико труди да 
сакрије да је то аутобиографски роман. Не желим 
и готово! Имам сјајног мужа који ме воли, радим 
са децом, сликам с времена на време, живим у 
малом граду и брига ме више да се преслишавам 
шта то са мном није у реду, кад је све у реду! 
АНА К: Али није у реду. 
АНА Н: Јесте, у реду је. 
АНА К: Како не разумеш? Ако прочитам ту 
књигу, коначно ћу моћи да сазнам шта се заправо 
десило! 
АНА Н: Како, бре, шта се десило! Ја ћу да ти 
кажем шта се десило! Господин писац у повоју 
није имао занимацију за то лето док се не спакује 
и оде. Ти си ту натрчала као гуска, жељна љубави 
и пажње. Насела си на наклапања о великој 
љубави, о томе како уметника може разумети само 
уметник и ето! Кад је дошло време за па-па, ти си 
остала, он је отишао! Чича-мича, готова прича! 
(Подсмева се) Ана је чекала, мож' мислити! 
АНА К: Чекала сам. (Окрене се од огледала и 
гледа испред себе) Прво сам чекала да ме позове, 
јер сам мислила да није ни отишао. Онда сам 
чекала да ми се отуда јави. Па сам чекала да 
завршим школу, да за њим одем. Кад сам 
дипломирала, чекала сам да се запослим и да 
зарадим за ту карту. Онда се десио Андрија. 
Чекала сам да Андрија уместо мене преболи неке 
догађаје. Да он добије унапређење, а ја да 
организујем изложбу. Чекај, чекај, чекај. Уместо: 
Живи! Живи! Живи! То ми већ није требало да 
знам, па сам умислила да не чекам ништа више. 
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Мислила сам: добро је. Све је у реду. Сад сликам и 
живим. Док се ОН није појавио на телевизији. 
 
Ана К. је и даље онај део Ане Н. који оживљава 

прошлост и трага за одговорима који су је променили. 
Њихов разговор се завршава прекорима Ане К: „Не 
знам кад си почела да се мириш са својом 
провинцијском судбином. Као спремаш изложбу. 
Спремаш је већ седам година! Немаш храбрости да се 
прикључиш обичном штрајку! Радиш за тридесет 
хиљада! Уметнице! А некад си свакодневно била на 
демонстрацијама!“ 

Од треће сцене другог чина појављују се 
протагонисти брачни пар Марјановић, родитељи 
Николе Марјановића: Даница и Стева. Стева је једини 
постојани лик ове драме. Даница је оличење 
паланачког менталитета, жена која има два лица – 
једно за улицу, друго за кућу. Она је заштитница дома, 
лозе Марјановића, жена која је „частила за снајку“ 
сваки пут кад би Ана К. преспавала код Николе. Ручак 
ове породице прекида телевизијска вест о повређеној 
наставници ликовног А.Н. 

Четврта сцена поново се одвија у дому 
Настасијевића. Простор Ане К. сведен је на једну 
столицу. Ана Н. је повређена у школи, ученик је 
столицом ударио у главу. Препричава Ани К. како је 
Никола посетио у болници. У овој сцени, по жељи Ане 
Н., Ана К. мора да ишчезне из њеног живота. Сцена се 
завршава Андријиним подсећањем како је Ану возио у 
три ујутру на испит у Београд. И ово је кључан 
временски тренутак који нас води у пету сцену, 
кулминацију драмске радње. Простор је сада дом 
Марјановића, година 2000, три сати ујутру. У сукобу 
Данице и Николе дође до неспоразума због чега Ана 
К. одлази. Стева позива Николу да играју шах: „Играш 
све док игра траје, је л' тако? Зна се шта је у животу 
шах-мат. Ово вечерас није.“ 

Као и све што је удвојено у овој драми, тако је и са 
етапама драмске радње: прва кулминација дешава се у 
драматизованом роману и она је разрешење уну-
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трашњег сукоба Ане Настасијевић (Ана Н. и Ана К.). 
Друга кулминација долази одмах као реминисценција, 
тачка у којој се спајају драмска стварност и фикција, 
Анин одлазак у три ујутру из дома Марјановића. 

Шеста сцена представља перипетију, а Епилог 
расплет. У шестој сцени у телевизијском студију је 
глумачка екипа драматизованог романа Ана је чекала, 
управо успешно изведене представе коју је читалац 
пратио у оба чина драме. Овај обрт драмске радње 
враћа нас стварности. 

У Епилогу долази до расплета: Стева и Немања 
играју шах. Започињу разговор о Ани. 

 
СТЕВА: Па, не знам како да ти кажем. Ти ако 
наставиш овако, неће бити „Ана је чекала“, него 
„Немања је чекао“. 
НЕМАЊА: Шта би ти, мајке ти? Дана је избацила 
из стана у 3h ујутру, она се одвезла са оним 
мамлазом и не јавља се већ годину дана. 
СТЕВА: Па, добро, али није се још удала. 
НЕМАЊА: Није се удала, ал' није ни прочитала 

књигу. 
СТЕВА: Е? А одакле ти знаш? 
НЕМАЊА: Па, знам. Јавила би се. Рекла би да јој 

се свиђа, барем.  
СТЕВА: Мени је јутрос рекла да и није нешто. 
(...) 
НЕМАЊА: Пусти то, шта је рекла?! 
СТЕВА: Ништа. Каже, књига и није нешто. 
НЕМАЊА: Она зна? 
СТЕВА: Видиш, зна. Каже, ниси морао да је 
удараш столицом у главу. Зна она и без тога 
колико је ударена. Ни представа јој се није допала. 
(...) 
СТЕВА: Углавном, каже, за годину дана мог'о си 

нешто боље да смислиш. 
(...) 
СТЕВА: Каже, могао си да је позовеш. 
НЕМАЊА: Молим? 
СТЕВА: Каже, имам ја, чика Стеване, телефон. 
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НЕМАЊА: Телефон? 
СТЕВА: Јесте. 
НЕМАЊА: И шта сад да радим? 
СТЕВА: Ја бих ти рекао да играш. 
НЕМАЊА: Да играм? 
СТЕВА: Па јес, да играш. Ти си на потезу. 
 
Мотивом шаха, у Прологу само споменутог као 

јединог аутобиографског елемента у драматизованом 
роману, а у петој сцени другог чина и Епилогу 
приказаног као метафора живота, Србијанка Стан-
ковић ствара илузију маске, ко је ко и колико лик у 
роману, драматизованом роману и драми која је пред 
нама. Сопствени живот ликова унутар драме, живот 
једног писца и уметнице, тако су измештени са сцене 
читања овог драмског дела до провокације фиктивне 
стварности. Иако замишљена као реална прича о 
судбинама младих и других у Србији, о томе да „некад 
и није битно ко смо, и да нам се живот свакако 
дешава“, Ана је чекала многим својим елементима 
сведочи у корист нове савремене драме која у себи 
носи одлике постмодернизма: метадрама, металикови, 
ликови као читаоци и гледаоци, иреализам. 

Карактеризација главне јунакиње фиктивног 
драматизованог романа Ане Настасијевић јесте мета-
форичка, одређена простором минимализма, али је и 
психолошка што је постигнуто удвајањем њене 
личности то јест појавом девојке Ане К, оног дела 
њеног бића осталог у 2000. години – години наде, 
снова, борбе, жеље за променом, вере у промену, 
љубав, идеале и уметност. Ана Н. је статичан лик, Ана 
К. је динамична. Огледало међу њима је посебан 
простор, простор-метафора, у коме се поставља 
питање о идентитету, губитку идентитета  и суштини 
бића. На сцени нема конкретног делања двојница, 
делање је уткано у њихове реплике где је функција 
језика доведена до савршенства. На основу говора 
приказан је тип младих људи и тип паланачке жене, 
тип медијског медиокритета и тип људи који су се за 
„плату“ изборили политичким делањем. Провинција је 
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осликана њиховим наравима и жељама, „мртво море“ 
Србије приказано на нов и модеран начин, благо 
осенчен иронијом. Између трагичне слике једне 
статичне заједнице у којој се води рачуна ко је ко и 
шта је шта и у којој сви знају боље и више него што 
сам човек о себи зна, ради подржавања духа паланке 
(плус транзиција), знају тек толико до следеће приче 
која ће као и претходна разгалити провинцијску децу и 
дотерати их до насиља, примитивног одрастања, неке 
само њима знане унутрашње борбе, посегнућем за 
опијатима (Ану Н, наставницу у школи, у тучи, један 
од ученика, наркоман, случајно удари столицом у 
главу). Положај интелектуалне елите уско је везан за 
престоницу као једину светлу тачку у Србији (Ана К. 
ће рећи Ани Н. да је међу заборављеним сновима и 
живот у Београду). 

