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Ирфан Хорозовић

Интервју: Ирфан Хорозовић

Разговор с Ирфаном Хорозовићем 

поводом 50 година књижевног стваралаштва

Постоје књижевности које су богате јер имају велики број писаца, а има и оних које су 

богате јер имају писца који је обухватио готово цијелу повијест те књижевности, који је у 

њу унио нове парадигме, успоставио нове поетике, као што је то случај са Ирфаном 

Хорозовићем, писцем границе, тзв. трећега простора, писцем који је својим опусом 

обухватио чак три књижевна правца, двије епохе, заокружујући модернизам (ликовима 

који су попут великих европских модернистичких ликова), зачињући постмодернизам 

(кратким причама, али и романескном литературом) у босанскохерцеговачкој 

књижевности, али и у јужнославенској интерлитерарној заједници. Да би се нагласила 

сва вриједност овога писца, његова рецепција у хрватској и босанскохерцеговачкој 

књижевности, требало би пуно више простора него што омогућује овај дијалог. Стога, 

овом приликом истичемо три битна догађаја (излазак нових романа, књижевна 

награда, годишњица). Наиме, 2016. године Ирфан Хорозовић објављује чак два романа, 

Соколаров сонет у Сарајеву и Алфир у Загребу. Годину дана касније, добитник је награде 

"25. новембар" коју додјељује часопис Став. Уз то, ове године Хорозовић обиљежава и 

јубиларних 50 година књижевног стваралаштва. Поводом тога, али и изласка нових 

романа разговарали смо с овим већ канонизираним босанскохерцеговачким писцем. 

Добитник сте награде ''25. новембар''. Награда је значајна из више разлога, а наравно 

најважнији је онај да награда слави државност БиХ, али на неки начин и заокружује јубилеј 

Вашег деценијског стваралаштва. Колико је важна ова врста награде за једнога писца? 

Награде указују на дјело. У овом случају на читав опус. То је нешто што одувијек постоји. 

Антички трагичари су се натјецали за награде. Пјесници су, у разним временима и на 

различитим мјестима награђивани. Догађале су се притом ствари које се догађају и 

данас (славодобитници без дјела, потом они који нису овјенчани иако су требали бити, 

накнадна награда која све то потврђује, живот као награда за најљепшу љубавну 

пјесму...). Награду за животно дјело није уобичајено неколико пута добити. Бар не ону 

која то предвиђа. Зато је то сигурно значајно. Међутим, највећа награда је она у духу 

читача. И то је нешто што се никад неће промијенити.

Многи су збирку прича/роман Талхе или Шедрвански врт схватили као наговјештај 

постмодернизма у хрватској и босанскохерцеговачкој књижевности, што је тачно. 

Интервју

Највећа награда за писца 
је она у духу читача
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Међутим, многи су то назвали борхесовском прозом, мада су хрватски фантастичари 

(као што то доказују Велимир Висковић и Јурица Павичић) до пријевода Борхеса дошли тек 

касније. Тако закључујемо да се до истих особина дошло на друге начине (конкретно у 

Вашој поетици се препознају други аутори, али само као колаж размишљања 

укомпонираних у Ваше, од чега сте добили оригинална, јединствена дјела.) Можемо ли то 

назвати стањем духа?

Наравно. Дух је нешто због чега смо се нас неколико и препознали, те почели дружити. 

Била је то нека врста књижевне школе. Дружили смо се, читали, разговарали и – 

објављивали. То је била нека опћа визија књижевности. Што се тиче назива за 

генерацију, истина је да смо понешто знали о Борхесу. На основу неколико прича 

објављених у значајној едицији Метаморфозе. Знао сам и за његову поезију, из 

разнородне периодике – чак се и дотакнуо ње у једном тексту у Студентском листу (у 

којем сам тад писао). Нисмо, међутим, знали тад за оног Борхеса за којег се везује 

посебно виђење књижевности. Оно које се више може ишчитавати из његових огледа, 

него из прича. Приче су му једним дијелом мисао у сликама, скривени оглед. Борхес је 

коначно постао знак генерације, име. Борхесовци. Захваљујући Љерки Мифки и њеним 

опаскама, те посебно Бранимиру Донату који је своје огледе управо тако и насловљавао. 

То су, данас, чињенице. Чињенице су и то да су нас звали и друкчије: Фантастичари, 

Фантастички дечки... Сам Борхес би вјероватно пронашао прикладно мјесто за ту 

генерацију у својој Бабилонској библиотеци.

Талхе су чудо у мом животу. Почео сам их исписивати (свјесно/несвјесно) као свједочење 

о нечему што сам некад негдје проживио.

Константна особина Ваших дјела јесте препознавање. Међутим, из дјела у дјело то 

препознавање има своје обиљежје. Препознавање (само/спознаја ликова) је другачија у 

првој фази стваралаштва (нпр. они се могу препознати у простору), другачије у 

антиратној прози (ту не успијевају успоставити конекцију с већ разрушеним 

просторима), а другачија у новијим романима (ту се покушавају спознати у старим 

просторима). Јесте ли као мотив дјела циљано узели препознавање или се оно наметнуло 

као нужно у временима у којима сте живјели, односно у којима су се нашли протагонисти 

Ваших дјела? 

Све је на неки начин почело с именом – мојим именом. Околности су касније све то само 

потврђивале. С обзиром на истраживања (у причи, роману, чак и драми) то се искуство 

мијења, односно показује разнолика лица. Стога ми је било занимљиво виђење које сте 

исказали на Колоквију у оквиру Сарајевске зиме о три вида препознавања. Захвалан сам 

на тој минуциозној интуитивности.

Могао бих навести низ примјера који би ту тезу само обогатили, на посве 

непретенциозан начин.

Ратно стање донијело је нову поетику, међутим Ви сте и на том пољу постигли велики 

дио књижевних остварења. Знамо да фикција може заћи у дио приче (посебно 

идентитета) који факција не може ни приближно дочарати? Да ли то значи да ратно 

писмо представља документарну грађу, односно да може донијети истину у већој мјери 

него документи? 

Било је то једно од највећих искушења у мом животу. Све је познато, а ипак друкчије. Чак 

је и додир смрти у свему томе неподношљиво близак. Као кад видите неку разгледницу 

или на том истом мјесту јесте, удишете и размишљате шта ћете учинити. Читао сам 

поновно, у оловним ноћима, неке старе и познате књиге. Наједном сам их посве 

друкчије разумио. Питао сам се, сјећам се, док сам их читао, како сам их раније уопће 

могао разумјети. Без обзира да ли је била ријеч о неким филозофским текстовима или 

само о свједочењима (истинским или књижевним?!) о догађајима у нацистичким 

логорима или било којим другим логорима прије и послије њих. То је тај суптилни однос 

факције и фикције. Нека једноставна ситуација може казати више него томови 

чињеница, ма како оне увјерљиве биле. Никад то нећу заборавити. И ничег се у свему 

томе данас не сјећам изван једног невјероватног искуства – пресељеног живота у 

празнину.

Што се тиче писања, то је било посебно искушење стила. Никад раније станка, шутња 

или бјелина није имала у мом тексту већу вриједност. Вјерујем да је то била битна 

новина.

Француски теоретичар Мишел Фуко, затим Едвард Соџа, ову су епоху назвали епохом 

простора. Ви сте и прије тога осјетили ту важност простора. Нпр. приче У подрумима 

мога дједа и Као да се будим у воћњаку представљају парадигме за филозофију простора 

коју је донио Гастон Башлар у својој Поетици простора, до које, чини ми се, нисте такођер 

дошли? Колико се сјећам нашег усменог разговара од прије 5 година, за Башларову Поетику 

простора веже Вас и анегдота? 

Могло би се и тако казати. Заправо је ријеч о оном што сам казао кад сам почео читати 

Башлара (не само Поетику простора, него и друге његове књиге, Простор воштанице 

напримјер). У то сам вријеме већ био објавио неколико битних прича из Талха (У 

подрумима мог дједа, Чудновато путовање Ибрахима Талхе, Као да се будим у воћњаку, 

Врт...). Био сам фасциниран колико се то може препознати у Башларовим суптилним 

истраживањима. Зато сам једном казао, у друштву својих пријатеља, да је Башлар мој 

истински читач. Читач оног што сам желио дотакнути у својим причама. И смишљено 

сам то, с увјерењем, понављао. Није било без одјека, наравно. Стари филозоф у то 

вријеме није био међу нама. Осим у својим књигама, што је истинска његова присутност.

Роман Соколаров сонет враћа се повијести Босне. Кроз њега се доноси аутопредоџба и 

метапредоџба Босне средњега вијека. Тиме као да сте хтјели попунити празнине које су 

владале у босанскохерцеговачкој књижевности? Је ли накана редефинирање идентитета 

или његова потврда? 

То је једна од оних књига које дуго носите у себи. Између осталог, то је и књига 

подразумијевања. Зато је у њој релативно мало страница. Неке напросто нисам хтио 

исписати. Оставио сам их конгенијалном читачу. Да их исписује и обликује сам. 

Хисторијски и псеудохисторијски писци довијали су се и довијају се на различите 

начине: доводе у везу ликове који нису живјели у истом времену, ликови прескачу без 

објашњења из времена у вријеме, освјетљавају неки неважан случај као чвор читавог 

случаја – а све како би нашли упориште за разјашњење тезе с којом су заправо почели 

писати.

Помишљао сам и ја, у једном тренутку, како би било занимљиво књизи додати биљешке, 

гдје има невјероватних ствари. У коначници сам одустао, јер ми се учинило да би то била 

Интервју: Ирфан Хорозовић
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Међутим, многи су то назвали борхесовском прозом, мада су хрватски фантастичари 

(као што то доказују Велимир Висковић и Јурица Павичић) до пријевода Борхеса дошли тек 

касније. Тако закључујемо да се до истих особина дошло на друге начине (конкретно у 

Вашој поетици се препознају други аутори, али само као колаж размишљања 

укомпонираних у Ваше, од чега сте добили оригинална, јединствена дјела.) Можемо ли то 

назвати стањем духа?

Наравно. Дух је нешто због чега смо се нас неколико и препознали, те почели дружити. 

Била је то нека врста књижевне школе. Дружили смо се, читали, разговарали и – 

објављивали. То је била нека опћа визија књижевности. Што се тиче назива за 

генерацију, истина је да смо понешто знали о Борхесу. На основу неколико прича 

објављених у значајној едицији Метаморфозе. Знао сам и за његову поезију, из 

разнородне периодике – чак се и дотакнуо ње у једном тексту у Студентском листу (у 

којем сам тад писао). Нисмо, међутим, знали тад за оног Борхеса за којег се везује 

посебно виђење књижевности. Оно које се више може ишчитавати из његових огледа, 

него из прича. Приче су му једним дијелом мисао у сликама, скривени оглед. Борхес је 

коначно постао знак генерације, име. Борхесовци. Захваљујући Љерки Мифки и њеним 

опаскама, те посебно Бранимиру Донату који је своје огледе управо тако и насловљавао. 

То су, данас, чињенице. Чињенице су и то да су нас звали и друкчије: Фантастичари, 

Фантастички дечки... Сам Борхес би вјероватно пронашао прикладно мјесто за ту 

генерацију у својој Бабилонској библиотеци.

Талхе су чудо у мом животу. Почео сам их исписивати (свјесно/несвјесно) као свједочење 

о нечему што сам некад негдје проживио.

Константна особина Ваших дјела јесте препознавање. Међутим, из дјела у дјело то 

препознавање има своје обиљежје. Препознавање (само/спознаја ликова) је другачија у 

првој фази стваралаштва (нпр. они се могу препознати у простору), другачије у 

антиратној прози (ту не успијевају успоставити конекцију с већ разрушеним 

просторима), а другачија у новијим романима (ту се покушавају спознати у старим 

просторима). Јесте ли као мотив дјела циљано узели препознавање или се оно наметнуло 

као нужно у временима у којима сте живјели, односно у којима су се нашли протагонисти 

Ваших дјела? 

Све је на неки начин почело с именом – мојим именом. Околности су касније све то само 

потврђивале. С обзиром на истраживања (у причи, роману, чак и драми) то се искуство 

мијења, односно показује разнолика лица. Стога ми је било занимљиво виђење које сте 

исказали на Колоквију у оквиру Сарајевске зиме о три вида препознавања. Захвалан сам 

на тој минуциозној интуитивности.

Могао бих навести низ примјера који би ту тезу само обогатили, на посве 

непретенциозан начин.

Ратно стање донијело је нову поетику, међутим Ви сте и на том пољу постигли велики 

дио књижевних остварења. Знамо да фикција може заћи у дио приче (посебно 

идентитета) који факција не може ни приближно дочарати? Да ли то значи да ратно 

писмо представља документарну грађу, односно да може донијети истину у већој мјери 

него документи? 

Било је то једно од највећих искушења у мом животу. Све је познато, а ипак друкчије. Чак 

је и додир смрти у свему томе неподношљиво близак. Као кад видите неку разгледницу 

или на том истом мјесту јесте, удишете и размишљате шта ћете учинити. Читао сам 

поновно, у оловним ноћима, неке старе и познате књиге. Наједном сам их посве 

друкчије разумио. Питао сам се, сјећам се, док сам их читао, како сам их раније уопће 

могао разумјети. Без обзира да ли је била ријеч о неким филозофским текстовима или 

само о свједочењима (истинским или књижевним?!) о догађајима у нацистичким 

логорима или било којим другим логорима прије и послије њих. То је тај суптилни однос 

факције и фикције. Нека једноставна ситуација може казати више него томови 

чињеница, ма како оне увјерљиве биле. Никад то нећу заборавити. И ничег се у свему 

томе данас не сјећам изван једног невјероватног искуства – пресељеног живота у 

празнину.

Што се тиче писања, то је било посебно искушење стила. Никад раније станка, шутња 

или бјелина није имала у мом тексту већу вриједност. Вјерујем да је то била битна 

новина.

Француски теоретичар Мишел Фуко, затим Едвард Соџа, ову су епоху назвали епохом 

простора. Ви сте и прије тога осјетили ту важност простора. Нпр. приче У подрумима 

мога дједа и Као да се будим у воћњаку представљају парадигме за филозофију простора 

коју је донио Гастон Башлар у својој Поетици простора, до које, чини ми се, нисте такођер 

дошли? Колико се сјећам нашег усменог разговара од прије 5 година, за Башларову Поетику 

простора веже Вас и анегдота? 

Могло би се и тако казати. Заправо је ријеч о оном што сам казао кад сам почео читати 

Башлара (не само Поетику простора, него и друге његове књиге, Простор воштанице 

напримјер). У то сам вријеме већ био објавио неколико битних прича из Талха (У 

подрумима мог дједа, Чудновато путовање Ибрахима Талхе, Као да се будим у воћњаку, 

Врт...). Био сам фасциниран колико се то може препознати у Башларовим суптилним 

истраживањима. Зато сам једном казао, у друштву својих пријатеља, да је Башлар мој 

истински читач. Читач оног што сам желио дотакнути у својим причама. И смишљено 

сам то, с увјерењем, понављао. Није било без одјека, наравно. Стари филозоф у то 

вријеме није био међу нама. Осим у својим књигама, што је истинска његова присутност.

Роман Соколаров сонет враћа се повијести Босне. Кроз њега се доноси аутопредоџба и 

метапредоџба Босне средњега вијека. Тиме као да сте хтјели попунити празнине које су 

владале у босанскохерцеговачкој књижевности? Је ли накана редефинирање идентитета 

или његова потврда? 

То је једна од оних књига које дуго носите у себи. Између осталог, то је и књига 

подразумијевања. Зато је у њој релативно мало страница. Неке напросто нисам хтио 

исписати. Оставио сам их конгенијалном читачу. Да их исписује и обликује сам. 

Хисторијски и псеудохисторијски писци довијали су се и довијају се на различите 

начине: доводе у везу ликове који нису живјели у истом времену, ликови прескачу без 

објашњења из времена у вријеме, освјетљавају неки неважан случај као чвор читавог 

случаја – а све како би нашли упориште за разјашњење тезе с којом су заправо почели 

писати.

Помишљао сам и ја, у једном тренутку, како би било занимљиво књизи додати биљешке, 

гдје има невјероватних ствари. У коначници сам одустао, јер ми се учинило да би то била 
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објашњења текста романа. Некоме потребна, некоме нису. Истински читач може 

пронаћи у релевантној хисторијској литератури много занимљивих ствари које 

припадају простору романа. Нису исписане, али су ту као нека врста скривеног сјећања.

Алфир, који излази исте године тематизира сасвим други свијет, чак и на разини нарације 

се разликује од свих досадашњих. Рекла бих да је то врста лирског романа, а истовремено 

се наставља поетичка линија романа Реа, само сада у новој поетици. Рекла бих да овим 

романом начињете поетику тзв. нове осјећајности? 

Завршавао сам тај рукопис у тјескобним данима своје медицинске магле. Он се у 

коначној верзији доима као поема. Бар ја тако осјећам. То кореспондира с оним што сте 

казали у питању. Истодобно, то је била нека моја битка за себе, готово бих казао побједа. 

Наравно, рукопис је постојао годинама раније. И мијењао се у својим могућностима кад 

год бих га дотакнуо. Осјећао сам у њему један облик живота с којим сам се у животу 

неколико пута сусретао. И сваки пут био изненађен оним што би из тог облика 

проговорило. Као и у Соколаровом сонету, брисање и одсутност многих чињеница 

(књижевних и стварносних) довели су текст у простор нове збиље. Немам ништа против 

назива нова осјећајност.

Дубравка Ораић Толић, а под утјецајем неколицине постмодернистичких теоретичара, 

виртуално доба преноси и у књижевност. Је ли виртуално доба пријетња књижевности? 

Хоће ли нестати традиционална библиотека (оне библиотеке у којима је бит, како сте 

то приказали и у неким својим дјелима)? 

Свијет нас увијек изненађује. Сјећам се оних давних дана кад сам први пут чуо за смрт 

књиге, јер је на друге начине доступан текст. Сви су обзнањивали крај Гутенбергове ере 

(која се сматра за доба књиге, иако је књига постојала прије покретних слова, чак и у 

усменој верзији). Говорио сам тад да компјутер, ма колико књига било скривено у њему, 

не можете ставити под јастук након читања. И наставити читање у сну. Данас је, наравно, 

и то могуће. С друге стране, наступило је доба посебних, библиофилских издања, која 

књигама дају дигнитет нечег посебног, далеко од предмета испуњених текстом.

Данас свако објављује. Објављује се све. Интернет као да је дао могућност да се постане 

славан преко ноћи, готово у једној минути након постављања (свакако површног и 

сумњивог) текста/поста? А једина (пр)оцјена тих текстова јесте број "лајкова". Након 

тога слиједи слава, егоизам, неподношљиво лицемјерство новокомпонованог умјетника. 

Гдје ће нас то одвести? Како томе стати на крај? 

Хисторија књижевности је испуњена таквим примјерима. Многи су добри писци били 

заборављени. А епигони и плагијатори слављени. Ко је био Син-леке-унини за којег се 

вјерује да је написао Гилгамеша? При оваквим размишљањима увијек помислим на 

писца који се зове Франсоа Рабле којега је његово сјајно дјело вратило из неоправданог 

заборава. Шта знамо о Агатону? Мање-више само оно што су други о њему говорили. Јер 

од дјела се готово ништа није сачувало.

Насупрот томе, многе књижевно и цивилизацијски значајне књиге чији су писци 

непознати живе по своме. И ништа их у томе омета.

Можемо ли ускоро очекивати нешто испод вашега пера, можда баш у овој јубиларној 

години? Када је у питању Ваш опус, хоризонт очикивања је велик и шири се и ван БиХ, па чак 

и ван региона?

Пишем колумну чија колонада све више личи на необичну књигу. Ступац до ступца – 

дрворед. У прољеће као да је процвјетао. Такођер, у радионици има још старих, 

необјављених текстова. Драма. Изведених или не. Разноразних огледа. Пјесничких 

путописа. Чак и роман. Остало је још рукописа којима се још увијек бавим, а нисам их, из 

разноразних разлога, довршио. Могуће је да ће из тог старог лабораторија никнути и 

нешто посве ново. 

Разговарала: Шехерзада Џафић 

Интервју: Ирфан Хорозовић
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Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Душан Сабо (Нови Сад, 1951.)

Након бурног школовања, умјетничку каријеру 

започиње представом (текст и режија) Нема везе – 

зезамо се! У бројним студентским и културно-научним 

часописима наредних година пише критике и есеје. 

На Факултету драмских уметности у Београду студира 

режију, гдје лабораторијски истражује могућности 

глуме. Дипломски рад Молијеров Дон Јуан (Ujvideki 

S z i n h a z ) .  У  С а н к т  П е те р б у р г у  ( Л е њ и н г р а д ) 

специјализира рад са глумцем у класичној комедији. 

Доласком у Сарајево 1980. снима телевизијске 

филмове Ратни хљебови  и Дан, дани Неџада К.  У 

међувремену снима више телевизијских серија о 

модерној умјетности, објављује научне радове у 

бројним часописима у региону и иностранству. 1986. 

снима Прљави филм, затим 1989. према сопственом 

роману Секс, партијски непријатељ Н°1. Рат дочекује и 

остаје у Сарајеву до половине 1993. када одлази у Париз. Тамо наставља даљњи 

научни рад у области педагогије глуме. Магистрира и докторира, што резултира 

уџбеником режије Traité de mise en scène – méthode des actions scèniques paradoxales 

(Харматан 2000.) Аутор је у Француској неколико радионица за образовање у 

драмској уметности. 2014. објављује есеј Браћо Срби, шта вам бре би?!  

(Шахинпашић).
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Јасна Шамић

� � � � �
Кад погледам у небо, знам да историја не постоји, писао је Сиоран (Cioran). Нажалост, 

многи људи готово никад не дижу поглед даље од својих мобитела и неких медијских 

звијезда, неспособни да релативизирају, не гледају у небу, него у свој новчаник, и не 

занима их што човјек није ништа у погледу на небеска пространства, на вјечност.

А шта су мислили француски студенти кад су се 1968. побунили против ауторитета свих 

врста, па и против својих професора, и конформизма опћенито? 

У то доба сам била гимназијалка, и не само да нисам имала појма шта тај покрет значи, 

иако ми је отац био декан на Филозофском факултету у Сарајеву, у том часу и покушавао 

умирити сарајевске студенте који су се такођер побунили, него ме такве ствари тада нису 

уопште занимале. Оно што ме је занимало, била је опћенито литература и поезија, и 

гледање у небо. Од дјетињства сам слушала мајчину мајку која је читала многе, па чак и 

филозофске књиге, и непрестано понављала: „човјек није ништа“; ту мудрост, као једину 

истину сам запамтила и усвојила, прије него што сам завољела Сиорана, и друге 

филозофе. Већина мојих вршњака, наиме, била је попут мене – аполитична. Кад су 

избиле побуне, на улице Сарајева сам ипак изашла из радозналости, а не из 

солидарности са студентима, и једва сам избјегла батине милиције. 

Године 2008, указала ми се прилика да за Сарајевску зиму, која је обиљежавала 

четрдесетогодишњицу маја 68, и босанску Федералну ТВ, направим филм о овим 

студентским побунама 1968, и то сам и урадила. Једночасовни документарац сам 

назвала Quo Vadis 68 Pariz Sarajevo. У њему сам показала паралелно збивања те 1968, и у 

Паризу и у Сарајеву  и оно што се десило касније. ,

 

Све до тада, данас ипак мање, овај покрет био је и даље актуелан у Француској. Године 

2007. Никола Саркози је изјавио у медијима да треба окончати једном за свагда са мајем 

68. У том часу штрајкови студената и жељезница паралисали су земљу.

 

Оно што сам ја касније сазнала о том покрету, било је да су многи шездесетосмаши 

постали касније врло познати у Француској, и заузели врло важна мјеста у друштву, 

поставши неизбјежан дио естаблишмента. Али оно што ми је била потпуна 

непознаница, био је разлог студентских побуна у бившој Југославији, односно у 

Сарајеву. О томе, до мога филма QUO VADIS 68, нико није никад ништа ни писао, нити је 

истраживао тај период. 

 И још више од узрока, занимале су ме посљедице које су, и у Француској и у бившој 

Југославији, посебно у Босни, оставили ови догађаји. У мом филму су ми саговорници 

били бројни интелектуалци, било да су они били директни учесници, или пасивни 

Сјећање на МАЈ '68.

свједоци тих догађаја. Са оним најважнијим шездесетосмашима, као и самим вођом 

побуне Даниjелом Кон-Бендитом (Daniel Cohn-Bendit) направила сам интервјуе за свој   

филм. Од наших људи ту су били Здравко Гребо, Предраг Матвејевић, Стеван Тонтић, 

Здравко Ђуричић, Марко Вешовић и многи други.

Шетајући се улицама Париза много година након маја 68, мјестима која симболизирају 

тај догађај, мислила сам и даље, попут већине мојих суграђана, да су се Французи 

побунили против раја. А рај, као што се зна, раван је досади. 

У вези са досадом, и мајски графити су нас упозоравали да је „досада контраре-

волуционарна“, па су француски студенти скандирали: „Не желимо свијет у којој је 

сигурност да не умремо од глади замијењена ризиком да умремо ода досаде… Радници 

свих земаља, забављајте се!“

Много више разлога за побуну било је код нас, у тој „касарни без слободе“, како би рекли 

студенти Сорбоне. (Да не спомињемо садашњу ситуацију.) А покрет се десио управо у 

тренутку када није уопште била лоша ситуација у земљама у којима до њега дошло, 

нарочито у Француској. 

Ипак ствари нису тако једноставне. Људско биће увијек има разлога да се побуни у 

друштву.

Зато је важно да се опет подсјетимо: 

Почетак године 1968. изгледа врло баналан у Француској. Нова година је најавила 

гламурозан и фриволан период, отјеловљен цвркутом најновије богиње: Брижит Бардо. 

Њој је посвећен цјеловечерњи новогодишњи програм.

А ипак, само неколико мјесеци након тога, долази до хаоса. Становници су 

незадовољни, а то незадовољство ће прво изразити студенти при крају школске године.

Студентска побуна је, уствари, почела прије тога у Америци, а у Европи, у Прагу и 

Берлину. И ако су чешки студенти захтијевали више слободе, шта су тражили париски? 

Претворити сан у стварност? Сан је стварност, одговарали су студенти.

Повод за побуну у Паризу био је Универзитет у Нантеру. Пари Мач (Paris Match) ће 

писати:

„Двадесет другог марта, група обијесних студената, окупира амфитеатар да би 

извијестила о свом револуционарном програму. На челу: млади социолог њемачког 

поријекла Данијел Кон-Бендит.“ Поводом отварања новог спортског центра, министар 

за младе и за спорт посјетио је Универзитет. Данијел Кон-Бендит га дочекује са 

педесетак „обијесних“ и изјављује: 

„Изградња спортског центра је хитлеровска метода, намијењена да усмјери младе 

према спорту да би их одвратила од стварних проблема, док је најважније осигурати 

здрав сексуални живот студената.“

Предавања у Нантеру су обустављена. Студенти се селе на Сорбону. 

Сутрадан ће комунистички лист Humanité напасти „њемачког анархисту Даниjела Кон- 

Бендита“, исмијавајући „револуционарне буржујске синове који ће убрзо успавати свој 

пламен да би управљали предузећима својих татица и експлоатисали раднике“.

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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звијезда, неспособни да релативизирају, не гледају у небу, него у свој новчаник, и не 

занима их што човјек није ништа у погледу на небеска пространства, на вјечност.

А шта су мислили француски студенти кад су се 1968. побунили против ауторитета свих 

врста, па и против својих професора, и конформизма опћенито? 

У то доба сам била гимназијалка, и не само да нисам имала појма шта тај покрет значи, 

иако ми је отац био декан на Филозофском факултету у Сарајеву, у том часу и покушавао 

умирити сарајевске студенте који су се такођер побунили, него ме такве ствари тада нису 

уопште занимале. Оно што ме је занимало, била је опћенито литература и поезија, и 

гледање у небо. Од дјетињства сам слушала мајчину мајку која је читала многе, па чак и 

филозофске књиге, и непрестано понављала: „човјек није ништа“; ту мудрост, као једину 

истину сам запамтила и усвојила, прије него што сам завољела Сиорана, и друге 

филозофе. Већина мојих вршњака, наиме, била је попут мене – аполитична. Кад су 

избиле побуне, на улице Сарајева сам ипак изашла из радозналости, а не из 

солидарности са студентима, и једва сам избјегла батине милиције. 

Године 2008, указала ми се прилика да за Сарајевску зиму, која је обиљежавала 

четрдесетогодишњицу маја 68, и босанску Федералну ТВ, направим филм о овим 

студентским побунама 1968, и то сам и урадила. Једночасовни документарац сам 

назвала Quo Vadis 68 Pariz Sarajevo. У њему сам показала паралелно збивања те 1968, и у 

Паризу и у Сарајеву  и оно што се десило касније. ,

 

Све до тада, данас ипак мање, овај покрет био је и даље актуелан у Француској. Године 

2007. Никола Саркози је изјавио у медијима да треба окончати једном за свагда са мајем 

68. У том часу штрајкови студената и жељезница паралисали су земљу.

 

Оно што сам ја касније сазнала о том покрету, било је да су многи шездесетосмаши 

постали касније врло познати у Француској, и заузели врло важна мјеста у друштву, 

поставши неизбјежан дио естаблишмента. Али оно што ми је била потпуна 

непознаница, био је разлог студентских побуна у бившој Југославији, односно у 

Сарајеву. О томе, до мога филма QUO VADIS 68, нико није никад ништа ни писао, нити је 

истраживао тај период. 

 И још више од узрока, занимале су ме посљедице које су, и у Француској и у бившој 

Југославији, посебно у Босни, оставили ови догађаји. У мом филму су ми саговорници 

били бројни интелектуалци, било да су они били директни учесници, или пасивни 

Сјећање на МАЈ '68.

свједоци тих догађаја. Са оним најважнијим шездесетосмашима, као и самим вођом 

побуне Даниjелом Кон-Бендитом (Daniel Cohn-Bendit) направила сам интервјуе за свој   

филм. Од наших људи ту су били Здравко Гребо, Предраг Матвејевић, Стеван Тонтић, 

Здравко Ђуричић, Марко Вешовић и многи други.

Шетајући се улицама Париза много година након маја 68, мјестима која симболизирају 

тај догађај, мислила сам и даље, попут већине мојих суграђана, да су се Французи 

побунили против раја. А рај, као што се зна, раван је досади. 

У вези са досадом, и мајски графити су нас упозоравали да је „досада контраре-

волуционарна“, па су француски студенти скандирали: „Не желимо свијет у којој је 

сигурност да не умремо од глади замијењена ризиком да умремо ода досаде… Радници 

свих земаља, забављајте се!“

Много више разлога за побуну било је код нас, у тој „касарни без слободе“, како би рекли 

студенти Сорбоне. (Да не спомињемо садашњу ситуацију.) А покрет се десио управо у 

тренутку када није уопште била лоша ситуација у земљама у којима до њега дошло, 

нарочито у Француској. 

Ипак ствари нису тако једноставне. Људско биће увијек има разлога да се побуни у 

друштву.

Зато је важно да се опет подсјетимо: 

Почетак године 1968. изгледа врло баналан у Француској. Нова година је најавила 

гламурозан и фриволан период, отјеловљен цвркутом најновије богиње: Брижит Бардо. 

Њој је посвећен цјеловечерњи новогодишњи програм.

А ипак, само неколико мјесеци након тога, долази до хаоса. Становници су 

незадовољни, а то незадовољство ће прво изразити студенти при крају школске године.

Студентска побуна је, уствари, почела прије тога у Америци, а у Европи, у Прагу и 

Берлину. И ако су чешки студенти захтијевали више слободе, шта су тражили париски? 

Претворити сан у стварност? Сан је стварност, одговарали су студенти.

Повод за побуну у Паризу био је Универзитет у Нантеру. Пари Мач (Paris Match) ће 

писати:

„Двадесет другог марта, група обијесних студената, окупира амфитеатар да би 

извијестила о свом револуционарном програму. На челу: млади социолог њемачког 

поријекла Данијел Кон-Бендит.“ Поводом отварања новог спортског центра, министар 

за младе и за спорт посјетио је Универзитет. Данијел Кон-Бендит га дочекује са 

педесетак „обијесних“ и изјављује: 

„Изградња спортског центра је хитлеровска метода, намијењена да усмјери младе 

према спорту да би их одвратила од стварних проблема, док је најважније осигурати 

здрав сексуални живот студената.“

Предавања у Нантеру су обустављена. Студенти се селе на Сорбону. 

Сутрадан ће комунистички лист Humanité напасти „њемачког анархисту Даниjела Кон- 

Бендита“, исмијавајући „револуционарне буржујске синове који ће убрзо успавати свој 

пламен да би управљали предузећима својих татица и експлоатисали раднике“.
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Полиција је евакуисала Сорбону. Неки очевици су тврдили да је за општи хаос у земљи 

управо крива полиција која је интервенисала, и то на најгрубљи начин. 

Долази до демонстрација у Латинској Четврти, до барикада, хапшења, рањених. Студентима 

ће се напокон придружити и комунисти и радници. Долази до генералног штрајка. 

Догађаји ‘68. обиљежит ће не само Француску него и цијелу Европу.

За тај период се каже да је то склоп околности, више него што је био неки програм. 

Занимљиво је да је тај покрет одјекнуо у цијелом свијету, и да се никад сличан није више 

поновио.

Неки од мојих саговорника за филм QuoVadis 68 Pariz Sarajevo који су били и учесници 

побуне, тврдили су да су знали за Прашко прољеће и побуну у Прагу, иако се 

информације нису тако брзо преносиле као данас. Оно што је њима првенствено 

сметало, јесте што је Де Гол (De Gaulle) остао толико дуго на власти. „Десет година – што је 

превише, превише је!“ Бернар Ламбер, писац, у то доба студент, није знао одговорити, 

као нико други, зашто је тај покрет имао успјеха на цијелој земаљској кугли, али је 

мислио да су Французи били политизирани посебно догађајима који су се прије тога 

збили у Алжиру, и то путем највећег синдиката UNEF-a. 

Кон-Бендит тврди да је већ у то доба био у контакту са студентима из Берлина, знао је шта 

се дешава у Варшави, као и у САД-у. По њему је мај 68. био револт цијеле једне 

генерације након Другог свјетског рата, с визијом и концептом живота различитим од 

генерације која је претходно ратовала. 

Синеаст Ромен Гупил (Romain Goupil) био је веома млад у то доба, али је ипак узео 

учешћа у догађајима ‘68. „Кад кажем ‘68, ја мислима на 1966, на цијелу једну генерацију 

која је већ била мобилисана у школи око свега што се тада догађало. Другим ријечима, 

то је генерација која је насљедник многих историјских догађаја тог доба, а првенствено 

рата у Алжиру, тортура, питања колаборације за вријеме Другог свјетског рата и сличних 

догађаја модерне историје. Ми смо насљедници свих тих расправа које су се водиле од 

1789… Наше противљење рату у Вијетнаму доводи нас до радикализације, наша девиза 

постаје да ће ослободилачки рат у Алжиру (FNL) побиједити, да ће Вијетнам побиједити… 

Радикални смо у вези са револуцијом. Ми смо за револуцију! Жељели смо промијенити 

свијет, остварити оно о чему су сањали бољшевици а нису остварили. Припадали смо 

троцистичкој струји и били нетолерантни, мислили смо да смо власници истине“, рекао 

ми је у микрофон овај француски синеаст који је такође напоменуо да је мај 68. био за 

њих идеална прилика да остваре своје снове. Доста им је било оне „вертикале“ коју су 

називали „3 П“ : patron papa police (Три П : Послодавац, Патер фамилијас, Полиција).

Ставови оних старијих учесника у мајским догађајима били су мање радикални, а таква 

је била и партија СПУ Мишела Рокара (Michel Rocard), који је иначе био присталица 

југословенске самоуправе. Морис Лазар, у то вријеме четрдестогодишњак, члан SPU-a, 

који је напустио Социјалистичку партију због неслагања с њеним ставом у вези с ратом у 

Алжиру, каже да је мајска побуна била хетероген покрет, а да би се он разумио, треба 

знати да је њему претходио покрет против вијетнамског и алжирског рата. Троцкисти, 

као Ален Кривин (Alain Krivin), и данас активан, са догматским погледом на свијет, 

видјели су те догађаје као нову револуцију, и вјеровали да је ријеч о револуцији. На 

студентски покрет, накалемио се раднички са својим штрајковима, и то је био разлог 

његове масивности, мисли Лазар који даље тврди: „Сањајући о остварењу својих 

циљева, покрету су се придружили и комунисти, а њихови захтјеви су били 

традиционални захтијеви радника за повећањем плата, док су студенти хтјели 

мијењати свијет. Радило се, према томе о два различита аспекта истог покрета. А оно 

што се нагло десило, јесте да је дошло до слободе говора; иако нисмо живјели у 

диктатури, свима је већ било доста ауторитативне Де Голове власти. Слободе су у ствари 

биле пригушене том ауторитативном влашћу.“

Кад погледамо архивске снимке из тог доба, видјет ћемо и чути да многи свједоци маја 

68. слично говоре, док ће неки од њих истаћи чак и то да су живјели у „полицијској 

држави“, која се показала посебно неславном у овим догађањима. Зато су и слогани које 

су узвикивали и носили побуњеници, гласили често: „Доље полицијски режим. Ми 

славимо социјализам, наставимо са борбом.“ 

И Кон-Бендит мисли да се покрет развио као одговор на силу коју је полиција 

употријебила против побуњеника, што је изазвало побуну цијелог друштва, а „све се 

десило спонтано, без програма. Нико ту ништа није био програмирао“.

Између осталих, побунили су се и режисери и глумци, и уопште сви позоришни и 

филмски радници. Кански фестивал је такођер отказан, претворен у трибину против 

конформизма и многих других неправилности у том домену. 

На улази у Театар Одеон писало је: „Кад народна скупштина постане буржујска, сва 

буржујска позоришта треба да постану народна.“ 

 

Кристиан Балтос (Christian Baltauss), у то доба глумац театра Шајо, говорио ми је да је сам 

био врло збуњен свим догађајима, које је сматрао надасве надреалистичним, али и 

романтичним. „Као умјетник, ја се нисам осјећао лишен слободе, напротив. Лично сам 

се био изборио за слободе, али је овај покрет отворио простора за слободе и на 

националном, а не само на индивидуалном нивоу. Односи међу људима више никад 

нису били исти као раније, као ни хијерархија која је до тада владала. За мене је Театар 

Одеон био нешто посебно јер је имао везе с мојом професијом глумца. Било је ту и 

разбијања, крађе костима … Жан Луј-Баро ( Jean-Louis Barreaut), директор тог позоришта, 

добио је отказ. За мене ништа од тог што се десило није било лако, јер сам управо био 

добио посао, играо сам у представи Ромео и Јулија, а одједном је све стало.“

„Живот у Француској је био лагодан“, каже Винка Вуманс (Vinca Vumans), која је 

поријеклом из Котора а на Сорбони је у то доба уписала докторат из социологије код 

славног филозофа и социолога Рејмона Арона (Raymond Aron), кога је сматрала 

интелектуално храбријим од осталих. „У Француској су сви лако добивали посао након 

студија, као и станове. Све је било приступачно, али људи нису били занимљиви. 

Навикла у Југославији на велике контрасте, на грубијане и бахате особе, с једне стране, и 

изванредне људе, праве аристократе духа, с друге стране, у Француској ми се све чинило 

осредње и досадно. Одлазећи на Сорбону, видјела сам поворку која се креће. Ушла сам у 

двориште Сорбоне, и шта сам угледала: портрете Маркса, Че Геваре, Мао Це Тунга… Тад 

сам схватила који су то студентски идоли. Па то су били криминалци, који су изазвали 

толико страдања у свијету! Побуњеници 68. су за мене били људи који су били за 
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превише, превише је!“ Бернар Ламбер, писац, у то доба студент, није знао одговорити, 

као нико други, зашто је тај покрет имао успјеха на цијелој земаљској кугли, али је 

мислио да су Французи били политизирани посебно догађајима који су се прије тога 

збили у Алжиру, и то путем највећег синдиката UNEF-a. 

Кон-Бендит тврди да је већ у то доба био у контакту са студентима из Берлина, знао је шта 

се дешава у Варшави, као и у САД-у. По њему је мај 68. био револт цијеле једне 

генерације након Другог свјетског рата, с визијом и концептом живота различитим од 

генерације која је претходно ратовала. 

Синеаст Ромен Гупил (Romain Goupil) био је веома млад у то доба, али је ипак узео 

учешћа у догађајима ‘68. „Кад кажем ‘68, ја мислима на 1966, на цијелу једну генерацију 

која је већ била мобилисана у школи око свега што се тада догађало. Другим ријечима, 

то је генерација која је насљедник многих историјских догађаја тог доба, а првенствено 

рата у Алжиру, тортура, питања колаборације за вријеме Другог свјетског рата и сличних 

догађаја модерне историје. Ми смо насљедници свих тих расправа које су се водиле од 

1789… Наше противљење рату у Вијетнаму доводи нас до радикализације, наша девиза 

постаје да ће ослободилачки рат у Алжиру (FNL) побиједити, да ће Вијетнам побиједити… 

Радикални смо у вези са револуцијом. Ми смо за револуцију! Жељели смо промијенити 

свијет, остварити оно о чему су сањали бољшевици а нису остварили. Припадали смо 

троцистичкој струји и били нетолерантни, мислили смо да смо власници истине“, рекао 

ми је у микрофон овај француски синеаст који је такође напоменуо да је мај 68. био за 

њих идеална прилика да остваре своје снове. Доста им је било оне „вертикале“ коју су 

називали „3 П“ : patron papa police (Три П : Послодавац, Патер фамилијас, Полиција).

Ставови оних старијих учесника у мајским догађајима били су мање радикални, а таква 

је била и партија СПУ Мишела Рокара (Michel Rocard), који је иначе био присталица 

југословенске самоуправе. Морис Лазар, у то вријеме четрдестогодишњак, члан SPU-a, 

који је напустио Социјалистичку партију због неслагања с њеним ставом у вези с ратом у 

Алжиру, каже да је мајска побуна била хетероген покрет, а да би се он разумио, треба 

знати да је њему претходио покрет против вијетнамског и алжирског рата. Троцкисти, 

као Ален Кривин (Alain Krivin), и данас активан, са догматским погледом на свијет, 

видјели су те догађаје као нову револуцију, и вјеровали да је ријеч о револуцији. На 

студентски покрет, накалемио се раднички са својим штрајковима, и то је био разлог 

његове масивности, мисли Лазар који даље тврди: „Сањајући о остварењу својих 

циљева, покрету су се придружили и комунисти, а њихови захтјеви су били 

традиционални захтијеви радника за повећањем плата, док су студенти хтјели 

мијењати свијет. Радило се, према томе о два различита аспекта истог покрета. А оно 

што се нагло десило, јесте да је дошло до слободе говора; иако нисмо живјели у 

диктатури, свима је већ било доста ауторитативне Де Голове власти. Слободе су у ствари 

биле пригушене том ауторитативном влашћу.“

Кад погледамо архивске снимке из тог доба, видјет ћемо и чути да многи свједоци маја 

68. слично говоре, док ће неки од њих истаћи чак и то да су живјели у „полицијској 

држави“, која се показала посебно неславном у овим догађањима. Зато су и слогани које 

су узвикивали и носили побуњеници, гласили често: „Доље полицијски режим. Ми 

славимо социјализам, наставимо са борбом.“ 

И Кон-Бендит мисли да се покрет развио као одговор на силу коју је полиција 

употријебила против побуњеника, што је изазвало побуну цијелог друштва, а „све се 

десило спонтано, без програма. Нико ту ништа није био програмирао“.

Између осталих, побунили су се и режисери и глумци, и уопште сви позоришни и 

филмски радници. Кански фестивал је такођер отказан, претворен у трибину против 

конформизма и многих других неправилности у том домену. 

На улази у Театар Одеон писало је: „Кад народна скупштина постане буржујска, сва 

буржујска позоришта треба да постану народна.“ 

 

Кристиан Балтос (Christian Baltauss), у то доба глумац театра Шајо, говорио ми је да је сам 

био врло збуњен свим догађајима, које је сматрао надасве надреалистичним, али и 

романтичним. „Као умјетник, ја се нисам осјећао лишен слободе, напротив. Лично сам 

се био изборио за слободе, али је овај покрет отворио простора за слободе и на 

националном, а не само на индивидуалном нивоу. Односи међу људима више никад 

нису били исти као раније, као ни хијерархија која је до тада владала. За мене је Театар 

Одеон био нешто посебно јер је имао везе с мојом професијом глумца. Било је ту и 

разбијања, крађе костима … Жан Луј-Баро ( Jean-Louis Barreaut), директор тог позоришта, 

добио је отказ. За мене ништа од тог што се десило није било лако, јер сам управо био 

добио посао, играо сам у представи Ромео и Јулија, а одједном је све стало.“

„Живот у Француској је био лагодан“, каже Винка Вуманс (Vinca Vumans), која је 

поријеклом из Котора а на Сорбони је у то доба уписала докторат из социологије код 

славног филозофа и социолога Рејмона Арона (Raymond Aron), кога је сматрала 

интелектуално храбријим од осталих. „У Француској су сви лако добивали посао након 

студија, као и станове. Све је било приступачно, али људи нису били занимљиви. 

Навикла у Југославији на велике контрасте, на грубијане и бахате особе, с једне стране, и 

изванредне људе, праве аристократе духа, с друге стране, у Француској ми се све чинило 

осредње и досадно. Одлазећи на Сорбону, видјела сам поворку која се креће. Ушла сам у 

двориште Сорбоне, и шта сам угледала: портрете Маркса, Че Геваре, Мао Це Тунга… Тад 

сам схватила који су то студентски идоли. Па то су били криминалци, који су изазвали 

толико страдања у свијету! Побуњеници 68. су за мене били људи који су били за 
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деструкцију и ни за шта друго. То су били незадовољници и насилници. Покушали су 

увући у свој покрет комунисте и раднике, али нису успјели јер су ови посљедњи били 

потпуно дезоријентисани. Они су чекали наредбе из Москве, које нису стизале.“ 

Да, и Кон-Бендиту су замјерали да је био буржујски син, што он никад није ни крио, па ни 

мени пред камерама. „То је тачно“, рекао ми је, „али ја сам био син оних који су морали 

бјежати из Њемачке 1933. године, и мене се не тичу те марксистичке и псеудо-

марксистичке приче. Ја сам био један међу хиљадама оних који је прије осталих видио 

шта се догађа, што ми је помогло да постанем 'разглас'. Тачно је и то да сам након 

неколико седмица постао познат свуда, а још и данас моје име је икона. Питате ме да ли 

ми је то завртило мозак? Сигурно је да није лако за неког двадесетогодишњака да 

одједном исплива из анонимности и нађе се пред рефлекторима упереним у њега. Било 

је тешко и требало је времена. Чињеница да сам био протјеран у Њемачку гдје је требало 

почети нови живот, било је нешто ипак корисно. Али ја сам од тих догађаја на овамо 

много тога радио. Оно што је фасцинантно јесте да су многи људи у зрелим годинама у 

мени видјели догађаје из маја, а други, посланика у Европском парламенту, представника 

Зелених, неког ко је бранио Босну… Ја сам мјешавина разноразних сјећања“.