Ана К. је својеврстан пандан Ани Костић, 
читатељки и гледатељки дела Ана је чекала. Стиче се 
утисак да је реквизит који има у рукама, књига коју 
чита, управо она тачка приказивања Ане из Епилога, 
Ане која је прочитала дело о себи – „Он је написао 
књигу о мени“. Време које је најдоминантнији елемент 
у овом комаду, није случајно ситуирано у три сата 
ујутру. Ово време на сату прво упућује на програм 
који Стева гледа на телевизији. У Србији се уметнички 
програми и програми из културе редовно пуштају на 
телевизији онда кад већ сви спавају. То нису емисије 
које маса гледа и које доносе гледаност медијима. 
Стога је право откровење што се на почетку драме 
један књижевник налази у телевизијском студију. 
Затим, три сата ујутру време је између ноћи и свитања, 
црног и белог, као поља на шаху. Као „поља“ једне 
земље на којима су се нашли једна породица (Стева, 
Дана и Никола/Немања) и девојка Ана (она која 
представља женски принцип, потенцијалну мајку).  

Две су ствари које се уско преплићу у овој драми: 
уметност и породица. Уметност је у први мах 
приказана као плаховита, неухватљива и опасна игра, 
а породица као сигурност и постојаност. Затим се 
психолошким разбијањем улази у дубље слојеве где 
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уметност наместо провинцијске породице показује 
себе као могућу перспективу; као једини могући начин 
идентификације са оним што би једно људско биће 
требало да буде – особа која размишља и креира и на 
тај начин утиче на јавно мњење. Уметност је овде 
запалила (читајмо као метафору) друштвене мреже, 
довела једног младића из егзила назад у своју земљу, 
била посредник између њега и девојке коју воли, 
додирнула дух Србије-паланке и довела до колективне 
катарзе и спознаје онога што је универзално – љубави 
(у сваком облику). С обзиром на то да је растанак Ане 
и Немање (како је овај у свом роману приказао) био 
узрокован и њиховим нејасним односом (да ли је то 
веза која води у брак или не; Ана се побуни када чује 
да је Никола рекао да она није „материјал за мајку“), и 
с обзиром на то да на основу последње сцене 
претпостављамо који ће потез Немања направити, а 
имајући у виду да се радња драматизованог романа 
базира на несрећној удаји, уметност је успела да 
покаже пут који води ка оснивању здраве породице, 
засноване на љубави. Само наизглед патетична 
кукњава Дане за снајком и мајком будуће деце њеног 
сина, заправо је позадина са које се чује глас Србије, 
земље са почетка 21. века, која је на одличном путу да 
изгуби своју будућност. 

Уколико погледамо неке грађанске драме с 
почетка 20. века, те наше класичне комедије, увиде-
ћемо да се менатлитет земље који је био предмет и 
повод за многа наша драмска дела, није нимало 
променио. Променио се једино израз уметничких 
стваралаца као прегалаца и мотиватора промена, пре 
свега оних катарзичних, наших, личних, унутрашњих, 
од којих заправо све и почиње. С обзиром на то да нас 
драма Ана је чекала води до таквог прочишћења, 
Србијанка Станковић доказује своју уметничку 
оригиналност и величину свога талента, стављајући 
пред себе и долазеће српске драмске писце изазов за 
нова стварања. 
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НЕШТО ЛЕПО 
 

Ова рубрика је посвећена сећању на нашег 
завичајног аутора Слободана Стојановића. У 
тематском броју посвећеном његовом животу и 
стваралаштву (Браничево 3-4 за 2014.) објавили смо 
његов разговор са Лолом Ђукићем, у којем Слободан 
каже да је од Лоле добио чудан поклон - огромну 
укоричену свеску са хиљаду празних, белих листова. 
Лола му је дао задатак да у тој књизи напише НЕШТО 
ЛЕПО. Нека ово буде наш допринос непопуњеној 
књизи. У њој ћемо, било текстовима било ликовним 
прилозима наших сарадника, објављивати све оно што 
би у озбиљном часопису представљало НЕШТО 
ЛЕПО. Позивамо вас да се придружите стварању 
НЕЧЕГ ЛЕПОГ. 
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Ивана Љубеновић 
 
 

АМЕРИЧКА ФИЛМСКА ИНДУСТРИЈА 
ПРВЕ ПОЛОВИНЕ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА У 
СЛУЖБИ РАСИСТИЧКЕ ПРОПАГАНДЕ 

 
UDK 

316.356.4 
316.647.8(=41/=45)(73) 

791(73)"1903/1967" 
 

Сажетак 
 

 Теоријска и емпиријска истраживања расе у 
деветнаестом веку довела су до успона идеологије 
беле супремације и расистичких пракси којима су 
Афроамериканци позиционирани на само дно 
друштвене лествице.  
 Полазећи од утицаја који пропаганда, као 
расистичка пракса остварује, у раду се разматра њен 
допринос спречавању друштвене, политичке, културне 
и биолошке интеграције црне расе у америчко 
друштво. Сматрајући популарну културу важним 
механизмом репресивне идеологије и остваривања 
друштвене контроле америчког друштва, рад ћу засно-
вати на филму, као једној од њених најутицајнијих 
форми. У покушају да илуструјем заступљеност раси-
стичке пропаганде у америчкој филмској индустрији 
прве половине двадесетог века, базираћу се на филму 
Рађање једне нације Дејвида Грифита као репрезен-
тативном за велики број стереотипа, и филмовима о 
Трагичним Мулаткињама, познатом расистичком 
стереотипу у америчкој култури. Разлог изучавања 
кинематографске стереотипизације афроамеричке кул-
турне групе  јесте потреба да се, осим у директном 
политичком и друштвеном маргинализовању Афро-
американаца у америчком друштву, њихова инфе-
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риоризација посматра и кроз један, наизглед потпуно 
неполитички садржај.   
 

Кључне речи: стереотипи, популарна култура, филм, 
мисцегенација, Трагична Мулаткиња, Афроамери-
канци; 

 
Расистичка пропаганда  

 
 Научни расизам представља доктрину која је 
установила и учврстила низ лако уочљивих 
фенотипских карактеристика између људи различитих 
раса као аргумент за успостављања квалитативних 
разлика између раса. Заснивајући се на идеји о 
чистоти неког типа, своје научне темеље налази у 
антропометрији, кранеологији и псеудо-научним 
дисциплинама које су представиле различите 
критеријуме категоризације и рационализације 
биолошке и друштвене лествице. Доминантна 
расистичка стратификација може се сумирати речима 
Гобиноа, чувеног мислиоца који се сматра зачетником 
расистичке мисли:  
 „Негроидна врста је најнижа, и стоји на дну 
лествице. Животињски карактер, који се појављује у 
облику карлице, постаје жиг Црнца на самом рођењу, 
и наговештава његову судбину. Његов интелект ће се 
увек померати у веома уском кругу. Уколико су 
његове менталне способности тупе или непостојеће, 
он често има интензитет жеље, као и воље, која се 
може назвати ужасном. Многа његова чула, посебно 
укуса и мириса, развијена су до мере непознате 
другим двема расама.“3 
                                                           
3 'The Negroid variety is the lowest, and stands at the foot of the 
ladder. The animal character, that appears in the shape of the pelvis, is 
stamped on the Negro from birth, and foreshadows his destiny. His 
[her] intellect will always move within a very narrow circle. If his 
[her] mental faculties are dull or even non-existent, he [she] often has 
an intensity of desire, and so of will, which may be called terrible. 
Many of his [her] senses, especially taste and smell, are developed to 
an extent unknown to the other two races.' 
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 Све расне и етничке групе виктимизиране су 
расистичким писаним, усменим и визуелним прика-
зима. Међутим, ниједна група није претрпела толико 
расистичких епитета и карикатурних приказа колико 
афроамеричка културна група у САД. Псеудонаучни, 
књижевни, кинематографски и свакодневни портрети 
црне расе, било да су изговорени, написани, или 
произведени као материјални објекти, осликавају 
висок ниво антицрначке предрасуде и стереотипиза-
ције у првој половини двадесетог века. 
 Представљеност црне расе у филмској продук-
цији подудара се са расном представљеношћу у готово 
свим популарним областима уметности – искључе-
ношћу и маргинализацијом, или стереотипном пред-
стављеношћу црне расе. Иако се филмови  најчешће 
разматрају кроз призму њихове забављачке, ескапи-
стичке, културне и економске функције коју остварују, 
они су и веома значајни чиниоци у погледу друштвене 
и политичко-идеолошке пропаганде. „Пропаганда 
тежи формирању ставова јавности представљањем 
оног аспекта неке појаве, ситуације или људи који 
одговара интересима владајућег слоја. Вишеструким 
понављањем транспарентних или сублимираних 
порука кроз популарну културу, која је масовног 
карактера, пропаганда допире до сваког њиховог 
реципијента, знатно обликујући његове ставове.“ 
Будући да оваква врста културе хипнотички делује на 
публику која пасивно прихвата све садржаје, а сходно 
њима и степену њихове комплексности формира 
систем мишљења и расуђивања, њен утицај у 
трансмисији стереотипних садржаја је несагледив. 
 

Црна раса у раној филмској продукцији 
 

Филмском индустријом прве половине дваде-
сетог века, на екрану, али и у самој продукцији, владао 
је расизам. Тамнопути глумци дуго нису били део 
Холивуда и, генерално говорећи, америчке филмске 
                                                                                                                  
Jordan-Zachery, Julia. 2009. Black women, cultural images and social 
policy. Routledge: New York. 26 
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индустрије. О овоме сведочи ексклузивност вестерна 
(Western) као аутентично америчког филмског жанра. 
Вестерн, који се одиграва у амбијенту америчког 
Запада и који се бави темом сукоба с Индијанцима, 
можда јесте начинио значајан корак у екранизацији 
расне разноликости, али је у потпуности је изоставио 
црну расу. Одсуство црнопутих ликова из вестерн 
филмова указивало је на супремацијски став белих 
филмских стваралаца, због којих расна баријера дуго 
није била пробијена на филмском платну. Изузетно, 
када су тамнопути глумци били ангажовани, било је то 
у омаловажавајућим, стереотипним улогама. Најпре 
неми, а затим тонски филмови, као веома реалистичан 
облик визуелне културе, представљали су веома моћно 
средство манипулисања свешћу својих гледалаца. 
Први кратки филмови, са прелаза из деветанаестог у 
двадесети век, илуструју неке од најранијих стерео-
типа, како тематски, тако и самим својим називима. 
Инкорпорирајући у глумачку поставу ликове при-
казане у блекфејсу, приказујући тамнопуте ликове у 
стереотипним улогама и карикирајући њихову 
вербалну и невербалну комуникацију, филмски ства-
раоци допринели су пролиферацији стереотипа који су 
опстали у филмској продукцији све до данас. Теме 
подређености црне расе белој раси, опасности расне 
интеграције и трагичност живота људи на граници 
између црне и беле расе, везивно су ткиво филмова 
насталих у првим деценијама двадесетог века. Темеље 
негативне стереотипизације, међутим, поставио је 
филм Рађање једне нације Дејвида Грифита (David 
Griffith) из 1915. године. 
 Иако су глумци у кратким филмовима 
првобитно били црнопути, до 1903. године заменили 
су их бели глумци који су наступали у блекфејсу.4 
Илуструјући махом живот афроамеричких робова на 
плантажама, први негативни прикази односили су се 
на њихову склоност ка крађи лубеница и пилића од 
својих господара. Међутим, са технолошким иноваци-
                                                           
4 Boyd, Todd,ed. 2008. African Americans and popular culture. 
Praeger. 90. 
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јама, филм је постао вишедимензионални медиј 
помоћу кога су се усложавале могућности стереотипи-
зације. Појава звука, која је условила долазак 
мјузикла, новог филмског жанра, постепено је 
укључивала Афроамериканце у музичко-плесне тачке 
филма. 1927. године се званично појавио први звучни 
филм под називом Певач џеза (The Jazz Singer) у 
режији Алена Кросленда (Alan Crosland), учинивши 
спону између музике и филма још јачом. Ипак, 
амбивалентност овог елемента огледа се у трајно 
штетном негативном стереотипу – оном који смешта 
црну расу у домен забаве и тиме потврђује њену 
ограниченост на безбрижност, доколичарење, плес и 
песму. 
 Једна од последица научног расизма јесте 
распрострањеност става да се бела раса налази у стању 
континуираног прогреса, док се остале расе налазе у 
некој од њених фаза првобитног сазревања. На овај 
начин, прибегава се инфантилизацији црне расе која се 
у визуелној култури постиже приказом Афроамери-
канаца у превеликој гардероби, чиме се имплицира да 
они нису ментално стасали за узраст одрасле особе. У 
филмовима прве половине двадесетог века, Црнци су 
често приказани у друштву деце, чиме се такође 
постиже њихово изједначавање и доприноси инфанти-
лизацији црне расе. Један од најпознатијих филмских 
„другова“ беле деце био је Бил Робинсон 
(Bill "Bojangles" Robinson), познати глумац из водвиља  
који је због умећа степовања био ангажован у многим 
филмовима, међу којима су посебно популарни 
филмови са Ширли Темпл.   
 Карактеризација тамнопутих ликова условљена 
је њиховим комерцијалним успехом, те се негативни 
приказ тамнопутих мушкараца може посматрати као 
начин улагивања и импоновања светлопутим Амери-
канцима, носиоцима економске, друштвене и поли-
тичке моћи првих деценија двадесетог века. Како 
запажа ауторка  Линда Такер (Linda G. Tucker): 
 „Да су Афроамериканци представљени на 
екрану као што су у афроамеричкој књижевној тра-



124 
 

дицији, онда бисмо заиста могли да сведочимо апрок-
симацији стварних компликованих и брилијантних 
црних мушкараца чије приче насељавају богате 
текстове те традиције. Али ипак је тешко немати 
осећаја за питање са којим се режисери суочавају када 
комерцијални успех махом зависи од пријема филма 
код беле публике.“5 
 Афроамерички глумци покушали су да се 
одупру културној искључености независном, филм-
ском продукцијом којом су били обухваћени тамно-
пути уметници, али и задовољена тамнопута публика. 
Један од филмова који отеловљује културни отпор 
хомогенизујућој филмској продукцији био је и филм 
Рађање једне расе (Birth of a Race) који је настао 1918. 
године као реакција на филм Рађање једне нације, 
кинематографски манифест расистичке политике 
Сједињених Америчких Држава.   

Међу истакнутим филмским ствараоцима 
истакао се Оскар Мишо (Oscar Micheaux), чији је 
филм Домаћин (The Homesteader) из 1919. године први 
филм у коме је учествовала црнопута глумачка 
постава и који је намењен црнопутој публици. 
Позитивне критике познавалаца филмске уметности 
навеле су Оскара да у наредном периоду сними још 
двадесет филмова који се баве темама од изузетног 
значаја за афроамеричку заједницу – темама „прела-
жења“ (Passing), расизма, линча, корупције и 
злостављања  жена.   
  