Крајем маја 68, дошло је до масовних демонстрација на Јелисејским пољима за подршку 

Де Голу. Ту су били и интелектуалци на челу са Андрeом Малроом (André Malraux). Де Гол 

је обећао извјесне промјене, али оне су за бивше побуњенике биле исто што и „обећање 

лудом радовање“. 

Побуне су тиме једном за сва времена окончане.

Шездесетосмаши и рат у Босни 

Многи француски шездесетосмаши нису остали равнодушни према „догађајима“ у 

Босни, како Французи називају агресију на ову земљу. Несумњиво је да је најважнији 

догађај у Европи након студентског покрета 68, уз пад Берлинског зида, рат на Балкану, 

то јест, у Босни. „Ми смо одувијек били осјетљиви на ратове, рекао је у микрофон Бернар 

Ламбер (Bernard Lambert), а посебно на ратове на Балкану. Први свјетски рат, почео је 

тамо. Али то, наравно, нема везе са догађајима 68. Традиција интелектуалаца у 

Француској састоји се већ једно стољеће у томе да људи изађу на улице, узвикују пароле, 

а касније се врате кућама и ништа тиме нису промијенили. Једино ефикасно против 

насиља у Босни, видио сам у томе да узмем оружје и идем ратовати, као што су радили 

наши преци у шпанском грађанском рату“. Писац Бернар Ламбер ипак није отишао у рат 

да брани Босну, па пошто није видио ништа ефикасније од тога, није учествовао ни на 

манифестацијама против рата у Босни, нити присуствовао митинзима француских 

филозофа који су често организовани све вријеме трајања рата и опсаде Сарајева 

деведесетих година прошлог вијека. „Данас су манифестације нешто друго, различите 

од оних у мају 68, додат ће Бернар Ламбер. То је данас покрет мишљења, става, а не 

акције… Демонстрације служе данас да би се припремили преговори.“

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Ромен Гупил не мисли да одбрана Босне има везе са сензибилитетом шездесетосмаша. 

“Прича марксиста била је да треба спријечити комадање Југославије, да је узрок за све 

што се десило тамо, њемачка банка. Крајња љевица, којом сам и ја припадао 68, била је 

против независности и Словеније, и Хрватске, и Босне. Мене је рат на Балкану гануо кад 

сам видио шта се дешава у Вуковару. У питању је, дакле, била моја властита осјетљивост, 

то што све доводим у питање. 

Било је срећом оних који су писали у Ле Монду и другдје о догађајима у Вуковару, 

анализирали су збивања, међу њима Кундера, Финкелкрот (Finkielkraut), Глуксман 

(Glucksmann), Б-Х Леви (B-H Levy). Али то није моја фамилија. Ја сам се ипак налазио 

касније с њима и ми смо покушали нешто да урадимо путем асоцијација, а, прије свега, 

покушали смо промијенити став владе о том питању. То није било лако.“

Митеранова изјава да „не треба додавати рат на рат“, била је за многе Французе, који су 

се противили српској агресији у Босни, знак да је тадашњи предсједник Француске, 

Митеран, дао отворену подршку екстремним Србима. Његов одлазак у Сарајево, и то не 

обавијестивши друге европске државнике, сматра се продужавањем сарајевске агоније.

Неки француски шездесетосмаши, па и Гупил, схватили су о чему се, заправо, ради 

нарочито кад су отишли у окупирано Сарајево. „Неинтервенција УН-а и Митеранова 

политика, учинили су кризу немогућом“. 

За овог синеасту, као и за друге, нема директне везе између маја 68. и оних који су 

бранили Босну, иако је било шездесетосмаша међу овим посљедњим. Неки од бивших 

побуњеника схватили су, по њему, одмах о чему се ту ради, док цијела политичка класа 

није то разумјела, или није хтјела да разумије. 

Кон-Бендит сматра да је питање учесника у мају ‘68. и оних који су бранили Босну 

компликовано питање. Увјерен је да је постојала једна цијела фракција шездесет-

осмаша који су били спремни преиспитати свој однос према тоталитаризму (за разлику 

од маоиста и торцкиста који су били учесници побуна и осталих тоталитараца). „Та 

слободњачка фракција, која није била само за слободу него и за слободњаштво, 

libértinage, нашла се окупљена око заједничког става за одбрану Босне. Другим ријечима, 

та сензибилност је постојала код дијела побуњеника маја 68, и то нам је помогло да 

имамо врло одређен и јасан став о Босни, да заузмемо јасан став према српској агресији, 

према хрватском национализму, као што нам омогућава данас да будемо критични 

према Бошњацима и бошњачком интегризму“, каже Кон-Бендит који сматра да је 

ситуација у Босни постала врло осјетљива. „С обзиром на неизвјесност уласка у Европу, 

будући да европске перспективе нису јасне, постоји затварање у једну интегристичку 

шкољку, муслиманску и националистичку у исто вријеме. А то је нешто врло опасно.“ 
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Крајем маја 68, дошло је до масовних демонстрација на Јелисејским пољима за подршку 

Де Голу. Ту су били и интелектуалци на челу са Андрeом Малроом (André Malraux). Де Гол 

је обећао извјесне промјене, али оне су за бивше побуњенике биле исто што и „обећање 

лудом радовање“. 

Побуне су тиме једном за сва времена окончане.

Шездесетосмаши и рат у Босни 

Многи француски шездесетосмаши нису остали равнодушни према „догађајима“ у 

Босни, како Французи називају агресију на ову земљу. Несумњиво је да је најважнији 

догађај у Европи након студентског покрета 68, уз пад Берлинског зида, рат на Балкану, 

то јест, у Босни. „Ми смо одувијек били осјетљиви на ратове, рекао је у микрофон Бернар 

Ламбер (Bernard Lambert), а посебно на ратове на Балкану. Први свјетски рат, почео је 

тамо. Али то, наравно, нема везе са догађајима 68. Традиција интелектуалаца у 

Француској састоји се већ једно стољеће у томе да људи изађу на улице, узвикују пароле, 

а касније се врате кућама и ништа тиме нису промијенили. Једино ефикасно против 

насиља у Босни, видио сам у томе да узмем оружје и идем ратовати, као што су радили 

наши преци у шпанском грађанском рату“. Писац Бернар Ламбер ипак није отишао у рат 

да брани Босну, па пошто није видио ништа ефикасније од тога, није учествовао ни на 

манифестацијама против рата у Босни, нити присуствовао митинзима француских 

филозофа који су често организовани све вријеме трајања рата и опсаде Сарајева 

деведесетих година прошлог вијека. „Данас су манифестације нешто друго, различите 

од оних у мају 68, додат ће Бернар Ламбер. То је данас покрет мишљења, става, а не 

акције… Демонстрације служе данас да би се припремили преговори.“

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Ромен Гупил не мисли да одбрана Босне има везе са сензибилитетом шездесетосмаша. 

“Прича марксиста била је да треба спријечити комадање Југославије, да је узрок за све 

што се десило тамо, њемачка банка. Крајња љевица, којом сам и ја припадао 68, била је 

против независности и Словеније, и Хрватске, и Босне. Мене је рат на Балкану гануо кад 

сам видио шта се дешава у Вуковару. У питању је, дакле, била моја властита осјетљивост, 

то што све доводим у питање. 

Било је срећом оних који су писали у Ле Монду и другдје о догађајима у Вуковару, 

анализирали су збивања, међу њима Кундера, Финкелкрот (Finkielkraut), Глуксман 

(Glucksmann), Б-Х Леви (B-H Levy). Али то није моја фамилија. Ја сам се ипак налазио 

касније с њима и ми смо покушали нешто да урадимо путем асоцијација, а, прије свега, 

покушали смо промијенити став владе о том питању. То није било лако.“

Митеранова изјава да „не треба додавати рат на рат“, била је за многе Французе, који су 

се противили српској агресији у Босни, знак да је тадашњи предсједник Француске, 

Митеран, дао отворену подршку екстремним Србима. Његов одлазак у Сарајево, и то не 

обавијестивши друге европске државнике, сматра се продужавањем сарајевске агоније.

Неки француски шездесетосмаши, па и Гупил, схватили су о чему се, заправо, ради 

нарочито кад су отишли у окупирано Сарајево. „Неинтервенција УН-а и Митеранова 

политика, учинили су кризу немогућом“. 

За овог синеасту, као и за друге, нема директне везе између маја 68. и оних који су 

бранили Босну, иако је било шездесетосмаша међу овим посљедњим. Неки од бивших 

побуњеника схватили су, по њему, одмах о чему се ту ради, док цијела политичка класа 

није то разумјела, или није хтјела да разумије. 

Кон-Бендит сматра да је питање учесника у мају ‘68. и оних који су бранили Босну 

компликовано питање. Увјерен је да је постојала једна цијела фракција шездесет-

осмаша који су били спремни преиспитати свој однос према тоталитаризму (за разлику 

од маоиста и торцкиста који су били учесници побуна и осталих тоталитараца). „Та 

слободњачка фракција, која није била само за слободу него и за слободњаштво, 

libértinage, нашла се окупљена око заједничког става за одбрану Босне. Другим ријечима, 

та сензибилност је постојала код дијела побуњеника маја 68, и то нам је помогло да 

имамо врло одређен и јасан став о Босни, да заузмемо јасан став према српској агресији, 

према хрватском национализму, као што нам омогућава данас да будемо критични 

према Бошњацима и бошњачком интегризму“, каже Кон-Бендит који сматра да је 

ситуација у Босни постала врло осјетљива. „С обзиром на неизвјесност уласка у Европу, 

будући да европске перспективе нису јасне, постоји затварање у једну интегристичку 

шкољку, муслиманску и националистичку у исто вријеме. А то је нешто врло опасно.“ 
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Шта је остало од шездесет осме

Наслијеђе и насљедници 

Ми из Социјалистиче Југославије, гдје су сексуалне слободе биле потпуне, а абортус био 

баналност, мислили смо да су Французи имали много више слобода, да су били 

либералнији него што су били. Сваки југославенски мушкарац знао је шта значи „љубав 

на француски начин“. 

Пароле које су се видјеле у Француској биле су: „Будимо реални, тражимо немогуће. 

Оснујмо комитете за сне. Заборавите што сте научили. Почните сањати!“

Често се каже да након студентских немира ништа више није било као раније. 

А шта је стварно остало од 68?

Је ли сан постао стварност ?

Један од учесника у овом покрету, који је и говорио у мом филму, Морис Лазар сматра да 

су побуне 68. довеле до учвршћења деснице, док је циљ побуне био сасвим супротан: да 

се десница потпуно уништи. „Десница је однијела побједу, јер је то што се десило 

изазвало страх код малограђана, нарочито у провинцији. Једино је профитирала 

Митеранова љевица, иако Митеран није био учесник у мају 68. Он је одмах покушао 

искористити то, али није у томе успио.“

Ипак ове побуне доносе промјене у цијелом друштву. У култури је напросто дошло до 

револуције, у обичајима, у правима жене, у сексуалном моралу. То, дакле није била 

социјалистичка револуција, него револуција која је донијела промјену у менталитетима. 

О овоме се слажу већина мојих саговорника, а вјерујем да се у томе слажу данас сви 

Французи.

Морис Лазар сматра да је предсједник Саркози говорио о скончавању са 68. јер је желио 

успоставити поново ауторитет који је са мајским догађајима био уништен. 

Неки други учесници сматрају да је након догађаја ‘68. дошло до прекида са вертикалом 

односно да је дошло до различитог односа према фигури оца. У вези с тим Бернар 

Ламбер ће рећи: „Иако је мој отац, мада буржуј, био либералан, ја сам се код родитеља 

досађивао, па сам напустио родитељски дом у својој двадесетој години. У смислу 

ауторитета, нешто је напросто експлодирало, и нико се више убудуће неће моћи 

наметнути у политици као што је то могао Де Гол. Однос према студијама, такође, од тада 

се измијенио, као и однос према наставницима, као и однос према сексуалности која је 

ослобођена свих стега живјела петнаестак година тако, све до појаве сиде. Најзад, 

побуна на Универзитету у Нантеру и долази до тога што је било забрањено да студенти 

посјећују студенткиње.“ 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Ромен Гупил не жали што се није остварило оно за што су се он и његови саборци 

борили. „Срећом, то се није остварило“, наглашава синеаст, „јер да јесте, ми не бисмо 

овдје сада разговарали. Ја сам био за једну партију, за репресије, за смртну казну. Али 68. 

са милионима оних који су демонстрирали, успјела је: постали смо пунољетни у 18. 

години, гимназије су од тада мјешовите, улога жене се промијенила, абортус је 

легализован, укинута је смртна казна, идеја о антитоталитаризму успјела је у многим 

земљама. Ми нисмо промијенили свијет, али смо породили потрошачко друштво са 

свим његовим проблемима, али ипак друштво у коме се може изражавати слободно: 

тако ја могу слободно интервенисати данас на телевизији у вези са многим догађајима, 

а могао сам и у вези са Босном и Ираком, а да нисам ни мучен ни ухапшен због тога.“

„Шта је остало од двадесетогодишњака који су постали лидери јавног мнијења, а који 

никад нису имали снаге да преиспитају своје ставове и да се приближе стварности?“ 

пита се Винка Вуманс и одговара да су они дали печат и тон цијелој култури, као и 

хуманистичким наукама. Другим ријечима, „шездесетосмаши који су дошли на многе 

положаје, монополизирали су у потпуности цијели културни простор Француске. 

Резултат је да је француска култура мртва. Уствари она је само наизглед умрла 68, а 

почела је умирати већ прије Другог свјетског рата.“

Кон-Бендит, међутим, мисли да је остало много тога након догађаја 68, јер се друштво, по 

њему, у потпуности промијенило од тог тренутка. Првенствено треба рећи да су 

марксистичке и постамарксистичке идеологије потпуно пропале. „Оно што је остало, то 

је визија аутономије појединца, његова снага, слобода и слободњаштво. Данас се не 

може замислити демократија без индивидуалне и колективне аутономности људи који 

располажу потпуно својим животима“, ријечи су Кон-Бендита. 

„Да ли је мој живот постао сан, питате ме? Не, моја стварност није сан.“ Кон-Бендит је 

сасвим реалан човјек који се бави сасвим реалним стварима данас, а нарочито се од маја 

68. активно бави политиком, и у Њемачкој, и у Француској, борећи се за Европу. У 

посљедње вријеме, он интензивно подржава предсједника Макрона, и за 

педесетогодишњицу овог покрета, недавно је на француској телевизији имао, скупа са 

синеастом Гупилом емисију, у којој је учествовао и Макрон, као глумац. Емисија је била 

толико безначајна и незанимљива, да се више уопште не сјећам ничега што је ту речено. 

Што се тиче других учесника, буржујских синова у овом покрету, неки од њих су остали и 

без наслијеђа. Бернара Ламбера отац није, међутим, лишио наслијеђа, него му је чак и 

захвалио на учешћу у догађајима маја 68, јер је свима аутоматски била повећана плата 

за десет посто, па и његова, иако је већ прије тога била огромна, будући да је био 

директор неког моћног предузећа. 

 

Слогани који су одјекивали у то доба, данас звуче само као романтична поезија: „На 

крају ћете цркнути од конфора. Реците не револуцији у краватама. Доље потрошачко 

друштво. Ослобођење човјека ће бити или га неће бити. Не ослобађајте ме, сам ћу се 

побринути за то. Поезија је на улици.“ 



28 29

Шта је остало од шездесет осме

Наслијеђе и насљедници 

Ми из Социјалистиче Југославије, гдје су сексуалне слободе биле потпуне, а абортус био 

баналност, мислили смо да су Французи имали много више слобода, да су били 

либералнији него што су били. Сваки југославенски мушкарац знао је шта значи „љубав 

на француски начин“. 

Пароле које су се видјеле у Француској биле су: „Будимо реални, тражимо немогуће. 

Оснујмо комитете за сне. Заборавите што сте научили. Почните сањати!“

Често се каже да након студентских немира ништа више није било као раније. 

А шта је стварно остало од 68?

Је ли сан постао стварност ?

Један од учесника у овом покрету, који је и говорио у мом филму, Морис Лазар сматра да 

су побуне 68. довеле до учвршћења деснице, док је циљ побуне био сасвим супротан: да 

се десница потпуно уништи. „Десница је однијела побједу, јер је то што се десило 

изазвало страх код малограђана, нарочито у провинцији. Једино је профитирала 

Митеранова љевица, иако Митеран није био учесник у мају 68. Он је одмах покушао 

искористити то, али није у томе успио.“

Ипак ове побуне доносе промјене у цијелом друштву. У култури је напросто дошло до 

револуције, у обичајима, у правима жене, у сексуалном моралу. То, дакле није била 

социјалистичка револуција, него револуција која је донијела промјену у менталитетима. 

О овоме се слажу већина мојих саговорника, а вјерујем да се у томе слажу данас сви 

Французи.

Морис Лазар сматра да је предсједник Саркози говорио о скончавању са 68. јер је желио 

успоставити поново ауторитет који је са мајским догађајима био уништен. 

Неки други учесници сматрају да је након догађаја ‘68. дошло до прекида са вертикалом 

односно да је дошло до различитог односа према фигури оца. У вези с тим Бернар 

Ламбер ће рећи: „Иако је мој отац, мада буржуј, био либералан, ја сам се код родитеља 

досађивао, па сам напустио родитељски дом у својој двадесетој години. У смислу 

ауторитета, нешто је напросто експлодирало, и нико се више убудуће неће моћи 

наметнути у политици као што је то могао Де Гол. Однос према студијама, такође, од тада 

се измијенио, као и однос према наставницима, као и однос према сексуалности која је 

ослобођена свих стега живјела петнаестак година тако, све до појаве сиде. Најзад, 

побуна на Универзитету у Нантеру и долази до тога што је било забрањено да студенти 

посјећују студенткиње.“ 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Ромен Гупил не жали што се није остварило оно за што су се он и његови саборци 

борили. „Срећом, то се није остварило“, наглашава синеаст, „јер да јесте, ми не бисмо 

овдје сада разговарали. Ја сам био за једну партију, за репресије, за смртну казну. Али 68. 

са милионима оних који су демонстрирали, успјела је: постали смо пунољетни у 18. 

години, гимназије су од тада мјешовите, улога жене се промијенила, абортус је 

легализован, укинута је смртна казна, идеја о антитоталитаризму успјела је у многим 

земљама. Ми нисмо промијенили свијет, али смо породили потрошачко друштво са 

свим његовим проблемима, али ипак друштво у коме се може изражавати слободно: 

тако ја могу слободно интервенисати данас на телевизији у вези са многим догађајима, 

а могао сам и у вези са Босном и Ираком, а да нисам ни мучен ни ухапшен због тога.“

„Шта је остало од двадесетогодишњака који су постали лидери јавног мнијења, а који 

никад нису имали снаге да преиспитају своје ставове и да се приближе стварности?“ 

пита се Винка Вуманс и одговара да су они дали печат и тон цијелој култури, као и 

хуманистичким наукама. Другим ријечима, „шездесетосмаши који су дошли на многе 

положаје, монополизирали су у потпуности цијели културни простор Француске. 

Резултат је да је француска култура мртва. Уствари она је само наизглед умрла 68, а 

почела је умирати већ прије Другог свјетског рата.“

Кон-Бендит, међутим, мисли да је остало много тога након догађаја 68, јер се друштво, по 

њему, у потпуности промијенило од тог тренутка. Првенствено треба рећи да су 

марксистичке и постамарксистичке идеологије потпуно пропале. „Оно што је остало, то 

је визија аутономије појединца, његова снага, слобода и слободњаштво. Данас се не 

може замислити демократија без индивидуалне и колективне аутономности људи који 

располажу потпуно својим животима“, ријечи су Кон-Бендита. 

„Да ли је мој живот постао сан, питате ме? Не, моја стварност није сан.“ Кон-Бендит је 

сасвим реалан човјек који се бави сасвим реалним стварима данас, а нарочито се од маја 

68. активно бави политиком, и у Њемачкој, и у Француској, борећи се за Европу. У 

посљедње вријеме, он интензивно подржава предсједника Макрона, и за 

педесетогодишњицу овог покрета, недавно је на француској телевизији имао, скупа са 

синеастом Гупилом емисију, у којој је учествовао и Макрон, као глумац. Емисија је била 

толико безначајна и незанимљива, да се више уопште не сјећам ничега што је ту речено. 

Што се тиче других учесника, буржујских синова у овом покрету, неки од њих су остали и 

без наслијеђа. Бернара Ламбера отац није, међутим, лишио наслијеђа, него му је чак и 

захвалио на учешћу у догађајима маја 68, јер је свима аутоматски била повећана плата 

за десет посто, па и његова, иако је већ прије тога била огромна, будући да је био 
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Јасно нам је да се данас чак ни дио ствари из ових слогана није остварио, а потрошачко 

друштво цвате више него икада, као и конформизам, макар нешто мање инкраниран 

људима с краватама. 

Оно што сам сама могла примијетити, кад сам више година након тих догађаја дошла у 

Париз, посебно у универзитетској средини – а иначе сам ту стигла ради израде 

докторске тезе – јесте да је пушење било посвуда дозвољено на факултетима, па и на 

часовима, опушци су се вукли по поду ходника и учионица, а зидови, посебно на 

Универзитету Жисјеу, били ишарани графитима. Већина професора обраћала се својим 

студентима на ти, а многи су допуштали да и студенти њих тако ословљавају. 

Ја сам са неким од њих и сама била на ти, али сам неке и персирала. Како и они мене. 

У сваком случају, слободе су биле очите, и много веће, наравно, него тада у бившој 

Југославији. 

 

Побуна сарајевских студената 

Један од студентских слогана 68. био је и онај: Водите љубав, а не рат. 

Нажалост, двије деценије скоро након ових догађаја, избио је рат на Балкану, а у Босни је 

био најсвирепији и трајао готово пуне четири године. Оно што је за мене било посебно 

занимљиво јесте да је већина учесника студентских покрета те 1968. касније постала или 

криминалци или чак злочинци против човјечности, ако нису постали само велики 

националисти, како у Загребу, Београду, тако и у Сарајеву. У тим побунама учествовао је 

и Радован Караџић, а његову улогу у рату у Босни деведестих, па и данашњу, никоме 

више не треба напомињати. 

Напокон, и захтјеви наших студената били су потпуно различити од француских, јер 

како рече Здравко Гребо, један од вођа побуне, они су били социјалистички муџахедини 

и хтјели вратити земљу социјалистичким коријенима. На крову Филозофског факултета 

студенти, али и ректор Унверзитета у Сарајеву, па и неки политичари, цијели један дан 

су се смијењивали, држећи говораниције. Ту је био и Караџић који је покушао смирити 

студенте да не праве нешто „недолично“. Побуна је иначе прво почела у Београду, а 

онда се убрзо пренијела и на студенте Сарајевског универзитета.

 

Једина сличност између париске и сарајевске побуне била је у улози коју је ту одиграла 

полиција, односно милиција на улицама Сарајева која је, слично француској, на 

најгрубљи начин, са пендрецима већ на Мариндвору покушала угушити покрет и 

растјерати студенте. А у томе је успјела. Очевици тврде да су људи бјесомучно бјежали на 

све стране, а да су улице биле препуне њихових предмета: ташни, ципела, свески, 

књига… Један од главних учесника у сарајевским немирима, био је већ споменути 

Здравко Гребо, али ту су били и многи пјесници, као Стеван Тонтић и Јосип Ости, ту је био 

и Гаврило Граховац, и већ познати маестро зла Радован Караџић. 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

„Тито је ту одиграо демагошку улогу и напокон се јавио изјавивши: „Наши студенти су 

добри“, каже Стеван Тонтић, који потврђује да они нису жељели пад постојећег режима, 

него само побољшање, жеља им је била да се изборе против бирократизма и многих 

других негативних појава, а неки од захтјева студената односили су се на прескупу храну 

у судентском ресторану. 

Након Титове интервенције и говора, пубуна, која је била узела маха у свим републикама, 

а нарочито главним градовима тих република бивше Југославије, нагло је стала. 

Али у Југославији се ништа није промијенило, осим што су, као и у Француској, многи 

шездесетосмаши дали тон југославенској култури и постали врло познати културни 

радници, било да су постали универзитетски професори, уредници часописа и 

издавачких кућа, пјесници, писци овјенчани наградама, као што ће примијетити још 

један учесник – Здраво Ђуричић.

Парадокс је да је мај 68. свуда означио отварање према свијету, пјесма Интернационала 

је постала готово химна тог покрета. Али бројни су, нажалост, наши борци тог покрета, 

који су се затварали, а да ми то нисмо одмах ни примијетили, у своје националне торове, 

сањајући о повратку коријенима: пећинском добу. Мјесто тинте, Балканом ће опет 

потећи ријеке крви. 

Слично мисле и француски шездесетосмаши које сам интервјуисала, па и Кон-Бендит 

који ће закључити у вези с тим: „Постојао је, да, исти студентски покрет и у Сарајеву, и у 

Београду… Дио тих људи ће касније, у њиховом отпору према титизму, поћи 

националистичким стазама, и постати крвници у босанском рату.“

За Бернара Ламбера, у томе нема ништа парадоксалног, нити чудног. „Онај који је био 

револуционаран у својој 20. години, неће то бити у својој 40. и касније.“

Али се ипак, ето, може претворити у ратног злочинца и злочинца против човјечности. 

Ето, томе нас између осталог, учи искуство са 68. у нашим крајевима, и њиховим 

побуњеницима, о нашим суграђанима, данашњим осуђеницима за геноцид од стране 

Хашког међународног трибунала. 

Је ли Винка Вуманс, која је само 1968. посматрала догађаје у Паризу, имала право кад је 

рекла да су ти људи били једноставно деструктвици, жељни рушења, а да не знају ни шта 

руше. Данас ћемо чути и ветеране, борце у рату деведесетих на Балкану, да нису знали 

за шта су се борили. 

Може им се одговорити да су се борили да се неки бивши шездесетосмаши прославе у 

свијету као мајстори зла. Да су допринијели развоју мафијашког, па и клеромафијашког 

друштва. То је одговор на Quo vadis 68! 
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Марко Вешовић

 

 

1. Шездесет осма је најважнија година у мом животу, јер сам тада упознао студентицу 

историје Гордану Микулић, са којом ћу живјети сљедећих четрдесет и осам година. Стога 

данас слободно могу да кажем: да није било шездесет осме, не би било ни Марка 

Даринкина, сарајевског писца са 37 објављених књига. Оне су круна његовог живота са 

Горданом које више нема. Том фанатику књижевности друга жена би, умјесто круне, 

набила рогове. 

 

У Липањским гибањима 1968. године нисам учествовао, из премногих разлога, можда 

понајприје због тога што заиста нисам знао против чега бих то могао да се буним кад 

имам Гордану? Ту би требало ставити тачку на ову причу, али би била прекратка.

 

2. Кад сам те године отишао у Београд, на постдипломски, стигла ме једна од посљедица 

демонстрација. У једном писму, пред Горданом сам се курчио тиме што сам осуђен на 

два мјесеца Падињака, како су Београђани тепали свом најчувенијем затвору.

 

А осуђен зато што сам, кад су били новогодишњи немири у Студењаку, са балкона собе 

мога брата Гојка узвикивао: „Доље влада“, мада је то неколико пута заиста викнуо мој 

пријатељ Гаврило Граховац који је, за демонстрација у Сарајеву, био можда главни, бар 

мени се тако чинило, у факултетском кризном штабу, или како се то већ звало. У том 

писму казао сам јој на крају: „Упркос свему, ти ћеш ме вољети.“

 

У одговору, Гордана је била уплашена мојим „политичким буђењем“ и „жељом за 

затвором“, баш као што се „бојала пијаних људи“, јер „мени је отац, као и свима нама, 

доста непријатности приредио“. На крају је казала: „То твоје 'упркос свему ти ћеш ме 

вољети' мислим да није потребно, јер уосталом добро знаш да је тако дубоко у мени да 

бих могла било шта да мијењам. Ја ћу те дакле, упркос свему, вољети.“

 

3. Падињак нисам одлежао. Јер је на исту казну био осуђен и Гојко који је нашао адвоката, 

и он написао жалбу гдје рекао истину: да је Гаврило Граховац узвикивао: „Доље влада“, 

за шта смо као свједока имали и Гојковог цимера, и све је пало у воду, јер у то доба, 

вјеровали или не, Гаврило нигдје у Југославији није имао адресу, па је српско правосуђе 

могло пјевати борбене.

 

4. Нисам учествао у студентској побуни и зато што ништа под овим небом не мрзим као 

лажно представљање. Дочим Рајко Петров Ного, тада мој најбољи пријатељ, у том 

„идиотском театру улица“, како је демонстрације назвао у пјесми Надиремо скитски, 

јесте врло полетно учествовао, поред осталог и зато што је лажно представљање цио 

живот не волио, него обожавао.

Шездесет осма

Свијет је доживљавао као бину – на мању његова сујета никад не би пристала – стога је 

све што би са те бине рекао о свом случају смјеста постајало „случај целога света“. Али, 

након доласка Месије из Пожаревца, Ного је потрчао да постане Србисимус, како је 

Миодраг Станисављевић звао српске нацоше, који је муслимане у рату питао: „Зар се 

наша браћа не боје наше крви ненамирене? Ми морамо покусати своју порцију крви.“ 

Од тада, Ного је у свему био прави, више се уопће није морао лажно представљати.

 

Рођен сам и одрастао у Монтенегру, гдје је боље родити се без ћуне него без дара за 

лажно представљање, што је био један од 159 разлога због којих Црну Гору никад нисам 

волио, у рату сам је мрзио, а данас је само презирем.

 

И Ного је подријетлом отуда, из Куча, од Рашовића, и посве је природно што има 

баснослован талент за лажно представљање: кад би му пјеснички дар био упола толики, 

био би проглашен за српског пјесника миленијa.

 

Марко и Рајко су, у марту 1968. године, престали бити студенти и постали професори 

југословенских књижевности и српскохрватског-хватскосрпског језика, па сам се питао: 

за који мој бих, као нестудент, морао учествовати у том идиотском тетатру? Ноги је пак 

било довољно да му ствар замирише на театар, без обзира на његове атрибуте, па да се у 

гужву умијеша.

 

3. Пошто сам аналфабета за студентске побуне, а стручњак за поезију, цитираћу један 

дијалошки одломак из своје необјављене књиге Србисимус:

 

„У пјесми Надиремо скитски аутор говори из Ми:

 

Надиремо ситни, здепасти и тврди

освајамо мучки, лоповски, хајдучки,

косооки, кривоноги, пригушени, скитски, 

трпки, полудивљи – надиремо митски.“

 

„Прави правцати Ного.”

 

„Курчење му јесте ноговско, али придјеви 'косооки' и 'скитски' веле да је читао чувену 

Блокову пјесму Скити. Коју сам недавно превео: 

 

Вас – милиони. Нас – тушта се јати.

Пробајте борити се с нама!

Да, ми смо Скити! Ми смо Азијати,

С косим и жудним очицама.

 

И придјев кривоног има везе са Скитима, који су били врло вјешти јахачи, отуд им и 

криве ноге. ”

 

„А куд је Ного нахрнуо у пичку материну?”

 

„Кажи ми да ти кажем. Али знам да је, касније, у једном сонету, себе назвао 'млади 

јакобинац из шездесет осме'.”

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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„Је ли знао да је у јакобинском терору погубљено сто хиљада људи?”

 „Не знам. Ваљда је за тај терор морао чути у средњој школи. Пошто нисам учествовао у 

студентским демонстрацијама, не знам је ли снатрио о гиљотирању комуниста. Мени је 

његов стих о јакобинцу смијешан због друге ствари. Француска револуција ударила је 

темеље модерне Европе, а Ного је шездесет осме пјевао о себи као Скиту, па се питам 

како је тај барбарин нешто касније постао револуционар на квадрат? Он зна. У сваком 

случају, тај Скит-јакобинац под Јожом није имао куд надирати, нити је смио, е би од 

Маршала добио по пички, али ево ти једна од песничких посљедица тог надирања:

 

Иза нас остају стазе и богазе,

ломни, грудоболни пастели равнина,

благословљене крај плотова жене,

иза нас не оста чак ни мјесечина.

 

„Какве равнине, и зашто су грудоболне?” 

 

„Јеби га, много питаш. Могу да понудим тек претпоставке. Равнине би требало да су 

војвођанске. А епитет 'грудоболан' требало би да је подсјећање на Бранка Радичевића. 

Али знам поуздано да се Ного у Војводини, због равница достојној његовог презира, 

осјећао као 'брђански копилан'. И знам да су 'ломни пастели равнина' позајмљени од 

Крлеже који се нагледао слика, писао одличне есеје о сликарима, и често предјеле 

описује као сликарска платна, још чешће у књижевним пејсажима посеже за именицом 

'пастел' и придјевом 'пастелан'.

 

„А шта му значи да иза њих не оста чак ни мјесечина?”

 

„То је један од сложенијих облика ногинске деривације. Стих није могуће схватити ако не 

знаш реченицу из Сеоба: 'Одоше и не оста ништа за њима. Ништа.' Вук Исаковић води у 

војну Славонско-подунавски пук, а они који први пут иду у рат по мјесечини се искрадају 

из логора, тумарају Печујем, налазе жене и након вриска нестају с њима у помрчини, а 

онда се силоване њежно растају са силоватељима, понека од њих прати их 'месечином, 

чак доле, до пољана'. Од тога је Ного направио стихове: 'благословене крај плотова жене 

/ иза нас не оста чак ни мјесечина.' Мало хајдучије ка којој путе 'стазе и богазе', мало 

Блока, мало Крлеже и Црњанског, а понајвише силовања која прате освајања.”

 

„Тај Ного је збиља монструм.“

 

„Накнадни. Ове исказе више не можеш читати на предратни начин: постали су и опис 

надирања Рашиних хорди.“

 

„Ћосићеви Срби су, након Меморандума, рекли двјеста хиљада пута да су прије Слобе 

били понижени, баш као и Ногини јунаци. А да су 'пуни криминалног мрака', то данас 

свијету баш и није сасвим непознато.“

 

„Убијање и силовање као враћање достојанства Србима који су под Слобом скужили да 

су у Југи били понижени. Мада се то не мере рећи о Ноги који је имао високу част да на 

Партизанову стадиону, за 25. мај, Јосипу Брозу на увце рецитира своје стихове. Је ли му 

довољно било што је и то театар? Или се накнадно осјетио понижен због свог властитог 

рецитирања? Или је својим субверзивним стиховима социјализам подривао изнутра? 

Хајде знај. Али 'благословене крај плотова жене', нису само силоване већ и оплођене.“

 

„Ного је члан хорде која силује и гинеколог који стручно констатује зачеће.“

 

„Добро си. И страшна је овдје умилност придјева 'благословен' узетог из синтагме 'жена 

у благословеном стању'. Тепа силоватељима: иза њих не остају унижене, осрамоћене, 

упрљане жене крај плотова већ мајке у благословеном стању. Силоватељи су своје жртве 

узвисили. То је прављено донекле и према Црњанском у кога Печујке прате своје 

силоватеље 'месечином, чак доле до пољана', али у Ногиној пјесми та ствар дјелује 

чудовишно.“

 

„А шта теби казује то мјесто из Црњанског?“

 

„Свашта помало, али ме највише подсјећа на причу сликара Мирзе Ибрахимпашића: у 

рововима, четници извече на магнетофону пусте Лепу Брену, а онда се деру: еј, балије! 

Јесте ли видели како пева кад Србин јебе?!“ И Ногине жене, зато што су скитском ћуном 

јебене, осјећају се благословене.“

 

4. Театар пред Филозофским факултетом у Сарајеву, кроз отворен прозор на трећем 

спрату, гледао сам скупа са Иљом Сијарићем, мојим школским другом из бјелопољске 

гимназије, потом и са факултета.

 

Салко Назечић, шеф нашег Одсјека и један од два оснивача нашег факултета, израдио је 

Ноги, Иљи и мени факултетску стипендију за одлазак на постдипломски у Београд.

А да до октобра не бисмо фатали зјала и да бисмо имали од чега живјети, запослио нас у 

Институту за књижевност, који је тада био под кровом нашег факулетета.

Кроз отворен прозор собе, гдје смо радили библиографију Босанске виле или Наде, више 

се тачно не сјећам, Иља и ја смо гледали и слушали Ногу који је, стојећи изнад улаза у 

факултет, држао говор и рецитирао пјесму Мој случај.

Не сјећам се ничега од онога што је Ного рекао, па сам питао Иљу, али ни он нема благе. 

Са Иљом, који одавно живи у Штокхолму, често сам размјењивао мејлове прије него је 

доживио мождани удар и, кажу, остао непокретан.

Ного је Салкову стипендију схватио као нешто што му је природно припадало и што није 

могло утицати на његову бунтовничку нарав, јер он је, како вели у пјесми Мој случај, „мрк 

и опак и вечно против свега“.

А ја сам се, као дијете стријељаног издајника, први пут у Титовини осјетио 

привилегираним, захваљујући Салку Назечићу, мада сам вјероватно помишљао да сам 

стипендију добио и на своју памет, али бих се сигурно стидио да сам, пред одлазак у 

Београд, кењао кламфе иза побуњеничког микрофона. 

5. Мада треба бити поштен и признати: ни Иља ни Марко нису у демонстрацијама 

учествовали и зато што су обојица имали оца у глави. Не знам више шта се десило 

Иљином, а мога оца Велимира су као ибеовца без суђења стријељали у селу Жари, у 

потоку званом Зекића ријека. Што је знаковит назив: у Монтенегру, сваки поточањак је 

кандидат за ријеку.
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„Је ли знао да је у јакобинском терору погубљено сто хиљада људи?”

 „Не знам. Ваљда је за тај терор морао чути у средњој школи. Пошто нисам учествовао у 

студентским демонстрацијама, не знам је ли снатрио о гиљотирању комуниста. Мени је 

његов стих о јакобинцу смијешан због друге ствари. Француска револуција ударила је 

темеље модерне Европе, а Ного је шездесет осме пјевао о себи као Скиту, па се питам 

како је тај барбарин нешто касније постао револуционар на квадрат? Он зна. У сваком 

случају, тај Скит-јакобинац под Јожом није имао куд надирати, нити је смио, е би од 

Маршала добио по пички, али ево ти једна од песничких посљедица тог надирања:

 

Иза нас остају стазе и богазе,

ломни, грудоболни пастели равнина,

благословљене крај плотова жене,

иза нас не оста чак ни мјесечина.

 

„Какве равнине, и зашто су грудоболне?” 

 

„Јеби га, много питаш. Могу да понудим тек претпоставке. Равнине би требало да су 

војвођанске. А епитет 'грудоболан' требало би да је подсјећање на Бранка Радичевића. 

Али знам поуздано да се Ного у Војводини, због равница достојној његовог презира, 

осјећао као 'брђански копилан'. И знам да су 'ломни пастели равнина' позајмљени од 

Крлеже који се нагледао слика, писао одличне есеје о сликарима, и често предјеле 

описује као сликарска платна, још чешће у књижевним пејсажима посеже за именицом 

'пастел' и придјевом 'пастелан'.

 

„А шта му значи да иза њих не оста чак ни мјесечина?”

 

„То је један од сложенијих облика ногинске деривације. Стих није могуће схватити ако не 

знаш реченицу из Сеоба: 'Одоше и не оста ништа за њима. Ништа.' Вук Исаковић води у 

војну Славонско-подунавски пук, а они који први пут иду у рат по мјесечини се искрадају 

из логора, тумарају Печујем, налазе жене и након вриска нестају с њима у помрчини, а 

онда се силоване њежно растају са силоватељима, понека од њих прати их 'месечином, 

чак доле, до пољана'. Од тога је Ного направио стихове: 'благословене крај плотова жене 

/ иза нас не оста чак ни мјесечина.' Мало хајдучије ка којој путе 'стазе и богазе', мало 

Блока, мало Крлеже и Црњанског, а понајвише силовања која прате освајања.”

 

„Тај Ного је збиља монструм.“

 

„Накнадни. Ове исказе више не можеш читати на предратни начин: постали су и опис 

надирања Рашиних хорди.“

 

„Ћосићеви Срби су, након Меморандума, рекли двјеста хиљада пута да су прије Слобе 

били понижени, баш као и Ногини јунаци. А да су 'пуни криминалног мрака', то данас 

свијету баш и није сасвим непознато.“

 

„Убијање и силовање као враћање достојанства Србима који су под Слобом скужили да 

су у Југи били понижени. Мада се то не мере рећи о Ноги који је имао високу част да на 

Партизанову стадиону, за 25. мај, Јосипу Брозу на увце рецитира своје стихове. Је ли му 

довољно било што је и то театар? Или се накнадно осјетио понижен због свог властитог 

рецитирања? Или је својим субверзивним стиховима социјализам подривао изнутра? 

Хајде знај. Али 'благословене крај плотова жене', нису само силоване већ и оплођене.“

 

„Ного је члан хорде која силује и гинеколог који стручно констатује зачеће.“

 

„Добро си. И страшна је овдје умилност придјева 'благословен' узетог из синтагме 'жена 

у благословеном стању'. Тепа силоватељима: иза њих не остају унижене, осрамоћене, 

упрљане жене крај плотова већ мајке у благословеном стању. Силоватељи су своје жртве 

узвисили. То је прављено донекле и према Црњанском у кога Печујке прате своје 

силоватеље 'месечином, чак доле до пољана', али у Ногиној пјесми та ствар дјелује 

чудовишно.“

 

„А шта теби казује то мјесто из Црњанског?“

 

„Свашта помало, али ме највише подсјећа на причу сликара Мирзе Ибрахимпашића: у 

рововима, четници извече на магнетофону пусте Лепу Брену, а онда се деру: еј, балије! 

Јесте ли видели како пева кад Србин јебе?!“ И Ногине жене, зато што су скитском ћуном 

јебене, осјећају се благословене.“

 

4. Театар пред Филозофским факултетом у Сарајеву, кроз отворен прозор на трећем 

спрату, гледао сам скупа са Иљом Сијарићем, мојим школским другом из бјелопољске 

гимназије, потом и са факултета.

 

Салко Назечић, шеф нашег Одсјека и један од два оснивача нашег факултета, израдио је 

Ноги, Иљи и мени факултетску стипендију за одлазак на постдипломски у Београд.

А да до октобра не бисмо фатали зјала и да бисмо имали од чега живјети, запослио нас у 

Институту за књижевност, који је тада био под кровом нашег факулетета.

Кроз отворен прозор собе, гдје смо радили библиографију Босанске виле или Наде, више 

се тачно не сјећам, Иља и ја смо гледали и слушали Ногу који је, стојећи изнад улаза у 

факултет, држао говор и рецитирао пјесму Мој случај.

Не сјећам се ничега од онога што је Ного рекао, па сам питао Иљу, али ни он нема благе. 

Са Иљом, који одавно живи у Штокхолму, често сам размјењивао мејлове прије него је 

доживио мождани удар и, кажу, остао непокретан.

Ного је Салкову стипендију схватио као нешто што му је природно припадало и што није 

могло утицати на његову бунтовничку нарав, јер он је, како вели у пјесми Мој случај, „мрк 

и опак и вечно против свега“.

А ја сам се, као дијете стријељаног издајника, први пут у Титовини осјетио 

привилегираним, захваљујући Салку Назечићу, мада сам вјероватно помишљао да сам 

стипендију добио и на своју памет, али бих се сигурно стидио да сам, пред одлазак у 

Београд, кењао кламфе иза побуњеничког микрофона. 

5. Мада треба бити поштен и признати: ни Иља ни Марко нису у демонстрацијама 

учествовали и зато што су обојица имали оца у глави. Не знам више шта се десило 

Иљином, а мога оца Велимира су као ибеовца без суђења стријељали у селу Жари, у 

потоку званом Зекића ријека. Што је знаковит назив: у Монтенегру, сваки поточањак је 

кандидат за ријеку.
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6. А једно никад нећу заборавити. Препотенција која је шибала из Ноге поуздано га је 

штитила од евентуалних симпатија околине, док га Марко, као свог најбољег пријатеља, 

тим очима, наравно, никако није могао гледати. Али док сам га кужио одозго, са прозора 

трећег спрата, први пут сам истински разумио оне који га нису могли: Ного се курчио 

превише и за мој укус. Што ти је тачка гледишта.

Памтим да је говор држао и Радован Караџић. Од свега што је рекао сјећам једино да је 

студенте позвао да буду достојанствени. И ово бих вјероватно заборавио да нисам Иљи, 

који га није знао, покушао објаснити: Рашо је велика кукавица и опомиње студенте да не 

ураде ништа због чега би, и они и он, од полиције добили по пркну.

7. Сишао сам доље, не знам више да ли сам или са Иљом, да видим шта се збива у 

амифитеатру. Во времја оно, нисам гледао телевизију, ни читао новине, као ни данас, 

стога нисам знао фаце руководилачке, док данашње бандите на власти знам сваког у 

главу. Легитимно изабрани бандити су, без сумње, посве нов допринос Босне и 

Херцеговине свјетској демократији који нитко не би смио потцијенити.

Дошао Џемал Биједић, њега сам знао, и никад ми није био несимпатичан, али сам 

заборавио на чему се темељио мој суд о њему. Управо бјеше завршио говор студентима, 

а онда је за говорницу изашао један – нетко у мени потрудио се да му њушку заборавим – 

и казао му у брк такве ствари да сам стекао дојам: Џемо је први на његовом списку за 

вјешање.

Збланути Биједић је потом изишао за говорницу и казао: “Па стани, друже, није баш све 

тако.“ Никад нећу заборавити ове ријечи. Јер кукавички је било, међу мноштвом 

судената који су се нахорозили, свалити све на Биједића који не сјећам се да је икад 

икоме у БиХ био посебно мрзак. 

8. Кад смо завршили институтски посао за тај дан, Иља и ја кренули смо у град. Пред 

зградом Предсједништва пендрецима је уредовала полиција у настојању да успостави 

мир и тишину народну. Бјежало се на све стране, дјевојке су врискале, а нас двојица 

збрисали смо у први хаустор. Овога бих се често сјетио за вријеме опсаде Сарајева кад 

смо, након прве гранате, бјежали у најближи хаустор.

 Кад смо напокон изишли из хаустора, на асфалту пред зградом Предсједништва видјели 

смо мноштво свакојаких ствари које су демонстранти у гужви губили или их у бијегу 

бацали, а највише је било ципела, женских, разумије се, јер због високих пета нису биле 

најпогодније за трк, мада је била и покоја мушка, и женских ташни, ваљда зато што их је у 

прпи било лако одбацити.

9. Оно што је у шедесет осмој ваљало, у мојој свијести је данас сажето понајприје у слику 

мог пријатеља Здравка Греба који се попео на кров трамваја и држао говор.

Интервју: Хaјнц Буде

Дjеца из рушевина
Хaјнц Буде (Heinz Bude), један oд најутјецајнијих њемачких социолога, више од три 

десетљећа истражује хисторијски тренутак ‘68. Буде заступа тезу да је револт 

шездесетосмаша посљедица ратног дjетињства генерације рођене након 1935. године. 

У књизи Адорно за дjецу из рушевина социолог исписује низ портрета путем којих, између 

осталог литерарним средствима, покушава образложити своју тезу. Хaјнц Буде 

примијењену методу описује као тежњу да што могуће тачније шпекулира о догађајима 

и посљедицама 1968. године. 

Почнимо, ако дозволите, шпекулацијом са наше стране: Побуна њемачких 

шездесетосмаша дешава се 23 године након Другог свјетског рата. Од рата у Босни и 

Херцеговини до данас прошле су такођер 23 године. Млади људи у БиХ, данас, не излазе на 

улице – већ из земље. Емиграција као облик протеста?

Према Алберту Хиршману (Albert Hirschman) увијек постоје двије могућности: exit или 

voice. Дакле, изаћи на улицу или окренути леђа. Баш као у случају ДДР-а. Људи погрешно 

вјерују да је ДДР посрнуо само због voicea. До распада ДДР-а не би дошло, у то сам 

увјерен, да источни Нијемци претходно нису масовно напуштали земљу, оним малим 

аутомобилима преко Мађарске.

Према централној тези ваше нове књиге посвећене покрету шездесетосмаша, кључ 

тадашње побуне чини ратно дjетињствo главних судионика. Шта су ваши аргументи? 

Као прво, разлика је да ли сте задњу фазу рата доживјели као младић или дијете. 

Генерација младих људи у Њемачкој, рођених око 1928. године, успјела је пораз 1945. 

претворити у нови почетак. Другачије изражено, након краха националсоцијализма 
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6. А једно никад нећу заборавити. Препотенција која је шибала из Ноге поуздано га је 

штитила од евентуалних симпатија околине, док га Марко, као свог најбољег пријатеља, 

тим очима, наравно, никако није могао гледати. Али док сам га кужио одозго, са прозора 

трећег спрата, први пут сам истински разумио оне који га нису могли: Ного се курчио 

превише и за мој укус. Што ти је тачка гледишта.

Памтим да је говор држао и Радован Караџић. Од свега што је рекао сјећам једино да је 

студенте позвао да буду достојанствени. И ово бих вјероватно заборавио да нисам Иљи, 

који га није знао, покушао објаснити: Рашо је велика кукавица и опомиње студенте да не 

ураде ништа због чега би, и они и он, од полиције добили по пркну.

7. Сишао сам доље, не знам више да ли сам или са Иљом, да видим шта се збива у 

амифитеатру. Во времја оно, нисам гледао телевизију, ни читао новине, као ни данас, 

стога нисам знао фаце руководилачке, док данашње бандите на власти знам сваког у 

главу. Легитимно изабрани бандити су, без сумње, посве нов допринос Босне и 

Херцеговине свјетској демократији који нитко не би смио потцијенити.

Дошао Џемал Биједић, њега сам знао, и никад ми није био несимпатичан, али сам 

заборавио на чему се темељио мој суд о њему. Управо бјеше завршио говор студентима, 

а онда је за говорницу изашао један – нетко у мени потрудио се да му њушку заборавим – 

и казао му у брк такве ствари да сам стекао дојам: Џемо је први на његовом списку за 

вјешање.

Збланути Биједић је потом изишао за говорницу и казао: “Па стани, друже, није баш све 

тако.“ Никад нећу заборавити ове ријечи. Јер кукавички је било, међу мноштвом 

судената који су се нахорозили, свалити све на Биједића који не сјећам се да је икад 

икоме у БиХ био посебно мрзак. 

8. Кад смо завршили институтски посао за тај дан, Иља и ја кренули смо у град. Пред 

зградом Предсједништва пендрецима је уредовала полиција у настојању да успостави 

мир и тишину народну. Бјежало се на све стране, дјевојке су врискале, а нас двојица 

збрисали смо у први хаустор. Овога бих се често сјетио за вријеме опсаде Сарајева кад 

смо, након прве гранате, бјежали у најближи хаустор.

 Кад смо напокон изишли из хаустора, на асфалту пред зградом Предсједништва видјели 

смо мноштво свакојаких ствари које су демонстранти у гужви губили или их у бијегу 

бацали, а највише је било ципела, женских, разумије се, јер због високих пета нису биле 

најпогодније за трк, мада је била и покоја мушка, и женских ташни, ваљда зато што их је у 

прпи било лако одбацити.

9. Оно што је у шедесет осмој ваљало, у мојој свијести је данас сажето понајприје у слику 

мог пријатеља Здравка Греба који се попео на кров трамваја и држао говор.

Интервју: Хaјнц Буде

Дjеца из рушевина
Хaјнц Буде (Heinz Bude), један oд најутјецајнијих њемачких социолога, више од три 

десетљећа истражује хисторијски тренутак ‘68. Буде заступа тезу да је револт 

шездесетосмаша посљедица ратног дjетињства генерације рођене након 1935. године. 

У књизи Адорно за дjецу из рушевина социолог исписује низ портрета путем којих, између 

осталог литерарним средствима, покушава образложити своју тезу. Хaјнц Буде 

примијењену методу описује као тежњу да што могуће тачније шпекулира о догађајима 

и посљедицама 1968. године. 

Почнимо, ако дозволите, шпекулацијом са наше стране: Побуна њемачких 

шездесетосмаша дешава се 23 године након Другог свјетског рата. Од рата у Босни и 

Херцеговини до данас прошле су такођер 23 године. Млади људи у БиХ, данас, не излазе на 

улице – већ из земље. Емиграција као облик протеста?

Према Алберту Хиршману (Albert Hirschman) увијек постоје двије могућности: exit или 

voice. Дакле, изаћи на улицу или окренути леђа. Баш као у случају ДДР-а. Људи погрешно 

вјерују да је ДДР посрнуо само због voicea. До распада ДДР-а не би дошло, у то сам 

увјерен, да источни Нијемци претходно нису масовно напуштали земљу, оним малим 

аутомобилима преко Мађарске.

Према централној тези ваше нове књиге посвећене покрету шездесетосмаша, кључ 

тадашње побуне чини ратно дjетињствo главних судионика. Шта су ваши аргументи? 

Као прво, разлика је да ли сте задњу фазу рата доживјели као младић или дијете. 

Генерација младих људи у Њемачкој, рођених око 1928. године, успјела је пораз 1945. 

претворити у нови почетак. Другачије изражено, након краха националсоцијализма 
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тадашњим осамнаестогодишњацима отворила се прилика за самоиницијативу и 

напредак. Ту шансу је послијератна омладина већином искористила. Ријеч је о 

формативној генерацији Савезне Републике Њемачке, тачније, особама као што су 

Јирген Хабермас ( Jürgen Habermas), Јозеф Рацингер (Joseph Ratzinger) или Хелмут Кол 

(Helmut Kohl).

Мислите на генерацију послужитеља на протуавионским топовима – Flakhelfer-

Generation?

Тако је. Апсолутно другачију предиспозицију има генерација рођена нешто касније, 

дjецa која су по завршетку рата навршила, рецимо, тек, пет година. Њемачка омладина 

је окренула лист. Међутим, мала дjецa ништа нису разумјела. Замислите да држите маму 

за руку, да као петогодишњак ходате кроз бомбама сравњени Берлин. Прави пакао – 

каже једнан од протагониста у мојој новој књизи. Обратите пажњу на јаз између 

генерација. Док је омладина била прагматична, малој дjеци се измицало тло под ногама. 

Дjеца из рушевина одрастају у апокалиптичном неповјерењу у нови почетак. 

Све док не почну вјеровати у теорију Теодорa Адорна (Theodor Adorno). Којој генерацији је 

он припадао?

Адорно је рођен 1903. године. Темељно је  разочаран већ Првим свјетским ратом. Осим 

тога, Адорна мучи оно што су осјетили бројни њемачки Јевреји након Другог свјетског 

рата, наиме, осјећај кривице јер су преживјели, а други чланови породице не. Главно 

питање Адорнове филозофије због тога гласи – одакле ми право да преживим? У 

кривици преживјелих дjецa из рушевина препознају себе и идентифицирају се са 

Адорном. Не когнитивно већ афективно. Дакле, отприлике према принципу, ништа не 

разумијемо, али смо спремни да пјевамо. Адорно је за њих био као опера. Не знамо о 

чему тачно говори, али очигледно нешто важно о нама. Када Адорно каже да је цијена 

преживљавања функционална асимилација на путу ка очају, онда  дjецa из рушевина у 

томе  не виде ништа спорно. Јер не вјерују у нове почетке, већ у цитате Адорна који кажу 

како из ратног  пакла не може настати ништа конструктивно. То звучи kao тенор ратне 

дjецe у Њемачкој. Ради се о генерацији која не намјерава преузети штафету. Наравно, у 

њиховим очима, послијератни економски просперитет у Њемачкој није ништа друго 

него капиталистичка илузија. 

  

Критика капитализма као послијератни афект. Занимљиво, Ви, дакле, не сматрате да су 

се шездесетосмаши у првој линији, свјесно, борили за демократију, правду и сексуалну 

револуцију?

Не, ја у то не вјерујем. Сасвим je јасна ствар када демократију супротставимо револуцији. 

Циљ 68. године није била демократија. О њој тада, заправо, нико није озбиљно причао. О 

директној демократији, можда. Она репрезентативна као рјешење није долазила у обзир 

јер је и парламент, у очима побуњеника, стајао на јаловим фундаментима друштва? 

Опсесија дjецe из рушевине била је револуција у смислу ослобођења од прошлости. 

Али на темељу теорије, зар не, тачније, специфичне вјере у теорију, коју су 

шездесетосмаши практицирали више емотивно него когнитивно. Колико истине је било 

у њиховим осјећајима?

Без осјећаја не можете схватити нити једну ситуацију у цјелини. Управо због тога сам се у 

својој књизи одлучио за форму портрета и колико је то могуће приближити се 

првенствено емотивном искуству дjецe из рушевина.

Разговори са судионицама на којима сe базира ваша нова књига доста су заправо стари. 

Документирали сте их прије тридесет година када сте почели истраживати покрет 68. 

Повратак њима, са једне стране, представља легитимну научну методу, опет, са друге 

стране, он оставља утисак  готово романтичног пројекта. Због чега сте преко давно 

портретираних шездесетосмаша још једном прешли кистом?

Ту идеју сам добио од сликара Георга Баселица (Georg Baselitz). Он се такођер манично 

враћао истим мотивима. Један од његових најпознатијих радова носи назив Велика ноћ у 

смећу  (Die große Nacht im Eimer), кључна слика генерације 68. Баселиц јој се враћао чак и 

као осамдесетогодишњак. Звао је то remix. Слично сам и ја кренуо трагом питања како 

изгледају људи када их поново портретирате. Одговор гласи: зачуђујуће другачије.  

Шта су ваша литерарна очекивање од себе као социолога?

Сматрам да овој теми нисам могао прићи без литерарних поступака. Мислим на 

преклапање три временска раздобља. Било ми је јасно да су особе које сам прије 

тридесет година интервјуирао тада имале око педесет година, односно да они данас, ако 

су живи, имају осамдесет година. Поставио сам си питање како изгледају 

педесетогодишњаци када имају осамдесет година? Шта њима значи вријеме? Наравно, 

исто питање сам поставио сам себи. Шта вријеме значи мени особно? Осим тога, 

требало је разрадити и хисторијску димензију 68. Како утопити ове три временске 

перспективе у једну књигу? Прави изазов, ако хоћете, ради се о прустовском подухвату 

при којем прошло вријеме поприма низ димензија, за мене, моје суговорнике као и за 

саме хисторијске процесе у друштву. Опет, при свему томе сам желио користити сасвим 

једноставну нарацију. На њој сам много радио. Желио сам да се моја књижица, упркос 

сложеним временским струкурама у позадини, брзо и једноставно може прочитати.

Тако што сте покушали, како то згодно кажете, што је могуће тачније шпекулирати.

Тај аспект мог писања је маничан али доста инфантилан.

Вратимо се на самом концу шпекулацији с почетка разговора, на теоретски могућу 

паралелу између дjецe из рушевина 68. и младих људи у Босни и Херцеговини данас, 23 

године послије завршетка рата на југоистоку Европе.

За њемачке шездесетосмаше је једна ствар битна, наиме, откриће властитог живота 

везаног за један специфични хисторијски догађај. Једнако би за Босну и Херцеговину 

данас можда могла бити битна спознаја да свако има право на властити живот. Међутим, 

исто тако треба имати на уму да се сви враћамо својим судбинама и домовинама, кад-

тад, па макар само у себи.

Разговарао: Амир Камбер
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тадашњим осамнаестогодишњацима отворила се прилика за самоиницијативу и 

напредак. Ту шансу је послијератна омладина већином искористила. Ријеч је о 

формативној генерацији Савезне Републике Њемачке, тачније, особама као што су 

Јирген Хабермас ( Jürgen Habermas), Јозеф Рацингер (Joseph Ratzinger) или Хелмут Кол 

(Helmut Kohl).

Мислите на генерацију послужитеља на протуавионским топовима – Flakhelfer-

Generation?

Тако је. Апсолутно другачију предиспозицију има генерација рођена нешто касније, 

дjецa која су по завршетку рата навршила, рецимо, тек, пет година. Њемачка омладина 

је окренула лист. Међутим, мала дjецa ништа нису разумјела. Замислите да држите маму 

за руку, да као петогодишњак ходате кроз бомбама сравњени Берлин. Прави пакао – 

каже једнан од протагониста у мојој новој књизи. Обратите пажњу на јаз између 

генерација. Док је омладина била прагматична, малој дjеци се измицало тло под ногама. 

Дjеца из рушевина одрастају у апокалиптичном неповјерењу у нови почетак. 

Све док не почну вјеровати у теорију Теодорa Адорна (Theodor Adorno). Којој генерацији је 

он припадао?

Адорно је рођен 1903. године. Темељно је  разочаран већ Првим свјетским ратом. Осим 

тога, Адорна мучи оно што су осјетили бројни њемачки Јевреји након Другог свјетског 

рата, наиме, осјећај кривице јер су преживјели, а други чланови породице не. Главно 

питање Адорнове филозофије због тога гласи – одакле ми право да преживим? У 

кривици преживјелих дjецa из рушевина препознају себе и идентифицирају се са 

Адорном. Не когнитивно већ афективно. Дакле, отприлике према принципу, ништа не 

разумијемо, али смо спремни да пјевамо. Адорно је за њих био као опера. Не знамо о 

чему тачно говори, али очигледно нешто важно о нама. Када Адорно каже да је цијена 

преживљавања функционална асимилација на путу ка очају, онда  дjецa из рушевина у 

томе  не виде ништа спорно. Јер не вјерују у нове почетке, већ у цитате Адорна који кажу 

како из ратног  пакла не може настати ништа конструктивно. То звучи kao тенор ратне 

дjецe у Њемачкој. Ради се о генерацији која не намјерава преузети штафету. Наравно, у 

њиховим очима, послијератни економски просперитет у Њемачкој није ништа друго 

него капиталистичка илузија. 

  

Критика капитализма као послијератни афект. Занимљиво, Ви, дакле, не сматрате да су 

се шездесетосмаши у првој линији, свјесно, борили за демократију, правду и сексуалну 

револуцију?

Не, ја у то не вјерујем. Сасвим je јасна ствар када демократију супротставимо револуцији. 

Циљ 68. године није била демократија. О њој тада, заправо, нико није озбиљно причао. О 

директној демократији, можда. Она репрезентативна као рјешење није долазила у обзир 

јер је и парламент, у очима побуњеника, стајао на јаловим фундаментима друштва? 

Опсесија дjецe из рушевине била је револуција у смислу ослобођења од прошлости. 

Али на темељу теорије, зар не, тачније, специфичне вјере у теорију, коју су 

шездесетосмаши практицирали више емотивно него когнитивно. Колико истине је било 

у њиховим осјећајима?

Без осјећаја не можете схватити нити једну ситуацију у цјелини. Управо због тога сам се у 

својој књизи одлучио за форму портрета и колико је то могуће приближити се 

првенствено емотивном искуству дjецe из рушевина.
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Сматрам да овој теми нисам могао прићи без литерарних поступака. Мислим на 

преклапање три временска раздобља. Било ми је јасно да су особе које сам прије 

тридесет година интервјуирао тада имале око педесет година, односно да они данас, ако 
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Разговарао: Амир Камбер

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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1. Приповједач студентског покрета 

Још од својих књижевних почетака њемачки аутор Уве Тим слови као приповједач 

студентског покрета. Настанак ове слике веже се за роман Врело љето (Heißer Sommer), 
1које излази 1974, који је уједно и прво веће Тимово приповједно дјело . Будући да је 

такорећи проистекло из констелације '68, овај је роман реципиран  с једне стране као 

Zeitroman, а с друге стране као генерацијски роман. Обраду ове грађе на раздјелници 

хисторијског и аутобиографског Тим наставља у кратком роману Кербелов бијег (Kerbels 

Flucht 1980), који одговара на радикализацију студентског покрета и тзв. њемачку јесен 

1978, кад су терористичке акција РАФ-а досегле свој врхунац.  Након двадесетогишње 

паузе у књижевном суочавању са овом темом, излази роман Црвено (Rot, 2001), који се 

приповиједа из перспективе бившег „шездесетосмаша“, а четири године касније излази 

и ауобиографска приповијест Пријатељ и странац (Der Freund und der Fremde, 2005), у 

којем сам аутор преузима улогу свједока времена. 

Уве Тим у својим романима књижевно реконструира све битне фазе студентског покрета 

у Њемачкој, нарочито од оног тренутка кад он од релативно безазлене прољевичарске 

групе пацифиста прелази у релевантну револуционарну снагу, његов врхунац са 

лидером Руди Дучкеом (Rudi Dutschke), затим његово стишавање односно, с једне 

стране, помјерања фокуса са политичких захтјева у класичном смислу ријечи ка 

друштвеној либерализацији (сексуално ослобађање, еманципација, равноправност 

сполова), а, с друге стране, радикални заокрет ка насилној борби, и скретање у 

тероризам које се манифестира оснивањем тзв. Фракције Црвене Армије (RAF), и њених 

различитих подгрупа које ће рат против капитализма наставити оружаним путем, и у 

чијим ће акцијама страдати све већи број цивила. 

Коначно, Тим, нарочито у посљедња два романа, рефлектира не само догађаје као такве 

него и њихову дугу сјенку у сјећању генерације која је њима обиљежена. У комплексу '68. 

Тим пропитује и начелни однос књижевности и политике, крхке границе између 

ангажмана и пасивности, утопије и илузије, одушевљења и депресивне резигнације. 

Пада у очи да у свим романима овог низа доминира наратив пропадања главних 

ликова, који су у принципу варијанте једног те истог јунака, који ћемо овдје назвати 

шездетосмашким субјектом. О томе нешто више касније.

Сажмимо најприје радњу ових романа. Врело љето приповиједа о студенту 

германистике Улриху Краузеу који се налази пред завршним испитом, али не показује 

стварно интересовање нити за студиј нити за било какве друге планове за будућност, те 

тумара од једне пропале везе до друге, непрестано одлажући писање семинарског рада 

о Хелдерлину (Hölderlin), који  је кључан за успјешно окончање студија. 

Из ове декадентне летаргије он бива тргнут убиством студента Бена Онезоргеа (Benno 

Ohnesorg) за вријеме демонстрација против шаховог режима у Перзији. Иначе, Тим је 

особно добро познавао Онезоргеа; његов посљедњи роман циклуса о '68. управо 

обрађује ово пријатељство. Вратимо се првом роману. Краузе се након овог кључног 

доживљаја прикључује кругу око Социјалистичког студентског савеза, живи у 

такозваним комунама, али се у посљедњем тренутку ипак одлучује да не крене путем 

свог пријатеља и студентског лидера Конија, који наставља борбу против система 

насилним, револуционарним путем, него чини поновни заокрет, завршава студиј и 

постаје наставник, дакле интегрира се у систем. Опције револуционарног субјекта овдје 

бивају скициране у меланколичном тону. 

Кербелов бијег, објављен пет година касније, опет у центар збивања поставља једног 

студента германистике, Кристијана Кербела, који такођер прекида свој студиј 

непосредно прије дипломирања. Одсудни момент његове кризе пак нису политички 

него приватни догађаји. Он је разочаран раскидом своје везе са Карин која се очито 

одлучује за једног „успјешнијег“ мушкарца. И он се креће у љевичарско-алтернативном 

миљеу, почиње радити као таксиста, све више западајући у депресију која кулминира у 

некој врсти терористичког самоубиства, које је, пак, како Тим показује, лишено било 

каквих политичких мотива, те представља очајнички поотез. Умногоме, ова завршница 

романа подсјећа на мотивацију главног лика у филму Таксиста Мартина Скорсезеа. 

Роман Црвено, хваљен и од чиалаца и од критичара, излази 2001, у прекретничкој 

години глобалне повијести тероризма. Главни јунак је бивши шездесетосмаш по имену 

Томас Линде, меланколични и хуманистички образован мушкарац средњих година, који 

се бави једним чудним послом: он је, наиме, професионални говорник  на погребима, 

који у својим наступима на сахранама настоји на што језгровитији начин описати живот 

преминулог. Линде има мање-више тајну везу са Ирис, једном знатно млађом 

дизајнерицом свјетла, која у старијем мушкарцу очито тражи оно темељно животно 

искуство које недостаје не само њој, него и њеној генерацији. Он иначе живи повучено, 

скромно и – што је посебно наглашено у роману – готово без икаквог иметка. Тај живот 

бива прекинут упадом једне сабласти из његове прошлости: он, наиме, добија задатак да 

напише помсртни говор за једног човјека по имену Ашенбергер, пријатеља из година 

студентске револуције, који се, за разлику од њега, није прилагодио систему, него се 

потпуно искључио из грађанског живота и отишао у „подземље“. Овај посао присиљава 

Линдеа да се суочи са властитом прошлошћу, подсјети на давнашње наде у бољу 

будућност, изгубљену утопију и потиснуте илузије. У својим истраживањима Линде 

сазнаје да је Ашенбергер планирао да дигне у зрак берлински Стуб побједе, један од 

централних симбола града. На крају, Линде нехотице, или можда не сасвим нехотице, 

готово преузима улогу свог пријатеља из младости, те страда наоко случајно док прелази 

улицу, са руксаком пуним експлозива који је нашао у Ашенбергеровој заоставшитини. 

Иначе, црвена боја, која се појављује у наслову, лајтмотив је романа, и у себи обједињује 

и мотив крви просуте у сукобу окорјелих идеалиста и система, идеолошки симбол, 

односно боју револуције, и боју свјетла на семафору док Линде прелази улицу.

Ови текстови су настали у распону од тридесетак година и документирају књижевни 

развој аутора. Они се служе различитим регистрима и формама, од документаристичког 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

1 Већ Улрих Грајнер (Ulrich Greiner) у својој рецензији Врелог љета говори о томе да је Тим написао први роман 

студентског покрета. Ulrich Greiner: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. FAZ, 08.10.1974. S.1L 

2 О документаристичком поступку у Врелом љету и Кербеловом бијегу види сљедећи прилог: Manfred Jurgensen: 

Die dokumentierte Fiktion: Heißer Sommer, Kerbels Flucht. Uwe Timms Zeigenbericht. У: Manfred Durzak; Hartmut 

Steinecke (ed): Die Archäologie der Wünsche. Studien zum Werk von Uwe Timm. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1995,   

str. 27-46.
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о Хелдерлину (Hölderlin), који  је кључан за успјешно окончање студија. 

Из ове декадентне летаргије он бива тргнут убиством студента Бена Онезоргеа (Benno 

Ohnesorg) за вријеме демонстрација против шаховог режима у Перзији. Иначе, Тим је 

особно добро познавао Онезоргеа; његов посљедњи роман циклуса о '68. управо 

обрађује ово пријатељство. Вратимо се првом роману. Краузе се након овог кључног 

доживљаја прикључује кругу око Социјалистичког студентског савеза, живи у 

такозваним комунама, али се у посљедњем тренутку ипак одлучује да не крене путем 

свог пријатеља и студентског лидера Конија, који наставља борбу против система 

насилним, револуционарним путем, него чини поновни заокрет, завршава студиј и 

постаје наставник, дакле интегрира се у систем. Опције револуционарног субјекта овдје 

бивају скициране у меланколичном тону. 

Кербелов бијег, објављен пет година касније, опет у центар збивања поставља једног 

студента германистике, Кристијана Кербела, који такођер прекида свој студиј 

непосредно прије дипломирања. Одсудни момент његове кризе пак нису политички 

него приватни догађаји. Он је разочаран раскидом своје везе са Карин која се очито 

одлучује за једног „успјешнијег“ мушкарца. И он се креће у љевичарско-алтернативном 

миљеу, почиње радити као таксиста, све више западајући у депресију која кулминира у 

некој врсти терористичког самоубиства, које је, пак, како Тим показује, лишено било 

каквих политичких мотива, те представља очајнички поотез. Умногоме, ова завршница 

романа подсјећа на мотивацију главног лика у филму Таксиста Мартина Скорсезеа. 

Роман Црвено, хваљен и од чиалаца и од критичара, излази 2001, у прекретничкој 

години глобалне повијести тероризма. Главни јунак је бивши шездесетосмаш по имену 

Томас Линде, меланколични и хуманистички образован мушкарац средњих година, који 

се бави једним чудним послом: он је, наиме, професионални говорник  на погребима, 

који у својим наступима на сахранама настоји на што језгровитији начин описати живот 

преминулог. Линде има мање-више тајну везу са Ирис, једном знатно млађом 

дизајнерицом свјетла, која у старијем мушкарцу очито тражи оно темељно животно 

искуство које недостаје не само њој, него и њеној генерацији. Он иначе живи повучено, 

скромно и – што је посебно наглашено у роману – готово без икаквог иметка. Тај живот 

бива прекинут упадом једне сабласти из његове прошлости: он, наиме, добија задатак да 

напише помсртни говор за једног човјека по имену Ашенбергер, пријатеља из година 

студентске револуције, који се, за разлику од њега, није прилагодио систему, него се 

потпуно искључио из грађанског живота и отишао у „подземље“. Овај посао присиљава 

Линдеа да се суочи са властитом прошлошћу, подсјети на давнашње наде у бољу 

будућност, изгубљену утопију и потиснуте илузије. У својим истраживањима Линде 

сазнаје да је Ашенбергер планирао да дигне у зрак берлински Стуб побједе, један од 

централних симбола града. На крају, Линде нехотице, или можда не сасвим нехотице, 

готово преузима улогу свог пријатеља из младости, те страда наоко случајно док прелази 

улицу, са руксаком пуним експлозива који је нашао у Ашенбергеровој заоставшитини. 

Иначе, црвена боја, која се појављује у наслову, лајтмотив је романа, и у себи обједињује 

и мотив крви просуте у сукобу окорјелих идеалиста и система, идеолошки симбол, 

односно боју револуције, и боју свјетла на семафору док Линде прелази улицу.

Ови текстови су настали у распону од тридесетак година и документирају књижевни 

развој аутора. Они се служе различитим регистрима и формама, од документаристичког 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

1 Већ Улрих Грајнер (Ulrich Greiner) у својој рецензији Врелог љета говори о томе да је Тим написао први роман 

студентског покрета. Ulrich Greiner: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. FAZ, 08.10.1974. S.1L 

2 О документаристичком поступку у Врелом љету и Кербеловом бијегу види сљедећи прилог: Manfred Jurgensen: 

Die dokumentierte Fiktion: Heißer Sommer, Kerbels Flucht. Uwe Timms Zeigenbericht. У: Manfred Durzak; Hartmut 

Steinecke (ed): Die Archäologie der Wünsche. Studien zum Werk von Uwe Timm. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1995,   

str. 27-46.
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2стила  прва два романа, који усто тендирају ка техници монтаже и реза, развијеном у 

постекспресионистичком роману двадесетих година 20. стољећа, притом се 

оријентирајући и према неким техникама новог њемачког филма шездесетих и 

седамдесетих година. Но, занимљива је притом промјена приповједног модуса: 

екстрадијегетски приповједач у Врелом љету, који се додуше држи перспективе главног 

лика Улриха, уступа мјесто псеудодневничком приповиједању у Кербеловом бијегу, које 

се након смрти јунака, уоквирује фиктивним новинским извјештајем о терористичком 

нападу,  да би онда у Црвеном прешао у интрадијететску приповједну инстанцу коју 

поткрепљује снажна улога аналепсе у модусу сјећања. Избог приповједне технике даје 

наслутити да је у Тимовој обради шездесетосмашке грађе примјетна поступна 

субјективизација нарације. Та субјективизација се чак и радикализира у, до сада, 

посљедњем дјелу из овог циклуса, приповјетци Пријатељ и странац, што због 

експлицитне аутобиографске црте појачава ефект аутентичности, те потпуно одустаје 

од било каквог релативизирања субјективне перспективе. 

Но, чини се у да сви ови текстови почивају на једној формалној напетости, коју налазимо 

и у осталим дјелима Уве Тима: привидна објективност документаристичког и вањске 

перспективе, која, у ужем смислу, изражава опћу или политичку димензију Тимовог 

приповиједања, бива преломљена и уједно динамизирана потпуно интернализираним 

перспективама, које би, у складу с очекивањима, требале бити експресија приватног. 

Наравно, Тим није измислио овај поступак; имамо га још у Толстојевом класичном 

хисторијском роману. Но, интензивно преплитање ова два модела, у којем „приватни“ и 

„политички“ језик, као и „особна“ и „идеолошка“ мотивација јунака, улазе један у други, 

мијешајући се до непрепознатљивости, представља посебност Тимове нарације. Овај 

поступак све већег језичког и приповједног прелитања унутрашњег и вањског, у којем 

се докида граница између приватног и политичког, представља њену кључну поетску 

димензију. А овај естестки феномен пак израста из интелектуалне заоставштине Тимове 

шездесетосмашке генерације која је управо захтијевала политизирање приватног.  

Тимови текстови, могло би се рећи, рефлектирају управо ово полазиште тако што га 

преводе у приповједну технику, која генерира естетске ломове који су вјероватно 

рјечитији од теоријског дискурса тог времена. 

II. Револуционарни живот као теорија

Но, кад смо већ код теорије: Филип Фелш (Philipp Felsch) у својој књизи Дуго љето 

теорије (Der lange Sommer der Theorie), а нешто слично чини и Улрих Раулф (Ulrich Raulff) у 

својој студији Поновни сусрет са седамдесетим (са знаковитим поднасловом: „дивље 

године читања“), износи тезу да је шездесетосмашка генерација у Њемачкој била 

необично опсједнута теоријом, да је фактички његовала култ теорије, из које је 

проистекао револуционарни дух крајем шездесетих година на западноњемачким 

универзитетима: 

„Данас, кад су се интелектуалне енергије ´68 распале у супстанције које још веома 

слабашно тињају, јако је тешко замислити фасцинираност једним жанром који је очарао 

генерације читалаца. Теорија је била више од пуког слиједа мисли; она је значила 
3полагање права на истину, вјерски став, и нека врста lifestyle-accesoirea“ (12).

Прије свега, прилагођавање теоријске продукције новој култури џепне књиге, коју је 

нарочито потицао њемачки издавач Suhrkamp (а касније и издавачка кућа Merve), 

доводи до брзе циркулације теорије у семинарима и студентским читалачким 

кружоцима. Настаје један неуобичајен ефект дисеминације, барем за овај жанр: 

филозофска анализа друштва Франкфуртске школе, али и идејни импулси из САД-а, 

као што је антипсихијатрија, касније и француски постструктурализам, постају 

дневно штиво припадника академске заједнице у хуманистичким и друштвеним 

дисциплинама. Оно што је тим теоријским полазиштима било заједничко јесте 

њихов љевичарско-револуционарни хабитус, који се дјелимично повезивао с 

дубинском анализом и радикалном критиком капиталистичког потрошачког 

друштва и културе. Као што примјећује Ингрид Гилхер Холтај (Ingrid Gilcher-Holtey), 

управо је критика кутлуре била примарно полазиште: надолазећа револуција 

требала је првенствено бити нека врста културкампфа. Промјене у културном пољу 

требале су претходити социјалним и политичким промјенама: ове би, по том 

схваћању, нужно проистекле из промијењене културне матрице. А револуција у 

култури значила је у првом реду: надвладавање њеног афирмативног карактера у 

капитализму, отварање пута ка еманципацији свијести, уклањање отуђења које овај 
4друштвени поредак намеће.

У овој теријској помами шездесетосме намеће се дојам да премјештање револу-

ционарне фигуре на културу и свијест представља додатно апстрахирање, које се још 

више удаљава од реалног и непосредног живота. Ова протурјечност између теорије и 

„живота“ чини се да представља језгро и битну карактеристику шездесетосмашког 

покрета. Тако теорем о угњетавању радника, и субјекта као таквог, има велики проблем 

да то конкретно илустрира у западном капитализму друге половице двадесетог 

стољећа, у којем су производни односи и стање радника знатно поправљени, а 

либерализација друштва већ увелике отпочела. На то је указао, са двадесетогодишње 

дистанце, и Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) у једном разговору са Ангелом 
5Болафијем (Angelo Bolaffi).

Отуда се из данашње визуре намеће закључак да је  барем њемачка – шездесетосмашка 

револуција имала секундарни карактер, да је више била резултат читања и 

одушевљења теоријским увидима, а мање израз „стварне“ егзистенцијалне потребе. До 

сличног закључка долази Карл Хајнц Борер (Karl Heinz Bohrer), полазећи од збирке 

есејистичких фрагмената под насловом Опћа мјеста Ханса Магнуса Енценсбергера 

(Enzensberger), објављеним у првим свесцима култног шездесетосмашког часописа 

Kursbuch 1968. године, као и текста Петера Вајса (Peter Weiss) о Че Гевари  (Che Guevara), у  

истом часопису, кад примјећује да реторика шездесетосмаша свој кључни термин 

„револуција“ заправо више користи књижевно, као метафору, а не као политичко-
6оперативни термин.

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

3 Philipp Felsch: Der lange Sommer der Theorie. Frankfurt/M: Fischer, стр. 12.

4 Ingrid Gilcher-Holtey: Die 68-er Bewegung. Deutschland-Westeuropa-USA. München: Beck 2017 (1. Aufl. 2011), стр. 

15-16.
5 Jürgen Habermas: Interview mit Angelo Bolaffi. J.H.: Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII, 

Frankfurt a.M: Suhrkamp 1990, стр.21-28, овдје стр. 23.
6 Merkur 22 (239), 1968., S.283-288, овдје стр. 288. Karl Heinz Bohrer: Revolution als Metapher. 
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Но, кад смо већ код теорије: Филип Фелш (Philipp Felsch) у својој књизи Дуго љето 

теорије (Der lange Sommer der Theorie), а нешто слично чини и Улрих Раулф (Ulrich Raulff) у 

својој студији Поновни сусрет са седамдесетим (са знаковитим поднасловом: „дивље 

године читања“), износи тезу да је шездесетосмашка генерација у Њемачкој била 

необично опсједнута теоријом, да је фактички његовала култ теорије, из које је 

проистекао револуционарни дух крајем шездесетих година на западноњемачким 

универзитетима: 

„Данас, кад су се интелектуалне енергије ´68 распале у супстанције које још веома 

слабашно тињају, јако је тешко замислити фасцинираност једним жанром који је очарао 

генерације читалаца. Теорија је била више од пуког слиједа мисли; она је значила 
3полагање права на истину, вјерски став, и нека врста lifestyle-accesoirea“ (12).

Прије свега, прилагођавање теоријске продукције новој култури џепне књиге, коју је 

нарочито потицао њемачки издавач Suhrkamp (а касније и издавачка кућа Merve), 

доводи до брзе циркулације теорије у семинарима и студентским читалачким 

кружоцима. Настаје један неуобичајен ефект дисеминације, барем за овај жанр: 

филозофска анализа друштва Франкфуртске школе, али и идејни импулси из САД-а, 

као што је антипсихијатрија, касније и француски постструктурализам, постају 

дневно штиво припадника академске заједнице у хуманистичким и друштвеним 

дисциплинама. Оно што је тим теоријским полазиштима било заједничко јесте 

њихов љевичарско-револуционарни хабитус, који се дјелимично повезивао с 

дубинском анализом и радикалном критиком капиталистичког потрошачког 

друштва и културе. Као што примјећује Ингрид Гилхер Холтај (Ingrid Gilcher-Holtey), 

управо је критика кутлуре била примарно полазиште: надолазећа револуција 

требала је првенствено бити нека врста културкампфа. Промјене у културном пољу 

требале су претходити социјалним и политичким промјенама: ове би, по том 

схваћању, нужно проистекле из промијењене културне матрице. А револуција у 

култури значила је у првом реду: надвладавање њеног афирмативног карактера у 

капитализму, отварање пута ка еманципацији свијести, уклањање отуђења које овај 
4друштвени поредак намеће.

У овој теријској помами шездесетосме намеће се дојам да премјештање револу-

ционарне фигуре на културу и свијест представља додатно апстрахирање, које се још 

више удаљава од реалног и непосредног живота. Ова протурјечност између теорије и 

„живота“ чини се да представља језгро и битну карактеристику шездесетосмашког 

покрета. Тако теорем о угњетавању радника, и субјекта као таквог, има велики проблем 

да то конкретно илустрира у западном капитализму друге половице двадесетог 

стољећа, у којем су производни односи и стање радника знатно поправљени, а 

либерализација друштва већ увелике отпочела. На то је указао, са двадесетогодишње 

дистанце, и Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) у једном разговору са Ангелом 
5Болафијем (Angelo Bolaffi).

Отуда се из данашње визуре намеће закључак да је  барем њемачка – шездесетосмашка 

револуција имала секундарни карактер, да је више била резултат читања и 

одушевљења теоријским увидима, а мање израз „стварне“ егзистенцијалне потребе. До 

сличног закључка долази Карл Хајнц Борер (Karl Heinz Bohrer), полазећи од збирке 

есејистичких фрагмената под насловом Опћа мјеста Ханса Магнуса Енценсбергера 

(Enzensberger), објављеним у првим свесцима култног шездесетосмашког часописа 

Kursbuch 1968. године, као и текста Петера Вајса (Peter Weiss) о Че Гевари  (Che Guevara), у  

истом часопису, кад примјећује да реторика шездесетосмаша свој кључни термин 

„револуција“ заправо више користи књижевно, као метафору, а не као политичко-
6оперативни термин.

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

3 Philipp Felsch: Der lange Sommer der Theorie. Frankfurt/M: Fischer, стр. 12.

4 Ingrid Gilcher-Holtey: Die 68-er Bewegung. Deutschland-Westeuropa-USA. München: Beck 2017 (1. Aufl. 2011), стр. 

15-16.
5 Jürgen Habermas: Interview mit Angelo Bolaffi. J.H.: Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII, 

Frankfurt a.M: Suhrkamp 1990, стр.21-28, овдје стр. 23.
6 Merkur 22 (239), 1968., S.283-288, овдје стр. 288. Karl Heinz Bohrer: Revolution als Metapher. 
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III. Револуција као књижевност: Тимово Врело љето

Управо те процесе и протурјечја описује Тим у својим романима. У Врелом љету главни 

јунак Улрих, који није у стању прочитати литературу о Хелдерлину која му је потребна за 

његов семинарски рад, све се више заплиће у повијеснофилозофске расправе и 

дискусије о капитализму и социјализму. Тим ово задовољство у теорији 

шездесетосмашке генерације описује ироничним тоновима:

„Један говори, многи пуше цигарете. Један се јавља и наводи своје име. Водитељ 

дикусије име записује на табли на подијуму додајући редни број 24. Онај који тренутно 

говори пита да ли Ренкеов оберсеминар треба разнијети. Други пак је Ренкеово 

понашање у његовим оберсеминарима назвао демократским. Тврди да ту свако има 

право да нешто каже, и онда кад има другачије мишљење. […] неко цитира из чланка који 

је Ренке објавио 1940. године: одгајатељ у младом човјеку мора пробудити љубав према 

фиреру. Многи вичу: фуј! Онај који је цитирао Ренкеов чланак пита да ли неко ко је писао 

овакве ствари може данас образовати демократске наставнике. Неко је пак мишљења да 

је у питању младалачки гријех профеосра.[…] Неко виче: вратимо се пословнику. Онај ко 

је малочас питао да ли Ренкеово предавање треба разнијети сад образлаже зашто то 

треба учинити. Неко тражи да се говори ограниче на пет минута. Други пак то сматра 

репресивном методом  […] Водитељ дискусије жели да се гласа о томе да ли ће он водити 

гласање или не. Неко виче: прво се мора гласати о томе да ли ће се гласати. […] Неко 

виче: о свему се мора дискутирати. Један тражи да се плебисцитарни поступак задржи по 

сваку цијену да би се разликовали од муљања естаблишмента. Многи лупају о сто, неки 
7вичу браво, један вели венцемерос, други: Гинтер Грас. На то се сви насмију.“

Техника индиректног говора доводи до дистанцирања према позицијама ликова који 

узимају ријеч, и цијелу сцену ставља под иронично свјетло. Истовремено, брзи резови 

производе полифонијску ситуацију коју одликује хектична атмосфера: теореми 

еманципације и максималног егзалитаризма изискују да свако има право на ријеч, што, 

дакако пријети, да прерасте у хаос. Истовремено, теоријски набој ових констелација 

састоји се и у томе да се све мање говори о теми, а све више о начину дискутирања, о 

поступку. На тај начин, достигнут је нови ниво апстракције: дискурс се издигао на 

метаниво. То је управо предмет иронизирања у овој и многим  другим сценама у роману.

Овај мали одломак и осврт за ову прилику би требао бити достатан да покаже основне 

црте Тимове поетике која у оквирима њемачке књижевности представља јединствен 

подухват да и на разини приче, и на разини теме, као и на разини приповједног 

дискурса, рефлектира дихотомије шездесетосмашког покрета. Његови психограми 

револуционарног и терористичког субјекта и физиономије пропадања у постхеројском 

и постутопијском друштву дио су мозаика његове приповједне форме у којој се не само 

констатира апсурдност повијести него се тој апсурдности даје и конкретно лице. На тај 

начин Тим авансира у једног од најважнијих европских писаца и књижевних хроничара 

20. Стољећа. Тимови романи документирају немогући подухват помирења политичког 

и приватног, али, истовремено, не треба заборавити да је његова књижевна 

иновативност управо проистекла из утопијске предоџбе о јединству ове двије сфере.

Чешке коби и '68.
Милан Кундера

 Чешка коб

1.

Било је то 24. аугуста, био сам у кући свог пријатеља, издалека су се чули пуцњеви, на 

столу је био укључен транзистор, а ја сам растресеног погледа разгледао по старом 

ормару за књиге, све док на крају из њега нисам извадио књигу коју је 1633. написао 

Павел Странски: О Чешкој држави. И читао сам: „...тако би се и од познаваоца хисторије и 

чешких старина, на питање: да ли је ова земља лено њемачког царства? добио одлучан 

одговор: Чешку са њемачким царством много више веже вјечни пријатељски савез, 

него што она на начин поданика, па чак ни као лено, овиси о њему.“ 

А мало даље: „Ако се, међутим, сматра: да су њемачки цареви имали врховну власт над 

Чешком, или је још имају; а Чеси су на себе натоварили кривицу непослушности према 

њима; ипак се према њима није требало кренути путем силе и оружја, прије но што се 

кренуло путем права. Јер будући да се сила не смије користити све док се помоћ може 

пронаћи у законима; тако онај који своје тражи прије силом, него законитим путем, баш 

зато губи своје право. Савезима, уговорима и пријатељством, Чешку са Њемачком од 

најстаријих времена повезује много ужа веза од било којег другог краљевства: но, ти 

савези ни најмање не нарушавају узвишеност, законе, права, обичаје, слободу нити 

једног нити другог од та два народа. Све док би се водило рачуна о тој граници, сложност 

двају народа остајала би непољуљана: ако би је једна страна прекорачила – као што, 

када је од два пријатеља један снажнији од другог, њихов савез неријетко личи на 

пријатељство с лавом – увијек би дошло до непријатељстава…“

И још даље: "Чеси радије међу потпуно слободним народима желе заузимати било које 

мјесто, него бити први међу онима који су понизно на услузи туђину, ма колико њихово 

сужањство блиставо било.“ Пуцњеви вани повезали су ме са садашњим тренутком, али 

прастаре реченице Павла Странског урониле су ме, чак и уз пуцњаву, у загрљај чешке 

хисторије, у њене неизмјерне даљине, и схватио сам да и даље живимо ту исту 

националну хисторију која има своју „вјечну“ проблематику, са сталним сукобом између 

савеза и врховне власти, са непрестано извојеваним, али у коначници недостигнутим 

суверенитетом и константном борбом за њега, те да ни та пуцњава која је допирала до 

мене није тек гром из ведра неба, шок, апсурд, него да се у њој изнова испуњава 

прастара чешка коб. 

2.

Године послије 1939. чешку душу нису могле испунити посебним поносом. Сићушност, 

прилагодљивост, недостатак храбрости за самосталну политику, владавина 

просјечности пуне зависти, свеприсутни простаклук, све то у нама је будило крајње 

скептична размишљања о чешком карактеру и бацало болно свјетло на хисторију која је 

тај карактер створила. 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

7 Uwe Timm: Heißer Sommer. München: DTV 2005 (Erstveröffentlichung: München/Gütersloh: Bertelsmann:             

Wien 1974), S. 134-136.
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понашање у његовим оберсеминарима назвао демократским. Тврди да ту свако има 

право да нешто каже, и онда кад има другачије мишљење. […] неко цитира из чланка који 

је Ренке објавио 1940. године: одгајатељ у младом човјеку мора пробудити љубав према 

фиреру. Многи вичу: фуј! Онај који је цитирао Ренкеов чланак пита да ли неко ко је писао 
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дакако пријети, да прерасте у хаос. Истовремено, теоријски набој ових констелација 

састоји се и у томе да се све мање говори о теми, а све више о начину дискутирања, о 
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и постутопијском друштву дио су мозаика његове приповједне форме у којој се не само 

констатира апсурдност повијести него се тој апсурдности даје и конкретно лице. На тај 

начин Тим авансира у једног од најважнијих европских писаца и књижевних хроничара 

20. Стољећа. Тимови романи документирају немогући подухват помирења политичког 

и приватног, али, истовремено, не треба заборавити да је његова књижевна 

иновативност управо проистекла из утопијске предоџбе о јединству ове двије сфере.