 
 
 
                                                           
5 ’If African Americans were represented on screen as they have been 
in the African American literary tradition, then we might really begin 
to witness approximations of the real complicated and brilliant black 
men whose stories populate the rich texts of that tradition. Yet it is 
difficult not to be sympathetic to the conundrum that black filmmakers 
face when commercial success depends largely on a film’s appeal to a 
white audience.'  
Tucker G. Linda. 2007. Lockstep and dance: images of black men in 
popular culture. 102. 
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Рађање једне нације 
  
 8. фебруара, 1915. године у Лос Анђелесу, а 3. 
марта у Либерти театру (Liberty Theater) у Њујорку, по 
први пут је приказано филмско остварење Дејвида 
Грифита Рађање једне нације (Тhe Birth of a Nation). 
Овај расистички, антицрначки филм у дванаест 
обртаја који је трајао готово три сата, уједно је и први 
дугометражни филм у филмској продукцији. Због свог 
траснпарентног глорификовања расно мотивисаног 
насиља, Кју Клукс Клана (Ku Klux Klan), стереотипних 
приказа припадника црне расе као и антицрначке 
пропаганде, сматра се једним од најконтроверзнијих 
филмова америчке кинематографије. Уједно, због 
техничких иновација и техника које обједињује, овај 
филм представља и најзначајнији филм двадесетог 
века. Посматрано са аспекта расне представљености, 
он указује на друштвене аномалије које се могу 
појавити ако се црној раси омогући равноправно 
учешће у друштву, или, у најгорем случају, уколико 
им се да власт. Стога је расна интеграција приказана 
као нарушавање друштвеног поретка и чистоте беле 
расе коме се мора стати на пут. 
 Ова мелодрама прати животне приче двеју 
породица, Стоунманових из Пенсилваније, и Камеро-
нових из Јужне Каролине. Дуго пријатељство поро-
дица са различитих крајева земље, раздваја Грађански 
рат, који узима огроман данак и код једних, и код 
других. Период радикалне Реконструкције који је 
уследио након рата, приказан је као време када су 
црнци угњетавали белце и доминирали над њима. 
Присуство Афроамериканаца у државним институци-
јама, и њима дата моћ одлучивања, приказани су кроз 
дистопичну визију анархије, неморала и непоштовања 
свих правила, норми и вредности на којима су те 
институције утемељене. Тамнопути законодавци седе 
са ногама подигнутим на сто у парламенту, док пијући 
виски и једући пилетину инсистирају на мисцегена-
цији и увођењу закона који омогућава бракове између 
црне и беле расе. Гас, бивши радник на плантажи, 
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уходи младу и невину белкињу Флору Камерон која, у 
покушају да заштити себе од Гасовог сексуалног 
злостављања и дефлорисања, извршава самоубиство.  
 У филму Рађање једне нације, Грифит 
је поставио нове стандарде у погледу техничке 
иновације употребом паралелне монтаже, расвете, 
дугих панорамских кадрова и масовне сцене битки са 
стотинама статиста. Међутим, поставио је и стандрад 
за кинематографске антицрначке приказе. Читав филм 
прожет је црним ликовима који се одликују својом 
необузданом хиперсексуалношћу, бестијалношћу и 
неморалношћу. Такође, филм обједињује готово све 
карикатуре и расне стереотипе црнаца – од Меми, 
Самба, Томa, Пиканинија, Kуна, Грубијана и 
Трагичних мулата. Чак, и опис Лидије – заводнице 
пуне мржње и хладног срца, и Линча – сексуално 
оптерећеног криминалца жељног моћи,  отеловљују 
патологије усађене у стереотип трагичног мулата.  
 Свесно негативног утицаја филма The Birth of a 
Nation на стварање свести о афроамеричкој културној 
групи, Национално Удружење за Напредак Обојених 
Људи (National Association for the Advancementof 
Colored People - NAACP) инсистирало је на цензури 
или забрани пројекције филма пре заказаног преми-
јерног приказивања у Њујорку. Међутим, захвљујући 
подршци коју је Грифит уживао код председника 
Вудроа Вилсона, дозвољено је премијерно прикази-
вање, приликом кога је филм остварио велику зараду.  
 Филм је био опасно утицајан и популаран. За 
време првих 11 месеци приказивања у Њујорку, 
забележио је 6.266 приказивања  и процењено је да га 
је погледало 3 милиона гледалаца.6 Један од фактора 
који је допринео оволико штетном утицају филма 
Рађање једне нације јесте и чињеница да је приказан у 
периоду успона Џим Кроу сегрегације и врхунца 
линча. Џим Кроу ера представља период економске, 
политичке, легалне и физичке репресије црначког 
становништва, успона линча, ККК клана, као и 
                                                           
6 Guerrero, Edward. 1993 Framing Blackness: the African American 
image in film. Philadelphiа :Temple University Press.13. 
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владајућих научних и псеудонаучних теорија белих 
супремиста. У оваквим друштвеним околностима, које 
су подгрејале процес криминализације црне расе, Кју 
Клукс Клан, који је до 1924. године бројио 5 милиона 
чланова, био је прихваћен са лакоћом.7 

 
Тема мисцегенације у филмској продукцији  

 
 Историја отпора мисцегенацији траје колико и 
контакт између црне и беле расе на америчком тлу. 
Међурасна заједница сматрана је недопустивом, а у 
циљу њеног спречавања, великим бројем закона 
кажњавани су починиоци овог злочина, осуђивањем на 
телесно кажњавање или пак служење затворске казне. 
Посебан нагласак расистичке пропаганде био је 
стављен на спречавање било каквих односа између 
црних мушкараца и белих жена, иако су, неретко, 
управо Црнкиње биле жртве сексуалне експлоатације 
својих господара. Један од оснивача Сједињених 
Америчких Држава и један од првих америчких 
председника, Томас Џеферсон (Thomas Jefferson), 
оштро се противио мешању раса, сматрајући црну 
расу инфериорному односу на белу. Џеферсон је 
објаснио склоност Црних мушкараца ка белим женама 
њиховом „грациозном косом“ и „елегантнијом 
симетријом форме“, сматрајући да је еманципација 
црнаца донела са собом могућност да се расним 
мешањем „запрља крв његовог господара.“ Мада, 
иронично је да је, према многим изворима, и сам 
Џеферсон био у међурасној вези са својом робињом 
Сели Хемингс (Sally Hemings).8 

                                                           
7 Guerrero, Edward. 1993 Framing Blackness: the African American 
image in film. Philadelphiа :Temple University Press.13. 
8 '...black men as preferring white women because of her “flowing 
hair” and “more elegant symmetry of form,” arguing that the 
emancipation of blacks brought with it the possibility of racial mixture 
“staining the blood of his master”.' 
Childs, Erica Chito. 2009. Fade to Black and White: Interracial 
Images in Popular Culture. The Rowman & Littlefield Publishing 
Group, Inc. Lanham. 19. 
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 Прва генерација популације настале из међу-
расних заједница афроамеричких и европскоаме-
ричких становника, заједно са својим наследницима, 
искусила је суровост ове забране озваничене ’пра-
вилом једне капи’ (one-drop rule). Ово правило класи-
фиковало је свакога ко је у себи садржао макар једну 
кап афричке крви као Црнца, односно Афроамери-
канца, и специфично је за Сједињене Америчке 
Државе. Лишавајући „Црнце“ из међурасних бракова 
остваривања било какве правне заштите и људских 
права, ово правило је свој врхунац достигло 
двадесетих година прошлог века, када је постало 
валидни, здраворазумски вид класификације америчке 
популације. Физичка раздвојеност раса илустрована 
доктрином ’одвојени али једнаки’ (Separate but equal) 
онемогућила је сваки контакт између раса у јавним, 
али и у приватним просторима.  
 Медијска и културна проблематизација међу-
расних односа, посебно оних којима је обухваћена 
бела жена, имали су инхибиторно дејство на процес 
расне интеграције у Сједињеним Америчким Држа-
вама. Приказ контакта између црне и беле расе на 
филму дуго је био условљен строго формулисаним 
законима који су се примењивали на филмску инду-
стрију. Холивудски Продукцијски кодекс (Hollywood’s 
Motion Picture Production Code) познат и као Хејсов 
Кодекс (the Hays Code), написан је 1930. године и 
усвојен од стране филмске индустрије, остварујући 
свој утицај на продукцију све до 1968. године. Овај 
кодекс обухватао је и ставку која се односила на 
противљење међурасним односима, забрањујући 
приказ мисцегенације, односно мешања црне и беле 
расе.9 Утицај кодекса, међутим, почео је да бледи 
педесетих и шездесетих година прошлог века пара-
лелно са променама на друштвено-политичком плану, 
како би судски процес Ловинг против Вирџиније 
(Loving v. Virginia) 1967. године формално означио 
                                                           