Чешке коби и '68.
Милан Кундера

 Чешка коб

1.

Било је то 24. аугуста, био сам у кући свог пријатеља, издалека су се чули пуцњеви, на 

столу је био укључен транзистор, а ја сам растресеног погледа разгледао по старом 

ормару за књиге, све док на крају из њега нисам извадио књигу коју је 1633. написао 

Павел Странски: О Чешкој држави. И читао сам: „...тако би се и од познаваоца хисторије и 

чешких старина, на питање: да ли је ова земља лено њемачког царства? добио одлучан 

одговор: Чешку са њемачким царством много више веже вјечни пријатељски савез, 

него што она на начин поданика, па чак ни као лено, овиси о њему.“ 

А мало даље: „Ако се, међутим, сматра: да су њемачки цареви имали врховну власт над 

Чешком, или је још имају; а Чеси су на себе натоварили кривицу непослушности према 

њима; ипак се према њима није требало кренути путем силе и оружја, прије но што се 

кренуло путем права. Јер будући да се сила не смије користити све док се помоћ може 

пронаћи у законима; тако онај који своје тражи прије силом, него законитим путем, баш 

зато губи своје право. Савезима, уговорима и пријатељством, Чешку са Њемачком од 

најстаријих времена повезује много ужа веза од било којег другог краљевства: но, ти 

савези ни најмање не нарушавају узвишеност, законе, права, обичаје, слободу нити 

једног нити другог од та два народа. Све док би се водило рачуна о тој граници, сложност 

двају народа остајала би непољуљана: ако би је једна страна прекорачила – као што, 

када је од два пријатеља један снажнији од другог, њихов савез неријетко личи на 

пријатељство с лавом – увијек би дошло до непријатељстава…“

И још даље: "Чеси радије међу потпуно слободним народима желе заузимати било које 

мјесто, него бити први међу онима који су понизно на услузи туђину, ма колико њихово 

сужањство блиставо било.“ Пуцњеви вани повезали су ме са садашњим тренутком, али 

прастаре реченице Павла Странског урониле су ме, чак и уз пуцњаву, у загрљај чешке 

хисторије, у њене неизмјерне даљине, и схватио сам да и даље живимо ту исту 

националну хисторију која има своју „вјечну“ проблематику, са сталним сукобом између 

савеза и врховне власти, са непрестано извојеваним, али у коначници недостигнутим 

суверенитетом и константном борбом за њега, те да ни та пуцњава која је допирала до 

мене није тек гром из ведра неба, шок, апсурд, него да се у њој изнова испуњава 

прастара чешка коб. 

2.

Године послије 1939. чешку душу нису могле испунити посебним поносом. Сићушност, 

прилагодљивост, недостатак храбрости за самосталну политику, владавина 

просјечности пуне зависти, свеприсутни простаклук, све то у нама је будило крајње 

скептична размишљања о чешком карактеру и бацало болно свјетло на хисторију која је 

тај карактер створила. 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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У то вријеме, често сам мислио на чешки препород који је усред прокључале Европе 

згрнуо свој мали пјешчани брежуљак – покрет буђења који није био у стању да створи 

опћељудске вриједности, чије се дјеловање исцрпљивало у сићушним ситницама и 

којем је недостајало великих дјела. Помислио сам на наслијеђе тог духовно ограниченог 

ситничарења, које је обиљежило и чешко 20. стољеће, годину 1938, године послије 

Другог свјетског рата, годину 1956, када се није било у стању реагирати досљедно и у 

великом стилу на иницијативу 20. конгреса, а нарочито еру Антонина Новотног, у чијој 

беспомоћности сам видио инкарнацију генија чешке скучености.

У то вријеме сам написао позоришни комад за који сам својим пријатељима говорио да 

је античешки. Одређени, већ пензионирани мајор у том комаду подучава свог младог 

зета. „Чеси се никада нису борили на барикадама. Чеси иду у Сокол. Гимнастика је 

нашем народу користила више од десет револуција.“

Кад сам се прије два мјесеца вратио из Париза, накнадно сам, изненадивши се, постао 

свјестан тога да сам тамо у разним дебатама и интервјуима за штампу користио јасно 

патриотске тонове (а у коначници и пуне наде). Одакле ми то одједном? Да ли је то била 

само национална приврженост која ме навела на хваљење своје земље у иностранству? 

Не, нисам толико дисциплиниран. Промјену мог става изазвало је заувијек незаборавно 

овогодишње аугустовско искуство. У безбројним разговорима вођеним код нас и у 

иностранству, стално сам изнова долазио до закључка да на свијету не постоји народ 

који је положио сличан испит и који је показао такву чврстоћу, такав разум и такво 

јединство, као што смо учинили ми.

Аугуст је бацио ново свјетло на нашу цјелокупну хисторију. Није да је скептична критика 

чешког карактера престала да важи, али је допуњена новим погледом са друге стране: 

Да, са херојском традицијом Жижковог буздована чешка нација већ је изгубила своју 

непосредну зависност; међутим, хуситизам такођер значи и ону традицију народа у којој 

је „свака бакица Свето Писмо познавала боље од италијанског свештеника“, а та 

традиција народног образовања и замишљености код нас постоји до дан-данас.

Да, чешки препород је умјесто велике политике познавао само мало просвје-

титељство; главна оружја народне борбе била су аматерско позориште, пјесма и 

стихови, да, чешка умјетност била је упрегнута пред запрежна кола лутајућих народних 

одгајатеља, али је такођер истинито да је маса чешког народа на тај начин од самог 

почетка свог новог постојања с културом била спојена тако судбоносно, као мало која 

друга европска нација, тако да је у овој половини Европе далеко најзамишљенија и 

најобразованија и не да се тек тако завести уз помоћ неке јефтине пропаганде.

Да, истина је да чешки народ у прошлом стољећу није био дио великих европских 

сукоба; али је такођер истинито да му је тада успјела огромна ствар: Од становништва 

од којег је тек половина знала читати и писати и које је било отуђено од своје 

националности, опет је настала европска нација, и то против сталних налета 

германизације, против воље силе којој је била подређена, тако да је од тада била у 

стању да управо под неповољним околностима пружа најбоље резултате. 

Да, истина је да чешки народ не одликује дух романтичарског хероизма, али је такођер 

истина да је супротна страна тог одсуства романтизма и хероизма рационална 

трезвеност, смисао за хумор и критички дух којим овај народ посматра самог себе, тако 

да је један од најмање шовинистичких народа у Европи: Ако разјарено букне његов 

национални понос, то значи да је повријеђен на најгори могући начин; a то такођер 

значи да тај бијес није кратког даха и пролазан као осјећај, већ тврдоглав као сам разум.

Видим стан у поткровљу мале париске палаче, чујем гњевни глас Луја Арагона који 

проклиње насиље, видим његово лице пуно бриге због судбине моје земље, и чујем 

своје властите ријечи које више пута понављам: „То је била најљепша седмица коју смо 

икада доживјели.“ Бојим се да је ова изјава тамо звучала апсурдно и чудно, али моји 

земљаци ме разумију. Јер, била је то седмица у којој је народ изненада угледао своју 

властиту величину којој се више није ни надао. 

3.

Када се сјетим Париза, пред очима ми је и мали ресторан у Латинској четврти, у којем 

сам ручао с Карлосом Фуентесом, тим несвакидашњим мексичким аутором који је мој 

вршњак. Фуентес ме упитао да ли знам да Чеси у Мексику традиционално уживају 

симпатије. Испричао ми је како су средином прошлог стољећа три велике европске 

силе којима се није свиђала либерална политика предсједника Хуареза у Мексико 

послале окупацијску војску, и како су чешке јединице које су тамо стигле са аустријском 

војском одбијале да учествују у окупацији једне слободоумне земље. Многи од њих су 

чак остали у Мексику, а пошто је међу њима било много музичара, мексички музички 

живот дугује им много. До данас су тамо у славном сјећању.

Постоји, међутим, слава освајача, и слава оних који у својој хисторији никада нису били 

освајачи. Постоји охолост народа који се хвале војним походима својих Наполеона или 

Суворова, и понос оних народа који суровост својих Суворова никада нису 

експортирали. Постоји менталитет великих сила и менталитета малих народа. 

Велики народ је своје постојање и свој интернационални значај аутоматски осигурао 

пуким бројем својих становника. Велики народ се не мучи питањем о разлозима и 

оправдањем своје егзистенције, не: он просто постоји са силном саморазумљивошћу и 

траје даље. Рачуна са својом величином и неријетко се опија њом, као да је то 

вриједност само по себи. „Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек!“

Ако, с друге стране, неки мали народ жели имати неког значаја у свијету, мора га 

свакодневно и непрестано изнова стварати. Оног тренутка кад престане стварати 

вриједности, губи оправдање своје егзистенције и на крају можда чак престане и 

постојати јер је крхак и препуштен пропасти. Стварање вриједности код њега је 

спојено са питањем пуког битка, а то је вјеројатно и разлог зашто је (културно и 

економско) стварање код малих народа (почевши, напримјер, код малих античких 

грчких градова) толико интензивније него код великих царстава. 

Свијест о величини, бројној снази и неуништивости обиљежава цјелокупно увјерење 

великих народа: Сви они носе дјелић те „охолости масе“ у себи; сви теже ка томе да своју 

властиту величину виде као предодређеност за спасење свијета; сви теже ка томе да 

властити (непрегледно бројни) народ бркају са свијетом, властиту културу са свјетском 

културом, тако да су, додуше, политички екстровертирани (обиљежавајући далеке сфере 

својих утјецаја), али у културном смислу истовремено остају веома егоцентрични.

Ах, јадни велики народи! Капија ка људскости је уска, а ви кроз њу тако тешко 

пролазите...

Вјерујем у велику хисторијску мисију малих народа у данашњем свијету, који је 

препуштен великим силама које желе да га испеглају и устроје по својој мјери. Мали 

народи, непрестано тражећи и стварајући свој облик, борећи се за своју самосталност, 

истовремено брину о томе да се ова кугла земаљска одупре страшним тенденцијама 

униформирања, како би блистала шаролика разноликост традиција и начина живљења, 

како би људска особност, чудо и посебност човјека на њој могли бити код куће.
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У то вријеме, често сам мислио на чешки препород који је усред прокључале Европе 

згрнуо свој мали пјешчани брежуљак – покрет буђења који није био у стању да створи 

опћељудске вриједности, чије се дјеловање исцрпљивало у сићушним ситницама и 

којем је недостајало великих дјела. Помислио сам на наслијеђе тог духовно ограниченог 

ситничарења, које је обиљежило и чешко 20. стољеће, годину 1938, године послије 

Другог свјетског рата, годину 1956, када се није било у стању реагирати досљедно и у 

великом стилу на иницијативу 20. конгреса, а нарочито еру Антонина Новотног, у чијој 

беспомоћности сам видио инкарнацију генија чешке скучености.

У то вријеме сам написао позоришни комад за који сам својим пријатељима говорио да 

је античешки. Одређени, већ пензионирани мајор у том комаду подучава свог младог 

зета. „Чеси се никада нису борили на барикадама. Чеси иду у Сокол. Гимнастика је 

нашем народу користила више од десет револуција.“

Кад сам се прије два мјесеца вратио из Париза, накнадно сам, изненадивши се, постао 

свјестан тога да сам тамо у разним дебатама и интервјуима за штампу користио јасно 

патриотске тонове (а у коначници и пуне наде). Одакле ми то одједном? Да ли је то била 

само национална приврженост која ме навела на хваљење своје земље у иностранству? 

Не, нисам толико дисциплиниран. Промјену мог става изазвало је заувијек незаборавно 

овогодишње аугустовско искуство. У безбројним разговорима вођеним код нас и у 

иностранству, стално сам изнова долазио до закључка да на свијету не постоји народ 

који је положио сличан испит и који је показао такву чврстоћу, такав разум и такво 

јединство, као што смо учинили ми.

Аугуст је бацио ново свјетло на нашу цјелокупну хисторију. Није да је скептична критика 

чешког карактера престала да важи, али је допуњена новим погледом са друге стране: 

Да, са херојском традицијом Жижковог буздована чешка нација већ је изгубила своју 

непосредну зависност; међутим, хуситизам такођер значи и ону традицију народа у којој 

је „свака бакица Свето Писмо познавала боље од италијанског свештеника“, а та 

традиција народног образовања и замишљености код нас постоји до дан-данас.

Да, чешки препород је умјесто велике политике познавао само мало просвје-

титељство; главна оружја народне борбе била су аматерско позориште, пјесма и 

стихови, да, чешка умјетност била је упрегнута пред запрежна кола лутајућих народних 

одгајатеља, али је такођер истинито да је маса чешког народа на тај начин од самог 

почетка свог новог постојања с културом била спојена тако судбоносно, као мало која 

друга европска нација, тако да је у овој половини Европе далеко најзамишљенија и 

најобразованија и не да се тек тако завести уз помоћ неке јефтине пропаганде.

Да, истина је да чешки народ у прошлом стољећу није био дио великих европских 

сукоба; али је такођер истинито да му је тада успјела огромна ствар: Од становништва 

од којег је тек половина знала читати и писати и које је било отуђено од своје 

националности, опет је настала европска нација, и то против сталних налета 

германизације, против воље силе којој је била подређена, тако да је од тада била у 

стању да управо под неповољним околностима пружа најбоље резултате. 

Да, истина је да чешки народ не одликује дух романтичарског хероизма, али је такођер 

истина да је супротна страна тог одсуства романтизма и хероизма рационална 

трезвеност, смисао за хумор и критички дух којим овај народ посматра самог себе, тако 

да је један од најмање шовинистичких народа у Европи: Ако разјарено букне његов 

национални понос, то значи да је повријеђен на најгори могући начин; a то такођер 

значи да тај бијес није кратког даха и пролазан као осјећај, већ тврдоглав као сам разум.

Видим стан у поткровљу мале париске палаче, чујем гњевни глас Луја Арагона који 

проклиње насиље, видим његово лице пуно бриге због судбине моје земље, и чујем 

своје властите ријечи које више пута понављам: „То је била најљепша седмица коју смо 

икада доживјели.“ Бојим се да је ова изјава тамо звучала апсурдно и чудно, али моји 

земљаци ме разумију. Јер, била је то седмица у којој је народ изненада угледао своју 

властиту величину којој се више није ни надао. 

3.

Када се сјетим Париза, пред очима ми је и мали ресторан у Латинској четврти, у којем 

сам ручао с Карлосом Фуентесом, тим несвакидашњим мексичким аутором који је мој 

вршњак. Фуентес ме упитао да ли знам да Чеси у Мексику традиционално уживају 

симпатије. Испричао ми је како су средином прошлог стољећа три велике европске 

силе којима се није свиђала либерална политика предсједника Хуареза у Мексико 

послале окупацијску војску, и како су чешке јединице које су тамо стигле са аустријском 

војском одбијале да учествују у окупацији једне слободоумне земље. Многи од њих су 

чак остали у Мексику, а пошто је међу њима било много музичара, мексички музички 

живот дугује им много. До данас су тамо у славном сјећању.

Постоји, међутим, слава освајача, и слава оних који у својој хисторији никада нису били 

освајачи. Постоји охолост народа који се хвале војним походима својих Наполеона или 

Суворова, и понос оних народа који суровост својих Суворова никада нису 

експортирали. Постоји менталитет великих сила и менталитета малих народа. 

Велики народ је своје постојање и свој интернационални значај аутоматски осигурао 

пуким бројем својих становника. Велики народ се не мучи питањем о разлозима и 

оправдањем своје егзистенције, не: он просто постоји са силном саморазумљивошћу и 

траје даље. Рачуна са својом величином и неријетко се опија њом, као да је то 

вриједност само по себи. „Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек!“

Ако, с друге стране, неки мали народ жели имати неког значаја у свијету, мора га 

свакодневно и непрестано изнова стварати. Оног тренутка кад престане стварати 

вриједности, губи оправдање своје егзистенције и на крају можда чак престане и 

постојати јер је крхак и препуштен пропасти. Стварање вриједности код њега је 

спојено са питањем пуког битка, а то је вјеројатно и разлог зашто је (културно и 

економско) стварање код малих народа (почевши, напримјер, код малих античких 

грчких градова) толико интензивније него код великих царстава. 

Свијест о величини, бројној снази и неуништивости обиљежава цјелокупно увјерење 

великих народа: Сви они носе дјелић те „охолости масе“ у себи; сви теже ка томе да своју 

властиту величину виде као предодређеност за спасење свијета; сви теже ка томе да 

властити (непрегледно бројни) народ бркају са свијетом, властиту културу са свјетском 

културом, тако да су, додуше, политички екстровертирани (обиљежавајући далеке сфере 

својих утјецаја), али у културном смислу истовремено остају веома егоцентрични.

Ах, јадни велики народи! Капија ка људскости је уска, а ви кроз њу тако тешко 

пролазите...

Вјерујем у велику хисторијску мисију малих народа у данашњем свијету, који је 

препуштен великим силама које желе да га испеглају и устроје по својој мјери. Мали 

народи, непрестано тражећи и стварајући свој облик, борећи се за своју самосталност, 

истовремено брину о томе да се ова кугла земаљска одупре страшним тенденцијама 

униформирања, како би блистала шаролика разноликост традиција и начина живљења, 

како би људска особност, чудо и посебност човјека на њој могли бити код куће.
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4.

Да, увјерен сам у велику мисију малих народа. Увјерен сам да би свијет у којем се глас 

Гватемалаца, Естонаца, Вијетнамаца или Данаца не би чуо мање од гласа Американаца, 

Кинеза или Руса, био бољи и мање тужан свијет. Али такођер знам да је малим народима 

несигурно и тешко. Имају своје вријеме летаргије и успаваности, при чему им, за 

разлику од великих народа, у сваком њиховом дријемежу пријети опасност да се више 

не пробуде.

Идеја да и чешки народ изнова одлучује о питању свог живота или оскудице, битку или 

небитку, наметнула ми се већ годинама прије, када сам схватио како непросвијећена 

политика чешки живот и чешку културу потискује на безначајан ниво неке европске 

провинције. Поново ми је на ум пало и продорно Шауерово питање: Да ли уопће има 

неку вриједност, усред Европе поново водити до ускрснућа наш мали народ? Које 

вриједности то доноси човјечанству, а које му има намјеру донијети?

Кад сам прошле године ово питање поставио са трибине конгреса писаца, нисам ни 

слутио на какав драматичан начин ће на њега сљедеће године одговорити цијела 

Чехословачка. Покушај да се коначно (и то први пут у њеној свјетској хисторији) створи 

социјализам без свемоћне тајне полиције, социјализам са слободом изговорене и 

писане ријечи, с јавним мишљењем које се чује, и са политиком којa се на њега ослања, 

са модерном културом која се слободно развија и с људима који су изгубили страх, био је 

то покушај када су Чеси и Словаци, први пут од краја средњег вијека, поново стали у 

средиште свјетских збивања, упутивши свијету свој апел.

Тај позив није се састојао од тога да су Чехословаци можда жељели замијенити 

постојећи модел социјализма неким другим који би био једнако ауторитативан и 

спреман за експорт. Такав месијанизам стран је менталитету малог народа. Смисао 

чехословачког апела био је други: показати какве неизмјерне демократске могућности, 

до сада успаване, леже у социјалистичком друштвеном пројекту, те показати да се те 

могућности могу развити само онда уколико је у потпуности развијена политичка 

аутономија појединачног народа. Тај чехословачки апел и даље је на снази. Без њега 

двадесето стољеће већ не би било исто. Без њега би сутрашњи свијет био другачији 

свијет од оног какав ће бити.

Значај нове чехословачке политике сезао је предалеко, а да не би наишао на отпор. 

Сукоб је, међутим, био драстичнији него што смо слутили, а испит који је наша нова 

политика морала положити био је окрутан. Одбијам, међутим, да то називам народном 

катастрофом, као што то обично данас чини наша помало плачљива јавност. Усуђујем се 

чак да успркос јавном мишљењу кажем да значај чехословачке јесени можда чак 

надмашује значај чехословачког прољећа.

Десило се, наиме, нешто што нико није очекивао: Нова политика издржала је овај 

страшни сукоб. Она се, додуше, повукла, али се није распала, није се срушила. Није 

обновила полицијски режим; није пристала на доктринарно гушење духовног живота, 

није се одрекла саме себе, није изневјерила своје принципе, није издала своје људе, и 

нипошто није изгубила подршку јавности, него је у тренутку смртне опасности окупила 

цијелу нацију која је сада изнутра јача, него прије аугуста. Осим тога: Иако њени 

политички представници морају да рачунају са могућностима које се тренутно нуде, 

широки слојеви народа, посебно млади, у себи и даље носе свијест предаугустовских 

циљева, и то бескомпромисно и потпуно. У томе лежи огромна нада у будућност. Не у 

неку далеку, него у сасвим блиску.

5.

Али шта ако ова нова политика буде толико дуго узмицала, све док од ње непримјетно не 

постане стара политика? Шта ако од привремених уступака настане пријелазна фаза 

која ће трајати деценијама? 

Нигдје, наравно, не постоји гаранција да се 1968. година у будућности неће спрчкати и 

упропастити. Али да ли је човјеку или човјечанству било када било шта загарантирано? 

Да ли је чешком народу било када било загарантирано било шта, што би – да се опет 

присјетимо ријечи Павела Странског – било осуђено да живи у пријатељству с лавом? 

Што већ стољећима корача по несигурном мостићу између суверенитета и подаништва, 

између свјетског наступа и провинцијализма, битка и небитка?

Од краја средњег вијека, за проницљивог човјека више ни Бог сигуран није, само 

Паскалова опклада. Људи који данас падају у депресију и дефетизам, кукајући да нема 

довољно гаранција, да се све може завршити лоше, да бисмо опет могли доспјети у 

маразам цензуре и процеса, да би се могло десити ово или оно, слаби су људи који могу 

само живјети у илузији сигурности. 

Када је, почетком септембра, пет наших државника издало проглас у којем су 

Чехословаке из иностранства позвали да се врате у земљу, гарантирајући им у своје име 

потпуну сигурност, од неких људи сам чуо приговор: Како желе гарантирати нашу 

сигурност, када не могу гарантирати ни за своју властиту?

Ја не осуђујем никога ко се одлучио да живи у иностранству, тврдим да свако има право 

да живи тамо гдје жели да живи, ограђујем се само од овог аргумента којем недостаје 

било каква узвишеност: Да ли чешки држављанин заиста није у стању рискирати исто 

оно што рискира његов државник? Да ли је заиста у стању живјети само без ризика? Шта 

ако степен релативне сигурности за све зависи управо од тога колико људи има 

храбрости да у несигурним ситуацијама стоји на свом мјесту?

Оно што ме је увијек импресионирало код чешког патриотизма, јесте трезвени поглед. Већ су 

представници препорода били свјесни свих недостатака који произилазе из судбине што си 

Чех, а буђење чешког народа за њих није представљало само циљ, већ и проблем. Највећи 

чешки патриота своју каријеру је започео разбијањем патриотских илузија и митова, а својој 

књизи је дао знаковит наслов Чешко питање. У коријенима чешког патриотизма није 

фанатизам, већ критицизам, а управо то ми импонира код мог народа, управо зато га волим. 

Само што чешки критицизам данас има два облика. У једном се од критичког става ствара 

навика, или прије лоша навика, мушица која аутоматски (то значи без размишљања) 

одбацује било какву наду и пристаје на сваку безнадежност; то је критицизам слабих, 

критицизам дегенериран у пуки песимизам; такав критицизам више није рационалан став, 

већ лоше расположење, психоза, идеална клима за припрему на пораз. 

Постоји, међутим, и прави критицизам односно прави критички став који је непријатељ 

психозе и који зна да је позиција песимизма једнако варљива као и позиција оптимизма; тај 

критички став зна демаскирати илузије и тобожње сигурности, али је притом и сам препун 

самопоуздања јер зна да је и сам снага, вриједност и моћ на којима се може изградити 

будућност. Тај критички став који је проузроковао цијело чехословачко прољеће и који се 

на јесен одупро нападима лажи и ирационалности, није само имовина тамо неке елите, 

већ, као што се показало, највећа част цијелог народа. 

Народ обасут таквим даром има пуно право да пун самопоуздања иде у сусрет неизвје-

сностима године која долази. Крајем 1968. године има на то више право, него икада прије. 

(Текст је први пут објављен у часопису Listy, број 7–8/1968)

Са чешког превео: Хасан Захировић
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Чехословачка. Покушај да се коначно (и то први пут у њеној свјетској хисторији) створи 

социјализам без свемоћне тајне полиције, социјализам са слободом изговорене и 

писане ријечи, с јавним мишљењем које се чује, и са политиком којa се на њега ослања, 

са модерном културом која се слободно развија и с људима који су изгубили страх, био је 

то покушај када су Чеси и Словаци, први пут од краја средњег вијека, поново стали у 

средиште свјетских збивања, упутивши свијету свој апел.

Тај позив није се састојао од тога да су Чехословаци можда жељели замијенити 

постојећи модел социјализма неким другим који би био једнако ауторитативан и 

спреман за експорт. Такав месијанизам стран је менталитету малог народа. Смисао 

чехословачког апела био је други: показати какве неизмјерне демократске могућности, 

до сада успаване, леже у социјалистичком друштвеном пројекту, те показати да се те 

могућности могу развити само онда уколико је у потпуности развијена политичка 

аутономија појединачног народа. Тај чехословачки апел и даље је на снази. Без њега 

двадесето стољеће већ не би било исто. Без њега би сутрашњи свијет био другачији 

свијет од оног какав ће бити.

Значај нове чехословачке политике сезао је предалеко, а да не би наишао на отпор. 

Сукоб је, међутим, био драстичнији него што смо слутили, а испит који је наша нова 

политика морала положити био је окрутан. Одбијам, међутим, да то називам народном 

катастрофом, као што то обично данас чини наша помало плачљива јавност. Усуђујем се 

чак да успркос јавном мишљењу кажем да значај чехословачке јесени можда чак 

надмашује значај чехословачког прољећа.

Десило се, наиме, нешто што нико није очекивао: Нова политика издржала је овај 

страшни сукоб. Она се, додуше, повукла, али се није распала, није се срушила. Није 

обновила полицијски режим; није пристала на доктринарно гушење духовног живота, 

није се одрекла саме себе, није изневјерила своје принципе, није издала своје људе, и 

нипошто није изгубила подршку јавности, него је у тренутку смртне опасности окупила 

цијелу нацију која је сада изнутра јача, него прије аугуста. Осим тога: Иако њени 

политички представници морају да рачунају са могућностима које се тренутно нуде, 

широки слојеви народа, посебно млади, у себи и даље носе свијест предаугустовских 

циљева, и то бескомпромисно и потпуно. У томе лежи огромна нада у будућност. Не у 

неку далеку, него у сасвим блиску.

5.

Али шта ако ова нова политика буде толико дуго узмицала, све док од ње непримјетно не 

постане стара политика? Шта ако од привремених уступака настане пријелазна фаза 

која ће трајати деценијама? 

Нигдје, наравно, не постоји гаранција да се 1968. година у будућности неће спрчкати и 

упропастити. Али да ли је човјеку или човјечанству било када било шта загарантирано? 

Да ли је чешком народу било када било загарантирано било шта, што би – да се опет 

присјетимо ријечи Павела Странског – било осуђено да живи у пријатељству с лавом? 

Што већ стољећима корача по несигурном мостићу између суверенитета и подаништва, 

између свјетског наступа и провинцијализма, битка и небитка?

Од краја средњег вијека, за проницљивог човјека више ни Бог сигуран није, само 

Паскалова опклада. Људи који данас падају у депресију и дефетизам, кукајући да нема 

довољно гаранција, да се све може завршити лоше, да бисмо опет могли доспјети у 

маразам цензуре и процеса, да би се могло десити ово или оно, слаби су људи који могу 

само живјети у илузији сигурности. 

Када је, почетком септембра, пет наших државника издало проглас у којем су 

Чехословаке из иностранства позвали да се врате у земљу, гарантирајући им у своје име 

потпуну сигурност, од неких људи сам чуо приговор: Како желе гарантирати нашу 

сигурност, када не могу гарантирати ни за своју властиту?

Ја не осуђујем никога ко се одлучио да живи у иностранству, тврдим да свако има право 

да живи тамо гдје жели да живи, ограђујем се само од овог аргумента којем недостаје 

било каква узвишеност: Да ли чешки држављанин заиста није у стању рискирати исто 

оно што рискира његов државник? Да ли је заиста у стању живјети само без ризика? Шта 

ако степен релативне сигурности за све зависи управо од тога колико људи има 

храбрости да у несигурним ситуацијама стоји на свом мјесту?

Оно што ме је увијек импресионирало код чешког патриотизма, јесте трезвени поглед. Већ су 

представници препорода били свјесни свих недостатака који произилазе из судбине што си 

Чех, а буђење чешког народа за њих није представљало само циљ, већ и проблем. Највећи 

чешки патриота своју каријеру је започео разбијањем патриотских илузија и митова, а својој 

књизи је дао знаковит наслов Чешко питање. У коријенима чешког патриотизма није 

фанатизам, већ критицизам, а управо то ми импонира код мог народа, управо зато га волим. 

Само што чешки критицизам данас има два облика. У једном се од критичког става ствара 

навика, или прије лоша навика, мушица која аутоматски (то значи без размишљања) 

одбацује било какву наду и пристаје на сваку безнадежност; то је критицизам слабих, 

критицизам дегенериран у пуки песимизам; такав критицизам више није рационалан став, 

већ лоше расположење, психоза, идеална клима за припрему на пораз. 

Постоји, међутим, и прави критицизам односно прави критички став који је непријатељ 

психозе и који зна да је позиција песимизма једнако варљива као и позиција оптимизма; тај 

критички став зна демаскирати илузије и тобожње сигурности, али је притом и сам препун 

самопоуздања јер зна да је и сам снага, вриједност и моћ на којима се може изградити 

будућност. Тај критички став који је проузроковао цијело чехословачко прољеће и који се 

на јесен одупро нападима лажи и ирационалности, није само имовина тамо неке елите, 

већ, као што се показало, највећа част цијелог народа. 

Народ обасут таквим даром има пуно право да пун самопоуздања иде у сусрет неизвје-

сностима године која долази. Крајем 1968. године има на то више право, него икада прије. 

(Текст је први пут објављен у часопису Listy, број 7–8/1968)

Са чешког превео: Хасан Захировић

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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Вацлав Хавел

Чешка коб?

Све нас – тј. цијели чешки народ – несумњиво мора радовати када сазнамо да смо за свој 

аугустовски став признање добили и од Милана Кундере, тог благо скептичног 

интелектуалног човјека од свијета, који је увијек више био склон томе да види наше 

негативне стране (и који чак, како сам признаје, један свој комад у разговору са 

пријатељима означава као „анти-чешки“) и да му је наше тадашње понашање – које је 

било досљедно, а истовремено и промишљено (зато што „у коријенима чешког 

патриотизма није фанатизам, већ критицизам“) – директно импонирало. Међутим, 

једна ствар, нажалост, квари тај угодни осјећај – барем мени, не знам како се други 

притом осјећају: чињеница да управо оно што Кундера хвали у чешком патриотизму и 

штo је – како индиректно признаје – и њему самом својствено, наиме управо тај 

критицизам, у његовим разматрањима недостаје на доста сумњив начин, те да та 

његова разматрања (говорим о његовом чланку „Чешка коб!“ у божићном броју 

часописа Listy) – уз сву њихову обазриву мудрост – нажалост спадају управо у ону 

традицију самодопадљивих будитељско-патриотских утвара, од којих се њихов аутор 

тако енергично дистанцира. Ма како окрутно звучало: Не могу се ослободити утиска да 

овдје имамо посла са новом и веома привлачном варијантом оне старе и надасве 

кратковидне камуфлаже. 

Али то ме заправо и не изненађује превише; очекивао сам да ће то доћи. Наиме, кад год 

чешки патриота нема довољно храбрости (без које је, међутим, стварни критицизам 

незамислив) да окрутној, али отвореној садашњости погледа директно у очи, да себи 

призна све њене проблематичне аспекте и да немилосрдно из ње извуче одговарајуће 

посљедице – чак ако би биле усмјерене и против властитих редова – он се окрене бољој, 

али већ окончаној прошлости, када су сви још увијек били једно; оцјењивањем те 

прошлости не може се, све у свему, начинити велика штета, то је без ризика, свима се 

тако може угодити, а таквим указивањем на националну славу на крају се може добро и 

слагати да је, наиме, све заправо у реду јер су Чеси свакако одувијек били праве 

момчине. То је веома атрактиван став – апелира на све чешко у нама, и ако немамо срце 

од камена, ничије очи не могу остати сухе; истовремено је то веома опасан став: 

Једностраним и вањским наглашавањем боље прошлости, пажњу неупадљиво одвлачи 

од горе садашњости те мање угодни, али активни патриотизам изворног, дакле 

отвореног дјела који се на ризичан начин мијеша у напета дневна питања, непримјетно 

мијења пасивним патриотизмом закљученог сјећања. 

И да се сто пута ријечима позива на традиционални чешки критицизам, критички његов 

став засигурно није: Он, штавише, бјежи од критике у илузију. Међутим, ако нисмо 

способни ни за шта друго, осим да се узајамно гријемо сјећањима на некадашње успјехе 

који нам обећавају вјечити опстанак чешког народа, тај народ пропао би врло брзо. Ако 

ипак не пропадне, онда само зато што ће хиљаде његових припадника борбу за 

одређене, сасвим конкретне вриједности – без много приче – схватити као свој 

свакодневни, актуелни и ризични задатак који није националне, већ чисто људске 

природе.

Од успомена на аугуст заиста се не може живјети дуго, нарочито када је то данас све 

више само један од дозвољених начина вентилирања јавног мишљења на безазлен 

начин, а да то не резултира у „недозвољеним“ дјелима, односно успјешног 

задовољавања потребе за актуелним дјеловањем уз помоћ псеудоактивности 

самоопчињеног сјећања. Не помаже ништа: Данас имамо фебруар, и свако указивање 

на аугуст, које прикрива фебруарске проблеме, заправо изокреће смисао онога што 

разумијемо под појмом „аугуст“: Не желимо ли изгубити и посљедње остатке онога што 

смо тада покушали да спасимо, не остаје нам ништа друго осим да једноставно водимо 

данашњу борбу. Не тврдим, наравно, да се не требамо враћати аугусту, ради се само о 

разлогу због којег се требамо враћати: Нипошто да бисмо данашње сумње лијечили 

непрестаним новим увјеравањима колико смо сјајни тада били, него да бисмо се – 

суочени са данашњим проблемима – стално наново подсјећали на оно што смо прије 

неколико мјесеци јавно говорили, што смо исписивали на зидове, што смо мислили и 

што смо захтијевали. Све то је било – добро се присјетимо! – више од пуког 

неодобравања војне интервенције, било је то уједно нешто попут опћег референдума о 

томе какви би односи требали бити у овој земљи; било је то уједно и велико узајамно 

обећање да никада нећемо одустати од одређених вриједности! Да, као позив за 

садашњост враћање прошлости има смисла, али само тако. 

Само нерадо Кундери желим подметати неке намјере које он нема, али оно што је 

проблематично у његовом хваљењу народа за његово понашање у аугусту, по мом 

мишљењу само потврђује начин на који он тај народ (који се код њега, међутим, више не 

зове „народ“, већ „неки људи“) истовремено упозорава због његовог данашњег 

понашања: од тог критицизма наводно је већ постала навика; људи наводно пуно 

„кукају“ да би се све могло лоше завршити (очито бисмо радије требали мирно чекати 

како ће се све развити); наводно је то већ „критицизам дегенериран у пуки песимизам“ – 

да скратим: Стално гунђамо против неког, стално нам се нешто не допада, стално према 

некоме немамо повјерења, стално нас је нечега страх – истовремено требамо бити 

сретни што је све онако како јесте: па „десило се, наиме, нешто што нико није очекивао: 

Нова политика издржала је овај страшни сукоб.“ 

Или: некадашња дјела – па макар била хиљаду пута радикалнија од ових данашњих – 

безрезервно су прихваћена и он им се диви, и то у вријеме када их је већ прогутала 

прошлост, а њихова процјена такорећи „ратифицирана“ од стране друштвене моћи и 

пресуде хисторије, па стога без ризика; актуелна дјела, међутим, којима би подршка 

више требала, посматрају се са резервом – према непознатом су отворена; нигдје нема 

извјесности да се неће направити погрешан корак, лако се може погријешити, а осим 

тога постоји и непријатна могућност сукоба са бројним суграђанима, без гаранције да 

нећеш завршити у мањини. Заиста: колико је само лакше говорити сам себи како смо 

били добри прије аугуста и колико смо били сјајни у аугусту (кад су нам дошли они зли), 

него покушати сазнати како данас ствари стоје с нама, ко је од нас и даље добар, а ко 

више не, и шта морамо учинити да оправдамо наше раније стечене заслуге! Колико је 

само лакше, из тактичких разлога заузети неодређено ишчекујући став (заштићен 

апстрактним дивљењем народа); мало се сврстати у тренутни национални критицизам 

(онај „позитивни“), али га истовремено помало и осуђивати (онај „негативни“), али 

првенствено ништа не пренаглити и надаље имати одријешене руке за различите 

евентуалности, како би увијек остало могуће доћи у правом тренутку са паметном, 

накнадном процјеном. Немам ни намјеру ни право тражити од Кундере став, само му 

предбацујем то што хини да има став, што има веома мало заједничког са оним 

стварним критичким ставом на чију страну се тако жестоко сврстава. 

Да будем конкретнији: нова политика је наводно очувана. Да ли је заиста очувана? То је 

питање дана. Без сумње је нешто очувано: не затварају нас (тренутно?) због наших 

ставова, федерализирају нас, извиђачи нису распуштени. Међутим, да ли су очуване 
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Вацлав Хавел

Чешка коб?

Све нас – тј. цијели чешки народ – несумњиво мора радовати када сазнамо да смо за свој 

аугустовски став признање добили и од Милана Кундере, тог благо скептичног 

интелектуалног човјека од свијета, који је увијек више био склон томе да види наше 

негативне стране (и који чак, како сам признаје, један свој комад у разговору са 

пријатељима означава као „анти-чешки“) и да му је наше тадашње понашање – које је 

било досљедно, а истовремено и промишљено (зато што „у коријенима чешког 

патриотизма није фанатизам, већ критицизам“) – директно импонирало. Међутим, 

једна ствар, нажалост, квари тај угодни осјећај – барем мени, не знам како се други 

притом осјећају: чињеница да управо оно што Кундера хвали у чешком патриотизму и 

штo је – како индиректно признаје – и њему самом својствено, наиме управо тај 

критицизам, у његовим разматрањима недостаје на доста сумњив начин, те да та 

његова разматрања (говорим о његовом чланку „Чешка коб!“ у божићном броју 

часописа Listy) – уз сву њихову обазриву мудрост – нажалост спадају управо у ону 

традицију самодопадљивих будитељско-патриотских утвара, од којих се њихов аутор 

тако енергично дистанцира. Ма како окрутно звучало: Не могу се ослободити утиска да 

овдје имамо посла са новом и веома привлачном варијантом оне старе и надасве 

кратковидне камуфлаже. 

Али то ме заправо и не изненађује превише; очекивао сам да ће то доћи. Наиме, кад год 

чешки патриота нема довољно храбрости (без које је, међутим, стварни критицизам 

незамислив) да окрутној, али отвореној садашњости погледа директно у очи, да себи 

призна све њене проблематичне аспекте и да немилосрдно из ње извуче одговарајуће 

посљедице – чак ако би биле усмјерене и против властитих редова – он се окрене бољој, 

али већ окончаној прошлости, када су сви још увијек били једно; оцјењивањем те 

прошлости не може се, све у свему, начинити велика штета, то је без ризика, свима се 

тако може угодити, а таквим указивањем на националну славу на крају се може добро и 

слагати да је, наиме, све заправо у реду јер су Чеси свакако одувијек били праве 

момчине. То је веома атрактиван став – апелира на све чешко у нама, и ако немамо срце 

од камена, ничије очи не могу остати сухе; истовремено је то веома опасан став: 

Једностраним и вањским наглашавањем боље прошлости, пажњу неупадљиво одвлачи 

од горе садашњости те мање угодни, али активни патриотизам изворног, дакле 

отвореног дјела који се на ризичан начин мијеша у напета дневна питања, непримјетно 

мијења пасивним патриотизмом закљученог сјећања. 

И да се сто пута ријечима позива на традиционални чешки критицизам, критички његов 

став засигурно није: Он, штавише, бјежи од критике у илузију. Међутим, ако нисмо 

способни ни за шта друго, осим да се узајамно гријемо сјећањима на некадашње успјехе 

који нам обећавају вјечити опстанак чешког народа, тај народ пропао би врло брзо. Ако 

ипак не пропадне, онда само зато што ће хиљаде његових припадника борбу за 

одређене, сасвим конкретне вриједности – без много приче – схватити као свој 

свакодневни, актуелни и ризични задатак који није националне, већ чисто људске 

природе.

Од успомена на аугуст заиста се не може живјети дуго, нарочито када је то данас све 

више само један од дозвољених начина вентилирања јавног мишљења на безазлен 

начин, а да то не резултира у „недозвољеним“ дјелима, односно успјешног 

задовољавања потребе за актуелним дјеловањем уз помоћ псеудоактивности 

самоопчињеног сјећања. Не помаже ништа: Данас имамо фебруар, и свако указивање 

на аугуст, које прикрива фебруарске проблеме, заправо изокреће смисао онога што 

разумијемо под појмом „аугуст“: Не желимо ли изгубити и посљедње остатке онога што 

смо тада покушали да спасимо, не остаје нам ништа друго осим да једноставно водимо 

данашњу борбу. Не тврдим, наравно, да се не требамо враћати аугусту, ради се само о 

разлогу због којег се требамо враћати: Нипошто да бисмо данашње сумње лијечили 

непрестаним новим увјеравањима колико смо сјајни тада били, него да бисмо се – 

суочени са данашњим проблемима – стално наново подсјећали на оно што смо прије 

неколико мјесеци јавно говорили, што смо исписивали на зидове, што смо мислили и 

што смо захтијевали. Све то је било – добро се присјетимо! – више од пуког 

неодобравања војне интервенције, било је то уједно нешто попут опћег референдума о 

томе какви би односи требали бити у овој земљи; било је то уједно и велико узајамно 

обећање да никада нећемо одустати од одређених вриједности! Да, као позив за 

садашњост враћање прошлости има смисла, али само тако. 

Само нерадо Кундери желим подметати неке намјере које он нема, али оно што је 

проблематично у његовом хваљењу народа за његово понашање у аугусту, по мом 

мишљењу само потврђује начин на који он тај народ (који се код њега, међутим, више не 

зове „народ“, већ „неки људи“) истовремено упозорава због његовог данашњег 

понашања: од тог критицизма наводно је већ постала навика; људи наводно пуно 

„кукају“ да би се све могло лоше завршити (очито бисмо радије требали мирно чекати 

како ће се све развити); наводно је то већ „критицизам дегенериран у пуки песимизам“ – 

да скратим: Стално гунђамо против неког, стално нам се нешто не допада, стално према 

некоме немамо повјерења, стално нас је нечега страх – истовремено требамо бити 

сретни што је све онако како јесте: па „десило се, наиме, нешто што нико није очекивао: 

Нова политика издржала је овај страшни сукоб.“ 

Или: некадашња дјела – па макар била хиљаду пута радикалнија од ових данашњих – 

безрезервно су прихваћена и он им се диви, и то у вријеме када их је већ прогутала 

прошлост, а њихова процјена такорећи „ратифицирана“ од стране друштвене моћи и 

пресуде хисторије, па стога без ризика; актуелна дјела, међутим, којима би подршка 

више требала, посматрају се са резервом – према непознатом су отворена; нигдје нема 

извјесности да се неће направити погрешан корак, лако се може погријешити, а осим 

тога постоји и непријатна могућност сукоба са бројним суграђанима, без гаранције да 

нећеш завршити у мањини. Заиста: колико је само лакше говорити сам себи како смо 

били добри прије аугуста и колико смо били сјајни у аугусту (кад су нам дошли они зли), 

него покушати сазнати како данас ствари стоје с нама, ко је од нас и даље добар, а ко 

више не, и шта морамо учинити да оправдамо наше раније стечене заслуге! Колико је 

само лакше, из тактичких разлога заузети неодређено ишчекујући став (заштићен 

апстрактним дивљењем народа); мало се сврстати у тренутни национални критицизам 

(онај „позитивни“), али га истовремено помало и осуђивати (онај „негативни“), али 

првенствено ништа не пренаглити и надаље имати одријешене руке за различите 

евентуалности, како би увијек остало могуће доћи у правом тренутку са паметном, 

накнадном процјеном. Немам ни намјеру ни право тражити од Кундере став, само му 

предбацујем то што хини да има став, што има веома мало заједничког са оним 

стварним критичким ставом на чију страну се тако жестоко сврстава. 