9 Childs, Erica Chito. 2009. Fade to Black and White: Interracial 
Images in Popular Culture. The Rowman & Littlefield Publishing 
Group, Inc. Lanham, 21 
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незаконитост мисцегенације и омогућио склапање 
међурасних бракова. Убрзо, уследило је и премошћи-
вање расне баријере у филмској продукцији, управо 
филмом Погоди ко долази на вечеру (Guess Who’s 
Coming to Dinner), 1967. године. 
 

Трагична Мулаткиња (Tragic Mulatto) 
 
 Доминантна тема филмова из прве половине 
двадесетог века јесте трагичност јунака и јунакиња 
који припадају двема расама и који, у покушају да 
„пређу на другу страну“ расне баријере, одбацују своје 
порекло. Продукција оваквих филмова такође је сврси-
сходна и представља јасан израз расистичке пропа-
ганде. Упозоравајуће приче о трагичном окончању 
мулата и мулаткиња (људима који имају ½ црне крви у 
себи) имају за циљ спречавање међурасних бракова у  
Сједињеним Америчким Државама. Паралелно са 
интензивирањем антимисцегенацијске пропаганде 
створен је стереотип о Црнкињама и њиховој „проми-
скуитетности и неморалности“, као и Црнцима који су 
наводно „сексуални дивљаци“.10 
 У основи ригидне расне класификације и још 
ригидније забране било каквог међусобног мешања и 
контакта између раса, лежи страх од биолошке 
доминације црне над белом расом. 
 „Црни мушкарац, са својом претњом по 
генетско преживљавање расе, тако постаје увеличан у 
фигуру огромног сексуалног јунаштва, чији је 
линч/кастрација самим тим одбрана беле расе а не 
напад на Црну расу. Слично, али и насупрот томе, 
хиперсексуализација Црне жене се мобилише као 
алиби за за дугу историју њеног сексуалног 
злостављања од стране белог мушкарца. Бела жена, 
њена чистота и рањивост, тако су створени да би 

                                                           
10 Childs, Erica Chito. 2009. Fade to Black and White: Interracial 
Images in Popular Culture. The Rowman & Littlefield Publishing 
Group, Inc. Lanham, 19 
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симболизовали друштвени поредак беле расе под 
расном претњом.“11 

Акценат стављен на сексуалност и необуздану 
сексуалну жељу коју црна раса показује према белој 
раси доминантан је вид портретисања Афроамери-
канаца и Афроамериканки који од самог зачетка нега-
тивне стереотипизације. Џон Фиск наводи запажање 
теоретичарке црне расе Крес Велсинг (Cress Welsing) 
која сматра да „сексуализација расних разлика од 
стране белаца потиче од чињенице да се бели тен 
преноси рецесивним геном, и да би, уколико би белци 
дозволили међурасно мешање раса, бела раса 
нестала.“12 
 Трагичне Мулаткиње, парадоксално, и саме 
резултат греха и грешне заједнице, биле су приказане 
као физички привлачне заводнице чија је лепота 
излуђивала мушкарце и наводиле их на злостављање и 
грех. Лик мулата био је трагичан у умовима белаца 
који су били убеђени у опасност, па чак и трагичност 
сваког, макар и фиктивног приближавања граници 
између црног и  белог. За Трагичне Мулаткиње везује 
се неописива жеља да постану беле, одбаце своје 
право порекло и „пређу“ на другу страну како би 
освојиле срце неког лепог, често богатог белца. Иако 
дуго успевају да сакрију своју мрачну тајну, на крају 
њихов прави идентитет бива разоткривен, а њихов 
белачки живот кратког даха, убрзо престаје.  
                                                           
11 ’The Black male, with his threat to the race's genetic survival, thus 
becomes magnified into a figure of immense sexual prowess, whose 
lynching/castration is therefore a defense of the white race rather than 
an assault on the Black. Similarly, but obversely, the 
hypersexualization of the Black female is mobilized as an alibi for the 
long history of her sexual abuse by the white male. The white female, 
in her purity and vulnerability, is thus made to symbolize the white 
social order under a racial threat.' 
Fiske, John. 1999. Media matters : race and gender in U.S. politics, 
45.  
12 '... the white sexualization of racial difference derives from the fact 
that whiteness is carried by a recessive gene, and if whites allowed 
interracial breeding, the white race would become extinct.' 
Fiske, John. 1999. Media matters : race and gender in U.S. politics. 
45 
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 Након првог кинематографског приказа Тра-
гичне Мулаткиње у филму Рађање једне нације (1915), 
појавио се велики број филмова који описују трагичне 
судбине мулаткиња које су, на извесно време успеле 
да „прођу“ као белкиње. Међу првима су  Ожиљак 
срамоте (The Scar of Shame, 1926), у коме се Луиз 
(Louise) убија након неузвраћене љубави Алвина 
(Alvin), и филм Имитација живота (Imitation of Life) 
из 1934. године. Филм Имитација живота приказује, 
у различитим фазама њеног живота, очај Пеоле (Peola, 
коју глуми  Fredi Washington) која, иако наизглед бела, 
има тамнопуту мајку, и дете је настало из међурасног 
односа. Уморна од срамоте, понижености и грађанства 
другог реда, карактеристичних за Црнце 1930-их, 
Пиола одбацује своје порекло и бежи од куће.  У 
покушају да „прође као бела“, Пиола налази посао и 
постиђена, претвара се да не познаје своју мајку која 
долази да је тражи на њеном радном месту. При крају 
филма, Пиолина мајка, кућна помоћница Дилајла 
умире сама од „сломљеног срца“, а у једној од 
последњих сцена филма уплакана Пиола долази на 
мајчину сахрану и  у сузама тражи њен опроштај, 
тврдећи да ју је она убила.  
 Филм Божја пасторчад (God's Step 
Children) који је режирао Оскар Мишо (Micheaux) 
1938. године говори о Наоми (Naomi), мулаткињи чији 
је читав живот саткан од проблема, и у које и сама 
често упада. Наоми одбацује живот са својим црним 
мужем и дететомкако би покушала да „пређе“ и живи 
као белкиње. Касније, ипак, растрзана осећајем 
кривице, извршава самоубиство дављењем у реци. 
Нови циклус трагичности имплициран је рођењем 
Наомине бебе коју она оставља, поновивши грешку 
своје мајке. 
 Лик Трагичне Мулаткиње приказан је у филму 
Пинки (Pinky, из 1949. године) у коме се појављује 
чувена Етел Вотерс (Ethel Waters) као Granny. Иако 
испрва одбацује своје порекло и успева да пређе као 
бела жена, Пинки се враћа својој тамнопутој баки и 
своје знање и вештине ставља у функцију образовања 
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и лечења Афроамериканаца. Слично, Лајла (Lila) из 
филма Прошла сам као белкиња (I Passed for White из 
1960. године) се, после низа ситуација које је искусила 
као бела жена, враћа својој породици и свом пореклу. 
На рекламном постеру за поменути филм насликана је 
оскудно одевена Лајла, наизглед белкиња поред које је 
сумирана прича која се стереотипно везује за Трагичне 
Мулаткиње: „Изгледам бело... Удала сам се за белца... 
Сада морам да живим са тајном која може обоје да нас 
уништи!“13 
 