Да будем конкретнији: нова политика је наводно очувана. Да ли је заиста очувана? То је 

питање дана. Без сумње је нешто очувано: не затварају нас (тренутно?) због наших 

ставова, федерализирају нас, извиђачи нису распуштени. Међутим, да ли су очуване 
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најважније, темељне ствари, оне из којих би требало произићи све друго и које би 

требале бити гаранција за све остало? Да ли су, напримјер, очуване слобода говора и 

слобода окупљања? Да ли је очувана нада у отворену и јавно контролирану политику те 

у заиста демократски начин владавине? Да ли је очувана нада у легални политички 

плурализам који се не остварује само уз помоћ закулисних интрига? Да ли је заиста 

очувана нада у досљедну економску обнову – са свим што то доноси са собом? Да ли је 

очувана нада у суверену вањску политику? Да ли је очувана нада у морално-дјелатну 

обнову? А ако то све није очувано – може ли онда уопће трајно бити очувана мјера 

правне сигурности коју тренутно још имамо? Или је можда осјећај правне сигурности 

јачи због тога што они у чије име су хапшени највиши уставни извршиоци и који су 

састављали спискове особа одређених за затвор данас опет сједе у највишим органима 

власти и одлучују о нама – против воље читавог народа? Кундера нам се чуди што стално 

тражимо неке гаранције – наводно се никада ништа не може гарантирати. Као да оно 

мало што је „очувано“ и у чијој сигурности се Кундера чуди није очувано управо зато што 

никада није спласнуо тај силни, многогласни позив за гаранцијама, тај вјечни, вјечно 

скептични извор „конструктивног неповјерења“, „конструктивног незадовољства“ и 

сталне сумње, тај непрестани труд да се уз помоћ несентименталног принципијелног 

става одбију сви могући протуударци! Не ослања ли се и смјелост Милана Кундерe да 

претежно живи у својој домовини у мањој мјери на изјаве државника, а много више на 

феномен националне солидарности и одлучности – и не ослањају ли се на концу и те 

изјаве на њих? Није то само до тога колико људи се усуђује „да у несигурним ситуацијама 

стоји на свом мјесту“, већ прије свега до тога, у којој мјери су ови људи у могућности да 

људски гарантирају одређене ствари једни другима, да својом одлучношћу и у 

конкретним и опасним акцијама изнесу свој став! Ако се каже А, мора се рећи и Б, не 

можете похвалити народ за његову храброст у аугусту, а кудити га за храброст у 

децембру: Па управо ти који данас, под неуспоредиво сложенијим увјетима – често 

против воље „својих“ политичара – рискирају своју кожу, припадају оном народу који је 

своју кожу рискирао и у аугусту; они само настављају оно што су радили тада, вођени 

истим идеалима, истом савјешћу, истом спремношћу на ризик! Њихова данашња борба 

је, међутим, отворена, исход још није познат, још увијек морамо чекати на суд моћних и 

пресуду хисторије. Тај ангажирани и на ризик спремни став, међутим, заснован је на 

сумњама, произлази из правог критицизма. Људи желе гаранције, они се плаше да ће се 

све завршити лоше – зато се ангажирају. То није песимизам, него се ту вјерује у 

могућност побољшања! Стварно песимистичан – дакле, уз резигнацију по питању 

стварне борбе и уз безнадежност у себи – је управо обрнут став, наиме онај који је увијек 

спреман да чврсти захват у отворену садашњост замијени сентименталним сјећањем 

на затворену прошлост. 

Сасвим логичном кариком овог псеудокритичког илузионизма који чини све могуће да 

нас неупадљиво ослободи наше одговорности за ток ствари и наше обавезе да се 

аутентично мијешамо у њих, јесте и Кундерин концепт „чешке коби“. Не вјерујем у тај 

фатум, прије свега мислим да смо ми сами ковачи своје судбине, тога нас не може 

ослободити нити изговор на себичност, нити наша географска локација, нити 

упућивање на нашу стољећима стару коб да балансирамо између суверенитета и 

подређености. То, опет, није ништа друго до апстрактни појмови који заташкавају нашу 

конкретну одговорност за наша конкретна дјела. Дио народа (којем припада и Кундера) 

изборио се за нас прије много година – својом доста чврстом интервенцијом против 

другог дијела народа – да припадамо тамо гдје припадамо; био је то чин избора и врло 

жестоког остварења тог избора, а не слијепа потреба за неком народном коби! Не 

говорим то да бих некога осудио или на њега свалио одговорност свих осталих, него да 

образложим оно што сам већ рекао: наша судбина зависи од нас. Свијет се не састоји од 

глупих великих сила које могу све, и паметних малих народа који не могу ништа – иако 

би било веома удобно ствари замишљати на тај начин. Оно што се догодило, није се 

догодило зато што смо ми Чеси и што Чеси увијек морају патити од својих сусједа (јер је 

то наводно њихова „чешка коб“), него због сасвим различитих, конкретнијих разлога. 

Скретање говора на фатум неке „чешке коби“ значи његово удаљавање од стварних 

узрока данашње чешке ситуације и од стварних могућности њеног рјешавања; значи и 

растерећивање од непријатне обавезе подвргавања неких од властитих идеолошких 

догми, предрасуда и илузија критичкој рефлексији; а то у коначници значи 

распршивање конкретне хисторијске одговорности одређених хисторијских особа у 

недокучивом космосу опћехисторијских паралела и у апстрактним контекстима. А када 

неко тврди да наша национална хисторија ту само открива своју структуру, тиме само 

прикрива оно што је ту – у том конкретном случају – заправо открило оно најскривеније. 

Врхунац цјелокупне Кундерине илузионистичке конструкције видим, међутим, у још 

нечему другом: наводно смо – по први пут од краја средњег вијека – доспјели „у 

средиште свјетских збивања“, јер смо се – први пут у свјетској хисторији – борили за 

„социјализам без свемоћне тајне полиције, социјализам са слободом изговорене и 

писане ријечи…“; наводно је наш експеримент био усмјерен према тако далекој 

будућности да смо морали остати несхваћени. Какав само миришљави балзам на наше 

ране! И каква само кичаста илузија у исто вријеме! Заиста: ако се будемо увјеравали да је 

земља која је жељела увести слободу говора – дакле нешто што се подразумијева у 

већини цивилизираног свијета – и која је жељела спријечити самовољу тајне полиције, 

управо зато доспјела у средиште свјетских збивања, онда заиста нећемо постати ништа 

друго до самозаљубљена пискарала која испадају смијешна са својим провинцијским 

месијанством! Слобода и законитост први су услови за друштвени организам који 

функционира нормално и здраво, а ако нека држава настоји обновити их послије 

вишегодишњег одсуства, она тиме не чини никакво хисторијски несагледиво дјело, већ 

једноставно покушава елиминирати властите анормалности, једноставно се 

нормализирати; то важи, без обзира да ли се та држава назива социјалистичком или 

било како друго. Ако, међутим, одређени систем самог себе прогласи социјалистичким, 

онда то нипошто не правда тлачење човјека и распад друштва у том систему, већ, 

напротив, постаје отежавајући материјал, а његов покушај отклањања неправде 

–гледано са становишта хисторије човјечанства – не може бити ништа друго до покушај 

тог истог система да отклони бесмислице које је претходно сам нагомилао. Чини ми се 

да бисмо се због потребе за тим чишћењем прије требали стидјети, него се њоме дичити 

као својим далекосежним доприносом свјетској хисторији.

Као закључак произлази: ако бисмо полазили од предоџбе коју нам је скицирао Кундера, 

да је сићушна, географски глупо смјештена, фина, интелигентна, јадна и на патњу 

осуђена Чехословачка властитом марљивошћу постала најважнија тачка на свијету, за 

што су је њене зле комшије, које она није сама изабрала, окрутно казниле, тако да је 

једино што јој данас преостаје њена духовна (и очито у приватном окружју његована) 

надмоћ над њима – када бисмо, дакле, пошли од те кичасте замисли о својој „коби“, не 

само да бисмо жртвовали све традиције критицизма (не само чешког, него било каквог), 

већ бисмо, осим тога, и запали у национална самозаваравања која би нас – као 

националну заједницу – могла уздрмати на деценије. У стварности је данашњи тренутак 

крајње непогодан да сами себи лажемо у њедра: наша једина могућност лежи у томе да 

из оног што се десило извучемо све примјерене конзеквенце, да се ослободимо свих 

илузија и да се јасно одлучимо шта заправо желимо и шта за то морамо учинити, не 

увјеравајући сами себе притом да је то што радимо нешто више него што оно заиста 
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најважније, темељне ствари, оне из којих би требало произићи све друго и које би 

требале бити гаранција за све остало? Да ли су, напримјер, очуване слобода говора и 

слобода окупљања? Да ли је очувана нада у отворену и јавно контролирану политику те 

у заиста демократски начин владавине? Да ли је очувана нада у легални политички 

плурализам који се не остварује само уз помоћ закулисних интрига? Да ли је заиста 

очувана нада у досљедну економску обнову – са свим што то доноси са собом? Да ли је 

очувана нада у суверену вањску политику? Да ли је очувана нада у морално-дјелатну 

обнову? А ако то све није очувано – може ли онда уопће трајно бити очувана мјера 

правне сигурности коју тренутно још имамо? Или је можда осјећај правне сигурности 

јачи због тога што они у чије име су хапшени највиши уставни извршиоци и који су 

састављали спискове особа одређених за затвор данас опет сједе у највишим органима 

власти и одлучују о нама – против воље читавог народа? Кундера нам се чуди што стално 

тражимо неке гаранције – наводно се никада ништа не може гарантирати. Као да оно 

мало што је „очувано“ и у чијој сигурности се Кундера чуди није очувано управо зато што 

никада није спласнуо тај силни, многогласни позив за гаранцијама, тај вјечни, вјечно 

скептични извор „конструктивног неповјерења“, „конструктивног незадовољства“ и 

сталне сумње, тај непрестани труд да се уз помоћ несентименталног принципијелног 

става одбију сви могући протуударци! Не ослања ли се и смјелост Милана Кундерe да 

претежно живи у својој домовини у мањој мјери на изјаве државника, а много више на 

феномен националне солидарности и одлучности – и не ослањају ли се на концу и те 

изјаве на њих? Није то само до тога колико људи се усуђује „да у несигурним ситуацијама 

стоји на свом мјесту“, већ прије свега до тога, у којој мјери су ови људи у могућности да 

људски гарантирају одређене ствари једни другима, да својом одлучношћу и у 

конкретним и опасним акцијама изнесу свој став! Ако се каже А, мора се рећи и Б, не 

можете похвалити народ за његову храброст у аугусту, а кудити га за храброст у 

децембру: Па управо ти који данас, под неуспоредиво сложенијим увјетима – често 

против воље „својих“ политичара – рискирају своју кожу, припадају оном народу који је 

своју кожу рискирао и у аугусту; они само настављају оно што су радили тада, вођени 

истим идеалима, истом савјешћу, истом спремношћу на ризик! Њихова данашња борба 

је, међутим, отворена, исход још није познат, још увијек морамо чекати на суд моћних и 

пресуду хисторије. Тај ангажирани и на ризик спремни став, међутим, заснован је на 

сумњама, произлази из правог критицизма. Људи желе гаранције, они се плаше да ће се 

све завршити лоше – зато се ангажирају. То није песимизам, него се ту вјерује у 

могућност побољшања! Стварно песимистичан – дакле, уз резигнацију по питању 

стварне борбе и уз безнадежност у себи – је управо обрнут став, наиме онај који је увијек 

спреман да чврсти захват у отворену садашњост замијени сентименталним сјећањем 

на затворену прошлост. 

Сасвим логичном кариком овог псеудокритичког илузионизма који чини све могуће да 

нас неупадљиво ослободи наше одговорности за ток ствари и наше обавезе да се 

аутентично мијешамо у њих, јесте и Кундерин концепт „чешке коби“. Не вјерујем у тај 

фатум, прије свега мислим да смо ми сами ковачи своје судбине, тога нас не може 

ослободити нити изговор на себичност, нити наша географска локација, нити 

упућивање на нашу стољећима стару коб да балансирамо између суверенитета и 

подређености. То, опет, није ништа друго до апстрактни појмови који заташкавају нашу 

конкретну одговорност за наша конкретна дјела. Дио народа (којем припада и Кундера) 

изборио се за нас прије много година – својом доста чврстом интервенцијом против 

другог дијела народа – да припадамо тамо гдје припадамо; био је то чин избора и врло 

жестоког остварења тог избора, а не слијепа потреба за неком народном коби! Не 

говорим то да бих некога осудио или на њега свалио одговорност свих осталих, него да 

образложим оно што сам већ рекао: наша судбина зависи од нас. Свијет се не састоји од 

глупих великих сила које могу све, и паметних малих народа који не могу ништа – иако 

би било веома удобно ствари замишљати на тај начин. Оно што се догодило, није се 

догодило зато што смо ми Чеси и што Чеси увијек морају патити од својих сусједа (јер је 

то наводно њихова „чешка коб“), него због сасвим различитих, конкретнијих разлога. 

Скретање говора на фатум неке „чешке коби“ значи његово удаљавање од стварних 

узрока данашње чешке ситуације и од стварних могућности њеног рјешавања; значи и 

растерећивање од непријатне обавезе подвргавања неких од властитих идеолошких 

догми, предрасуда и илузија критичкој рефлексији; а то у коначници значи 

распршивање конкретне хисторијске одговорности одређених хисторијских особа у 

недокучивом космосу опћехисторијских паралела и у апстрактним контекстима. А када 

неко тврди да наша национална хисторија ту само открива своју структуру, тиме само 

прикрива оно што је ту – у том конкретном случају – заправо открило оно најскривеније. 

Врхунац цјелокупне Кундерине илузионистичке конструкције видим, међутим, у још 

нечему другом: наводно смо – по први пут од краја средњег вијека – доспјели „у 

средиште свјетских збивања“, јер смо се – први пут у свјетској хисторији – борили за 

„социјализам без свемоћне тајне полиције, социјализам са слободом изговорене и 

писане ријечи…“; наводно је наш експеримент био усмјерен према тако далекој 

будућности да смо морали остати несхваћени. Какав само миришљави балзам на наше 

ране! И каква само кичаста илузија у исто вријеме! Заиста: ако се будемо увјеравали да је 

земља која је жељела увести слободу говора – дакле нешто што се подразумијева у 

већини цивилизираног свијета – и која је жељела спријечити самовољу тајне полиције, 

управо зато доспјела у средиште свјетских збивања, онда заиста нећемо постати ништа 

друго до самозаљубљена пискарала која испадају смијешна са својим провинцијским 

месијанством! Слобода и законитост први су услови за друштвени организам који 

функционира нормално и здраво, а ако нека држава настоји обновити их послије 

вишегодишњег одсуства, она тиме не чини никакво хисторијски несагледиво дјело, већ 

једноставно покушава елиминирати властите анормалности, једноставно се 

нормализирати; то важи, без обзира да ли се та држава назива социјалистичком или 

било како друго. Ако, међутим, одређени систем самог себе прогласи социјалистичким, 

онда то нипошто не правда тлачење човјека и распад друштва у том систему, већ, 

напротив, постаје отежавајући материјал, а његов покушај отклањања неправде 

–гледано са становишта хисторије човјечанства – не може бити ништа друго до покушај 

тог истог система да отклони бесмислице које је претходно сам нагомилао. Чини ми се 

да бисмо се због потребе за тим чишћењем прије требали стидјети, него се њоме дичити 

као својим далекосежним доприносом свјетској хисторији.

Као закључак произлази: ако бисмо полазили од предоџбе коју нам је скицирао Кундера, 

да је сићушна, географски глупо смјештена, фина, интелигентна, јадна и на патњу 

осуђена Чехословачка властитом марљивошћу постала најважнија тачка на свијету, за 

што су је њене зле комшије, које она није сама изабрала, окрутно казниле, тако да је 

једино што јој данас преостаје њена духовна (и очито у приватном окружју његована) 

надмоћ над њима – када бисмо, дакле, пошли од те кичасте замисли о својој „коби“, не 

само да бисмо жртвовали све традиције критицизма (не само чешког, него било каквог), 

већ бисмо, осим тога, и запали у национална самозаваравања која би нас – као 

националну заједницу – могла уздрмати на деценије. У стварности је данашњи тренутак 

крајње непогодан да сами себи лажемо у њедра: наша једина могућност лежи у томе да 

из оног што се десило извучемо све примјерене конзеквенце, да се ослободимо свих 

илузија и да се јасно одлучимо шта заправо желимо и шта за то морамо учинити, не 

увјеравајући сами себе притом да је то што радимо нешто више него што оно заиста 
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јесте, него се сваки дан упорно и свјесно свих ризика практично борећи за то; а посебно 

се не уљуљкујући у самододворавајућим говорима, којима лажемо сами себе, о нашој 

националној интелигенцији, мудрости и култури, о љепоти наших некадашњих дјела и о 

терету наше националне коби на коју смо фатално осуђени. „Мудрост“ и „култура“, 

наиме, настају и функционирају нехотично, несвјесно и непланирано, као нека врста 

„нуспроизвода“ конкретног реалног рада, никада саме по себи не стварају било какав 

смислен програм или циљ – народ који би их тако схватао и коначно сам код себе 

тражио, открио би да, заправо, и није баш неки велики народ културе јер такве говоре 

користи као лијек за своје комплексе. 

(Текст је изашао први пут у часопису Dnešek 1/1969, у часопису Tvář 4/1969 и заједно са 

одговором Милана Кундери у Hostu do domu 15/1968–1969)

Са чешког превео: Хасан Захировић

Милан Кундера

Заблуде, наде

О правом критицизму, радикализму и моралном егзибиционизму

Ослободи ли се Хавелов одговор на мој чланак у Literarni listy све његове 

благоглагољивости, састоји се од три приговора и једне фалсификације. Посветит ћу им 

се редом: 

Када Хавел тврди да је чешка коб фатум у који он не вјерује, онда у томе не лежи више 

разума, него када би тврдио да не вјерује у коб човјека, па је стога одлучио да не стари. 

Коб (úдìл) је оно што је некоме додијељено (удìлен). Човјек је смртан, а Бохемија лежи у 

средњој Европи. Полазишна тачка чешке политике мора бити признавање чешке коби 

и могућности садржаних у њој. Роман Јакобсон је показао како су стари Чеси 

великоморавске епохе схватали своју коб (своју позицију на крижишту Бизанта и Рима) и 

како су такођер схватали (како значајну, тако и тешку) могућност коју им та коб нуди. Из 

односа према те двије међусобно супротстављене културе створили су властиту 

самосталност, властиту „чехословачку идеологију“, која је на револуционаран начин 

(900 година прије Француске револуције) прогласила једнакоправност народа. 

Ако смо рекли (напримјер на Конгресу Друштва писаца претпрошле године) да народ 

није ту због социјализма, него социјализам због народа, онда смо само исказали нешто 

што се подразумијева, међутим, управо ствари које се подразумијевају понекад имају 

обичај да буду револуционарне. С обзиром на то подразумијевање, и нашој 

социјалистичкој политици могло је постати јасно да њен највиши судац није нити 

Марксов Манифест нити ова или она конференција, него хисторија властитог народа 

пред којим мора одговарати у којој мјери она у тој хисторији корача напријед и у којој 

мјери пригушује или развија могућности које се у њој скривају. 

Из тога за њу могу произићи и друге ствари које се подразумијевају: чешки народ тако је 

суштински повезан са својом културом да не би могао преживјети њено хронично 

пропадање; слобода ријечи (нужна претпоставка велике културе) стога је питање 

живота или оскудице. Бити или не бити. Чешки народ увијек се налазио на крижишту 

европских традиција, тако да покушај да се он деевропеизира, који је наше руководство 

под патронатом источних сусједа подузимало током посљедњих двадесет година, значи 

да се он истргне из властите хисторије. Национална самосталност је предмет 

хиљадугодишњег напора Чеха, коју они увијек морају изборити против оне велике силе 

(како сам покушао наговијестити уз помоћ цитата Павела Странског) под чијом 

утјецајном сфером се налазе и с којом су савезима повезани. И тако даље и тако даље. 

Под тренутачним околностима поставити чешко питање, показује се као Архимедова 

тачка на коју се мора ослањати наша политика и уз чију помоћ се може ослободити из 

понора мањкаве оригиналности, чистог извођења и недостатка концепције. Када Хавел 

у разматрањима чешког питања (чешке коби, чешке могућности) види само лукави 

маневар који пажњу скреће са праве природе ствари, онда је то његова прва заблуда. 

Годину 68. можемо посматрати са различитих гледишта – међутим, тешко се да негирати 

да је то била година у којој смо (након дужег времена, коначно) почели наново 

реализирати нашу властиту чешку могућност. То није било лахко: Већ 50 година на 

свијету постоји велика социјалистичка сила, и већ 25 година социјалистичке земље 

заузимају готово половину површине Земље, а у њима се одржава одређени систем 

пракси (да их тако назовемо) који, додуше, не произилази из саме бити социјалистичког 

пројекта (уколико га чак и не обезвређује), али се у тим земљама опћенито гледано 
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јесте, него се сваки дан упорно и свјесно свих ризика практично борећи за то; а посебно 

се не уљуљкујући у самододворавајућим говорима, којима лажемо сами себе, о нашој 

националној интелигенцији, мудрости и култури, о љепоти наших некадашњих дјела и о 

терету наше националне коби на коју смо фатално осуђени. „Мудрост“ и „култура“, 

наиме, настају и функционирају нехотично, несвјесно и непланирано, као нека врста 

„нуспроизвода“ конкретног реалног рада, никада саме по себи не стварају било какав 

смислен програм или циљ – народ који би их тако схватао и коначно сам код себе 

тражио, открио би да, заправо, и није баш неки велики народ културе јер такве говоре 

користи као лијек за своје комплексе. 

(Текст је изашао први пут у часопису Dnešek 1/1969, у часопису Tvář 4/1969 и заједно са 

одговором Милана Кундери у Hostu do domu 15/1968–1969)

Са чешког превео: Хасан Захировић

Милан Кундера

Заблуде, наде

О правом критицизму, радикализму и моралном егзибиционизму

Ослободи ли се Хавелов одговор на мој чланак у Literarni listy све његове 

благоглагољивости, састоји се од три приговора и једне фалсификације. Посветит ћу им 

се редом: 

Када Хавел тврди да је чешка коб фатум у који он не вјерује, онда у томе не лежи више 

разума, него када би тврдио да не вјерује у коб човјека, па је стога одлучио да не стари. 

Коб (úдìл) је оно што је некоме додијељено (удìлен). Човјек је смртан, а Бохемија лежи у 

средњој Европи. Полазишна тачка чешке политике мора бити признавање чешке коби 

и могућности садржаних у њој. Роман Јакобсон је показао како су стари Чеси 

великоморавске епохе схватали своју коб (своју позицију на крижишту Бизанта и Рима) и 

како су такођер схватали (како значајну, тако и тешку) могућност коју им та коб нуди. Из 

односа према те двије међусобно супротстављене културе створили су властиту 

самосталност, властиту „чехословачку идеологију“, која је на револуционаран начин 

(900 година прије Француске револуције) прогласила једнакоправност народа. 

Ако смо рекли (напримјер на Конгресу Друштва писаца претпрошле године) да народ 

није ту због социјализма, него социјализам због народа, онда смо само исказали нешто 

што се подразумијева, међутим, управо ствари које се подразумијевају понекад имају 

обичај да буду револуционарне. С обзиром на то подразумијевање, и нашој 

социјалистичкој политици могло је постати јасно да њен највиши судац није нити 

Марксов Манифест нити ова или она конференција, него хисторија властитог народа 

пред којим мора одговарати у којој мјери она у тој хисторији корача напријед и у којој 

мјери пригушује или развија могућности које се у њој скривају. 

Из тога за њу могу произићи и друге ствари које се подразумијевају: чешки народ тако је 

суштински повезан са својом културом да не би могао преживјети њено хронично 

пропадање; слобода ријечи (нужна претпоставка велике културе) стога је питање 

живота или оскудице. Бити или не бити. Чешки народ увијек се налазио на крижишту 

европских традиција, тако да покушај да се он деевропеизира, који је наше руководство 

под патронатом источних сусједа подузимало током посљедњих двадесет година, значи 

да се он истргне из властите хисторије. Национална самосталност је предмет 

хиљадугодишњег напора Чеха, коју они увијек морају изборити против оне велике силе 

(како сам покушао наговијестити уз помоћ цитата Павела Странског) под чијом 

утјецајном сфером се налазе и с којом су савезима повезани. И тако даље и тако даље. 

Под тренутачним околностима поставити чешко питање, показује се као Архимедова 

тачка на коју се мора ослањати наша политика и уз чију помоћ се може ослободити из 

понора мањкаве оригиналности, чистог извођења и недостатка концепције. Када Хавел 

у разматрањима чешког питања (чешке коби, чешке могућности) види само лукави 

маневар који пажњу скреће са праве природе ствари, онда је то његова прва заблуда. 

Годину 68. можемо посматрати са различитих гледишта – међутим, тешко се да негирати 

да је то била година у којој смо (након дужег времена, коначно) почели наново 

реализирати нашу властиту чешку могућност. То није било лахко: Већ 50 година на 

свијету постоји велика социјалистичка сила, и већ 25 година социјалистичке земље 

заузимају готово половину површине Земље, а у њима се одржава одређени систем 

пракси (да их тако назовемо) који, додуше, не произилази из саме бити социјалистичког 

пројекта (уколико га чак и не обезвређује), али се у тим земљама опћенито гледано 
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схвата као такав. Када смо прошле године покушали одстранити тај систем 

недемократских пракси, носили смо читав терет оних педесет година које те праксе сада 

већ трају, као и њихово цијело свеобухватно поље дјеловања на својим плећима. 

Радили смо то за себе; међутим, то се није односило само на нас јер је имало, жељели ми 

то или не, значај преседана и позива. Да ли смо ми били дорасли свему томе или не, да 

ли се напредовало сигурним кораком или опрезним опипавањем – ми смо доспјели у 

средиште свјетске хисторије. 

Ова посљедња тврдња код Хавела је изазвала читаву бујицу сарказама. Наводно је то 

„кичаста илузија“, „провинцијско месијанство“, достојно „самозаљубљених пискарала“! 

Шта се то посебно десило? Подузели смо покушај да се ослободимо бесмислености које 

смо сами проузроковали, покушали смо се напросто нормализирати. 

Густав Хусак се у септембру прошле године очитовао, користећи слично саркастичан 

тон, када је оштро критизирао што су се након јануара „елементи романтизма и 

романтичког заноса успјели ући у наш политички живот – када се говорило о једној 

таквој слободи и демократији какву свијет до тада још није видио.“

Хусак и Хавел наравно полазе са различитих становишта, међутим, њихова мишљења 

се овдје подударају. И Хусак би се несумњиво сложио с тим да се у процесу започетом у 

јануару радило (или требало радити) о пуком нормализирању, то значи о томе да се 

иначе сасвим нормалан социјализам ослободи такозваних деформација и грешака. 

Само: гдје то око нас постоји нормалан социјализам, гдје и када је постојао демократски 

и слободарски социјализам? (А ако су се у Југославији трудили: нису ли управо због тога 

означавани као одметници и „анормални“?) Ту се не може урадити ништа: Ако наш 

социјализам треба доћи до слободе и демократије, не преостаје му ништа друго осим да 

створи „слободу и демократију какве свијет још није видио“. То нити је „кичаста илузија“ 

(Хавел), нити „романтичарски занос“ (Хусак), већ напротив резултат потпуно трезвеног 

виђења свијета какав он и јесте. 

О социјализму Хавел, наравно, нема никаквих илузија, али гаји илузије о ономе што он 

назива „већина цивилизираног свијета“, као да тамо постоји то царство нормалности на 

које се само требамо прислонити. Ријеч нормално управо спада међу најнејасније 

изразе, међутим, то је омиљена Хавелова ријеч, па добро, што се мене тиче: Можемо се 

сложити око тога да је, напримјер, слобода штампе нормална. Само што је то чисто 

апстрактан принцип који у својој конкретној реализацији у „већини цивилизираног 

свијета“ представља нешто прилично абнормално (дехуманизирајуће, заглупљујуће): 

владавину комерцијалних интереса и комерцијалног укуса. Слобода штампе коју смо на 

љето прошле године почели реализирати у једној социјалистичкој земљи, у свом досегу, 

свом садржају, својој структури и својој функцији представљала је једну нову друштвену 

појаву. Није ту било могућности ни за какву успоредбу, никакве норме којој би се могло 

прибјећи; све је морало бити учињено самостално и наново. Управо зато је љевица 

широм свијета (често уз драматичне раздоре) на основу чехословачких дешавања 

морала такођер сасвим наново себи разјаснити своју политику, свој смисао и свој циљ. 

Ако Хавел то не жели видјети на тај начин и ако годину 68. схвата тек као неважну 

локалну ствар, онда је то његова друга заблуда. 

Написао сам да је нова политика (ту мислим на збир политичког дјеловања цјелокупне 

нације) издржала аугустовски конфликт; устукнула је, додуше, али се није ни распала, ни 

срушила. Хавел ту мисли потпуно другачије. Више нас, додуше, не затварају због наших 

мишљења, признаје он, али одмах додаје: засад. Затим специфицира све у чему се није 

издржало: а) слобода ријечи и слобода окупљања, б) нада у демократску владу, ц) нада у 

политички плуралитет, д) нада у економску реорганизацију, е) нада у суверену вањску 

политику, ф) нада у моралну обнову. 

Пет пуна поновљену ријеч нада сам нагласио јер је тачно да је прије аугуста, додуше, 

било много наде, али да ништа још увијек није било загарантирано; борба је била 

отворена и неизвјесна. Сматрам то великим (и понављам: нигдје на свијету очекиваним) 

успјехом што је и након аугуста остала отворена.

Ко ситуацију прије аугуста не види у свој њеној парадоксалности, не може је схватити: У 

аугусту су руске трупе биле присутне на нашој територији; међутим, спонтано чишћење 

бројних структура националног живота (правосуђе, новинарство, култура, синдикати, 

школство, омладинске организације) од онога што ја називам руским унаказивањем 

социјалистичког пројекта, у аугусту није престало, него се чак и појачало. У аугусту је 

забрањен рад Репортера; али настао је протестни покрет против те забране; данас 

Репортер излази даље, а јавност је научила да чува своје слободе. Велики синдикални 

покрет у децембру и јануару није се успио изборити за своје конкретне захтјеве, добро; 

али управо у борби за те захтјеве он се формирао и постоји и даље као утолико 

значајнија снага. Ситуација је тешка (вјероватно тежа него што мислим), али критичка 

анализа нам не даје право да је гледамо као ситуацију изгубљених нада. Но, ако је Хавел 

види таквом, онда је то његова трећа заблуда.

До сада се Хавелова расправа са мном одвија прилично коректно; међутим, сада 

долазимо до његове у потпуности некоректне фалсификације. У мом чланку у божићном 

издању написао сам да непромишљена песимистична психоза, непрестано 

ламентирање, некритичко оцрњивање ситуације код већине људи може само довести 

до несреће: до осјећаја зависности и страха; да психоза песимизма представља климу 

која припрема пораз. Хавел је из тога извео сљедећу невјероватну ствар: да ја народ на 

тај начин наводно упозоравам да не гунђа беспотребно, да га тако желим уљуљкати у 

пасивности, да га позивам на лажан мир и кудим због његове храбрости. Мој напад на 

дефетизам означио је, као да се то подразумијева, као напад на храброст! 

Овдје, у вези са Хавеловим текстом, постајем свјестан једне занимљиве ствари: Он 

нипошто не бриљира захваљујући дубинској анализи ситуације; он се, такођер, не бави 

стварном анализом мог чланка (сумњам да би ико ко га је прочитао, мој чланак 

препознао у Хавеловој интерпретацији); једнако мало се труди да ми на исти начин 

докаже неке заблуде (мисаону контрадикцију, недовољно познавање и тако даље), док 

ми првенствено доказује мање вриједан морални став. Како би га доказао, добро му дођу 

и бројне мале фалсификације: 

Људи који су се у аугусту на истакнут начин ангажирали против инвазије, и даље су, како 

знамо, изложени бијесним нападима; расправа о аугусту још дуго није завршена. За 

Хавела је, међутим, аугуст закључена прошлост, о којој сам ја наводно говорио само зато 

што је дозвољено, што је без ризика, што је „удобни бијег“ од „данашње расправе“. Мој 

чланак био је божићна рекапитулација, али баш у томе се, наводно, састојао мој 

кукавичлук: не желим се изјаснити о данашњици, желим „за разне евентуалности и 

даље имати слободне руке“, како бих могао наићи „у правом тренутку са паметном, 

накнадном процјеном“. Рекао сам да се људи не требају бојати усудити се да кроче у 

неизвјесно; према Хавелу тиме обезвређујем оне смионе које захтијевају сигурности и 

гаранције. Исказао сам своје мишљење о политици велесила, о јануару и о аугусту – 

наводно је све то, међутим, било само хињено стајалиште. (Имати погрешно стајалиште 

била би само грешка у мишљењу; хињити стајалиште, међутим, већ представља 

недостатак карактера.) Али и тамо гдје се ради о расправи о ствари (процјена значаја 

који имају етапе након јануара), Хавел не аргументира на нивоу мишљења, него на нивоу 

морала. (Ако ја, по његовом мишљењу, прецјењујем наш јануар, онда то не радим зато 

што се варам, него зато што „лажем сам себи“, што се „уљуљкујем у самоласкавим и по 

нас саме обмањујућим говорима“, што сам себе „увјеравам“ и тако даље.) 
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схвата као такав. Када смо прошле године покушали одстранити тај систем 

недемократских пракси, носили смо читав терет оних педесет година које те праксе сада 

већ трају, као и њихово цијело свеобухватно поље дјеловања на својим плећима. 

Радили смо то за себе; међутим, то се није односило само на нас јер је имало, жељели ми 

то или не, значај преседана и позива. Да ли смо ми били дорасли свему томе или не, да 

ли се напредовало сигурним кораком или опрезним опипавањем – ми смо доспјели у 

средиште свјетске хисторије. 

Ова посљедња тврдња код Хавела је изазвала читаву бујицу сарказама. Наводно је то 

„кичаста илузија“, „провинцијско месијанство“, достојно „самозаљубљених пискарала“! 

Шта се то посебно десило? Подузели смо покушај да се ослободимо бесмислености које 

смо сами проузроковали, покушали смо се напросто нормализирати. 

Густав Хусак се у септембру прошле године очитовао, користећи слично саркастичан 

тон, када је оштро критизирао што су се након јануара „елементи романтизма и 

романтичког заноса успјели ући у наш политички живот – када се говорило о једној 

таквој слободи и демократији какву свијет до тада још није видио.“

Хусак и Хавел наравно полазе са различитих становишта, међутим, њихова мишљења 

се овдје подударају. И Хусак би се несумњиво сложио с тим да се у процесу започетом у 

јануару радило (или требало радити) о пуком нормализирању, то значи о томе да се 

иначе сасвим нормалан социјализам ослободи такозваних деформација и грешака. 

Само: гдје то око нас постоји нормалан социјализам, гдје и када је постојао демократски 

и слободарски социјализам? (А ако су се у Југославији трудили: нису ли управо због тога 

означавани као одметници и „анормални“?) Ту се не може урадити ништа: Ако наш 

социјализам треба доћи до слободе и демократије, не преостаје му ништа друго осим да 

створи „слободу и демократију какве свијет још није видио“. То нити је „кичаста илузија“ 

(Хавел), нити „романтичарски занос“ (Хусак), већ напротив резултат потпуно трезвеног 

виђења свијета какав он и јесте. 

О социјализму Хавел, наравно, нема никаквих илузија, али гаји илузије о ономе што он 

назива „већина цивилизираног свијета“, као да тамо постоји то царство нормалности на 

које се само требамо прислонити. Ријеч нормално управо спада међу најнејасније 

изразе, међутим, то је омиљена Хавелова ријеч, па добро, што се мене тиче: Можемо се 

сложити око тога да је, напримјер, слобода штампе нормална. Само што је то чисто 

апстрактан принцип који у својој конкретној реализацији у „већини цивилизираног 

свијета“ представља нешто прилично абнормално (дехуманизирајуће, заглупљујуће): 

владавину комерцијалних интереса и комерцијалног укуса. Слобода штампе коју смо на 

љето прошле године почели реализирати у једној социјалистичкој земљи, у свом досегу, 

свом садржају, својој структури и својој функцији представљала је једну нову друштвену 

појаву. Није ту било могућности ни за какву успоредбу, никакве норме којој би се могло 

прибјећи; све је морало бити учињено самостално и наново. Управо зато је љевица 

широм свијета (често уз драматичне раздоре) на основу чехословачких дешавања 

морала такођер сасвим наново себи разјаснити своју политику, свој смисао и свој циљ. 

Ако Хавел то не жели видјети на тај начин и ако годину 68. схвата тек као неважну 

локалну ствар, онда је то његова друга заблуда. 

Написао сам да је нова политика (ту мислим на збир политичког дјеловања цјелокупне 

нације) издржала аугустовски конфликт; устукнула је, додуше, али се није ни распала, ни 

срушила. Хавел ту мисли потпуно другачије. Више нас, додуше, не затварају због наших 

мишљења, признаје он, али одмах додаје: засад. Затим специфицира све у чему се није 

издржало: а) слобода ријечи и слобода окупљања, б) нада у демократску владу, ц) нада у 

политички плуралитет, д) нада у економску реорганизацију, е) нада у суверену вањску 

политику, ф) нада у моралну обнову. 

Пет пуна поновљену ријеч нада сам нагласио јер је тачно да је прије аугуста, додуше, 

било много наде, али да ништа још увијек није било загарантирано; борба је била 

отворена и неизвјесна. Сматрам то великим (и понављам: нигдје на свијету очекиваним) 

успјехом што је и након аугуста остала отворена.

Ко ситуацију прије аугуста не види у свој њеној парадоксалности, не може је схватити: У 

аугусту су руске трупе биле присутне на нашој територији; међутим, спонтано чишћење 

бројних структура националног живота (правосуђе, новинарство, култура, синдикати, 

школство, омладинске организације) од онога што ја називам руским унаказивањем 

социјалистичког пројекта, у аугусту није престало, него се чак и појачало. У аугусту је 

забрањен рад Репортера; али настао је протестни покрет против те забране; данас 

Репортер излази даље, а јавност је научила да чува своје слободе. Велики синдикални 

покрет у децембру и јануару није се успио изборити за своје конкретне захтјеве, добро; 

али управо у борби за те захтјеве он се формирао и постоји и даље као утолико 

значајнија снага. Ситуација је тешка (вјероватно тежа него што мислим), али критичка 

анализа нам не даје право да је гледамо као ситуацију изгубљених нада. Но, ако је Хавел 

види таквом, онда је то његова трећа заблуда.

До сада се Хавелова расправа са мном одвија прилично коректно; међутим, сада 

долазимо до његове у потпуности некоректне фалсификације. У мом чланку у божићном 

издању написао сам да непромишљена песимистична психоза, непрестано 

ламентирање, некритичко оцрњивање ситуације код већине људи може само довести 

до несреће: до осјећаја зависности и страха; да психоза песимизма представља климу 

која припрема пораз. Хавел је из тога извео сљедећу невјероватну ствар: да ја народ на 

тај начин наводно упозоравам да не гунђа беспотребно, да га тако желим уљуљкати у 

пасивности, да га позивам на лажан мир и кудим због његове храбрости. Мој напад на 

дефетизам означио је, као да се то подразумијева, као напад на храброст! 

Овдје, у вези са Хавеловим текстом, постајем свјестан једне занимљиве ствари: Он 

нипошто не бриљира захваљујући дубинској анализи ситуације; он се, такођер, не бави 

стварном анализом мог чланка (сумњам да би ико ко га је прочитао, мој чланак 

препознао у Хавеловој интерпретацији); једнако мало се труди да ми на исти начин 

докаже неке заблуде (мисаону контрадикцију, недовољно познавање и тако даље), док 

ми првенствено доказује мање вриједан морални став. Како би га доказао, добро му дођу 

и бројне мале фалсификације: 

Људи који су се у аугусту на истакнут начин ангажирали против инвазије, и даље су, како 

знамо, изложени бијесним нападима; расправа о аугусту још дуго није завршена. За 

Хавела је, међутим, аугуст закључена прошлост, о којој сам ја наводно говорио само зато 

што је дозвољено, што је без ризика, што је „удобни бијег“ од „данашње расправе“. Мој 

чланак био је божићна рекапитулација, али баш у томе се, наводно, састојао мој 

кукавичлук: не желим се изјаснити о данашњици, желим „за разне евентуалности и 

даље имати слободне руке“, како бих могао наићи „у правом тренутку са паметном, 

накнадном процјеном“. Рекао сам да се људи не требају бојати усудити се да кроче у 

неизвјесно; према Хавелу тиме обезвређујем оне смионе које захтијевају сигурности и 

гаранције. Исказао сам своје мишљење о политици велесила, о јануару и о аугусту – 

наводно је све то, међутим, било само хињено стајалиште. (Имати погрешно стајалиште 

била би само грешка у мишљењу; хињити стајалиште, међутим, већ представља 

недостатак карактера.) Али и тамо гдје се ради о расправи о ствари (процјена значаја 

који имају етапе након јануара), Хавел не аргументира на нивоу мишљења, него на нивоу 

морала. (Ако ја, по његовом мишљењу, прецјењујем наш јануар, онда то не радим зато 

што се варам, него зато што „лажем сам себи“, што се „уљуљкујем у самоласкавим и по 

нас саме обмањујућим говорима“, што сам себе „увјеравам“ и тако даље.) 
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На тај начин у струји моралних проповједи нестаје објективна аргументација. Расправа 

о предмету служи као пука излика за стварну (и једино важну) расправу у којој се ради о 

томе ко је радикалнији, одважнији, или ко може предочити љепши морал. Хавел или 

онај други. Само што мене та сујетна препирка нимало не занима. 

Као појава, као тема за анализу, као питање ме, међутим, итекако занима: Одакле долази 

такав начин поступања Хавела, шта он значи и колико је опћенит? 

Вацлава Хавела је од најраније младости недвојбено одбацивао чехостаљинистички 

систем у којем је рођен, а и он сам је одбацивао тај свијет: Није се упуштао ни у какав 

компромис с њим. Када би (напримјер) Павел Кохоут написао комад о нашем свијету 

који веома добро познаје изнутра, он би (уз сав свој критицизам) покушао схватити 

смисао онога што се дешава и тако (ненамјерно) објаснити сам себи и себи „дати 

смисао“. Зато није он, већ управо Хавел написао сјајну Вртну забаву. Тек је, наиме, 

поглед „странца“, поглед извана, у стању да демаскира стварност у њеној бесмисленој 

кореоманији, то јесте њеној бесмислености. 

Позиција човјека који лицем у лице стоји са анормалним свијетом и који му (са 

рафинираном наивношћу) поставља своја нормална питања како би га на тај начин 

демаскирао, представља Хавелово темељно виђење себе, његов првобитни 

самопројект, његов – како би егзистенцијалисти рекли – првобитни избор. Та позиција је 

плодоносни (и једини) извор његовог драматичног гледишта, нешто без чега Хавел не 

би био Хавел. Када, међутим, у јануару прошле године „анормални свијет“ доспијева у 

покрет, Хавелу је немогуће том покрету приписати значајан, револуционаран или 

епохалан карактер јер би иначе његов темељни став (његов самопројект) изгубио своју 

оправданост. Цјелокупни развој који је услиједио након јануара, стога му се нужно чини 

као у најбољем случају покајнички и кривње свјестан повратак анормалног свијета 

некој основној нормалности, чијим говорником и представником он сам себе сматра. 

Стога није никаква случајност то што он сву причу о чешкој коби и чешком питању 

означава као бијег. Он то мора називати тако јер се чешки свијет садашњости у чешком 

питању мјери према својој хисторији, јер његове анормалности тиме доспијевају у 

хисторијски контекст гдје се пореде и објашњавају, а самим тиме се измичу Хавеловом 

праволинијском осуђивању. Мора бити тако да Хавел у разматрањима о великим силама 

и малим народима види само рафинирани начин заташкавања „конкретне хисторијске 

одговорности конкретних хисторијских особа“, јер је он хипнотизиран једном једином 

ствари: својом властитом расправом са нашим домаћим свијетом у којем је он рођен, 

који га одбија, и у успоредби с којим он жели добити потврду своје моралне надмоћи. 

Хавелове три заблуде које сам доказао у првом дијелу мог чланка нису, дакле, случајне 

заблуде, него унутрашња потреба његовог става. Хавел мора протестирати када ја у 

свом божићном чланку негирам безнадежност ситуације и тврдим да нипошто нисмо 

побијеђени. Хавел моју расправу против безнадежности мора означити као напад на 

храброст јер се предоџба храброг дјела у његовом начину виђења заиста стапа са 

предоџбом безизгледне ситуације. 

То је сада заиста веома занимљиво: Хавел констатира да није опстала нити једна нада; за 

разлику од већине људи, то, међутим, код њега не изазива ни резигнацију ни дефетизам, 

већ напротив појачану чежњу за дјелом. Али чему заправо дјело, ако није опстала 

никаква нада? Само што Хавелу није на уму било какво дјело, него – како он каже – 

рискантно дјело, дакле дјело које се не боји ризика неуспјеха, које вјероватно (да још 

једном подсјетим: Наде нису опстале!) уопће не рачуна на успјех, које није усмјерено на 

то, па је према свим размишљањима о посљедицама и одговарајућем тренутку 

дјеловања, дакле свему ономе што се назива тактика, потпуно равнодушно. Међутим, 

такво дјело има само два циља: прво, да демаскира непоправљиву аморалност свијета, 

друго, да манифестира чисту моралност свог зачетника.

Тако се један првобитно морални став (одбијање неправедног свијета) преокренуо у 

чисти морални егзибиционизам. Настојање да се љепота властите моралности 

демонстрира јавно, надвладало је настојање да се ствари промијене набоље. Пошто је 

то данас доста распрострањена заблуда, желим још једном показати колико је уско 

повезана са склоности интерпретирања стварности као безнадежне: 

Безнадежна ситуација у поштеном човјеку увијек буди чежњу за манифестирањем 

чистоће свог става. Чак и у најмрачнијој диктатури, частан човјек тежи ка томе да барем 

једном гласно искаже своје неслагање; чак иако тиме ништа и никоме неће бити од 

користи и ако ће сам себи наштетити, за њега је то једина могућност да барем сачува оно 

задње што му је остало: свој образ. 

Само што важи и обрнут однос: човјек који има потребу инсценирања самог себе, тежи 

томе да ситуацију схвата као безнадежну јер га само безнадежна ситуација може 

ослободити обавезе на тактичко размишљање те ствара простор за испољавање самог 

себе, за своју егзибицију. Он тада ситуацију не само да схвата као безизлазну, него је 

својим начином дјеловања (привучен неодољивим искушењем театралног конфликта) у 

стању, својим „рискантним дјелима“ направити је таквом. За разлику од људи који 

размишљају разумно (што на његовом језику значи: кукавичких људи), он се, наиме, не 

боји пораза. Па није он толико јадан да чезне за побједом! Тачније речено: Он не чезне за 

тим да побиједи праведна ствар за коју се он залаже; он ће, наиме, своју највећу побједу 

извојевати управо у поразу ствари за коју се одушевљава; управо пораз праведне ствари 

баца јарко свјетло на читаву биједу свијета и читаву славу његовог властитог карактера. 