Закључна разматрања 
 
 Вођен профитом и могућношћу зараде, а опет, 
страхујући да би расистички прикази могли изазвати 
протесте црне публике, Холивуд  је у време своје 
највеће популарности обуставио снимање филмова о 
плантажи и окренуо се другим, опште прихватљивим 
темама. Паралелно са потребом за забавом, разби-
бригом и ескапизмом, расла је и популарност 
биоскопа која је достигла свој врхунац средином 20. 
века. Према постојећим подацима, 1945. године, у 
просеку, биоскоп је недељно посетило 90 милиона гле-
далаца, инкасирајући 1,7 милијарди долара годишње.14 
До краја Другог светског рата, црна публика постала је 
важан чинилац у филмској индустрији, чега су 
постали свесни и неки од расних лидера. Пред-
ставници Националног Удружења за Напредак 
Обојених Људи сматрали су да су црни расистички 
стереотипи застарели, настојећи да укажу на пове-
заност црне публике и благајне. Његови напори, 
резултирали су низом „филмова са поруком“ 
(“message movies”)  који су помогли стварању плодног 
тла за развој и афирмисање афроамеричких филмских 

                                                           
13 ’I look white...I married white...Now I must live with a secret that 
can destroy us both!’ 
14 Guerrero, Edward. 1993 Framing Blackness: the African American 
image in film. Philadelphiа :Temple University Press.27-28 
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уметника.15 Међутим, пробијање расне баријере на 
филму, инклузивнији карактер филмских компанија и 
растући број афроамеричких глумаца од средине 
двадесетог века, нису избрисали расну баријеру која и 
данас постоји у америчком друштву, а чији су корени 
управо у вешто осмишљеној расистичкој пропаганди. 
Ниска стопа међурасних бракова, сексуализација 
Афроамерикананца и Афроамериканки, криминали-
зација Афроамериканаца као и неравномерна распо-
дела друштвене, политичке и економске моћи између 
црне и беле расе манифестација су добре рецепције 
продуката популарне културе у које су бројни носиоци 
власти усадили елементе своје расистички оријенти-
сане идеологије. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15 Van Deburg, William L. Black Camelot. 1997. African-American 
culture heroes in their times. The University of Chicago Press, Ltd., 
London. 130. 
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Петар Јевтовић 
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Драги Ивић 
 

БИСЕР ИЗ ПРОВАНСЕ 
 
 

Бурјан је део града Пожаревца. Некада је био 
дубока периферија; чак је и име добио по оближњем 
селу на коме су сада имања Бурјанаца. Село је, пак, 
име добило по једном чудном барском цвету који се 
брани од берача тиме што пусти непријатан мирис кад 
га додирне неко. У двориштима можете видети 
амбаре, штале, коње, краве и ситну живину. Село, 
такорећи, а на дохват руке од центра. У таквом 
окружењу родио се бисер српске поезије, мој друг 
Петар Јевтовић. Зашто и како су два чувена лекара, 
Добрила и Дуле, одабрали да баш ту живе, сам бог зна. 
Добрила је рођена у чувеној смедеревској породици 
Давидовића (оних Давидовића што су у Србију донели 
штампарство и новинарство), а Дуле је био рођени 
Београђанин. Дошавши у овај мусави полуград, 
свеједно им је било где живе, само да је мирно. Чак и 
тада, почетком педесетих година, њих двоје имали су 
аутомобил. У руралном Бурјану комшије су их 
прихватили као симбол престижа и напретка тог дела 
града; „ето, боже мој, једна лекарска породица живи 
овде, па шта јој фали...“. Пера је био јединац и све што 
је зажелео, имао је... осим среће. За њим је, као усуд, 
целог школовања, ишло његово порекло које се у 
Србији не прашта (дете лекара, дакле – „лако је 
њему“). Покушао је у многим областима да се докаже 
пред суровим ђачким колективом, али свуда је био 
исмеван. Онда је нашао себе у једној, за то време и тај 
крај, женској дисциплини – писању поезије. У време 
када су поезију објављивали „државни“ песници, њему 
су родитељи од све тањег и тањег богатства плаћали 
штампу збирки поезије. 

У кући Јевтовића дуго су се окупљали људи из 
тадашњег „џет сета“. Ми, наравно, нисмо имали појма 
да се то тако зове, али суботом, у пространом 



140 
 

дворишту Јевтовића, могли смо видети госте какви су 
били Миливоје Живановић, Живка Матић, Ђорђе 
Марјановић, Оливера Марковић, Драган Зарић, Борис 
Бизетић и многи други. Локалне политичаре и да не 
спомињем. Оно што би се звало „парти“ код Енглеза, 
Јевтовићи су приређивали за своје пријатеље из 
Београда показујући им да се и у „прованси“ може 
лепо живети. Онда је, као у причама Едгара Алана 
Поа, та породица, па и кућа с њом, почела да пропада. 
Најпре су се Добрила и Дуле разишли, а онда су 
почеле да пристижу невоље, да издаје здравље и 
сличне муке. Намножили су се и нови лекари, па више 
тај пар није био легендарни, ни свемогућ, већ само још 
два лекара у маси самоуправљача. Петар је с погрешне 
стране прихватио предности сина-јединца па од 
школовања, факултета и посла није било ништа. Писао 
је и даље поезију, вртео се у  „кругу двојке“ и у 
„бермудском троуглу“, продајући за мале паре своју 
поезију. Једног дана  срео је младог занесењака, 
Гордана Балабанића, коме је поклонио своје стихове о 
Ани и тако је настала једна од најлепших балада 
српског језичког простора. Момо Капор је годинама на 
радију „202“ започињао своју емисију баш том 
песмом. Док је било пара за све, могло се и тако 
живети. Онда су родитељи поумирали, стигле су 
године за које смо после утврдили да су их „појели 
скакавци“ и Пера је остао на ветрометини. Од поезије 
се не живи, а и оно мало кирије што је добијао од 
станара брзо се потроши. Перу су стигле бесане 
скадарлијске ноћи, спавање по бирцузима, станичним 
чекаоницама, а највише га је гризла неизвесност. Док 
су његови другови одавно већ школовали децу, 
студенте, он је чекао некакву пензијицу од своје мајке 
и живео од данас до сутра. Повремено би живнуо када 
би се неко, на некој радио-станици, сетио да пусти 
песме за које је он написао поезију. Изморен животом 
и неспремношћу да се судари с његовим изазовима, 
завршио је у душевној болници. 

Пера је био стварно велики песник. Сви смо ми 
писали поезију, али он је поезију удисао, живео с њом. 
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Сада бих му то рекао, али сада је стварно касно.  Кад 
добро размислим, њему моје признање и није било 
потребно. Пера је знао шта је поезија. Читајте те 
флуидне, а ипак генијално једноставне стихове. 
Толико једноставне да је чак и балада „Јесен је, шта да 
ти кажем Ана“ која га је овековечила добила своју 
рингтон верзију. Не верујем да је то Пера икада 
сазнао, а није ни важно. На крају увек остане поезија. 