Чехословачка, препуна некажњене (или неопростиве) неправде и неосуђених (или 

непреобраћених) злочинаца, још увијек је морално болесна. Морални егзибиционизам, 

то загрижено настојање да се докаже, презентира или оправда властити карактер, је 

посљедица те болести и главна мотивација за дјеловање читавог низа људи који се 

међусобно надмашују у доказивању и потврђивању властитог карактера. У чудноватом 

комшилуку надмашују се дугогодишњи критичари режима које покреће неутажива жеђ за 

моралним задовољењем, и бивши лаковјерни фанатици које тјера грижња савјести и 

жеља за превазилажењем властите прошлости. У том такмичењу, успјех се мјери надасве 

примитивним критеријем: Побјеђује онај ко може доказати радикалније, одважније, 

ризичније дјело (говор)… Мислим, међутим, да је крајње вријеме да почнемо разликовати 

између егзибиционизма и правог радикализма; такођер сам мишљења да наш широки 

радикални фронт, ако уопће жели побиједити, у својој активности као полазишну тачку 

мора узети управо негативе трију Хавелових заблуда:

Прво: данашњу ситуацију мора схватити у свеобухватним географским и хисторијским 

контекстима те сачинити разрађен концепт наше чехословачке могућности (то значи 

дати јој теоријску основу и ослободити је из вјечитих импровизација);

друго: мора схватити да се та чехословачка могућност може реализирати само уз 

подршку свјетске антистаљинистичке љевице, а да ту подршку можемо добити само ако 

не запоставимо њен свјетски значај и досег (иначе ће земља прекрити нашу борбу, као 

што је прекрила и многе друге трагичне епизоде човјечанства);

треће: мора схватити да се послије аугуста, додуше, повукла, али нипошто није 

побијеђена. Да, дакле, не мора сезати за „неизвјесношћу ризичних дјела“, него мора 

размотрити један рационалан начин поступања (политику), помоћу којег ће се избјећи 

реакционарни (неостаљинистички) протуударац и корак по корак моћи спровести 

препозната чехословачка могућност.

С њемачког превео: Насер Шечеровић

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.



58 59

На тај начин у струји моралних проповједи нестаје објективна аргументација. Расправа 

о предмету служи као пука излика за стварну (и једино важну) расправу у којој се ради о 

томе ко је радикалнији, одважнији, или ко може предочити љепши морал. Хавел или 

онај други. Само што мене та сујетна препирка нимало не занима. 

Као појава, као тема за анализу, као питање ме, међутим, итекако занима: Одакле долази 

такав начин поступања Хавела, шта он значи и колико је опћенит? 

Вацлава Хавела је од најраније младости недвојбено одбацивао чехостаљинистички 

систем у којем је рођен, а и он сам је одбацивао тај свијет: Није се упуштао ни у какав 

компромис с њим. Када би (напримјер) Павел Кохоут написао комад о нашем свијету 

који веома добро познаје изнутра, он би (уз сав свој критицизам) покушао схватити 

смисао онога што се дешава и тако (ненамјерно) објаснити сам себи и себи „дати 

смисао“. Зато није он, већ управо Хавел написао сјајну Вртну забаву. Тек је, наиме, 

поглед „странца“, поглед извана, у стању да демаскира стварност у њеној бесмисленој 

кореоманији, то јесте њеној бесмислености. 

Позиција човјека који лицем у лице стоји са анормалним свијетом и који му (са 

рафинираном наивношћу) поставља своја нормална питања како би га на тај начин 

демаскирао, представља Хавелово темељно виђење себе, његов првобитни 

самопројект, његов – како би егзистенцијалисти рекли – првобитни избор. Та позиција је 

плодоносни (и једини) извор његовог драматичног гледишта, нешто без чега Хавел не 

би био Хавел. Када, међутим, у јануару прошле године „анормални свијет“ доспијева у 

покрет, Хавелу је немогуће том покрету приписати значајан, револуционаран или 

епохалан карактер јер би иначе његов темељни став (његов самопројект) изгубио своју 

оправданост. Цјелокупни развој који је услиједио након јануара, стога му се нужно чини 

као у најбољем случају покајнички и кривње свјестан повратак анормалног свијета 

некој основној нормалности, чијим говорником и представником он сам себе сматра. 

Стога није никаква случајност то што он сву причу о чешкој коби и чешком питању 

означава као бијег. Он то мора називати тако јер се чешки свијет садашњости у чешком 

питању мјери према својој хисторији, јер његове анормалности тиме доспијевају у 

хисторијски контекст гдје се пореде и објашњавају, а самим тиме се измичу Хавеловом 

праволинијском осуђивању. Мора бити тако да Хавел у разматрањима о великим силама 

и малим народима види само рафинирани начин заташкавања „конкретне хисторијске 

одговорности конкретних хисторијских особа“, јер је он хипнотизиран једном једином 

ствари: својом властитом расправом са нашим домаћим свијетом у којем је он рођен, 

који га одбија, и у успоредби с којим он жели добити потврду своје моралне надмоћи. 

Хавелове три заблуде које сам доказао у првом дијелу мог чланка нису, дакле, случајне 

заблуде, него унутрашња потреба његовог става. Хавел мора протестирати када ја у 

свом божићном чланку негирам безнадежност ситуације и тврдим да нипошто нисмо 

побијеђени. Хавел моју расправу против безнадежности мора означити као напад на 

храброст јер се предоџба храброг дјела у његовом начину виђења заиста стапа са 

предоџбом безизгледне ситуације. 

То је сада заиста веома занимљиво: Хавел констатира да није опстала нити једна нада; за 

разлику од већине људи, то, међутим, код њега не изазива ни резигнацију ни дефетизам, 

већ напротив појачану чежњу за дјелом. Али чему заправо дјело, ако није опстала 

никаква нада? Само што Хавелу није на уму било какво дјело, него – како он каже – 

рискантно дјело, дакле дјело које се не боји ризика неуспјеха, које вјероватно (да још 

једном подсјетим: Наде нису опстале!) уопће не рачуна на успјех, које није усмјерено на 

то, па је према свим размишљањима о посљедицама и одговарајућем тренутку 

дјеловања, дакле свему ономе што се назива тактика, потпуно равнодушно. Међутим, 

такво дјело има само два циља: прво, да демаскира непоправљиву аморалност свијета, 

друго, да манифестира чисту моралност свог зачетника.

Тако се један првобитно морални став (одбијање неправедног свијета) преокренуо у 

чисти морални егзибиционизам. Настојање да се љепота властите моралности 

демонстрира јавно, надвладало је настојање да се ствари промијене набоље. Пошто је 

то данас доста распрострањена заблуда, желим још једном показати колико је уско 

повезана са склоности интерпретирања стварности као безнадежне: 

Безнадежна ситуација у поштеном човјеку увијек буди чежњу за манифестирањем 

чистоће свог става. Чак и у најмрачнијој диктатури, частан човјек тежи ка томе да барем 

једном гласно искаже своје неслагање; чак иако тиме ништа и никоме неће бити од 

користи и ако ће сам себи наштетити, за њега је то једина могућност да барем сачува оно 

задње што му је остало: свој образ. 

Само што важи и обрнут однос: човјек који има потребу инсценирања самог себе, тежи 

томе да ситуацију схвата као безнадежну јер га само безнадежна ситуација може 

ослободити обавезе на тактичко размишљање те ствара простор за испољавање самог 

себе, за своју егзибицију. Он тада ситуацију не само да схвата као безизлазну, него је 

својим начином дјеловања (привучен неодољивим искушењем театралног конфликта) у 

стању, својим „рискантним дјелима“ направити је таквом. За разлику од људи који 

размишљају разумно (што на његовом језику значи: кукавичких људи), он се, наиме, не 

боји пораза. Па није он толико јадан да чезне за побједом! Тачније речено: Он не чезне за 

тим да побиједи праведна ствар за коју се он залаже; он ће, наиме, своју највећу побједу 

извојевати управо у поразу ствари за коју се одушевљава; управо пораз праведне ствари 

баца јарко свјетло на читаву биједу свијета и читаву славу његовог властитог карактера. 

Чехословачка, препуна некажњене (или неопростиве) неправде и неосуђених (или 

непреобраћених) злочинаца, још увијек је морално болесна. Морални егзибиционизам, 

то загрижено настојање да се докаже, презентира или оправда властити карактер, је 

посљедица те болести и главна мотивација за дјеловање читавог низа људи који се 

међусобно надмашују у доказивању и потврђивању властитог карактера. У чудноватом 

комшилуку надмашују се дугогодишњи критичари режима које покреће неутажива жеђ за 

моралним задовољењем, и бивши лаковјерни фанатици које тјера грижња савјести и 

жеља за превазилажењем властите прошлости. У том такмичењу, успјех се мјери надасве 

примитивним критеријем: Побјеђује онај ко може доказати радикалније, одважније, 

ризичније дјело (говор)… Мислим, међутим, да је крајње вријеме да почнемо разликовати 

између егзибиционизма и правог радикализма; такођер сам мишљења да наш широки 

радикални фронт, ако уопће жели побиједити, у својој активности као полазишну тачку 

мора узети управо негативе трију Хавелових заблуда:

Прво: данашњу ситуацију мора схватити у свеобухватним географским и хисторијским 

контекстима те сачинити разрађен концепт наше чехословачке могућности (то значи 

дати јој теоријску основу и ослободити је из вјечитих импровизација);

друго: мора схватити да се та чехословачка могућност може реализирати само уз 

подршку свјетске антистаљинистичке љевице, а да ту подршку можемо добити само ако 

не запоставимо њен свјетски значај и досег (иначе ће земља прекрити нашу борбу, као 

што је прекрила и многе друге трагичне епизоде човјечанства);

треће: мора схватити да се послије аугуста, додуше, повукла, али нипошто није 

побијеђена. Да, дакле, не мора сезати за „неизвјесношћу ризичних дјела“, него мора 

размотрити један рационалан начин поступања (политику), помоћу којег ће се избјећи 

реакционарни (неостаљинистички) протуударац и корак по корак моћи спровести 

препозната чехословачка могућност.

С њемачког превео: Насер Шечеровић

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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Симбол Пољске '68.
– представа Ђади у режији Дејмека

Хисторијска 1968. у Пољској је, силом хисторијских околности, протекла другачије него у 

западној Европи, па и Југославији. Земља је била у то доба чврсто залеђена под 

хладноратовском чизмом СССР-а, под специфичним режимом, „тврђим“ него у другим 

земљама Варшавског пакта, на што су утицала стољећа тешке хисторије између Пољске 

и Русије. У таквим околностима правих студентских покрета и протеста за слободу није 

ни могло бити. Ипак, значајније је да су се одређене клице протеста, које су се појавиле 

прије свега у Варшави, на врло перфидан начин од стране Централног комитета ПЗПР 

(Пољске варијанте комунистичке партије) изокренуле у праву антисемитску чистку. 

Нажалост, мали број Јевреја који је у Пољској преживио Холокауст и остао након њега у 

земљи, десеткован је у тим чисткама, у којима су људи избацивани с факултета, губили 

посао, да би им на крају пољска држава уручивала путни документ вриједан само у 

једном правцу.

Но, један од феномена пољске '68. је специфична побуна која се десила у једном 

позоришту. Кад је цензура забранила представу Ђади према драми романтичарског 

пјесника Адама Мицкјевича, публика је направила праве демонстрације, захтијевајући 

повратак представе на репертоар, слободу говора и умјетничког изражавања.

Нека сјећања актера тих догађаја жива су и актуална и данас.

Јежи С. Мајевски – новине Газета Виборча

Премијера представе Ђади Адама Мицкјевича у режији Кажимижа Дејмека била је 25. 

новембра 1967. Гледаоци су одмах осјетили да се ради о нечем већем од обичне 

поставке драме настале у времену кад је Пољска била под троструком окупацијом. 

Власти су се брзо узнемириле. Сачувана је биљешка Одјела за културу Централног 

комитета ПЗПР (владајуће комунистичке Пољске радничке партије, оп. прев.): „Кажимиж 

Дејмек, иако наизглед вјеран тексту Мицкјевича, правећи нужне штрихове и скраћења – 

оставио је ипак све антируске елементе драме, дајући им инсценизацијским средствима 

врло сугестиван облик. Прилично је очигледно да антируско расположење у одређеним 

ситуацијама може бити у нашем друштву транспонирано на антисовјетске тонове и зато 

проблему треба приступити нарочито одговорно.“

Дијагноза партијских функционера није била до краја тачна. Ђади Дејмека примани су 

не толико антируски, колико кроз алузије на догађаје у Пољској, гдје се екипа Гомулке 

(први секретар ЦК ПЗПР, оп. прев.) одавно удаљила од идеала Октобра. 

Ситуација у Пољској је у то вријеме постајала предреволуционарна. Људи су понављали 

паролу: „У доба Гомулке празне су полице.“ Почели су се бунити студенти и 

интелектуалци, који су још 1964. потписали славно „Писмо 34“ упућено премијеру 

против заоштравања цензуре и смањивања тиража књига. Трајао је рат између 

комунистичке државе и Цркве. Најзад, расла је антисемитска кампања, коју је започела 

изјава Гомулке након избијања израелско-арапског рата 1967, да сваки грађанин ПРЛ 

(Пољска Народна Република – оп. прев.) треба имати само једну домовину – Народну 

Пољску.

Но, вратимо се на сцену Народног позоришта. Као и глумци који су играли у представи 

Ђади и гледаоци су знали да учествују у нечему изузетном. Кира Галчињска је писала о 

„електричним искрама“, које су, чини се, прелијетале међу глумцима и гледаоцима, а 

неконтролиране емоције су досезале зенит. Нарочито у завршној сцени, у којој је 

Конрад кретао из дубине сцене и пружао гледаоцима руке свезане лисичинама. Играо 

га је Густав Холоубек. Сјећао се да му се кад је ступао на сцену чинило да је улазио у 

натприродно вријеме и простор много већи од габарита сцене Народног позоришта. 

Његове ријечи цитира Јежи Ајслер у књизи Пољска 1968: „Улазило се у посебну 

атмосферу помирбе, контакта, инспирацијe која је допирала из публике. Не, 

инспирација је, заправо, долазила одсвуда. И први пут сам губио контролу над самим 

собом, губио сам могућност свјесног дјеловања на гледаоце. Имали смо дојам да смо 

учесници правог хисторијског догађаја.„

Већ је на пробама било јасно да ће Конрад Холоубека бити улога – ремек-дјело. Маћеј 

Прус, Дејмеков асистент, причао је како је глумац први пут почео пробати Велику 

Импровизацију (чувена монолошка партија у трајању од преко 20 минута – оп. прев.) на 

голим даскама сцене – сценографија још није била готова. „Ослонио се на кољено и... 

почео говорити. Било нас је четворо у публици. Од тог тренутка вјерујем у метафизику 

театра, вјерујем да су Холубка морале слушати и празне столице.“ Сам Холубек је на 

премијери уобразио да говори једном једином слушаоцу у затвореној соби, јер иначе не 

би могао владати емоцијама. 

Јануара 16, 1968. Министарство културе и умјетности предвођено Луцјаном Мотиком 

наредило је престанак извођења представе Ђади. Посљедња представа требала је бити 

одиграна 30. јануара 1968. Групе политички активних студената, као и студенти 

театарске академије, одмах су испланирали протест против скидања представе с 

репертоара. О посљедњој представи Ђади причала је цијела културна Варшава. Дошле 

су масе људи. Нису сви имали карте, људи су се гурали пред улазом. Милиција је 

покушала интервенирати. Узалудно. Маса је у потпуности испунила фоаје театра. 

Улазио је свак ко се успио угурати унутра. Кад је почела представа, у гледалиште не би 

могла више стати ни игла. Људи су стајали између сједишта, на балконима, на вратима, а 

чак и иза њих – само да нешто чују. Стојеће овације су трајале преко 10 минута. Публика 

је скандирала: „Независност без цензуре!“

По завршетку представе пред улазом у позориште студенти су подигли транспарент: 

„Захтијевамо још представа.“ Око 200 људи је викало: „Слободни театар! Слободна 

умјетност!“ „Хоћемо Мицкјевича.“ Најзад су се покренули и отишли пред споменик 

Адама Мицкјевича на улици Краковске Пшедмјешће. Ту су се појавили тајни полицајци у 

бундицама и крзненим капама, онда су стигли милицијски аутомобили. Тајни полицајци 

су почели извлачити из гомиле демонстранте. У аута су убацили око 35 људи. Одвезли су 

их у више полицијских станица. Већина је пуштена, док је шест студената, међу њима и 

данас велики пољски (и француски) глумац Анджеј Северин, ухапшено због 

нарушавања јавног реда и мира. Ипак, милиција није прекинула демонстрације. Око сто 
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Симбол Пољске '68.
– представа Ђади у режији Дејмека

Хисторијска 1968. у Пољској је, силом хисторијских околности, протекла другачије него у 

западној Европи, па и Југославији. Земља је била у то доба чврсто залеђена под 

хладноратовском чизмом СССР-а, под специфичним режимом, „тврђим“ него у другим 

земљама Варшавског пакта, на што су утицала стољећа тешке хисторије између Пољске 

и Русије. У таквим околностима правих студентских покрета и протеста за слободу није 

ни могло бити. Ипак, значајније је да су се одређене клице протеста, које су се појавиле 

прије свега у Варшави, на врло перфидан начин од стране Централног комитета ПЗПР 

(Пољске варијанте комунистичке партије) изокренуле у праву антисемитску чистку. 

Нажалост, мали број Јевреја који је у Пољској преживио Холокауст и остао након њега у 

земљи, десеткован је у тим чисткама, у којима су људи избацивани с факултета, губили 

посао, да би им на крају пољска држава уручивала путни документ вриједан само у 

једном правцу.

Но, један од феномена пољске '68. је специфична побуна која се десила у једном 

позоришту. Кад је цензура забранила представу Ђади према драми романтичарског 

пјесника Адама Мицкјевича, публика је направила праве демонстрације, захтијевајући 

повратак представе на репертоар, слободу говора и умјетничког изражавања.

Нека сјећања актера тих догађаја жива су и актуална и данас.

Јежи С. Мајевски – новине Газета Виборча

Премијера представе Ђади Адама Мицкјевича у режији Кажимижа Дејмека била је 25. 

новембра 1967. Гледаоци су одмах осјетили да се ради о нечем већем од обичне 

поставке драме настале у времену кад је Пољска била под троструком окупацијом. 

Власти су се брзо узнемириле. Сачувана је биљешка Одјела за културу Централног 

комитета ПЗПР (владајуће комунистичке Пољске радничке партије, оп. прев.): „Кажимиж 

Дејмек, иако наизглед вјеран тексту Мицкјевича, правећи нужне штрихове и скраћења – 

оставио је ипак све антируске елементе драме, дајући им инсценизацијским средствима 

врло сугестиван облик. Прилично је очигледно да антируско расположење у одређеним 

ситуацијама може бити у нашем друштву транспонирано на антисовјетске тонове и зато 

проблему треба приступити нарочито одговорно.“

Дијагноза партијских функционера није била до краја тачна. Ђади Дејмека примани су 

не толико антируски, колико кроз алузије на догађаје у Пољској, гдје се екипа Гомулке 

(први секретар ЦК ПЗПР, оп. прев.) одавно удаљила од идеала Октобра. 

Ситуација у Пољској је у то вријеме постајала предреволуционарна. Људи су понављали 

паролу: „У доба Гомулке празне су полице.“ Почели су се бунити студенти и 

интелектуалци, који су још 1964. потписали славно „Писмо 34“ упућено премијеру 

против заоштравања цензуре и смањивања тиража књига. Трајао је рат између 

комунистичке државе и Цркве. Најзад, расла је антисемитска кампања, коју је започела 

изјава Гомулке након избијања израелско-арапског рата 1967, да сваки грађанин ПРЛ 

(Пољска Народна Република – оп. прев.) треба имати само једну домовину – Народну 

Пољску.

Но, вратимо се на сцену Народног позоришта. Као и глумци који су играли у представи 

Ђади и гледаоци су знали да учествују у нечему изузетном. Кира Галчињска је писала о 

„електричним искрама“, које су, чини се, прелијетале међу глумцима и гледаоцима, а 

неконтролиране емоције су досезале зенит. Нарочито у завршној сцени, у којој је 

Конрад кретао из дубине сцене и пружао гледаоцима руке свезане лисичинама. Играо 

га је Густав Холоубек. Сјећао се да му се кад је ступао на сцену чинило да је улазио у 

натприродно вријеме и простор много већи од габарита сцене Народног позоришта. 

Његове ријечи цитира Јежи Ајслер у књизи Пољска 1968: „Улазило се у посебну 

атмосферу помирбе, контакта, инспирацијe која је допирала из публике. Не, 

инспирација је, заправо, долазила одсвуда. И први пут сам губио контролу над самим 

собом, губио сам могућност свјесног дјеловања на гледаоце. Имали смо дојам да смо 

учесници правог хисторијског догађаја.„

Већ је на пробама било јасно да ће Конрад Холоубека бити улога – ремек-дјело. Маћеј 

Прус, Дејмеков асистент, причао је како је глумац први пут почео пробати Велику 

Импровизацију (чувена монолошка партија у трајању од преко 20 минута – оп. прев.) на 

голим даскама сцене – сценографија још није била готова. „Ослонио се на кољено и... 

почео говорити. Било нас је четворо у публици. Од тог тренутка вјерујем у метафизику 

театра, вјерујем да су Холубка морале слушати и празне столице.“ Сам Холубек је на 

премијери уобразио да говори једном једином слушаоцу у затвореној соби, јер иначе не 

би могао владати емоцијама. 

Јануара 16, 1968. Министарство културе и умјетности предвођено Луцјаном Мотиком 

наредило је престанак извођења представе Ђади. Посљедња представа требала је бити 

одиграна 30. јануара 1968. Групе политички активних студената, као и студенти 

театарске академије, одмах су испланирали протест против скидања представе с 

репертоара. О посљедњој представи Ђади причала је цијела културна Варшава. Дошле 

су масе људи. Нису сви имали карте, људи су се гурали пред улазом. Милиција је 

покушала интервенирати. Узалудно. Маса је у потпуности испунила фоаје театра. 

Улазио је свак ко се успио угурати унутра. Кад је почела представа, у гледалиште не би 

могла више стати ни игла. Људи су стајали између сједишта, на балконима, на вратима, а 

чак и иза њих – само да нешто чују. Стојеће овације су трајале преко 10 минута. Публика 

је скандирала: „Независност без цензуре!“

По завршетку представе пред улазом у позориште студенти су подигли транспарент: 

„Захтијевамо још представа.“ Око 200 људи је викало: „Слободни театар! Слободна 

умјетност!“ „Хоћемо Мицкјевича.“ Најзад су се покренули и отишли пред споменик 

Адама Мицкјевича на улици Краковске Пшедмјешће. Ту су се појавили тајни полицајци у 

бундицама и крзненим капама, онда су стигли милицијски аутомобили. Тајни полицајци 

су почели извлачити из гомиле демонстранте. У аута су убацили око 35 људи. Одвезли су 

их у више полицијских станица. Већина је пуштена, док је шест студената, међу њима и 

данас велики пољски (и француски) глумац Анджеј Северин, ухапшено због 

нарушавања јавног реда и мира. Ипак, милиција није прекинула демонстрације. Око сто 
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особа, сад без транспарената, ишло је центром града. То је трајало до поноћи. 

Телевизија је брзо почела хајку на ауторе представе. Трећег фебруара у „Пегазу“, 

програму из културе, нападнут је Дејмек са примједбом да је занијекао хисторијску 

истину дјела Мицкјевича. 

Протест се није завршио 30. јануара. Брзо је добио јавни карактер (подржали су га нпр. 

писац, публицист и композитор Стефан Кишелевски те филозоф Лешек Колаковски) и 

антиципирао догађаје из марта 1968. Мјесец дана касније, 9. марта из ауле Политехнике 

је изашла група студената и формирала колону. Око 2000 људи је пјевало 

Интернационалу, државну химну, те узвикивала: „Живјели Ђади!“ „Доле тајна полиција!“ 

„Ослободите студенте!“. За то вријеме, међутим, догађаји у земљи су добијали нову 

динамику, која је потиснула у други план скидање с репертоара представе Ђади Дејмека.

"Ђади" Дејмека. Апокриф

Јузеф Дурјаш

часопис "Твурчошћ" бр. 10

 Не знам да ли умјетнички догађај, какав је била та представа, има шансе да се пробије, 

осим самог наслова и непрецизног датума 1968, кроз гомилу информација о тзв. Марту 

'68. и случајевима који су се тад догодили. Хоће ли икад добити довољну и вјеродостојну 

легитимацију да се може, без покушаја самоузвисивања, изравнати тежином и значајем 

с бунтом омладине која је устала у одбрану слободе говора, националне културе, најзад – 

обичног људског достојанства и солидарности. Са храбрим, годинама невиђеним 

заједништвом мноштва гласова бунта међу писцима, умјетницима и научницима, 

неовисним од политичких симпатија и погледа. А десило се као да се храбро слиједила 

она мисао Мицкјевича, који је у мају 1832. године писао Јоахиму Лелевелу из Дрездена о 

III дијелу драме Ђади: „ово дјелце сматрам само наставком рата, који сад, кад су мачеви у 

корицама, ваља даље водити пером.“

Нико не покушава довести у питање мјесто те представе. Мјесто детонатора, упаљача 

који је запалио једну од најозбиљнијих политичких криза у хисторији ПРЛ. Спорна може 

бити само природа повода и разлога. Може ли позоришна представа, као умјетничко 

дјело, имати тако велику снагу, да покрене срца и умове, доведе до експлозије емоција 

које су до тада потискиване – страхом, невјерицом – и узгред претвори позоришне 

гледаоце у глумце политичке представе? Моје право и обавеза, право особе која је са 

сцене видјела и Клишку и Командосе, јесте тврдити да може. На премијери није било 

студената. Представници власти, неколико писаца, позвани гости. Аплауз након завјеса 

које падају међу појединим дијеловима. Након завршне завјесе овације. Глумци се 

клањају, позива се редитељ. Аплауз, гледаоци устају, ускоро стоји цијела сала. У другом 

реду партера, у средини, окружени фигурама које стоје, сједи блијед као леш Зенон 

Клишко, с рукама на кољенима. Поред њега, у цивилној одјећи, маршал Мариан 

Спихалски. И нагло тај Клишкин страх који се не може сакрити , чак – пренераженост – 

пред чим? – отуђеношћу међу стотинама људи који мисле и осјећају другачије, 

осјећањем апсолутне самоће, то постаје најјачи доказ те снаге, какву театар неизмјерно 

ријетко доживљава.

 Редитељ је раније радио друго култно дјело пољског романтизма – Кордиана Словацког, 

а сад – Ђади. На почетку тешко, с муком, борећи се са структуром текста, мијењајући 

редослијед слика, а с упорношћу манијака хватајући се сваке недовољно прецизно 

изговорене ријечи, фалш ноте у пјевању и неравномјерног корака у плесу, но кад је 25. 

11. у кулисама Дејмек рекао инспицијенту: „Почињемо“ – чини ми се да је био 

задовољан. 

Од тада је знао да је створио дјело вриједно обране. Из пожара који се разгорио около 

хтио га је изнијети ненарушеног. Али забрањено нам је играти. Зашто? Одговор је лаган 

и једноставан, и може бити само један: Из страха. Но, прави извор страха већ је врло 

тешко одредити. Зна се ко је забранио – Власт. Власт, која се тресе од страха пред ким, 

пред чим? Пред Совјетским Савезом? Пред пољским друштвом? Ко од њих може одузети 

Власти власт?

Страх. Страх једног човјека, пренесен послије осталим функционерима као воља да се 

не изазива Велики Брат. Антисовјетска плус клерикална – тако су то оцијенили. 

Партијска власт је одлучила, оцијенила, створио се примус званичног понављања. Није 

то сигурно једини тријумф партијске пропаганде: „Непосредни повод забране биле су у 

представи лако препознатљиве алузије на актуалну политичку ситуацију овисности 

Пољске од СССР-а.“ Уплашили су се највиши, па се будношћу и одлучношћу доказивало 

и на нижим партијским нивоима. Винценти Крашко, шеф Одјела за културу ЦК ПЗПР 

предлаже: 1) тренутно отпуштање друга Дејмека са радног мјеста директора Народног 

позоришта (за политички штетну режију Ђади). 2) Утврдити ко у Министарству културе и 

науке одговара за пуштање представе у овом облику, а онда према кривцима подузети 

дисциплинске мјере. 3) размотрити кажњавање оних критичара који су тако 

припремљену представу оцијенили врло позитивно, чиме су показали политичко 

сљепило, или, што је још вјероватније, солидарност с идејним смјером Дејмекове 

режије. 

Међу онима који су бранили представу власт је пронашла Жидове, који су се након 

шестодневног рата указали као ционисти, дакле, слуге империјализма, а у крајњим 

случајевима пријатељи израелског фашизма. Зенон Клишко, говорећи о Дејмеку као 

режисеру представе Ђади, изјавио је: „Дејмек, Дејмек, а видите ви, жена му је Жидовка.“

Та представа, хисторија његове одбране и најзад цјелина збивања познатих као Март 

1968 показују како је плитко, нажалост, закопана авет антисемитизма и како је у праву 

био Милош у „Поетском трактату“: „Партија је насљедница ОНР-а“ (ОНР – радикална 

националистичка организација у Пољској прије II свјетског рата, оп. прев.).

Очигледно су Мицкјевичеве ријечи „Већ је, ево прошао читав вијек, како из Москве у 

Пољску шаљу саме свиње“ читали као опис свог тренутног статуса. Изгледа да је то био 

главни разлог забране играња, а не наводни страх од увреде Великог Брата. И још 

превелика улога католичке вјере. На затвореним састанцима се закључивало: „Код 

Дејмека је у естетском смислу најјача изван текста разграђена сцена свећеника Петра.“

Оптужбе које су редитељу упућивали партијски кадрови, да је представи дао превише 

религијско-мистичну форму, нису у црквеним круговима изазвали вољу да бране таквог 

Мицкјевича. Предобро су Дејмеку запамтили представу Намјесник Ролфа Хохута, у којој 

аутор сугерира равнодушност Ватикана према злочинима Холокауста. 

Након објављивања информације о забрани извођења представе, 30. јануара се играла 

посљедња представа доступна публици, која је постала тако пуна посљедица. Омладина 

је иступила у одбрани те представе, у одбрани грађанских слобода, против цензуре. 

Студенте су тукли, хапсили, избацивали с факултета. Власт је потпалила другу, јачу, 

прљаву ватру антисемитизма, називајући је борбом против ционизма. Будиле су се 
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особа, сад без транспарената, ишло је центром града. То је трајало до поноћи. 

Телевизија је брзо почела хајку на ауторе представе. Трећег фебруара у „Пегазу“, 

програму из културе, нападнут је Дејмек са примједбом да је занијекао хисторијску 

истину дјела Мицкјевича. 

Протест се није завршио 30. јануара. Брзо је добио јавни карактер (подржали су га нпр. 

писац, публицист и композитор Стефан Кишелевски те филозоф Лешек Колаковски) и 

антиципирао догађаје из марта 1968. Мјесец дана касније, 9. марта из ауле Политехнике 

је изашла група студената и формирала колону. Око 2000 људи је пјевало 

Интернационалу, државну химну, те узвикивала: „Живјели Ђади!“ „Доле тајна полиција!“ 

„Ослободите студенте!“. За то вријеме, међутим, догађаји у земљи су добијали нову 

динамику, која је потиснула у други план скидање с репертоара представе Ђади Дејмека.

"Ђади" Дејмека. Апокриф

Јузеф Дурјаш

часопис "Твурчошћ" бр. 10

 Не знам да ли умјетнички догађај, какав је била та представа, има шансе да се пробије, 

осим самог наслова и непрецизног датума 1968, кроз гомилу информација о тзв. Марту 

'68. и случајевима који су се тад догодили. Хоће ли икад добити довољну и вјеродостојну 

легитимацију да се може, без покушаја самоузвисивања, изравнати тежином и значајем 

с бунтом омладине која је устала у одбрану слободе говора, националне културе, најзад – 

обичног људског достојанства и солидарности. Са храбрим, годинама невиђеним 

заједништвом мноштва гласова бунта међу писцима, умјетницима и научницима, 

неовисним од политичких симпатија и погледа. А десило се као да се храбро слиједила 

она мисао Мицкјевича, који је у мају 1832. године писао Јоахиму Лелевелу из Дрездена о 

III дијелу драме Ђади: „ово дјелце сматрам само наставком рата, који сад, кад су мачеви у 

корицама, ваља даље водити пером.“

Нико не покушава довести у питање мјесто те представе. Мјесто детонатора, упаљача 

који је запалио једну од најозбиљнијих политичких криза у хисторији ПРЛ. Спорна може 

бити само природа повода и разлога. Може ли позоришна представа, као умјетничко 

дјело, имати тако велику снагу, да покрене срца и умове, доведе до експлозије емоција 

које су до тада потискиване – страхом, невјерицом – и узгред претвори позоришне 

гледаоце у глумце политичке представе? Моје право и обавеза, право особе која је са 

сцене видјела и Клишку и Командосе, јесте тврдити да може. На премијери није било 

студената. Представници власти, неколико писаца, позвани гости. Аплауз након завјеса 

које падају међу појединим дијеловима. Након завршне завјесе овације. Глумци се 

клањају, позива се редитељ. Аплауз, гледаоци устају, ускоро стоји цијела сала. У другом 

реду партера, у средини, окружени фигурама које стоје, сједи блијед као леш Зенон 

Клишко, с рукама на кољенима. Поред њега, у цивилној одјећи, маршал Мариан 

Спихалски. И нагло тај Клишкин страх који се не може сакрити , чак – пренераженост – 

пред чим? – отуђеношћу међу стотинама људи који мисле и осјећају другачије, 

осјећањем апсолутне самоће, то постаје најјачи доказ те снаге, какву театар неизмјерно 

ријетко доживљава.

 Редитељ је раније радио друго култно дјело пољског романтизма – Кордиана Словацког, 

а сад – Ђади. На почетку тешко, с муком, борећи се са структуром текста, мијењајући 

редослијед слика, а с упорношћу манијака хватајући се сваке недовољно прецизно 

изговорене ријечи, фалш ноте у пјевању и неравномјерног корака у плесу, но кад је 25. 

11. у кулисама Дејмек рекао инспицијенту: „Почињемо“ – чини ми се да је био 

задовољан. 

Од тада је знао да је створио дјело вриједно обране. Из пожара који се разгорио около 

хтио га је изнијети ненарушеног. Али забрањено нам је играти. Зашто? Одговор је лаган 

и једноставан, и може бити само један: Из страха. Но, прави извор страха већ је врло 

тешко одредити. Зна се ко је забранио – Власт. Власт, која се тресе од страха пред ким, 

пред чим? Пред Совјетским Савезом? Пред пољским друштвом? Ко од њих може одузети 

Власти власт?

Страх. Страх једног човјека, пренесен послије осталим функционерима као воља да се 

не изазива Велики Брат. Антисовјетска плус клерикална – тако су то оцијенили. 

Партијска власт је одлучила, оцијенила, створио се примус званичног понављања. Није 

то сигурно једини тријумф партијске пропаганде: „Непосредни повод забране биле су у 

представи лако препознатљиве алузије на актуалну политичку ситуацију овисности 

Пољске од СССР-а.“ Уплашили су се највиши, па се будношћу и одлучношћу доказивало 

и на нижим партијским нивоима. Винценти Крашко, шеф Одјела за културу ЦК ПЗПР 

предлаже: 1) тренутно отпуштање друга Дејмека са радног мјеста директора Народног 

позоришта (за политички штетну режију Ђади). 2) Утврдити ко у Министарству културе и 

науке одговара за пуштање представе у овом облику, а онда према кривцима подузети 

дисциплинске мјере. 3) размотрити кажњавање оних критичара који су тако 

припремљену представу оцијенили врло позитивно, чиме су показали политичко 

сљепило, или, што је још вјероватније, солидарност с идејним смјером Дејмекове 

режије. 

Међу онима који су бранили представу власт је пронашла Жидове, који су се након 

шестодневног рата указали као ционисти, дакле, слуге империјализма, а у крајњим 

случајевима пријатељи израелског фашизма. Зенон Клишко, говорећи о Дејмеку као 

режисеру представе Ђади, изјавио је: „Дејмек, Дејмек, а видите ви, жена му је Жидовка.“

Та представа, хисторија његове одбране и најзад цјелина збивања познатих као Март 

1968 показују како је плитко, нажалост, закопана авет антисемитизма и како је у праву 

био Милош у „Поетском трактату“: „Партија је насљедница ОНР-а“ (ОНР – радикална 

националистичка организација у Пољској прије II свјетског рата, оп. прев.).

Очигледно су Мицкјевичеве ријечи „Већ је, ево прошао читав вијек, како из Москве у 

Пољску шаљу саме свиње“ читали као опис свог тренутног статуса. Изгледа да је то био 

главни разлог забране играња, а не наводни страх од увреде Великог Брата. И још 

превелика улога католичке вјере. На затвореним састанцима се закључивало: „Код 

Дејмека је у естетском смислу најјача изван текста разграђена сцена свећеника Петра.“

Оптужбе које су редитељу упућивали партијски кадрови, да је представи дао превише 

религијско-мистичну форму, нису у црквеним круговима изазвали вољу да бране таквог 

Мицкјевича. Предобро су Дејмеку запамтили представу Намјесник Ролфа Хохута, у којој 

аутор сугерира равнодушност Ватикана према злочинима Холокауста. 

Након објављивања информације о забрани извођења представе, 30. јануара се играла 

посљедња представа доступна публици, која је постала тако пуна посљедица. Омладина 

је иступила у одбрани те представе, у одбрани грађанских слобода, против цензуре. 

Студенте су тукли, хапсили, избацивали с факултета. Власт је потпалила другу, јачу, 

прљаву ватру антисемитизма, називајући је борбом против ционизма. Будиле су се 
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авети, „здрава“ радничка класа супротстављена је интелектуалцима и студентима. 

Студенти су у цијелој Пољској скупљали потписе под протестним писмом. 

Књижевници окупљени у варшавском огранку Друштва пољских књижевника 

организирали су у фебруару 1968. специјалну сједницу на којој су се власти морале 

правдати и објашњавати разлоге забране представе. Јежи Завјејски, глумац, писац и 

посланик, исказао се храброшћу јединственом у ПРЛ. У парламенту је рекао: „Скидање с 

репертоара представе Ђади узнемирило је све књижевнике. Међу првима сам се 

обратио премијеру, не могавши вјеровати у тако болну одлуку. Потресен сам и као писац 

и као аутор књиге у којој показујем да се хисторија народа може ишчитати из хисторије 

његовог театра.“

Театарска сјећања у природи свог жанра увијек имају анегдоту. Најбоље смијешну. 

Након забране представе организован је сусрет „радничког актива Варшаве“ са 

партијским властима. Проблем је реферирао први секретар. Некакав необавјештен 

учесник састанка убаци се: „Ту је, у сали, секретар партијске организације из Народног 

позоришта, можда ће нам он то боље изложити.“ Друг секретар је одмах реплицирао: 

„Али он у тој представи игра анђела!“ Сала је праснула у смијех, али анђела нико није 

хтио саслушати.

Кад су глумце послије избацивали из Партије, жалио се само један, Андрзеј Жарњецки. 

Предсједница комисије, другарица Гомулка питала га је „Зашто сте махали студентима 

на Позоришном тргу капама из гардероба?“ – одговорио је – „Другарице, прозори 

гардероба не излазе на Позоришни трг.“ Но, другарица се окренула другим члановима 

комисије и рекла - „Ето, видите, другови, и глумци су жртве пропаганде Слободне 

Европе.“

Марта Фик је 1991. у једној рецензији написала: „Понекад се легенди даје право 

грађанства одвећ лако, што произилази – чини се – не само из непознаница због 

немогућности приступа документима, него и из изразитих симпатија према 

суговорнику.“ А о Дејмековој режији: „Тешко је данас оцијенити је ли била ремек-дјело 

или само позоришни догађај“ – као да се не могу прикупити никакве – макар и 

вишезначне – информације међу ондашњим гледаоцима. Умјетничку снагу представе 

Ђади К. Дејмека нисам намјеравао доказивати набрајањем позитивних оцјена. Навео 

сам само неке примјере да покажем како је та представа морала оставити огроман 

утисак на власти, кад ју је присилило на паничну негацију и намјерно извртање 

значења, да би се тиме послужила у прљавој политичкој игри. 

Приредила и превела: Тања Милетић-Оручевић

Фарук Лончаревић

Од побуне до меланхолије
– филмски израз '68.

“Прошлост никад не умире. Није чак ни прошлост.” Вилијам Фокнер, “Реквијем за 

опатицу”

(“The past is never dead. It's not even past.”, William Faulkner, Requiem for a Nun)

Година 1968. остала је симбол младалачке револуције и тежње за потпуном промјеном 

начина на који посматрамо свијет и како он функционише. За очекивати је да се таква 

енергија морала одразити и на „најважнију умјетност“, ону која нам одређује како 

посматрамo свијет – филмску. Да би се лакше сагледало, пола вијека касније, како се 

филм и филмска индустрија трансформисала, потребно је разумјети гдје се филм, 

заправо, налазио у то вријеме. 

Хисторија филма је означена сталном смјеном централизације и распршивања 

индустрије. Својом троструком природом, која је иманентно и производ одређене 

привредне гране, што произилази из нивоа инвестиције потребне да се направи само 

један филм, умјетност тј. средство естетског изражавања, као и медиј тј. средство 

комуницирања одређеног наратива, филм је прожео цијели 20. вијек, али је и произвео 

низ једностраних судова и повелики корпус литературе о себи која, заправо, претјерано 

не вриједи јер је, или накарадно једнострана и ограничена само контекстом у којем 

настаје (примјер „уџбеника“ из САД) или пак потпуно погрешна (естетски есеји посебно 

из Француске гдје се у филмове, а посебно у намјере аутора „учитавају“ значења која 

врло често резултирају материјалним грешкама у вези са сценама у филму или 

редитељским изражајним средствима). 

Срећом ми данас живимо у доба када се, коначно, први пут у хисторији филма, филмско 

дјело може имати на располагању у властитом дому у резолуцији и димензијама који 

минимално заостају у односу на оне за које су прављена. Ера високих резолуција и 

дигиталне технологије представља и почетак правог изучавања филма које ће се барем 

мало приближити егзактности проучавања књижевности, музике или неких других 

умјетничких области. Тако можемо видјети заправо шта се догодило '68. и како је 

експлозија креативности и слободног изражавања захваљујући нормализацији 

оновременских „аматерских“ технологија и политичким и естетским револуцијама у 

земљама тзв. трећег свијета преокренула свијет и учинила да на тренутак повјерујемо 

да ћемо се сутра пробудити у другачијем, бољем и слободнијем свијету.

Године 1968. у великом дијелу развијеног филмског свијета већ деценију влада Нови 

талас, испрва направљен као јефтини offshoоt mainstreama, који је требао да 

комуницира са млађим дијелом, сада већ раслојене, публике, постаје основа арт-филм 

продукције. Оно што се назива филмским модернизмом, са својом раслојеном, 

амбивалентном нарацијом, мијешањем родова и жанрова, аутореференцијалношћу и 

идејом да прича, некада доминантни аспекат филма, је само једно од средстава које 

аутор (заправо редитељ) користи у грађењу много комплекснијег наратива, постаје 

стандард у филмској продукцији, чак и у тако затвореним системима као што је Холивуд. 
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авети, „здрава“ радничка класа супротстављена је интелектуалцима и студентима. 

Студенти су у цијелој Пољској скупљали потписе под протестним писмом. 

Књижевници окупљени у варшавском огранку Друштва пољских књижевника 

организирали су у фебруару 1968. специјалну сједницу на којој су се власти морале 

правдати и објашњавати разлоге забране представе. Јежи Завјејски, глумац, писац и 

посланик, исказао се храброшћу јединственом у ПРЛ. У парламенту је рекао: „Скидање с 

репертоара представе Ђади узнемирило је све књижевнике. Међу првима сам се 

обратио премијеру, не могавши вјеровати у тако болну одлуку. Потресен сам и као писац 

и као аутор књиге у којој показујем да се хисторија народа може ишчитати из хисторије 

његовог театра.“

Театарска сјећања у природи свог жанра увијек имају анегдоту. Најбоље смијешну. 

Након забране представе организован је сусрет „радничког актива Варшаве“ са 

партијским властима. Проблем је реферирао први секретар. Некакав необавјештен 

учесник састанка убаци се: „Ту је, у сали, секретар партијске организације из Народног 

позоришта, можда ће нам он то боље изложити.“ Друг секретар је одмах реплицирао: 

„Али он у тој представи игра анђела!“ Сала је праснула у смијех, али анђела нико није 

хтио саслушати.

Кад су глумце послије избацивали из Партије, жалио се само један, Андрзеј Жарњецки. 

Предсједница комисије, другарица Гомулка питала га је „Зашто сте махали студентима 

на Позоришном тргу капама из гардероба?“ – одговорио је – „Другарице, прозори 

гардероба не излазе на Позоришни трг.“ Но, другарица се окренула другим члановима 

комисије и рекла - „Ето, видите, другови, и глумци су жртве пропаганде Слободне 

Европе.“

Марта Фик је 1991. у једној рецензији написала: „Понекад се легенди даје право 

грађанства одвећ лако, што произилази – чини се – не само из непознаница због 

немогућности приступа документима, него и из изразитих симпатија према 

суговорнику.“ А о Дејмековој режији: „Тешко је данас оцијенити је ли била ремек-дјело 

или само позоришни догађај“ – као да се не могу прикупити никакве – макар и 

вишезначне – информације међу ондашњим гледаоцима. Умјетничку снагу представе 

Ђади К. Дејмека нисам намјеравао доказивати набрајањем позитивних оцјена. Навео 

сам само неке примјере да покажем како је та представа морала оставити огроман 

утисак на власти, кад ју је присилило на паничну негацију и намјерно извртање 

значења, да би се тиме послужила у прљавој политичкој игри. 

Приредила и превела: Тања Милетић-Оручевић

Фарук Лончаревић

Од побуне до меланхолије
– филмски израз '68.

“Прошлост никад не умире. Није чак ни прошлост.” Вилијам Фокнер, “Реквијем за 

опатицу”

(“The past is never dead. It's not even past.”, William Faulkner, Requiem for a Nun)

Година 1968. остала је симбол младалачке револуције и тежње за потпуном промјеном 

начина на који посматрамо свијет и како он функционише. За очекивати је да се таква 

енергија морала одразити и на „најважнију умјетност“, ону која нам одређује како 

посматрамo свијет – филмску. Да би се лакше сагледало, пола вијека касније, како се 

филм и филмска индустрија трансформисала, потребно је разумјети гдје се филм, 

заправо, налазио у то вријеме. 