Посрћући од кафане до кафане, без завршеног 
образовања, стигао је до душевне болнице у Вршцу 
где је  проводио оно што се биолошки зове живот. 
Уредио сам и дизајнирао његове последње две збирке 
поезије. Када је он писао и објављивао, ми -  његови 
вршњаци, жврљали смо и покушавали да га 
имитирамо. Заљубљеник у Јесењина, Мику Антића и 
Француску, претеча естрадног популарисања поезије, 
јунак књижевних вечери и тргова, написао је праву 
споменарску песму о Ани коју је отпевао Гордан 
Балабанић. Кружила је прича да је песма посвећена 
професорки језика, као у оном легендарном  
француском филму „Умрети од љубави“, али нас 
неколико његових другара знамо прави идентитет те 
особе и зарекли смо се да је не одамо. Песма има и 
наставак, но сразмерно мање познат од првог дела. 
Пера је отишао потпуно супротно своме стилу живота 
- тихо и без речи. Живео је бурно, два живота за десет 
људи... а угасио се као свећа. Ако се и за кога може 
рећи да је умро од љубави, то се за њега може рећи. У 
споменутом филму професорка се заљубљује у свога 
ученика. У животу је било супротно - ученик се 
заљубио у своју професорку и посвећивао јој читаве 
збирке. Пера ју је назвао Ана. Ана? Као Ани 
Жирардо... Његова најбоља песма зове се „Писмо 
Францускињи“ и само зато што није отпевана, није 
постигла такву популарност као „Јесен је...“. Но, међу 
нама, који смо волели Перину поезију, „Писмо 
Францускињи“ достигло је митске размере. Пера је , 
једном приликом, у наступу дубоке депресије, спалио 
своје песме. Али, као што то у „Мајстору и 
Маргарити“ лепо написа Булгаков – „књиге не горе“ ; 
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тако је и Перина поезија остала по многим приватним 
библиотекама, а сада је песма „Јесен је...“ доживела 
своју рингтон верзију. Када зазвони нечији моблини 
телефон, ослушните. Ако се чује „Јесен је...“, знајте да 
испред себе имате неизлечивог љубитеља поезије.  

 
П.С. 

 
Мој велики другар и песник, човек чији су 

стихови постали познатији од њега самог, кремиран је 
у суботу, 19. јуна 2010. године. Иза њега није остао 
нико од породице. Ни иза сандука није било никог, 
али зато сада, и заувек,  испред њега и његовог имена 
корача његова поезија.  
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Велиша Јоксимовић 
 

ОДЛАЗАК „ЦРНОГ ПЕТРА“ 
 
 

Када је Франсоа Монткорбије, који је узео 
очухово презиме Вијон, испевао један црнохуморни 
катрен чекајући да буде обешен, а затим и написао 
чувену „Баладу обешених“, није ни слутио да је  тиме 
промовисао вешала као поетски симбол, а још мање да 
ће постати „уклети песник“. Славу родоначелника 
уклетих није стекао зато што је учествовао у низу 
крађа и провала, што је убио једног свештеника или 
што је прогањан и затваран, него што је његово 
стваралаштво било идеалан пример јединства  живота 
и песме. За разлику од својих узора, Вијона и његових 
настављача, који су инспирацију налазили у ствар-
ности, трудећи се да им песма подражава живот, 
пожаревачки песник Петар Јевтовић (9. мај 1952 - 15. 
мај 2010), који се својом смрћу уврстио у ред уклетих 
песника, целог живота је тежио да му живот на песму 
личи.  

Јевтовићеви младалачки лирски мотиви 
углавном су преузети из лектире, далеко од песничког 
искуства и поетске имагинације. Некима од уклетих 
уметника (Вијон, Лотрек, По) Јевтовић се и обратио 
поетским посланицама у којима недвосмислено у први 
план ставља сопствену фиктивну стваралачку 
биографију, лик боема, „црног Петра“, бунтовнијег и 
црњег него што је песник у стварности био. У овим се 
песмама песник, још без заокруженог поетичког 
система, поистовећује са Вијоновом „шетњом по 
жилету“, париским сплином („И тебе су убили сплин и 
туга“), бунтовништвом Е. А. Поа или у обраћању 
херојско-епском свету гради свој песнички императив: 
„Главу дајем а Песму не дајем.“ У његовим раним 
књигама поезије („Писма“, 1970, „Песме из замка 
буре“, 1971, „А она – није она“, 1974, „Вечерас љубим 
далеко“, 1976, „Сремом опијен“, 1977, Молим, 
свирајте Блуес“, 1987), као и у његовој гимназијској 
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приповеци / кратком роману „Галебови лете у зору“ 
(1972), преовлађују јесењиновско осећање живота  
(„Јесењин ме моли док хулим и банчим“), често и 
Јесењинова поетска форма („писма-песме“) и готово 
устаљени поетски мотиви: жена, вино, самоћа, песма. 
Лирска бекства и враћања уоквирена су поетским 
утицајима француских и руских песника, као и 
мелодијским линијом В. П. Диса, Риста Ратковића, 
Бранка Миљковића, Мирослава Антића, Слободана 
Марковића (Либера Марконија), који је пијане ноћи 
расипао и у Јевтовићевом дому у Пожаревцу.  

У другом, зрелом периоду стваралаштва, од  
појаве збирке песама „Жуљ на крилима“ (1993), па до 
књиге „Трчање за главом“ (1996), Јевтовић је 
појединачној трагици дао универзалнији смисао. 
Узлазна линија његовог стваралаштва примећује се у 
књизи изабраних песама „Празник испод вешала“ 
(1994), чији је приређивач Мирослав Лукић, у којој се 
маниризам превазилази аутопоетичком свешћу: „И 
одјеци личног спаса / у књизи ти јесу туђи!“ У 
последњој збирци песама јавља се и сумња у снагу 
сопствене поетске речи: „Можда сам стварно успео / 
да постанем нико.“ За Јевтовића није постојала 
егзистенција изван песме. У његовим песничким 
књигама великим словом пишу се и  песма и  поета, и 
сан  и сањар, и срце и лепота, али исто тако и страх и 
мржња, и змија и ђаво, и гиљотина и вешала. У песми 
„Празник испод вешала“, за разлику од Вијона, који се 
у „Балади обешених“ моли за спас душе, Јевтовић 
слави смрт, победу над самим собом, односно 
превазилажење сопствених страхова и пораза. То је 
песничка светковина  која неизбежно води спознајама 
изван смртног света и изван ума („Што сам у стању 
још и да певам, / док полако, ал’ сигурно лудим“). 

Као што је на почетку свог стваралаштва 
неумерено и недобронамерно хваљен и величан,  тако 
је, после преране смрти, брзо и незаслужено пао у 
заборав, не дочекавши да објави роман „Лисичији 
поток“; умро је усамљен и запостављен у душевној 
болници у Вршцу. Драги Ивић, у емотивном тексту о 
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Јевтовићу, уз напомену да је песник „отишао потпуно 
супротно своме стилу живота – тихо и без речи“, 
наводи и да је његова песма „Јесен је“ постала 
„познатија од свога аутора“. Ако је живот песника 
Петра Јевтовића био заснован на  обрасцима 
француске, руске и српске боемије, његова смрт 
потврдила је истинитост његове песничке уклетости, 
остварење песничког сна коме је тежио од прве до 
последње песме. 
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Петар Јевтовић 
 
ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ 
 
 
ПИСМО ФРАНЦУСКИЊИ 
 
Госпођо, шта сам част имао јуче 
да Вам видим лице у скромном дому мом, 
хоћу да Вас питам нешто, странкињо лепа, 
али не знам много на француском! 
Хоћу да Вас питам, постоје ли очи, 
што су као смарагд, као зелени валови Сене, 
постоје ли власи, плаве плетенице, 
као што су Сунчеве палете у земљи славној 
Ајфелове куле? 
 
Постоје ли руке као стабљике на ветру 
чији глас се чује булеварима Јелисеја, 
постоји ли љубав, тако чиста, врела, 
у земљи писаца, поема и пера? 
Извините, молим Вас, питаћу Вас нешто. 
Кад зелени смирај крошњама полети, 
реците ми, док умиру сенке, 
како се у Луксу каже „заволети“? 
Кад стидљиви, први пољубац у ноћ слети... 
Кажите, молим Вас, о чему се мисли кад се лудо воли? 
Ни о чему? Јел' те?! Кад уз огањ дрхтите 
и малој Жаклини кажете ''tu est jolie'',  
Реците ми, молим Вас, авенијом цвећа деси ли се 
да процвета усред самог лета, једно пролеће, 
као моје што је? 
 