Хисторија филма је означена сталном смјеном централизације и распршивања 

индустрије. Својом троструком природом, која је иманентно и производ одређене 

привредне гране, што произилази из нивоа инвестиције потребне да се направи само 

један филм, умјетност тј. средство естетског изражавања, као и медиј тј. средство 

комуницирања одређеног наратива, филм је прожео цијели 20. вијек, али је и произвео 

низ једностраних судова и повелики корпус литературе о себи која, заправо, претјерано 

не вриједи јер је, или накарадно једнострана и ограничена само контекстом у којем 

настаје (примјер „уџбеника“ из САД) или пак потпуно погрешна (естетски есеји посебно 

из Француске гдје се у филмове, а посебно у намјере аутора „учитавају“ значења која 

врло често резултирају материјалним грешкама у вези са сценама у филму или 

редитељским изражајним средствима). 

Срећом ми данас живимо у доба када се, коначно, први пут у хисторији филма, филмско 

дјело може имати на располагању у властитом дому у резолуцији и димензијама који 

минимално заостају у односу на оне за које су прављена. Ера високих резолуција и 

дигиталне технологије представља и почетак правог изучавања филма које ће се барем 

мало приближити егзактности проучавања књижевности, музике или неких других 

умјетничких области. Тако можемо видјети заправо шта се догодило '68. и како је 

експлозија креативности и слободног изражавања захваљујући нормализацији 

оновременских „аматерских“ технологија и политичким и естетским револуцијама у 

земљама тзв. трећег свијета преокренула свијет и учинила да на тренутак повјерујемо 

да ћемо се сутра пробудити у другачијем, бољем и слободнијем свијету.

Године 1968. у великом дијелу развијеног филмског свијета већ деценију влада Нови 

талас, испрва направљен као јефтини offshoоt mainstreama, који је требао да 

комуницира са млађим дијелом, сада већ раслојене, публике, постаје основа арт-филм 

продукције. Оно што се назива филмским модернизмом, са својом раслојеном, 

амбивалентном нарацијом, мијешањем родова и жанрова, аутореференцијалношћу и 

идејом да прича, некада доминантни аспекат филма, је само једно од средстава које 

аутор (заправо редитељ) користи у грађењу много комплекснијег наратива, постаје 

стандард у филмској продукцији, чак и у тако затвореним системима као што је Холивуд. 
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То је период у којем се студији покушавају консолидирати, након што их је Paramount at 

all одлука 1948, нагли успон телевизије, а посебно радикално смањивање публике довео 

до разбијања писаних (Хеjсов) и неписаних кодекса о томе како би филм требао 

изгледати, што технички, редитељски, а посебно садржајно. Све за продану улазницу. У 

мejнстрим филмове се уплиће разбијени наратив, зрнаста слика 16мм камере, слободна 

сексуалност и екстремно насиље. Низ неочекиваних, махом нискобуџетних, успјеха 

чине да студија још више инсистирају на овоме. То је вријеме када су најпрофитабилнији 

филмови године Дипломац (The Graduate, 1967, Mike Nichols) или 2001. Одисеја у свемиру 

(2001: A Space Oddisey, 1968, Stanley Kubrick) или пак 1969. гдје се у првих 10 филмова на 

благајнама нижу филмови као Поноћни каубој (Midnight Cowboy, John Schelsinger), Голи у 

седлу (Easy Rider, Denis Hopper) или Боб и Keрол и Тед и Eлиc, Пoлa Мазурскoг (Paul 

Mazursky) који се данас сматрају парадигматским авагардним контракултурним 

класицима.

Процеси у другим земљама су били још интензивнији и резултирали су радикалним 

промјенама у естетици филма, али су и трансформисали начин на који публика гледа 

филмове и посматра стварност. Негдје, као у Француској, Анри Ланглоа (Henri Langlois) и 

Cinemateque Francoise били су епицентар дешавања 1968, а филмови Годара (Jean Luc 

Godard) и Трифоа ( )  су инспирисали хиљаде да се успротиве повратку на François Truffaut

старе ригидне норме. Сами Годар и Трифо нису били салонски редитељи, па су тако 

инцидентом у Palais de Cinema  и позивом редитељима да повуку филмове из 

такмичарског програма прекинули помпезни Cannes Film Festival, који је, као и данас 

уосталом, промовирао Шопаров (Chopard) накит док су људи гинули на улицама Париза. 

Од укупно 22, 18 редитеља је повукло филмове. Међу четири издајника био је и Бато 

Ченгић који је Малим војницима представљао Југославију.

Хисторијски 60-е су снажно потресале 

Европу. Анти-империјалистички покрети 

су успјешно избацивали бивше „луде 

господаре“, а етнографија и антро-

пологија је срушила мит о „цивилизирању 

дивљака“ као основне мисије коло-

нијализма. Још од Les maitres faux, 1957, 

Жан Роуш (Јеаn Rоuch) је, с једне стране, 

јасно указао на културну везу између 

„дивљаштва“ и колони-јализма посебно 

изражену у ритуалној природи друштава, 

које је још Леви-Стрoc (Levi-Strauss) јасно 

приказао као структурно аналогне било којем друштву запада или истока. С друге стране, 

Роушова жеља била је да се, према свим правилима етнографског записа, камера 

максимално уклони из самог ритуала који је биљежио. Тако је употребљавао камеру из 

руке, телеобјективе и зоомове. Раније незамисливе у комерцијалним филмовима. Али 

ових пола сата крвавог Хоука транс ритуала приказано је у Венецији, освојило награде и, 

под покровитељством једног од најугледнијих француских продуцената Пјера 

Браунбергера (Pierre Braunberger), успјешно је играо и у кинима. Преко ноћи Роуш постаје 

звијезда, а његов приступ додаје вјетар у леђа ауторима који су изашли прије свега из 

филмске критике и часописа Kаје ду синема (Chaiers de cinema), постајући прва генерација 

филмаџија који нису радили у индустрији или завршили филмске школе. Активизам, 

реакција на постојеће параметре филма и свјесност прошлости одредили су ову 

генерацију и учинили их, sui generis политичким ауторима.

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Већ од Грађанина Kејна (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), постепено се срушила слика 

невиног свезнајућег аутора који само приказује оно што јесте. Први који је на велика 

врата увео ту идеју био је аутор „којем сваки филмски редитељ нешто дугује“, отац 

филмског језика Дејвид Варк Грифит (David Wark Griffith), својим класиком Рађање једне 

нације (A Birth of a Nation, 1915) који је у филмску хисторију ушао као пресудни корак ка 

наративној спектакуларности и свеобухватности, али је много познатији као један од 

социјално најутјецајнијих умјетничких дјела уопште јер је својеручно активирао Kу 

Kлукс Kлан који остаје присутан до данас. Грифит је након тога покушао да се искупи 

каријерним самоуништењем, али су тековине његовог дјела отвориле врата разним 

пропагандним злоупотребама, прије свега Kриловој комисији (Creel Committee) већ 

1917, а онда и дубоком импрегнацијом у студијски систем у настанку. 

Kада је бивши вундеркинд, а онда enfant terrible Орсон Велс, син илузионисте, након 

сензације изазване радиодрамом Рат свјетова (War of the Worlds), која је сачињена од 

низа радиовијести, добио средњи буџет и први и посљедњи пут carte blanche да ради 

шта год хоће, он пише и режира Грађанина Kејна, и даље најбољи филм свих времена 

према већини критичара. Управо они, као и хисторичари и теоретичари говоре о 

иновативности приступа, занемарујући да је практично сва изражајна средства у филму 

Велс узео од неког другог, најчешће из самог Холивуда. Kао сваки дебитант употријебио 

је све што му је у том тренутку филм пружао и покушао поставити кључно питање: 

колико заправо можемо сазнати филмом и како знамо да су информације тачне? 

Одговор је био разочаравајући. Све што знамо је само нечија прича, и чак и она 

редитељева је само субјективно посматрање објективне истине. Филм се јасно указује 

као медиј саопштавања, што је уосталом и био позив самог Чарлса Фостера Kејна 

(Charles Foster Kane) о којем, и поред свих средстава која су нам на располагању знамо 

само да је био грађанин. 

Овај губитак вјере у свезнајућег приповједача и иманентну истинитост слике обиљежио 

је свјетску кинематографију послије Другог свјетског рата. Преиспитивање истинитости 

довело је и до идеје неореaлизма (живот је по себи довољно занимљив без да му се 

додаје драма), али и ауторства (camera stilo 1948), јер ако се не можемо позивати на 

истинитост онога што снимамо, онда је, заправо, најобјективније савршено 

субјективно, гдје се не треба крити од чињенице да је сам филм визија једног човјека – 

редитеља. Тако је филм, иако одувијек умјетност једне особе, захваљујући технолошком 

напретку, постао све више и креативни чин једне особе, а све мање овисан о големом 

индустријском апарату. Публика, навикла да гледа ратне документарце, снимљене 

махом 16мм црно-бијелом камером, из руке са немирним кадровима и скоковитом, 

елипитичном монтажом, прихвата да оваква техника постепно уђе и у комерцијални 

филм, било да су у питању Б-филмови тзв. полицијски noire из Холивуда, или јефтини 

филмови o гњевним младим људимa из Француске, а онда постепено и „једино 

аутентично остваривање неореалистичког идеала у земљама трећег свијета, гдје 

аутори прихватају да би комшија у селу могао имати неупоредиво занимљивију причу 

од узвишеног, племићког паћеника.

Тако су нови таласи, који су узбуркали површину културне продукције широм свијета 

настали еманацијом двије, наизглед супротстављење идеје: непосредног биљежења 

живота и потпуног ауторског отклона, све до рушења „четвртог зида“ и 

аутореференцијалности. Резултат је био контракултурна побуна и на нивоу филмског 

језика, али и на нивоу институција и основног социјалног модела. Година 1968. и сва 

дешавања у овом периоду су ескалација ове бескомпромисне енергије ослобођене 

сексуалне, умјетничке и политичке виталности младих генерација и младих држава и 
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То је период у којем се студији покушавају консолидирати, након што их је Paramount at 

all одлука 1948, нагли успон телевизије, а посебно радикално смањивање публике довео 

до разбијања писаних (Хеjсов) и неписаних кодекса о томе како би филм требао 

изгледати, што технички, редитељски, а посебно садржајно. Све за продану улазницу. У 

мejнстрим филмове се уплиће разбијени наратив, зрнаста слика 16мм камере, слободна 

сексуалност и екстремно насиље. Низ неочекиваних, махом нискобуџетних, успјеха 

чине да студија још више инсистирају на овоме. То је вријеме када су најпрофитабилнији 

филмови године Дипломац (The Graduate, 1967, Mike Nichols) или 2001. Одисеја у свемиру 

(2001: A Space Oddisey, 1968, Stanley Kubrick) или пак 1969. гдје се у првих 10 филмова на 

благајнама нижу филмови као Поноћни каубој (Midnight Cowboy, John Schelsinger), Голи у 

седлу (Easy Rider, Denis Hopper) или Боб и Keрол и Тед и Eлиc, Пoлa Мазурскoг (Paul 

Mazursky) који се данас сматрају парадигматским авагардним контракултурним 

класицима.

Процеси у другим земљама су били још интензивнији и резултирали су радикалним 

промјенама у естетици филма, али су и трансформисали начин на који публика гледа 

филмове и посматра стварност. Негдје, као у Француској, Анри Ланглоа (Henri Langlois) и 

Cinemateque Francoise били су епицентар дешавања 1968, а филмови Годара (Jean Luc 

Godard) и Трифоа ( )  су инспирисали хиљаде да се успротиве повратку на François Truffaut

старе ригидне норме. Сами Годар и Трифо нису били салонски редитељи, па су тако 

инцидентом у Palais de Cinema  и позивом редитељима да повуку филмове из 

такмичарског програма прекинули помпезни Cannes Film Festival, који је, као и данас 

уосталом, промовирао Шопаров (Chopard) накит док су људи гинули на улицама Париза. 

Од укупно 22, 18 редитеља је повукло филмове. Међу четири издајника био је и Бато 

Ченгић који је Малим војницима представљао Југославију.

Хисторијски 60-е су снажно потресале 

Европу. Анти-империјалистички покрети 

су успјешно избацивали бивше „луде 

господаре“, а етнографија и антро-

пологија је срушила мит о „цивилизирању 

дивљака“ као основне мисије коло-

нијализма. Још од Les maitres faux, 1957, 

Жан Роуш (Јеаn Rоuch) је, с једне стране, 

јасно указао на културну везу између 

„дивљаштва“ и колони-јализма посебно 

изражену у ритуалној природи друштава, 

које је још Леви-Стрoc (Levi-Strauss) јасно 

приказао као структурно аналогне било којем друштву запада или истока. С друге стране, 

Роушова жеља била је да се, према свим правилима етнографског записа, камера 

максимално уклони из самог ритуала који је биљежио. Тако је употребљавао камеру из 

руке, телеобјективе и зоомове. Раније незамисливе у комерцијалним филмовима. Али 

ових пола сата крвавог Хоука транс ритуала приказано је у Венецији, освојило награде и, 

под покровитељством једног од најугледнијих француских продуцената Пјера 

Браунбергера (Pierre Braunberger), успјешно је играо и у кинима. Преко ноћи Роуш постаје 

звијезда, а његов приступ додаје вјетар у леђа ауторима који су изашли прије свега из 

филмске критике и часописа Kаје ду синема (Chaiers de cinema), постајући прва генерација 

филмаџија који нису радили у индустрији или завршили филмске школе. Активизам, 

реакција на постојеће параметре филма и свјесност прошлости одредили су ову 

генерацију и учинили их, sui generis политичким ауторима.

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Већ од Грађанина Kејна (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), постепено се срушила слика 

невиног свезнајућег аутора који само приказује оно што јесте. Први који је на велика 

врата увео ту идеју био је аутор „којем сваки филмски редитељ нешто дугује“, отац 

филмског језика Дејвид Варк Грифит (David Wark Griffith), својим класиком Рађање једне 

нације (A Birth of a Nation, 1915) који је у филмску хисторију ушао као пресудни корак ка 

наративној спектакуларности и свеобухватности, али је много познатији као један од 

социјално најутјецајнијих умјетничких дјела уопште јер је својеручно активирао Kу 

Kлукс Kлан који остаје присутан до данас. Грифит је након тога покушао да се искупи 

каријерним самоуништењем, али су тековине његовог дјела отвориле врата разним 

пропагандним злоупотребама, прије свега Kриловој комисији (Creel Committee) већ 

1917, а онда и дубоком импрегнацијом у студијски систем у настанку. 

Kада је бивши вундеркинд, а онда enfant terrible Орсон Велс, син илузионисте, након 

сензације изазване радиодрамом Рат свјетова (War of the Worlds), која је сачињена од 

низа радиовијести, добио средњи буџет и први и посљедњи пут carte blanche да ради 

шта год хоће, он пише и режира Грађанина Kејна, и даље најбољи филм свих времена 

према већини критичара. Управо они, као и хисторичари и теоретичари говоре о 

иновативности приступа, занемарујући да је практично сва изражајна средства у филму 

Велс узео од неког другог, најчешће из самог Холивуда. Kао сваки дебитант употријебио 

је све што му је у том тренутку филм пружао и покушао поставити кључно питање: 

колико заправо можемо сазнати филмом и како знамо да су информације тачне? 

Одговор је био разочаравајући. Све што знамо је само нечија прича, и чак и она 

редитељева је само субјективно посматрање објективне истине. Филм се јасно указује 

као медиј саопштавања, што је уосталом и био позив самог Чарлса Фостера Kејна 

(Charles Foster Kane) о којем, и поред свих средстава која су нам на располагању знамо 

само да је био грађанин. 

Овај губитак вјере у свезнајућег приповједача и иманентну истинитост слике обиљежио 

је свјетску кинематографију послије Другог свјетског рата. Преиспитивање истинитости 

довело је и до идеје неореaлизма (живот је по себи довољно занимљив без да му се 

додаје драма), али и ауторства (camera stilo 1948), јер ако се не можемо позивати на 

истинитост онога што снимамо, онда је, заправо, најобјективније савршено 

субјективно, гдје се не треба крити од чињенице да је сам филм визија једног човјека – 

редитеља. Тако је филм, иако одувијек умјетност једне особе, захваљујући технолошком 

напретку, постао све више и креативни чин једне особе, а све мање овисан о големом 

индустријском апарату. Публика, навикла да гледа ратне документарце, снимљене 

махом 16мм црно-бијелом камером, из руке са немирним кадровима и скоковитом, 

елипитичном монтажом, прихвата да оваква техника постепно уђе и у комерцијални 

филм, било да су у питању Б-филмови тзв. полицијски noire из Холивуда, или јефтини 

филмови o гњевним младим људимa из Француске, а онда постепено и „једино 

аутентично остваривање неореалистичког идеала у земљама трећег свијета, гдје 

аутори прихватају да би комшија у селу могао имати неупоредиво занимљивију причу 

од узвишеног, племићког паћеника.

Тако су нови таласи, који су узбуркали површину културне продукције широм свијета 

настали еманацијом двије, наизглед супротстављење идеје: непосредног биљежења 

живота и потпуног ауторског отклона, све до рушења „четвртог зида“ и 

аутореференцијалности. Резултат је био контракултурна побуна и на нивоу филмског 

језика, али и на нивоу институција и основног социјалног модела. Година 1968. и сва 

дешавања у овом периоду су ескалација ове бескомпромисне енергије ослобођене 

сексуалне, умјетничке и политичке виталности младих генерација и младих држава и 
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њихов коначни пораз, гдје су се стари антaгонизми и мржње показали много јачи од 

снаге љубави и жеље за промјеном, а формални искоци који су требали ослободити 

нашу перцепцију стварности кроз промјену начина перципирања филмова, и дан-

данас изгледају као поремећени експерименти.

Kада се погледају филмови направљени у овом раздобљу, а посебно они активистички 

направљени баш поводом или у контексту побуна и демонстрација, данашња 

најексперименталнија кинематографија изгледа као десничарско конзервативна, а у 

односу на политичке дискурсе тог времена данашњи су партикуларни, идентитарски и, 

наравно, потпуно у складу са идејом одржавања статуса квo. Могуће је да се помало у 

ауторовом дискурсу провлачи тај жал за „оним временом кад је било боље“, али мислим 

да је у питању нешто друго. Има ту маргинализације озбиљне кинематографије која има 

јак контракултурни проседе, било у комерцијалним условима (Холивуд) или art cinema 

окружењу (Европа). Међутим, још и више је у питању пост-'68. организовање система 

продукције и дистрибуције у којој се овакви инциденти који су се '68, посебно у 

Француској, повезали и претворили у јасан изазов конзервативним снагама,  не само у 

филму него посебно у самој власти, никада више не смију догодити. Након '68. основно 

осјећање времена и хисторије у европским филмовима постаје меланхолично, а powers-

to-be чине се устоличене до непромјењивости. Данас, 50 година касније, тако je и остало. 

Kомформизам се уздигао до нивоа најважније друштвене вриједности, а чак и 

екстремно провокативни редитељи, као што су Ханеке (Michael Haneke), Ное (Gaspar 

Noe) или Димон (Bruno Dumont) почињу играти на патетичну, надмену емпатију након 

90-их и пада комунизма.

Други свијет

Kомунизам је такођер видио револуције, менталне и друге врсте. Економски систем је 

почетком 60-их већ био разријешио већину контрадикторности, а кинематографије, 

посебно СССР-а, Пољске, Чехословачке, Мађарске и Југославије су процвјетале. 

Вјероватно у свјетској кинематографији није постојала тако успјешна година као што је 

била 1966–67. Само ако набројимо филмове произведене у комунистичким земљама 

биће јасно: Андреј Рубљов, Андреј Тарковски; Звијезде, војници (Csillagosok, Кatonák, 

Jancsó Miklós); Отац (Apa, Szabo Istvan); Бијеле раде (Sedmikrásky, Věra Chytilová); Строго 

контролисани возови (Ostře sledované vlaky, Jiří Menzel); Гори моја госпођице (Hoří, má 

panenko, Miloš Forman); Скупљачи перја, Александар Петровић; Буђење пацова, Kад будем 

мртав и бео, Живојин Павловић;  Мали војници, Бато Ченгић; Бреза, Анте Бабаја; Јутро, 

Пуриша Ђорђевић; Љубавни случај или трагедија ПТТ службенице, Душан Макавејев. 

Сваки од тих филмова је у мањој или већој мјери изневјерио идеју савршеног друштва, а 

посебно државно „препоручену“ естетику социјалистичког реализма. Исте године кад је 

објављења „О граматологији“ аутори увелике утврђују процесе, што интимне, што 

социјалне, што хисторијске и трансформишу саму филмску форму и начине перцепције 

стварности налазећи за то све већу и 

већу публику. Људски род је био спреман 

за сљедећу револуцију. Неку врсту 

сљедећег корака, који би удахнуо 

бескомпромисну интелектуалну анализу, 

храброст синтезе и улазак у неки нови 

ниво перцепције, било она халуци-

ногено индуцирана визија или духовно 

инспирирана умјетност. 

Овисно о аутору приступ је био различит. 

Јанчо је кадар секвенцама које су знале 

трајати и по 10 минута пратио незау-

стављив ток хисторијске дијалектике у 

којем је обично лик за којег се чини да ће 

преузети вођство или барем главну улогу 

на почетку кадра био убијен на његовом 

крају. На крају Звијезде, војници једини 

лик који успијева преживјети јест теклић, 

онај који свједочи и наставља борбу, која 

јесте само смјена дискурса моћи, али која мора бити вођена. У Љубавном случају... 

Макавејев пак ствара есејистички стил у којем се смјењују образовни, архивски, 

документарни и играни филм који формира нову стварност гдје филм (текст) и стварност 

више немају јасан четврти зид екрана. Не само да аутор постaје само још један од 

свједока дешавања него сам филм губи смисао без, како је то јасно назначио и Барт 

(Roland Barthes) те исте 1967, гледаоца. Али за разлику постструктурализма који је морао 

укључивати смрт аутора, сами умјетници никада нису ишли ка назадним ставовима у 

којим није било политичке, али је било теоријске дуалности. Ови филмови су били 

ауторски, али су били и провокација и позивали су и гледаоце да буде аутори, а не ауторе 

да постану тек гледаоци. И баш као што су могли учествовати у умјетничкој креацији 

тако су се морали активно укључити у социјалну креацију.

Трећи свијет/ Треће кино

Револуционарне новотарије су ипак најјаче одјекнуле и најдубље утјецале на оно што 

обично називамо трећим свијетом гдје је, посебно у Јужној Америци, остварен савршен 

спој интелектуалне бриљантности, особито везане за бјељи и привилеговани дио 

популације и жестоке виталности и динамике оног сиромашнијег и тамнијег дијела. Још 

од појаве неореaлизма ауторство у овим земљама се динамизирало, али са новим 

таласом, превирањима у западним земљама дешава се експлозија. На Kуби је она 

везана за цијелу идеју револуционарног филма гдје је Чеов брат Алфредо Гевара (Alfredo 

Guevara), шеф Kубанског института за филмску умјетност и индустрију (ICAIC – Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) одмах позвао редитеље да „разоткрију све 

трикове, сав филмски језик; да деконструирају све механизме филмске хипнозе“ и, као 

њихови узори у СССР-у прије 50 година, праве филмове који ће у исто вријеме бити 

забавни, гледани, али и поучни. Резултат је вјероватно најзначајнији корпус дјела било 

које кинематографије послије Другог свјетског рата која је спојила популарне жанрове, 

политички активизам par excellence и ауторски дискурс без преседана. Идеја 

интертекстуалности и метафилмског постају извор деконструкције буржоаске идеје 

наратива који носи херој, каузалности и романтичног заноса. Марксове се идеје први 

пут остварују у филму као основна идеја. Посебно је то примјетно у класичном ремек-

дјелу новог кубанског филма Сјећања на неразвијеност (Memorias del Subdesarrollo), 

1968. Томаса Гутиереза Алее (Tomás Gutiérrez Alea). Kроз рефлексивну форму, препуну 

новинских чланака, архивског и документарног филма, као и аутореференцијалну 

сцену на самој средини филма гдје сам Алеа објашњава главном јунаку Серђију (Sergio) 

драматургију филма који управо гледамо: “колаж који ће имати помало од свега...”. 

Буржоаска природа главног јунака, изражена је кроз фројдовске фантазије и 

ретроспекције, ennui снимљен у стилу Антонионија (Michelangelo Antonioni) и 

рефлексивним унутрашњим монологом. У исто вријеме Алеа карактеризира главног 
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њихов коначни пораз, гдје су се стари антaгонизми и мржње показали много јачи од 

снаге љубави и жеље за промјеном, а формални искоци који су требали ослободити 

нашу перцепцију стварности кроз промјену начина перципирања филмова, и дан-

данас изгледају као поремећени експерименти.

Kада се погледају филмови направљени у овом раздобљу, а посебно они активистички 

направљени баш поводом или у контексту побуна и демонстрација, данашња 

најексперименталнија кинематографија изгледа као десничарско конзервативна, а у 

односу на политичке дискурсе тог времена данашњи су партикуларни, идентитарски и, 

наравно, потпуно у складу са идејом одржавања статуса квo. Могуће је да се помало у 

ауторовом дискурсу провлачи тај жал за „оним временом кад је било боље“, али мислим 

да је у питању нешто друго. Има ту маргинализације озбиљне кинематографије која има 

јак контракултурни проседе, било у комерцијалним условима (Холивуд) или art cinema 

окружењу (Европа). Међутим, још и више је у питању пост-'68. организовање система 

продукције и дистрибуције у којој се овакви инциденти који су се '68, посебно у 

Француској, повезали и претворили у јасан изазов конзервативним снагама,  не само у 

филму него посебно у самој власти, никада више не смију догодити. Након '68. основно 

осјећање времена и хисторије у европским филмовима постаје меланхолично, а powers-

to-be чине се устоличене до непромјењивости. Данас, 50 година касније, тако je и остало. 

Kомформизам се уздигао до нивоа најважније друштвене вриједности, а чак и 

екстремно провокативни редитељи, као што су Ханеке (Michael Haneke), Ное (Gaspar 

Noe) или Димон (Bruno Dumont) почињу играти на патетичну, надмену емпатију након 

90-их и пада комунизма.

Други свијет

Kомунизам је такођер видио револуције, менталне и друге врсте. Економски систем је 

почетком 60-их већ био разријешио већину контрадикторности, а кинематографије, 

посебно СССР-а, Пољске, Чехословачке, Мађарске и Југославије су процвјетале. 

Вјероватно у свјетској кинематографији није постојала тако успјешна година као што је 

била 1966–67. Само ако набројимо филмове произведене у комунистичким земљама 

биће јасно: Андреј Рубљов, Андреј Тарковски; Звијезде, војници (Csillagosok, Кatonák, 

Jancsó Miklós); Отац (Apa, Szabo Istvan); Бијеле раде (Sedmikrásky, Věra Chytilová); Строго 

контролисани возови (Ostře sledované vlaky, Jiří Menzel); Гори моја госпођице (Hoří, má 

panenko, Miloš Forman); Скупљачи перја, Александар Петровић; Буђење пацова, Kад будем 

мртав и бео, Живојин Павловић;  Мали војници, Бато Ченгић; Бреза, Анте Бабаја; Јутро, 

Пуриша Ђорђевић; Љубавни случај или трагедија ПТТ службенице, Душан Макавејев. 

Сваки од тих филмова је у мањој или већој мјери изневјерио идеју савршеног друштва, а 

посебно државно „препоручену“ естетику социјалистичког реализма. Исте године кад је 

објављења „О граматологији“ аутори увелике утврђују процесе, што интимне, што 

социјалне, што хисторијске и трансформишу саму филмску форму и начине перцепције 

стварности налазећи за то све већу и 

већу публику. Људски род је био спреман 

за сљедећу револуцију. Неку врсту 

сљедећег корака, који би удахнуо 

бескомпромисну интелектуалну анализу, 

храброст синтезе и улазак у неки нови 

ниво перцепције, било она халуци-

ногено индуцирана визија или духовно 

инспирирана умјетност. 

Овисно о аутору приступ је био различит. 

Јанчо је кадар секвенцама које су знале 

трајати и по 10 минута пратио незау-

стављив ток хисторијске дијалектике у 

којем је обично лик за којег се чини да ће 

преузети вођство или барем главну улогу 

на почетку кадра био убијен на његовом 

крају. На крају Звијезде, војници једини 

лик који успијева преживјети јест теклић, 

онај који свједочи и наставља борбу, која 

јесте само смјена дискурса моћи, али која мора бити вођена. У Љубавном случају... 

Макавејев пак ствара есејистички стил у којем се смјењују образовни, архивски, 

документарни и играни филм који формира нову стварност гдје филм (текст) и стварност 

више немају јасан четврти зид екрана. Не само да аутор постaје само још један од 

свједока дешавања него сам филм губи смисао без, како је то јасно назначио и Барт 

(Roland Barthes) те исте 1967, гледаоца. Али за разлику постструктурализма који је морао 

укључивати смрт аутора, сами умјетници никада нису ишли ка назадним ставовима у 

којим није било политичке, али је било теоријске дуалности. Ови филмови су били 

ауторски, али су били и провокација и позивали су и гледаоце да буде аутори, а не ауторе 

да постану тек гледаоци. И баш као што су могли учествовати у умјетничкој креацији 

тако су се морали активно укључити у социјалну креацију.

Трећи свијет/ Треће кино

Револуционарне новотарије су ипак најјаче одјекнуле и најдубље утјецале на оно што 

обично називамо трећим свијетом гдје је, посебно у Јужној Америци, остварен савршен 

спој интелектуалне бриљантности, особито везане за бјељи и привилеговани дио 

популације и жестоке виталности и динамике оног сиромашнијег и тамнијег дијела. Још 

од појаве неореaлизма ауторство у овим земљама се динамизирало, али са новим 

таласом, превирањима у западним земљама дешава се експлозија. На Kуби је она 

везана за цијелу идеју револуционарног филма гдје је Чеов брат Алфредо Гевара (Alfredo 

Guevara), шеф Kубанског института за филмску умјетност и индустрију (ICAIC – Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) одмах позвао редитеље да „разоткрију све 

трикове, сав филмски језик; да деконструирају све механизме филмске хипнозе“ и, као 

њихови узори у СССР-у прије 50 година, праве филмове који ће у исто вријеме бити 

забавни, гледани, али и поучни. Резултат је вјероватно најзначајнији корпус дјела било 

које кинематографије послије Другог свјетског рата која је спојила популарне жанрове, 

политички активизам par excellence и ауторски дискурс без преседана. Идеја 

интертекстуалности и метафилмског постају извор деконструкције буржоаске идеје 

наратива који носи херој, каузалности и романтичног заноса. Марксове се идеје први 

пут остварују у филму као основна идеја. Посебно је то примјетно у класичном ремек-

дјелу новог кубанског филма Сјећања на неразвијеност (Memorias del Subdesarrollo), 

1968. Томаса Гутиереза Алее (Tomás Gutiérrez Alea). Kроз рефлексивну форму, препуну 

новинских чланака, архивског и документарног филма, као и аутореференцијалну 

сцену на самој средини филма гдје сам Алеа објашњава главном јунаку Серђију (Sergio) 

драматургију филма који управо гледамо: “колаж који ће имати помало од свега...”. 

Буржоаска природа главног јунака, изражена је кроз фројдовске фантазије и 

ретроспекције, ennui снимљен у стилу Антонионија (Michelangelo Antonioni) и 

рефлексивним унутрашњим монологом. У исто вријеме Алеа карактеризира главног 
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јунака, али карактеризира ове стилове као буржоаске, који су као и Серђово понашање 

само реликт прошлости.

Други филм који самом својом идејом 

прави tour de force је Први напад 

мачетама (La primera carga al machete) 

који је Мануел Октавио Гoмез (Manuel 

Octavio Gómez) режирао 1969. Сада већ 

отворено милитантан, филм обиљежава 

100 година од прве велике сељачке буне 

на Kуби приказујући је као ратну 

репортажу, снимљену 16мм камером, 

високим контрастом, уз изјаве учесника 

узете као talking heads и опонашајући 

тада популарне ратне репортаже из Вијетнама. Прошлост постаје садашњост 

захваљујући медију, а кубански филм постаје инспирација свих побуњеника широм 

првог, другог и трећег свијета. Нажалост, нормализација санкција и потреба за 

успоставом система полако је конзервативизирало кубански филм у смјеру да 

популарним жанровима дају и стандардну драматургију и редуцирају рефексивност у 

режији.

 

Али енергична Латинска Америка не посустаје. У војним диктатурама, спонзорираним 

од САД-а,  и хисторији расизма, геноцида и експлоатације ипак се појављују интензивно 

дискурсивни и креативни покрети који су били екстремно политички. Бразилски синема 

ново са својим месијом Глаубером Рошом (Glauber de Andrade Rocha) који проповиједа 

естетику глади и пророчки објављује да је „Насиље природна реакција на глад“. Flower 

power у додиру са трећим свијетом постаје позив на насилну промјену власти. Роша и 

већина осталих редитеља смјештају своје филмове не у џунглу и плодни југ него у јалови 

certao сјеверног Бразила. Године 1967. Роша ствара Земљу у трансу (Terra em Transe) у 

којем је етични новинар разапет између двије политичке опције, конзервативних и 

разуларених елита и псеудопопулизма којем се послушне масе слијепо покоравају. 

Роша градира филм ка халуцинаторном крају гдје се политички атентат мијеша са 

Одеским степеницама. Политички реалитет мутира саму стварност, гдје је каузалитет 

тек пропаганда. 

Нaкон 1968. и свих догађања која су требала промијенити свијет, Роша прави наставак 

авантура најчувенијег лика арт-филма 60-их, Антонија, плаћеника који убија 

кангасеросе (cangaceiro). И док је у првом филму из 1964. Црни бог, бијели ђаво (Deus e o 

Diabo na Terra do Sol – Бог и Ђаво у земљи сунца), који се кол'ко-тол'ко држи хисторијске 

реконструкције почетка XX вијека када су кангасероси и били активни, Антонио тек један 

од ликова и гдје је политичка хисторија само дио каузалитета цијелог филма, у другом, 

Антонио који доноси смрт (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro – Зли змај против 

светог ратника) ствари су и садржајно и формално другачије. Година је 1969. након 

пропалих револуција, реакција је свуда почела, укључујући и Бразил гдје је војна 

диктатура постала тврђа и ригиднија, а идеје о напретку, развоју и еманципацији 

потлачених све магловитије. Роша руши цијели концепт филмске драматургије као 

нечега што може постојати независно од стварности којом се бави и отвара филмску 

форму према ономе што је Боал назвао „позориште потлачених“, хор постаје један од 

главних учесника дешавања у филму, хисторијско раздобље није дефинисано и има 

елементе савременог свијета са камионима, друмским кафанама, кока-колом, али и 

средњег вијека и времена првих сељачких побуна. Хисторија је само прича, легенда, а 

догађања само театар, инсценација. Црно-бијела фотографија јаких контраста и 

узвишене трагедијe, замијењена је јарким бојама народних ношњи, етно умјетности 

или пак савремених камиона. Појединачна личност, велепосједника, капиталисте, 

политичара или побуњеника више не значи ништа. Матрица хисторије се понавља без 

могућности утјецаја на њу. Једино убица може да је поремети. Нови доживљај хисторије 

и политичког процеса постаје сама драматургија овог филма и, као и јапански и 

њемачки нови филм, бразилски cinema novo постаје дубоко политички. 

На самом југу, у бијелој и европској 

Аргентини дешава се и највећи покушај 

успоставе нове врсте кинематографије. 

Двојица увјерених перониста Октавио 

Гетино и Фернандо Соланас стварају 

Вријеме пећница (La hora de los hornos) 

петосатни архивско-документарнo-

играни спектакл у којем се разматра 

цијела хисторија поробљавања Латинске 

Америке, од колонијализма па све до 

онога што аутори називају „балкани-

зација“ простора. Филм је парадигматско 

дјело политичког активизма и кључни 
rdфилм трећег кина (3  cinema), аутентичног производа револуција '68. у филму. Треће 

кино би требало бити нешто сасвим ново, не прво кино Холивуда и високобуџетних 

ступидарија творнице снова, не друго кино буржујског арт-круга, препуног отуђујућег 

интелктуализма, него ново кино за нову радничку класу, оно у којем је гледалац 

саставни дио креативног процеса, оно које се не гледа у мрачним, углађеним дворанама 

и филмским палачама (movie palaces), него оно које се гледа потајице, успркос 

забранама и које, као и Вријеме пећница на средини има паузу са телепом на којем стоји 

„Вријеме за расправу“. То су одиста филмови који не само да формалним шоком 

разбијају увријежени начин перцепције стварности, како је о томе сањарио Валтер 

Бењамин (Walter Benjamin) у своме класичном есеју Умјетничко дјело у доба механичке 

репродуктибилности ( ) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

из 1935, него и садржајно шокирају, а онда и укључују гледаоца у активно стварање 

дјела, у којем аутори више не приповиједају, а ни проповиједају, гдје чак више нису ни 

аутори у патријархално-класно-хијерархијском смислу.
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јунака, али карактеризира ове стилове као буржоаске, који су као и Серђово понашање 

само реликт прошлости.

Други филм који самом својом идејом 

прави tour de force је Први напад 

мачетама (La primera carga al machete) 

који је Мануел Октавио Гoмез (Manuel 

Octavio Gómez) режирао 1969. Сада већ 

отворено милитантан, филм обиљежава 

100 година од прве велике сељачке буне 

на Kуби приказујући је као ратну 

репортажу, снимљену 16мм камером, 

високим контрастом, уз изјаве учесника 

узете као talking heads и опонашајући 

тада популарне ратне репортаже из Вијетнама. Прошлост постаје садашњост 

захваљујући медију, а кубански филм постаје инспирација свих побуњеника широм 

првог, другог и трећег свијета. Нажалост, нормализација санкција и потреба за 

успоставом система полако је конзервативизирало кубански филм у смјеру да 

популарним жанровима дају и стандардну драматургију и редуцирају рефексивност у 

режији.

 

Али енергична Латинска Америка не посустаје. У војним диктатурама, спонзорираним 

од САД-а,  и хисторији расизма, геноцида и експлоатације ипак се појављују интензивно 

дискурсивни и креативни покрети који су били екстремно политички. Бразилски синема 

ново са својим месијом Глаубером Рошом (Glauber de Andrade Rocha) који проповиједа 

естетику глади и пророчки објављује да је „Насиље природна реакција на глад“. Flower 

power у додиру са трећим свијетом постаје позив на насилну промјену власти. Роша и 

већина осталих редитеља смјештају своје филмове не у џунглу и плодни југ него у јалови 

certao сјеверног Бразила. Године 1967. Роша ствара Земљу у трансу (Terra em Transe) у 

којем је етични новинар разапет између двије политичке опције, конзервативних и 

разуларених елита и псеудопопулизма којем се послушне масе слијепо покоравају. 

Роша градира филм ка халуцинаторном крају гдје се политички атентат мијеша са 

Одеским степеницама. Политички реалитет мутира саму стварност, гдје је каузалитет 

тек пропаганда. 

Нaкон 1968. и свих догађања која су требала промијенити свијет, Роша прави наставак 

авантура најчувенијег лика арт-филма 60-их, Антонија, плаћеника који убија 

кангасеросе (cangaceiro). И док је у првом филму из 1964. Црни бог, бијели ђаво (Deus e o 

Diabo na Terra do Sol – Бог и Ђаво у земљи сунца), који се кол'ко-тол'ко држи хисторијске 

реконструкције почетка XX вијека када су кангасероси и били активни, Антонио тек један 

од ликова и гдје је политичка хисторија само дио каузалитета цијелог филма, у другом, 

Антонио који доноси смрт (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro – Зли змај против 

светог ратника) ствари су и садржајно и формално другачије. Година је 1969. након 

пропалих револуција, реакција је свуда почела, укључујући и Бразил гдје је војна 

диктатура постала тврђа и ригиднија, а идеје о напретку, развоју и еманципацији 

потлачених све магловитије. Роша руши цијели концепт филмске драматургије као 

нечега што може постојати независно од стварности којом се бави и отвара филмску 

форму према ономе што је Боал назвао „позориште потлачених“, хор постаје један од 

главних учесника дешавања у филму, хисторијско раздобље није дефинисано и има 

елементе савременог свијета са камионима, друмским кафанама, кока-колом, али и 

средњег вијека и времена првих сељачких побуна. Хисторија је само прича, легенда, а 

догађања само театар, инсценација. Црно-бијела фотографија јаких контраста и 

узвишене трагедијe, замијењена је јарким бојама народних ношњи, етно умјетности 

или пак савремених камиона. Појединачна личност, велепосједника, капиталисте, 

политичара или побуњеника више не значи ништа. Матрица хисторије се понавља без 

могућности утјецаја на њу. Једино убица може да је поремети. Нови доживљај хисторије 

и политичког процеса постаје сама драматургија овог филма и, као и јапански и 

њемачки нови филм, бразилски cinema novo постаје дубоко политички. 

На самом југу, у бијелој и европској 

Аргентини дешава се и највећи покушај 

успоставе нове врсте кинематографије. 

Двојица увјерених перониста Октавио 

Гетино и Фернандо Соланас стварају 

Вријеме пећница (La hora de los hornos) 

петосатни архивско-документарнo-

играни спектакл у којем се разматра 

цијела хисторија поробљавања Латинске 

Америке, од колонијализма па све до 

онога што аутори називају „балкани-

зација“ простора. Филм је парадигматско 

дјело политичког активизма и кључни 
rdфилм трећег кина (3  cinema), аутентичног производа револуција '68. у филму. Треће 

кино би требало бити нешто сасвим ново, не прво кино Холивуда и високобуџетних 

ступидарија творнице снова, не друго кино буржујског арт-круга, препуног отуђујућег 

интелктуализма, него ново кино за нову радничку класу, оно у којем је гледалац 

саставни дио креативног процеса, оно које се не гледа у мрачним, углађеним дворанама 

и филмским палачама (movie palaces), него оно које се гледа потајице, успркос 

забранама и које, као и Вријеме пећница на средини има паузу са телепом на којем стоји 

„Вријеме за расправу“. То су одиста филмови који не само да формалним шоком 

разбијају увријежени начин перцепције стварности, како је о томе сањарио Валтер 

Бењамин (Walter Benjamin) у своме класичном есеју Умјетничко дјело у доба механичке 

репродуктибилности ( ) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

из 1935, него и садржајно шокирају, а онда и укључују гледаоца у активно стварање 

дјела, у којем аутори више не приповиједају, а ни проповиједају, гдје чак више нису ни 

аутори у патријархално-класно-хијерархијском смислу.
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Али док су револуционарна врења мијењала саму 

идеју умјетности и кроз њу идеју друштва као 

таквог, патријархално-класно-хијерархијске силе 

су се реорганизирале у сва три свијета и, понешто 

силом, а понешто пропагандом реуспостављају 

систем насилнo обуздавајући физичку побуну 

било у Чехословачкој, гдје тенкови Варшавског 

пакта улазе у Праг, Паризу гдје полиција разбија 

протестанте, Јапану који потреса низ политичких 

атентата или пак у САД-у гдје ће власт, све до 

повлачења из Вијетнама и непосредно послије, 

низом отворених (убиства на Kent State 

универзитету) или тајних акција (CoIntelPro) довести непослушне (црнце, комунисте, 

хипије) у ред, а програмима као што је Gladio, тероризирати Европу, оптужујући 

комунисте. 

Паралелно се активира оно што ће тек касније бити названо soft power, низом програма 

којима се развија апстрактна, аполитична умјетност (постојао још од краја Другог 

свјетског рата), идентитарна политика којом су проблеми LGBTQ грађана и жена 

изједначени са проблемима црнаца или пак радничке класе и емиграната у Европи. 

Укидаjy ce субвенцијe за филмове који блате углед државе или вријеђају религијска и 

друга осјећања (Италија, CP Њемaчка, Француска), као и продуцентска политика новог 

спектакла у Холивуду и за који је директно задужена Movie brats генерација, који су, и 

поред недвојбеног талента, били претјерано експонирани (Steven Spielberg, George 

Lucas, Francis Ford Coppola), а Холивуду су вратили визуелни и наративни престиж и 

умјесто да су деконструирали постојеће, успоставили су и нове митове на којима још 

увијек почива идеја америчке изузетности (American Exceptionalism), па је тако, 

напримјер, Регнов план за наоружавање у свемиру добио име Star Wars. 

У Француској се контрареволуционарни програм крунише пост-структурализмом који 

више не види класну борбу и важност уједињавања нижих класа него почиње говорити 

о моралном релативизму и дискурсима моћи, који у развијеном контексту 

интелектуалних кругова Париза или Лондона можда звуче занимљиво, али постају 

потпуно опсцени у земљама трећег свијета гдје стрељачки стројеви или организиране и 

од запада подржане војне агресије и диктатуре немају другог дискурса осим дискурса 

уништења. Тако Фуко (Michel Foucault) заправо и ненамјерно, постаје интелектуални 

апологет агресија на Вијетнам, Kамбоџу, Источни Тимор, Индонезију, Гватамалу, 

Никарагву и ине друге земље. 

Редитељи са првих линија '68. који су избацивали серије памфлета као Годар или 

авангардне осуде репресивности друштва и смртне казне као Ошима Нагиса (  са 大島 渚)

Смрти вјешањем (Koshikei) окрећу се непотписаним политичким документарцима или од 

70-их комерцијалном арт-филму. Kод Ошиме корозивна енергија секса која је у филмовима 

60-их нагризала не само друштвени оквир него и сам каузалитет драматургије, сада само 

уништава главне актере. Политички ангажман је јасан, али он је уклопљен унутар 

релативно конвенционалне структуре, а скандал остаје само на површини и садржају 

(пенис у ерекцији у Царство чула /Ai no korida/, 1976) Тако је и са већином других редитеља. 

Они који су остали принципијелни у политици свога стваралаштва смјештени су у нише на 

маргинама, које су ипак могле бити финансиране и представљене на све раширенијој 

фестивалској и ТВ-мрежи. На тај начин одржан је привид плуралности културе, али ова је 

ипак била и остала "коначно оружје империјализма". 

И поред тога, било је потребно времена да се аутори конформирају новим правилима 

па је О.K., 1970. Михаела Ферховена (Michael Verhoeven) прекинуо Берлинале те године с 

обзиром на то да је Амбасада САД протествовала против ове класично испричане приче 

о силовању и убиству заробљене Вијетнамке, снимљене у Шварцвалду са њемачком 

глумачком поставом. Филм је забрањен, а онда готово изгубљен. Данас се може наћи 

само у музејима кинотеке док носач још увијек није издан.