Деси ли се да дуга исплаче све боје 
за поклон младима што се жарко воле? 
Гледате ме. Тек нешто ваљда разумете... 
Мојих речи збуњује Вас сплет? 
Ал  ипак се надам, свет је свуда свет, 
остаћемо пријатељи стари. 
Нисте ме схватили. Нисте, па шта мари? 
Нисам ни ја једном схватио речи среће. 
Али ако авенијом булевара Мадлен 
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прошета у лето ма које пролеће, 
Ви га поздравите, то Вас силно молим... 
И реците му, реците му, да ја као и оно слично  
овде јако волим, да шетам нашим улицама уским. 
Ја, можда, госпо, и не знам француски, 
али знам да волим боеме и поља, 
људе са свих планета и сфера,  
па цвеће паркова, као и сва пера. 
 
Ја могу да волим Каиро и Гренланд, 
Бомбај и сав Зеланд, и Кијев и Краков,  
Костолац, Марсеј... 
То је важније од свега, Ви, странкињо лепа, 
искрено Вам кажем: ''Au revoir''  и ''Je T̕ aime'' 
Поздравља Вас пуно Ваш пријатељ Pierre.  
 
 
ЈЕСЕН ЈЕ, ШТА ДА ТИ КАЖЕМ АНА... 
 
Јесен је, шта да ти кажем Ана? 
Ето, сада киша не пада, 
Али у души врашки је болно. 
Зачудо, празне су ми очи... 
 
Јесен је, и жуте речи остају 
Као неми листови 
На овоме столу. 
 
И данас, на моме прагу. 
Нема никаквог госта. 
Сивило уместо бола. 
Сивило уместо бола... 
 
Јесен је, шта да ти кажем Ана? 
И сама ваљда већ схваташ драга 
Нису потребне ни неке речи... 
Ово је сурово време. 
 
И данас, на моме прагу 
Нема никаквог госта... 
Сивило уместо бола. 
Сивило уместо бола... 
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ПОСВЕЋЕНО МИЛЕНИ  
ПАВЛОВИЋ-БАРИЛИ 
 
 
С овим даном што полако тоне  
у вечерњу игру немих сена,  
оно јуче постаде лепеза,  
што је жељом назвала Милена. 
 
Неко диван, беше себи сличан,  
у том лепом казивању лепог,  
неко беше тако много хтео,  
путовати од снажног до сетног.  
Неко диван, беше себи сличан! 
 
У даљини у плаво се губи,  
црвен пупољ, нежни ружин цвет,  
цвет љубави одређен за добро  
у ком верност проповеда Бек.  
У даљини у плаво се губи,  
црвен пупољ, нежни ружин цвет. 
 
Испред мене на сликама тоне,  
неки далек, тако чудан свет,  
који боји бола бледа сена  
и лепеза што је једном тако,  
својом жељом назвала Милена. 
 
 
ЗАТВОРИ ОЧИ И МАШТАЈ  
ДА СЕНКЕ ВОДЕ ЉУБАВ 
 
Угаси светло и маштај  
да сенке воде љубав! 
 
Затвори очи и руком  
благо помилуј - празно.  
Насмеј се тако, кроз сузе,  
томе што носи плаво.  



149 
 

Угаси светло и сањај,  
да сенке воде љубав! 
 
И тада у кишној дуги,  
потражи боју ружа.  
У плахој јесењој киши,  
обрисе мојих суза.  
И тада ћеш, мала, знати,  
то је време за љубав,  
када у кишној дуги,  
пронађеш боју ружа. 
 
Угаси светло и маштај  
да сенке воде љубав! 
 
 
КАД СИ С ДРУГИМ - САМА 
 
Разгорела Те прича,  
неверности моја!  
Сетих се да стариш  
у наручју, без сна  
некога другог Бога  
јачег од Бога Песме. 
 
Човек сам. Не Бог.  
Песник сам. Песму имам.  
И сујетну радост:  
Знам да Твоја рука  
уморна је лађа  
и да луке нема.  
(Смеју се узглавља...)  
Схватам: То је грех. 
 
Човек сам. Не Бог.  
И време је јаче. 
 
Но, сред моје Песме  
враћа Ти се време.  
Зато, Ти се не дај!  
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Још Даљина има  
и прича међ нама.  
Зато, Ти се не дај! 
 
Моја нада сања  
у усахлој воћки  
на ноћном сточићу, 
сваке оне ноћи 
кад си с другим - сама. 
 
 
ПИСМО 26 
 
Гладан сам једино Љубави и Смрти.  
Црну Песму дишем, јер Црно ми стоји.  
Прими ме у крило бескрајна Земљо,  
вечитог Скитача смири, одмори. 
 
Још увек, кажем - спашћу Те руке...  
по цену хиљаду Трешања из вена.  
Иако путеви издишу, негде, у Магли,  
ја још следим Траг нашег Спасења. 
 
Поћи ћу одмах... И морам стићи.  
Јутарња роса нека ми налије грло.  
Али, ако ипак, Трону касно приђем  
венчаће се Песник за своје Суђено Дрво. 
 
 
МАЛА ПРИЈАТЕЉСКА  
ЗА ДРАГОГ ЕЛИОТА 
 
Господине Елиоте, 
ја сам Вас докрајчио! 
И напио се нара. 
И најео се отровних бобица. 
 
Господине Елиоте, 
сада нас заједно сагорева вече. 
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За рад Вас сам опет 
сасвим много и 
ништа... 
 
Живело мало весеље 
што дебела књига на ватри држи! 
Живео Умњак! 
Раскрст заблуда!! 
(што лењо лето 
оплемени)... 
 
Господине Елиоте, 
били сте сасвим у 
праву: поседујући 
лаку Вечност, 
налазимо увек 
почетке на крају! 
 
Поћимо ноћас - 
(дозволимо себи ту баналност), 
да лед својих чела, 
бацимо са олакшањем у пиво! 
 
 
БРАНКУ МИЉКОВИЋУ 
 
Још тежа ноћ, по напорном дану  
својој се снази к'о Бушман чудим...  
Што сам у стању још и да певам,  
док полако, ал' сигурно лудим!? 
 
За кога певам у глуво Доба?  
Кад овај Век јеку не враћа.  
Свеједно је над земним Безданом,  
да ли се пева, или, повраћа!!! 
 
Ни једне адресе да се сетим.  
Једино Миљковића у зло Доба памтим:  
да ли си нужно „јутро моје бело“  
кад не могу „назад да се вратим“! 
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И брезе ми рекоше: „Немој“! 
Свемир цеди маглине, јефтину к'о гашен креч... 
„Да ли ће Будућност умети да пева“?! 
„Уби ме ДВОЛИЧНА реч“!!! 
 
 
ПРАЗНИК ИСПОД ВЕШАЛА 
 
Дубина снова. Дубина мора. 
И машта ме сопствена немилосрдно кажњава... 
Утетовирани л е т Галебова, 
у груди моје, испод Вешала... 
 
Ето га у мени! Измамљује Буру.  
Растројени Сањар, оживљује камен...  
И креће из Ината у авантуру,  
док главу му тражи, Унутарњи пламен! 
 
Недостиж, за обед. И слана вода.  
Небо окриљује подмукла Јава.  
Први си Борац, кад победиш с е б е  
кад славиш Празник и испод Вешала! 
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РАДОСЛАВКА РАДА ПЕЈИЋ 
 
 

Радославка Пејић 
рођена је 1950. у Горњем 
Коњувцу код Бојника. По 
завршетку Учитељске 
школе 1969. одлази у 
Париз, где остаје до 1975. 
године, бави се 
сликарством и излаже. 
Ради уљано сликарство, 
комбиноване технике, 
суви и уљани пастел, 

оловку, слике на стаклу.  
Имала је 15 самосталних и преко 100 

колективних изложби у земљи и иностранству. Члан је 
УЛИС-а од 1990.године, а једно време је обављала и 
дужност председника. Пре тога је била члан Клуба 
„Ђуро Салај“ у Београду. Илустровала је неколико 
књига. Објавила је збирку песама „Ткаље“. 

 Добитник је Повеље за културу за 2003. 
годину, коју додељује Културно-просветна заједница 
Пожаревац; Прве награде за Сликарски хитац, 
Архипастирске грамате и других.  

Од 1975. године живи и ради у Пожаревцу и са 
љубављу помаже младима у савладавању првих корака 
у ликовној уметности. 
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