Политички редитељи постају редитељи политичких филмова, а хисторија, која се 

напредним ауторима, али и гледаоцима, на трен учинила на дохват контроле, удаљила 

се том брзином да је постала монструм меланхолије, вријеме које се готово може 

опипати, пролазност појединца, која не произилази само из биолошке него, чак и 

моћније, из хисторијcко-географске задатости. 

Аутор који је то у Европи најјаче изразио био је Тео Ангелопулос (Θεόδωρος 

Αγγελόπουλος), љевичар и мистичар, који је успио приказати меланхолију молоха 

времена. Дугачким кадровима, на фону европског арт-филма, он ће понекад ставити 

вријеме које тече уназад и спаја два фашизма, откривајући нам посљедицу и узрок. 

Некада ће нас пак оставити да гледамо камион на прљавом и кишном путу, у којем је 

дјевојчици силом узета невиност, а гдје се камера више не помјера и гдје је човјек изгубио 

однос са временом, хисторијом и онда и самом природом. Досљедни зон политикон 

Англопулос 1995. снима Одисејев поглед ( . Иако снима у самом Το βλέμμα του Οδυσσέα)

тренутку хисторијских дешавања, отуђеност од хисторије никада није била тако јака.

Доживјај хисторијског тренутка и зенит политичког образовања и просвијећености 

донијели су филмовима касних 60-их оно што се данас чини веома егзотично и тек тада 

можемо видјети, методом успоредбе, колико нас је тенденција политичког 

конформирања потпомогнута новима медијима, претворила у креативне зомбије и 

политички коректне идеолошки подобне лутке. Оно што су филмски аутори тих 

времена радили, говорили и стварали данас се чини као вандализам, говор мржње, 

теорије завјере и подстицање на насиље. Њихови дубоки увиди у стварност друштва у 

којем су живјели може се тренутно уништити пост-структуралистичким коментарима 

без обзира на то колико би се отуђили од праве природе људског бића. На крају, 

популарно психолошко тумачење може додатно проговорити о пригушеној агресији, 

потиснутим фантазијама и чак социопатији. Наравно, сви ови алати за конформирање 

били су измишљени за ову намјену – убијање креативног, необузданог креативног 

импулса који ће наопако преврнути овај систем, који се кроз вијекове доказао као 

неправедан и назадан. Посљедњим атомима снаге он покушава да се одржи 

манипулисањем наше перцепције стварности, гдје се разни наметнути и 

антагонизирани идентитети (од етничког и расног, до сполног и родног) стављају у први 

план да покрију једини важан идентитет тј. наш ропски положај у односу на оне који нам 

владају. Једном смо то знали, а знали смо и шта чинити, управо захваљујући филму и 

бескрајним могућностима које нам нуди. Данас, када се приступачност тих опција 

експоненцијално повећала, креативност је закржљала у очајничкој потреби да се свиди, 

а свиђање je тло на којем ништа значајно не може да никне.
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Али док су револуционарна врења мијењала саму 

идеју умјетности и кроз њу идеју друштва као 

таквог, патријархално-класно-хијерархијске силе 

су се реорганизирале у сва три свијета и, понешто 

силом, а понешто пропагандом реуспостављају 

систем насилнo обуздавајући физичку побуну 

било у Чехословачкој, гдје тенкови Варшавског 

пакта улазе у Праг, Паризу гдје полиција разбија 

протестанте, Јапану који потреса низ политичких 

атентата или пак у САД-у гдје ће власт, све до 

повлачења из Вијетнама и непосредно послије, 

низом отворених (убиства на Kent State 

универзитету) или тајних акција (CoIntelPro) довести непослушне (црнце, комунисте, 

хипије) у ред, а програмима као што је Gladio, тероризирати Европу, оптужујући 

комунисте. 

Паралелно се активира оно што ће тек касније бити названо soft power, низом програма 

којима се развија апстрактна, аполитична умјетност (постојао још од краја Другог 

свјетског рата), идентитарна политика којом су проблеми LGBTQ грађана и жена 

изједначени са проблемима црнаца или пак радничке класе и емиграната у Европи. 

Укидаjy ce субвенцијe за филмове који блате углед државе или вријеђају религијска и 

друга осјећања (Италија, CP Њемaчка, Француска), као и продуцентска политика новог 

спектакла у Холивуду и за који је директно задужена Movie brats генерација, који су, и 

поред недвојбеног талента, били претјерано експонирани (Steven Spielberg, George 

Lucas, Francis Ford Coppola), а Холивуду су вратили визуелни и наративни престиж и 

умјесто да су деконструирали постојеће, успоставили су и нове митове на којима још 

увијек почива идеја америчке изузетности (American Exceptionalism), па је тако, 

напримјер, Регнов план за наоружавање у свемиру добио име Star Wars. 

У Француској се контрареволуционарни програм крунише пост-структурализмом који 

више не види класну борбу и важност уједињавања нижих класа него почиње говорити 

о моралном релативизму и дискурсима моћи, који у развијеном контексту 

интелектуалних кругова Париза или Лондона можда звуче занимљиво, али постају 

потпуно опсцени у земљама трећег свијета гдје стрељачки стројеви или организиране и 

од запада подржане војне агресије и диктатуре немају другог дискурса осим дискурса 

уништења. Тако Фуко (Michel Foucault) заправо и ненамјерно, постаје интелектуални 

апологет агресија на Вијетнам, Kамбоџу, Источни Тимор, Индонезију, Гватамалу, 

Никарагву и ине друге земље. 

Редитељи са првих линија '68. који су избацивали серије памфлета као Годар или 

авангардне осуде репресивности друштва и смртне казне као Ошима Нагиса (  са 大島 渚)

Смрти вјешањем (Koshikei) окрећу се непотписаним политичким документарцима или од 

70-их комерцијалном арт-филму. Kод Ошиме корозивна енергија секса која је у филмовима 

60-их нагризала не само друштвени оквир него и сам каузалитет драматургије, сада само 

уништава главне актере. Политички ангажман је јасан, али он је уклопљен унутар 

релативно конвенционалне структуре, а скандал остаје само на површини и садржају 

(пенис у ерекцији у Царство чула /Ai no korida/, 1976) Тако је и са већином других редитеља. 

Они који су остали принципијелни у политици свога стваралаштва смјештени су у нише на 

маргинама, које су ипак могле бити финансиране и представљене на све раширенијој 

фестивалској и ТВ-мрежи. На тај начин одржан је привид плуралности културе, али ова је 

ипак била и остала "коначно оружје империјализма". 

И поред тога, било је потребно времена да се аутори конформирају новим правилима 

па је О.K., 1970. Михаела Ферховена (Michael Verhoeven) прекинуо Берлинале те године с 

обзиром на то да је Амбасада САД протествовала против ове класично испричане приче 

о силовању и убиству заробљене Вијетнамке, снимљене у Шварцвалду са њемачком 

глумачком поставом. Филм је забрањен, а онда готово изгубљен. Данас се може наћи 

само у музејима кинотеке док носач још увијек није издан.

Политички редитељи постају редитељи политичких филмова, а хисторија, која се 

напредним ауторима, али и гледаоцима, на трен учинила на дохват контроле, удаљила 

се том брзином да је постала монструм меланхолије, вријеме које се готово може 

опипати, пролазност појединца, која не произилази само из биолошке него, чак и 

моћније, из хисторијcко-географске задатости. 

Аутор који је то у Европи најјаче изразио био је Тео Ангелопулос (Θεόδωρος 

Αγγελόπουλος), љевичар и мистичар, који је успио приказати меланхолију молоха 

времена. Дугачким кадровима, на фону европског арт-филма, он ће понекад ставити 

вријеме које тече уназад и спаја два фашизма, откривајући нам посљедицу и узрок. 

Некада ће нас пак оставити да гледамо камион на прљавом и кишном путу, у којем је 

дјевојчици силом узета невиност, а гдје се камера више не помјера и гдје је човјек изгубио 

однос са временом, хисторијом и онда и самом природом. Досљедни зон политикон 

Англопулос 1995. снима Одисејев поглед ( . Иако снима у самом Το βλέμμα του Οδυσσέα)

тренутку хисторијских дешавања, отуђеност од хисторије никада није била тако јака.

Доживјај хисторијског тренутка и зенит политичког образовања и просвијећености 

донијели су филмовима касних 60-их оно што се данас чини веома егзотично и тек тада 

можемо видјети, методом успоредбе, колико нас је тенденција политичког 

конформирања потпомогнута новима медијима, претворила у креативне зомбије и 

политички коректне идеолошки подобне лутке. Оно што су филмски аутори тих 

времена радили, говорили и стварали данас се чини као вандализам, говор мржње, 

теорије завјере и подстицање на насиље. Њихови дубоки увиди у стварност друштва у 

којем су живјели може се тренутно уништити пост-структуралистичким коментарима 

без обзира на то колико би се отуђили од праве природе људског бића. На крају, 

популарно психолошко тумачење може додатно проговорити о пригушеној агресији, 

потиснутим фантазијама и чак социопатији. Наравно, сви ови алати за конформирање 

били су измишљени за ову намјену – убијање креативног, необузданог креативног 

импулса који ће наопако преврнути овај систем, који се кроз вијекове доказао као 

неправедан и назадан. Посљедњим атомима снаге он покушава да се одржи 

манипулисањем наше перцепције стварности, гдје се разни наметнути и 

антагонизирани идентитети (од етничког и расног, до сполног и родног) стављају у први 

план да покрију једини важан идентитет тј. наш ропски положај у односу на оне који нам 

владају. Једном смо то знали, а знали смо и шта чинити, управо захваљујући филму и 

бескрајним могућностима које нам нуди. Данас, када се приступачност тих опција 

експоненцијално повећала, креативност је закржљала у очајничкој потреби да се свиди, 

а свиђање je тло на којем ништа значајно не може да никне.
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Мирза Мејданија

Одјеци феномена '68. у 
италијанској књижевности
 За разлику од Сједињених Aмеричких Држава, у којима се покрет ‘68. рађа управо 1968. 

године, у Италији исти почиње нешто раније, 1966. године. Док у Америци покрети 

радника, студената и националних мањина полазе у борбу против друштвено-

политичких предрасуда, у Италији су студенти ти који започињу просвједе и утичу на 

промјене. Наиме, 24. јануара 1966. године долази до првог студентског протеста у 

Тренту, на факултету социологије. Студенти протестују против наставног плана и 

програма и против статута. У октобру исте године долази до нових протеста који се 

завршавају врло брзо, усљед поплава у сјеверној и централној Италији. Многи студенти 

полазе као волонтери у погођена подручја, и овај је спонтани сусрет младих допринио 

да се у њима роди осјећај припадности студентској класи која је до тада била 

неорганизована. Године 1966. студентски часопис миланске гимназије Парини, La 

Zanzara (комарац) објављује истраживање о сексуалним темама, названо „Расправа о 

позицији жена у нашем друштву“, покушавајући третирати проблеме жена у браку и на 

послу, те желећи отворено говорити о сексу. Овај чланак заговара могућност да свака 

индивидуа чини оно што жели, под условом да то не омета туђа права. Усљед тога 

предлажу апсолутну сексуалну слободу и тоталну промјену италијанског менталитета. 

Сматрају да се сексуално образовање треба увести у средње школе, да би престало            

бити табу.

 Године су то када постаје јасно да италијански факултети очајнички требају реформу. У 

року од само десет година број уписаних на факултете у цијелој земљи се удвостручио. 

Број студената који је до тада био елитни, постао је сада масовни. Универзитетски 

професори су били академске величине које су се обраћале огромном броју студената, а 

да их нису ни примјећивали. Радни лабораторији, семинари и вјежбе су били 

непознанице. Професори су долазили само на предавања, а према студентима нису 

имали људски однос. Управо 15. новембра 1967. године католички универзитет Sacro 

Cuore у Милану и Архитектонски факултет у Торину бивају окупирани од стране 

студената, али и одмах ослобођени од стране полиције. Након три дана, око 30.000 

студената креће у поворци ка Милану према надбискупској палати и протест се 

незадрживо распламсава. Присуство полиције која насрће на студенте је искра из које се 

протести почињу масовно ширити по Италији. Митови студентских немира и протеста 

постају Мао Це Тунг (Црвена књижица се шири милионима копија по универзитетима), 

Че Гевара, Фројд, Маркс и други. Првог марта 1968. године у вртовима Valle Giulia у Риму 

долази до великих протеста и настаје велики сукоб између студената и полиције, који 

резултира стотинама рањених и преко 200 ухапшених. Године 1969.  студентима се 

придружују радници, и долази до бројних штрајкова у италијанским фабрикама. 

Резултат је то општег незадовољства.

Оно што је данас у Италији познато под називом 'генерацијска побуна', био је покрет 

цијелог једног слоја младих људи, који нису припадали одређеној друштвеној класи, 

нити су имали одређену политичку припадност. Ипак, нису довели до већих измјена у 

друштву, осим промјене менталитета. У Италији се овај покрет није брзо угасио, већ је 

настављен током цијеле наредне деценије. Оно што посебно карактерише ове 

хисторијске догађаје јесте, дакле мијењање менталитета, условљено настанком хипи-

покрета, по узору на онај амерички али и европски. Америчка контракултура је из Сан 

Франциска завела цијелу Европу, и највећи утицај је имала у Паризу, Лондону, 

Амстердаму и Копенхагену. Али дошла је и у Италију: бојом против сивила, духовношћу 

против конзумизма, миром против рата. Томе се додају индијске филозофије, 

хипнотичка моћ музике, сексуална слобода, одсуство правила. Модни бунт рађа мини 

сукњу и шарену и цвијетну одјећу, Битлси и Ролинг Стонси освајају музичку сцену. Прво 

славље цвијећа се одвија 1967. године у Риму.

А све ово, наравно, утиче и на књижевност. Наиме, осамдесетих година двадесетог 

стољећа долази до промјена у италијанској књижевности. Књижевна категорија 

постмодерне више није непозната, почиње се користити, а у исто се вријеме рађа друга 

генерација постмодерне, која је више упућена у њену логику. Након ремек-дјела 

италијанске постмодерне, као што су романи Ако једне зимске ноћи неки путник Итала 

Калвина и Име руже Умберта Ека, у италијанској се књижевности рађа друга фаза 

постмодерне. Са једне се стране књижевност ослобађа одговорности традиције, али и 

постаје мање конвенционална и сива. Покушава одговорити захтјевима тржишта 

промовирајући midcult као привилеговану форму. Аутори најчешће пишу из 

перспективе припадања неком племену, било оном младалачком, неодговорном и 

дезорјентисаном, било хомосексуалном. Идентитет групе их штити и дозвољава им да 

избјегну конфликт или посредовање са цијелим друштвеним суставом, те их чини 

законитим. Тешка и насилна искуства, као што је наркоманија, рачун су који треба 

платити у одређеном периоду живота. Ово је књижевност у којој се скандал чини готово 

немогућим, будући да су супротности истовремено присутне. Аутобиографизам постаје 

најважнији књижевни изричај, а књижевност постаје свијет конвенција којима се не 

може побјећи. Ове конвенције се више не односе на велику традицију, сада готово 

заборављену, већ се траже у мање важној књижевности, напримјер у миту beat 

генерације, или у музици и стриповима. Настају романи који су плод локалног и 

жаргонског осјећаја, лишеног националног карактера. 

Друштвени и политички проблеми који су произлазили из дјела претходне генерације 

постмодерне су превазиђени и покопани од друге генерације постмодерниста. 

Друштвени ангажман је нешто што се импровизира и што је индивидуално, или је, 

најчешће, ван дискусије. Онај ко пише мора само задовољити тржиште, нема више 

разлике између писца и рок-пјевача. Постмодернисти прве генерације су увели прогон 

књижевности, који је постао природни терен ауторима друге генерације. Мотив који се 

врло често понавља у италијанској књижевности осамдесетих година двадесетог 

стољећа, која представља другу фазу постмодерне, јесте узнемиреност младих, бијесна 

нетрпељивост спрам друштвених конвенција и присила. Њихов резултат су 

разочараност, бијег у ирационално, фрустрирано повлачење индивидуе које често 

изазива аутодеструктивност. Романи који карактеришу ово раздобље италијанске 

књижевности су дјела младих људи који су лично живјели искуство студентских 

протеста, или су живјели у тој клими.

Роман који савршено описује овај период и стање душе човјека тог доба је Други 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.
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Мирза Мејданија

Одјеци феномена '68. у 
италијанској књижевности
 За разлику од Сједињених Aмеричких Држава, у којима се покрет ‘68. рађа управо 1968. 

године, у Италији исти почиње нешто раније, 1966. године. Док у Америци покрети 

радника, студената и националних мањина полазе у борбу против друштвено-

политичких предрасуда, у Италији су студенти ти који започињу просвједе и утичу на 

промјене. Наиме, 24. јануара 1966. године долази до првог студентског протеста у 

Тренту, на факултету социологије. Студенти протестују против наставног плана и 

програма и против статута. У октобру исте године долази до нових протеста који се 

завршавају врло брзо, усљед поплава у сјеверној и централној Италији. Многи студенти 

полазе као волонтери у погођена подручја, и овај је спонтани сусрет младих допринио 

да се у њима роди осјећај припадности студентској класи која је до тада била 

неорганизована. Године 1966. студентски часопис миланске гимназије Парини, La 

Zanzara (комарац) објављује истраживање о сексуалним темама, названо „Расправа о 

позицији жена у нашем друштву“, покушавајући третирати проблеме жена у браку и на 

послу, те желећи отворено говорити о сексу. Овај чланак заговара могућност да свака 

индивидуа чини оно што жели, под условом да то не омета туђа права. Усљед тога 

предлажу апсолутну сексуалну слободу и тоталну промјену италијанског менталитета. 

Сматрају да се сексуално образовање треба увести у средње школе, да би престало            

бити табу.

 Године су то када постаје јасно да италијански факултети очајнички требају реформу. У 

року од само десет година број уписаних на факултете у цијелој земљи се удвостручио. 

Број студената који је до тада био елитни, постао је сада масовни. Универзитетски 

професори су били академске величине које су се обраћале огромном броју студената, а 

да их нису ни примјећивали. Радни лабораторији, семинари и вјежбе су били 

непознанице. Професори су долазили само на предавања, а према студентима нису 

имали људски однос. Управо 15. новембра 1967. године католички универзитет Sacro 

Cuore у Милану и Архитектонски факултет у Торину бивају окупирани од стране 

студената, али и одмах ослобођени од стране полиције. Након три дана, око 30.000 

студената креће у поворци ка Милану према надбискупској палати и протест се 

незадрживо распламсава. Присуство полиције која насрће на студенте је искра из које се 

протести почињу масовно ширити по Италији. Митови студентских немира и протеста 

постају Мао Це Тунг (Црвена књижица се шири милионима копија по универзитетима), 

Че Гевара, Фројд, Маркс и други. Првог марта 1968. године у вртовима Valle Giulia у Риму 

долази до великих протеста и настаје велики сукоб између студената и полиције, који 

резултира стотинама рањених и преко 200 ухапшених. Године 1969.  студентима се 

придружују радници, и долази до бројних штрајкова у италијанским фабрикама. 

Резултат је то општег незадовољства.

Оно што је данас у Италији познато под називом 'генерацијска побуна', био је покрет 

цијелог једног слоја младих људи, који нису припадали одређеној друштвеној класи, 

нити су имали одређену политичку припадност. Ипак, нису довели до већих измјена у 

друштву, осим промјене менталитета. У Италији се овај покрет није брзо угасио, већ је 

настављен током цијеле наредне деценије. Оно што посебно карактерише ове 

хисторијске догађаје јесте, дакле мијењање менталитета, условљено настанком хипи-

покрета, по узору на онај амерички али и европски. Америчка контракултура је из Сан 

Франциска завела цијелу Европу, и највећи утицај је имала у Паризу, Лондону, 

Амстердаму и Копенхагену. Али дошла је и у Италију: бојом против сивила, духовношћу 

против конзумизма, миром против рата. Томе се додају индијске филозофије, 

хипнотичка моћ музике, сексуална слобода, одсуство правила. Модни бунт рађа мини 

сукњу и шарену и цвијетну одјећу, Битлси и Ролинг Стонси освајају музичку сцену. Прво 

славље цвијећа се одвија 1967. године у Риму.

А све ово, наравно, утиче и на књижевност. Наиме, осамдесетих година двадесетог 

стољећа долази до промјена у италијанској књижевности. Књижевна категорија 

постмодерне више није непозната, почиње се користити, а у исто се вријеме рађа друга 

генерација постмодерне, која је више упућена у њену логику. Након ремек-дјела 

италијанске постмодерне, као што су романи Ако једне зимске ноћи неки путник Итала 

Калвина и Име руже Умберта Ека, у италијанској се књижевности рађа друга фаза 

постмодерне. Са једне се стране књижевност ослобађа одговорности традиције, али и 

постаје мање конвенционална и сива. Покушава одговорити захтјевима тржишта 

промовирајући midcult као привилеговану форму. Аутори најчешће пишу из 

перспективе припадања неком племену, било оном младалачком, неодговорном и 

дезорјентисаном, било хомосексуалном. Идентитет групе их штити и дозвољава им да 

избјегну конфликт или посредовање са цијелим друштвеним суставом, те их чини 

законитим. Тешка и насилна искуства, као што је наркоманија, рачун су који треба 

платити у одређеном периоду живота. Ово је књижевност у којој се скандал чини готово 

немогућим, будући да су супротности истовремено присутне. Аутобиографизам постаје 

најважнији књижевни изричај, а књижевност постаје свијет конвенција којима се не 

може побјећи. Ове конвенције се више не односе на велику традицију, сада готово 

заборављену, већ се траже у мање важној књижевности, напримјер у миту beat 

генерације, или у музици и стриповима. Настају романи који су плод локалног и 

жаргонског осјећаја, лишеног националног карактера. 

Друштвени и политички проблеми који су произлазили из дјела претходне генерације 

постмодерне су превазиђени и покопани од друге генерације постмодерниста. 

Друштвени ангажман је нешто што се импровизира и што је индивидуално, или је, 

најчешће, ван дискусије. Онај ко пише мора само задовољити тржиште, нема више 

разлике између писца и рок-пјевача. Постмодернисти прве генерације су увели прогон 

књижевности, који је постао природни терен ауторима друге генерације. Мотив који се 

врло често понавља у италијанској књижевности осамдесетих година двадесетог 

стољећа, која представља другу фазу постмодерне, јесте узнемиреност младих, бијесна 

нетрпељивост спрам друштвених конвенција и присила. Њихов резултат су 

разочараност, бијег у ирационално, фрустрирано повлачење индивидуе које често 

изазива аутодеструктивност. Романи који карактеришу ово раздобље италијанске 

књижевности су дјела младих људи који су лично живјели искуство студентских 

протеста, или су живјели у тој клими.

Роман који савршено описује овај период и стање душе човјека тог доба је Други 
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блудници (1980) Пјера Виторија Тонделија. Састоји се од низа портрета младих људи 

различитих социјалних положаја, повезаних осјећајем искључености, тоталним 

одбијањем конзумистичког друштва будући да је нестала свака могућност проналаска 

политичког рјешења. Споменута искљученост их наводи да искушају екстремна 

искуства на пољу дроге и секса. У том погледу је значајан крај романа, у којем 

протагониста, алтернативни интелектуалац који је живио покрет 68 и сада, након 

смиривања тензија, осјећа да се гуши, нападнут је депресијом и бијесном 

узнемиреношћу. Првенствено тражи уточиште у алкохолу и дроги. Његово одбијање 

садашњости се манифестује кроз временски бијег према другим просторима који су 

митски и утопијски, путем луде вожње аутом током ноћи, у потрази за слободом, 

аутентичношћу и животном испуњеношћу. Али у тој брзој вожњи се лако препознаје 

аутодеструктивни импулс, потајна потрага за нестанком.

Успјех овог дјела код публике је навео издавача на објављивање чак три нова издања, 

све док државни тужилац није наредио забрану романа због опсцености, великог броја 

псовки и вријеђања јавног морала. Дјело нам се представља као збирка приповијетки, 

иако је сам аутор више волио говорити о роману у епизодама, узевши у обзир 

понављање ситуација и ликова у овим приповијеткама. Језик дјела је мјешавина која 

комбинује младалачки говорни језик осамдесетих година, понеку књижевну 

референцу, и језик музике, кина, стрипа.

Године су то безграничног конзумизма, каријеризма, потраге за богатством и успјехом 

по сваку цијену. Протагонисти књиге су млади људи осамдесетих година прошлог 

стољећа, које је тадашње друштво изопћило јер су се одбили прилагодити. Уточиште 

налазе у дроги, сексу и у бијегу од свега, па и од себе самих. Аутопут, као мјесто којим се 

може брзо ићи према сјеверу, постаје симбол очекиване слободе. Очит је овдје 

књижевни утицај beat књижевности, која лутање путем слави као знак слободе. Сјевер 

(Брисел, Амстердам и други градови) је мјесто које они често прижељкују, а неки од њих 

га и достижу. Тај Сјевер представља за њих једину слободну територију која им је 

дозвољена и у контрасту је са провинцијалном Италијом. У првих пет приповијетки 

(поглавља) доминира хомосексуалност, која је описана у својим разним варијацијама.

За разлику од Тонделија који на странице свог дјела претаче сву дубину осјећаја 

властите садашњости, користећи језик испуњен говором младих и ритмом поп музике, 

Андреа де Карло у Два од два (1989) анализира младалачку разочараност и 

узнемиреност, дистанцирајући се попут сториографа и социолога. Ово је омиљени 

роман италијанске публике посљедње деценије прошлог нам стољећа. Оно што у њему 

очарава, поред саме радње богате важним хисторијским догађајима, је симбиотичка 

веза између два дјечака, касније мушкарца. Налазе се у Милану средином осамдесетих 

година, када Европом пуше револуционарни вјетар. Године су то великог економског 

развоја, људи се богате, и расте разлика између богатих и сиромашних, чиме настаје јаз 

међу различитим друштвеним категоријама. Благостање производи благу али жестоку 

алијенацију, која доводи до осјећаја нелагоде и узнемирености. Млади су ти који почињу 

осјећати нелагоду и потребу за побуном спрам свијета својих родитеља који им намеће 

властита правила. Година 68. у њиховим очима означава тренутак искупљења спрам 

друштва испуњеног контрадикцијама. 

Почетне странице дају слику застарјеле и загушујуће школе која се заснива на 

понављању већ превазиђених програма, и која није у стању да схвати и прихвати 

промјене настале у друштву. Професори нису у стању да мотивишу учење, нити да 

постигну комуникацију са ученицима. Сакривају се иза властитог ауторитета. Само 
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друштво је од стране двојице дјечака виђено као непокретно и загушујуће. Њих двојица 

презиру град који је хаотичан, ружан и прљав, конформизам масе, мумифицирану 

политику. Осјећају потребу за искључењем из живота и бијегом у неку другу реалност. 

Полако се приказују први знаци студентских немира и јавних протеста, који лагано руше 

загушујућу атмосферу тадашње Италије, са уличним манифестацијама и скуповима у 

школама. Школски скуп је за њих двојицу очаравајуће искуство, пријеступ који коначно 

доводи у питање друштвени систем и школске ритуале, и доноси перспективу нових 

животних могућности и нових односа међу људима. Млади излазе на улицу и почињу 

протестовати, покушавајући на сваки начин да се супротставе реалности која их гази 

својим обрасцима и која ограничава њихове слободе. А кроз студентске протесте јача и 

пријатељство између Гвиде и Марија. Приказано је потом слабљење покрета и 

формирање групица које се затварају у догматски сектаризам. Гвидо прижељкује 

утопистичке облике друштва, гдје би била негирана модерна индустријска 

цивилизација са својим конзумистичким системом, а гдје би настала регресија ка 

предмодерној земљорадничкој цивилизацији, подијељеној у мала села и замишљеној 

као сретна идила. Потом два пријатеља почињу путовати свијетом. Након што у 

насљедство добије двије куће на селу у близини Губија, Марио одлучује тамо почети 

живити и обрађивати земљу, на крају постајући тотално независан од остатка свијета. 

Упознаје дјевојку са којом одлучује живјети, оснивају породицу, и посвећују се 

органском узгоју на свом имању, постају економски самодостатни, успијевајући 

створити егзистенцијалну равнотежу. Он коначно остварује свој сан о идили и утопији. 

Гвидо наставља лутати свијетом, од Индије до Аустралије. Накратко и он долази живити 

на Мариовом идиличном имању, али се не задржава дуго. Поново одлази лутати 

свијетом, и гине у саобраћајној несрећи под дејством алкохола. Чињеница да је роман 

био бестселер свједочи да је у њему приказано искуство у којем су се многи млади тог 

периода препознали.

И протагониста романа Семинар о младости (1984) Алда Бусија, полази у бијег од 

друштва. Седамдесетих и осамдесетих година прошлог стољећа он лута Европом 

водећи неуређен живот, преживљавајући уз разноврсне послове. Одбијање 

друштвеног система код њега се манифестује првенствено декларисаном и израженом 

хомосексуалношћу. Путем ње приказује сву хипокризију грађанског друштва и сву 

окрутност која се крије иза привидног благостања. Одбија да се дефинише у коначној 

слици и улози, жели остати бесконачно расположив промјенама, које су гаранција 

слободе. Његов лик приказује слику узнемирене младости која одбија наметнута 

животна правила која се опћенито сматрају нормалнима. То и јесте слика која је везана 

за побуњеничке године '68, у којима се и одвија радња романа. Из анализе-исповијести 

протагонисте произлази апсолутна потреба за слободом. Та слобода се манифестује као 

мржња и бијес спрам грађанског друштва које је укрућено у својој хипокритској потрази 

за солидним и сигурним. Протагониста Барбино се почиње проституисати, и на тај 

начин приказује све лажи нормалних особа, огољује их пред њима и пред друштвом. За 

разлику од њих он је бескрајно промјенљив, одбија себи фиксирати неку улогу. Сам себе 

дефинише као „покретно огледало“ у којем се огледа вишеструка физиономија друштва. 

Спрам грађанске нормалности осјећа амбивалентност, испуњену мржњом али и у 

одређеној мјери љубављу. То друштво га привлачи, али у исто вријеме посједује и много 

тога што он жели уништити. Роман се тако представља као тачан приказ стања душе те 

епохе.

У овим младим протагонистима, иза различитих манифестација одбијања и побуне, иза 

ставова који су агресивни спрам околине, крије се јака компонента аутодеструк-
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блудници (1980) Пјера Виторија Тонделија. Састоји се од низа портрета младих људи 

различитих социјалних положаја, повезаних осјећајем искључености, тоталним 

одбијањем конзумистичког друштва будући да је нестала свака могућност проналаска 

политичког рјешења. Споменута искљученост их наводи да искушају екстремна 

искуства на пољу дроге и секса. У том погледу је значајан крај романа, у којем 

протагониста, алтернативни интелектуалац који је живио покрет 68 и сада, након 

смиривања тензија, осјећа да се гуши, нападнут је депресијом и бијесном 

узнемиреношћу. Првенствено тражи уточиште у алкохолу и дроги. Његово одбијање 

садашњости се манифестује кроз временски бијег према другим просторима који су 

митски и утопијски, путем луде вожње аутом током ноћи, у потрази за слободом, 

аутентичношћу и животном испуњеношћу. Али у тој брзој вожњи се лако препознаје 

аутодеструктивни импулс, потајна потрага за нестанком.

Успјех овог дјела код публике је навео издавача на објављивање чак три нова издања, 

све док државни тужилац није наредио забрану романа због опсцености, великог броја 

псовки и вријеђања јавног морала. Дјело нам се представља као збирка приповијетки, 

иако је сам аутор више волио говорити о роману у епизодама, узевши у обзир 

понављање ситуација и ликова у овим приповијеткама. Језик дјела је мјешавина која 

комбинује младалачки говорни језик осамдесетих година, понеку књижевну 

референцу, и језик музике, кина, стрипа.

Године су то безграничног конзумизма, каријеризма, потраге за богатством и успјехом 

по сваку цијену. Протагонисти књиге су млади људи осамдесетих година прошлог 

стољећа, које је тадашње друштво изопћило јер су се одбили прилагодити. Уточиште 

налазе у дроги, сексу и у бијегу од свега, па и од себе самих. Аутопут, као мјесто којим се 

може брзо ићи према сјеверу, постаје симбол очекиване слободе. Очит је овдје 

књижевни утицај beat књижевности, која лутање путем слави као знак слободе. Сјевер 

(Брисел, Амстердам и други градови) је мјесто које они често прижељкују, а неки од њих 

га и достижу. Тај Сјевер представља за њих једину слободну територију која им је 

дозвољена и у контрасту је са провинцијалном Италијом. У првих пет приповијетки 

(поглавља) доминира хомосексуалност, која је описана у својим разним варијацијама.

За разлику од Тонделија који на странице свог дјела претаче сву дубину осјећаја 

властите садашњости, користећи језик испуњен говором младих и ритмом поп музике, 

Андреа де Карло у Два од два (1989) анализира младалачку разочараност и 

узнемиреност, дистанцирајући се попут сториографа и социолога. Ово је омиљени 

роман италијанске публике посљедње деценије прошлог нам стољећа. Оно што у њему 

очарава, поред саме радње богате важним хисторијским догађајима, је симбиотичка 

веза између два дјечака, касније мушкарца. Налазе се у Милану средином осамдесетих 

година, када Европом пуше револуционарни вјетар. Године су то великог економског 

развоја, људи се богате, и расте разлика између богатих и сиромашних, чиме настаје јаз 

међу различитим друштвеним категоријама. Благостање производи благу али жестоку 

алијенацију, која доводи до осјећаја нелагоде и узнемирености. Млади су ти који почињу 

осјећати нелагоду и потребу за побуном спрам свијета својих родитеља који им намеће 

властита правила. Година 68. у њиховим очима означава тренутак искупљења спрам 

друштва испуњеног контрадикцијама. 

Почетне странице дају слику застарјеле и загушујуће школе која се заснива на 

понављању већ превазиђених програма, и која није у стању да схвати и прихвати 

промјене настале у друштву. Професори нису у стању да мотивишу учење, нити да 

постигну комуникацију са ученицима. Сакривају се иза властитог ауторитета. Само 
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друштво је од стране двојице дјечака виђено као непокретно и загушујуће. Њих двојица 

презиру град који је хаотичан, ружан и прљав, конформизам масе, мумифицирану 

политику. Осјећају потребу за искључењем из живота и бијегом у неку другу реалност. 

Полако се приказују први знаци студентских немира и јавних протеста, који лагано руше 

загушујућу атмосферу тадашње Италије, са уличним манифестацијама и скуповима у 

школама. Школски скуп је за њих двојицу очаравајуће искуство, пријеступ који коначно 

доводи у питање друштвени систем и школске ритуале, и доноси перспективу нових 

животних могућности и нових односа међу људима. Млади излазе на улицу и почињу 

протестовати, покушавајући на сваки начин да се супротставе реалности која их гази 

својим обрасцима и која ограничава њихове слободе. А кроз студентске протесте јача и 

пријатељство између Гвиде и Марија. Приказано је потом слабљење покрета и 

формирање групица које се затварају у догматски сектаризам. Гвидо прижељкује 

утопистичке облике друштва, гдје би била негирана модерна индустријска 

цивилизација са својим конзумистичким системом, а гдје би настала регресија ка 

предмодерној земљорадничкој цивилизацији, подијељеној у мала села и замишљеној 

као сретна идила. Потом два пријатеља почињу путовати свијетом. Након што у 

насљедство добије двије куће на селу у близини Губија, Марио одлучује тамо почети 

живити и обрађивати земљу, на крају постајући тотално независан од остатка свијета. 

Упознаје дјевојку са којом одлучује живјети, оснивају породицу, и посвећују се 

органском узгоју на свом имању, постају економски самодостатни, успијевајући 

створити егзистенцијалну равнотежу. Он коначно остварује свој сан о идили и утопији. 

Гвидо наставља лутати свијетом, од Индије до Аустралије. Накратко и он долази живити 

на Мариовом идиличном имању, али се не задржава дуго. Поново одлази лутати 

свијетом, и гине у саобраћајној несрећи под дејством алкохола. Чињеница да је роман 

био бестселер свједочи да је у њему приказано искуство у којем су се многи млади тог 

периода препознали.

И протагониста романа Семинар о младости (1984) Алда Бусија, полази у бијег од 

друштва. Седамдесетих и осамдесетих година прошлог стољећа он лута Европом 

водећи неуређен живот, преживљавајући уз разноврсне послове. Одбијање 

друштвеног система код њега се манифестује првенствено декларисаном и израженом 

хомосексуалношћу. Путем ње приказује сву хипокризију грађанског друштва и сву 

окрутност која се крије иза привидног благостања. Одбија да се дефинише у коначној 

слици и улози, жели остати бесконачно расположив промјенама, које су гаранција 

слободе. Његов лик приказује слику узнемирене младости која одбија наметнута 

животна правила која се опћенито сматрају нормалнима. То и јесте слика која је везана 

за побуњеничке године '68, у којима се и одвија радња романа. Из анализе-исповијести 

протагонисте произлази апсолутна потреба за слободом. Та слобода се манифестује као 

мржња и бијес спрам грађанског друштва које је укрућено у својој хипокритској потрази 

за солидним и сигурним. Протагониста Барбино се почиње проституисати, и на тај 

начин приказује све лажи нормалних особа, огољује их пред њима и пред друштвом. За 

разлику од њих он је бескрајно промјенљив, одбија себи фиксирати неку улогу. Сам себе 

дефинише као „покретно огледало“ у којем се огледа вишеструка физиономија друштва. 

Спрам грађанске нормалности осјећа амбивалентност, испуњену мржњом али и у 

одређеној мјери љубављу. То друштво га привлачи, али у исто вријеме посједује и много 

тога што он жели уништити. Роман се тако представља као тачан приказ стања душе те 

епохе.

У овим младим протагонистима, иза различитих манифестација одбијања и побуне, иза 

ставова који су агресивни спрам околине, крије се јака компонента аутодеструк-
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тивности. Тонделијев јунак своју потрагу за слободом изражава путем брзе ноћне 

вожње у алкохолизираном стању, те се константно дрогира и опија. Де Карлов се аутом 

забија у стуб на улици, што је на одређени начин крај који је он прижељкивао и тражио, 

нека врста прикривеног самоубиства. Бусијев се константно анализира, дефинише свој 

лутајући живот као жељу за поништењем, док у исто вријеме његови стални 

прекомјерни сексуални односи подразумијевају ризик од болести и смрти. 

Самоуништење је фатални исход хисторијског разочарења.

Сасвим другачији став се среће код младог хероја једне друге генерације, протагонисте 

романа Џек Фрушанте је изашао из групе (1994) аутора Енрика Бриција. Прича слиједи 

свакодневницу протагонисте који подсјећа на самог Бриција, и не удаљава се од 

свакодневног живота којег чине школске задаће, гимназијске симпатије и пробе са 

бендом којег чине пријатељи. То је реалност коју живе многобројни италијански 

адолесценти тог доба. 

Прошло је доста времена од искуства просвједа младих, те је приказана ситуација 

прилично другачија. Побуна младог протагонисте ипак произлази из истих разлога као 

и код претходне тројице. И Брицијев јунак се буни против основних друштвених 

институција, првенствено школе коју види као примјер конформизма и пасивности, која 

гуши сваки вид властитог мишљења, али и породице која је најчешће хипнотисана 

телевизијом и пасивна. Критикује он и Цркву којом доминира хипокризија, те је против 

политичара које сматра лажљивцима и дволичнима. Култура коју Алекс супротставља 

оној коју му нуди школа је суштински култура рок-група, виђених као модели 

антиконформизма и побуне, а присутни су ту и књижевни узори, првенствено Де Карлов 

Два од два. Али протагониста Алекс, за разлику од својих претходника, никада не 

показује отворену побуну, он не чини поступке радикалног раскида. Штавише, он се том 

необичном свијету прилагођава да би себи прибавио дјелић личне слободе, која се 

конкретизује у емотивним односима према музици. Аутор јасно показује бијес и бол који 

прате путању одрастања адолесцената на крају миленијума, и ова младост је пуно 

далека од оне политички ангажоване из седамдесетих година. Протагониста је далеко 

од тога да доведе у питање властиту егзистенцију, и његов конфликт са друштвеним 

поретком се рјешава на благ и весео начин. Он се затвара у заштитну чахуру 

адолесценције, са властитим фетишима, као што су ЦД-ови, књиге и одјећа. Практикује 

конзумизам без грижње савјести. Превазиђен је овдје и секс као инструмент 

оспоравања друштвених табуа и као потрага за слободом, и који је био један од 

централних мотива претходне тројице протагониста. Алексова љубавна прича је 

традиционална, платонска и узвишена. Брицијева младалачка побуна на тај начин губи 

ону титанску и трагичну јачину коју су у годинама просвједа имали ликови Тонделија, Де 

Карла и Бусија.

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Матија Бошњак

Младост након '68.
„There are many here among us

Who feel that life is but a joke“

All Along the Watchtower, 1968.

Недавно ми је Мишел де Монтењ (Michel de Montaigne) рекао да је за писање есеја 

потребна само потпуна искреност, па ево, вјерујем, прилике за једну. Ја нисам почео од 

књижевности. Много прије него што ће ми неко споменути Гогоља, Бихнера (Büchner), 

Борхеса (Borges), Шекспира (Shakespeare), давно прије него што ћу имати прилику да 

прочитам Minima Moralia или Застарјелост човјека, прије него што ћу бити упућен у 

појам декаденције i mnogo прије него што će mi biti објашњено да је „Бог мртав“ и да 

Запад пропада, дјетињство ми се одигравало по ритму трендова што су већини рођених 

у години Јарца 1991. свакодневницу чинили игралиштем, формирајући нам и такозвани 

„културни иденитет“, како то називају социопсихолози, не схватајући или се правећи да 

не схватају како је посриједи један механизам обликовања емоција, или још тачније – 

жеља, дакле, једна врста сентименталног васпитања, а оно, како рекох, не почиње од 

књижевности, ни од умјетности, ни од поезије, ни од филозофије и других „лијепих 

ствари“, а камоли да се одвија по мјери ренесансног или енциклопедијског човјека који 

без стида или подсмијеха може изговорити појмове попут παιδεία или καλοκαγαθία. 

Рано раздобље ми је протекло u знаку славе некаквих идола под псеудонимима којих се 

данас скоро и не сјећам, јер већ у идућој сезони нису били важни, а једва пет година 

млађој генерецији с разлогом не би значили готово ништа: одрастање протекло у 

„конзумацији садржаја“ о којем данас не могу мислити другачије него као о најгорој 

врсти кича и шунда, а од књижевости нисам нити је било ко почео, јер се у таквом свијету 

не почиње од књижевности, него се до ње долази касније, накнадно и евентуално, кроз 

многобројне слијепе улице којима се не бих знао вратити, све и кад бих желио. Као што 

нисам почео од књижевности, нисам почео ни од пјесама као што су All Along the 

Watchtower, If You're Going to San Francisco, California Dreaming, Riders on the Storm, јер сам чак 

и до свега тога дошао путем књижевности, што наводи на закључак да су шездесете 

године у Америци, посматрано из угла ствари у којима сам уживао првобитно, једнако 

далека прошлост колико и дан када је Бодлер почео писати Вјештачке рајеве. Тако да ће 

питање да ли је '68. година значајна данас, у чему би био њен значај ако јесте, а у чему 

њен безначај ако није, за мене остати, у недостатку праведније ријечи, помало чудно. 

Između mene i подухватa tumačenja музике која се слушала, филмова који су се гледали, 
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тивности. Тонделијев јунак своју потрагу за слободом изражава путем брзе ноћне 

вожње у алкохолизираном стању, те се константно дрогира и опија. Де Карлов се аутом 
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нека врста прикривеног самоубиства. Бусијев се константно анализира, дефинише свој 
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гуши сваки вид властитог мишљења, али и породице која је најчешће хипнотисана 

телевизијом и пасивна. Критикује он и Цркву којом доминира хипокризија, те је против 

политичара које сматра лажљивцима и дволичнима. Култура коју Алекс супротставља 

оној коју му нуди школа је суштински култура рок-група, виђених као модели 

антиконформизма и побуне, а присутни су ту и књижевни узори, првенствено Де Карлов 

Два од два. Али протагониста Алекс, за разлику од својих претходника, никада не 

показује отворену побуну, он не чини поступке радикалног раскида. Штавише, он се том 

необичном свијету прилагођава да би себи прибавио дјелић личне слободе, која се 

конкретизује у емотивним односима према музици. Аутор јасно показује бијес и бол који 

прате путању одрастања адолесцената на крају миленијума, и ова младост је пуно 

далека од оне политички ангажоване из седамдесетих година. Протагониста је далеко 

од тога да доведе у питање властиту егзистенцију, и његов конфликт са друштвеним 
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књижевности. Много прије него што ће ми неко споменути Гогоља, Бихнера (Büchner), 

Борхеса (Borges), Шекспира (Shakespeare), давно прије него што ћу имати прилику да 

прочитам Minima Moralia или Застарјелост човјека, прије него што ћу бити упућен у 

појам декаденције i mnogo прије него што će mi biti објашњено да је „Бог мртав“ и да 

Запад пропада, дјетињство ми се одигравало по ритму трендова што су већини рођених 

у години Јарца 1991. свакодневницу чинили игралиштем, формирајући нам и такозвани 

„културни иденитет“, како то називају социопсихолози, не схватајући или се правећи да 

не схватају како је посриједи један механизам обликовања емоција, или још тачније – 

жеља, дакле, једна врста сентименталног васпитања, а оно, како рекох, не почиње од 

књижевности, ни од умјетности, ни од поезије, ни од филозофије и других „лијепих 

ствари“, а камоли да се одвија по мјери ренесансног или енциклопедијског човјека који 

без стида или подсмијеха може изговорити појмове попут παιδεία или καλοκαγαθία. 
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млађој генерецији с разлогом не би значили готово ништа: одрастање протекло у 

„конзумацији садржаја“ о којем данас не могу мислити другачије него као о најгорој 

врсти кича и шунда, а од књижевости нисам нити је било ко почео, јер се у таквом свијету 

не почиње од књижевности, него се до ње долази касније, накнадно и евентуално, кроз 

многобројне слијепе улице којима се не бих знао вратити, све и кад бих желио. Као што 

нисам почео од књижевности, нисам почео ни од пјесама као што су All Along the 

Watchtower, If You're Going to San Francisco, California Dreaming, Riders on the Storm, јер сам чак 

и до свега тога дошао путем књижевности, што наводи на закључак да су шездесете 

године у Америци, посматрано из угла ствари у којима сам уживао првобитно, једнако 

далека прошлост колико и дан када је Бодлер почео писати Вјештачке рајеве. Тако да ће 

питање да ли је '68. година значајна данас, у чему би био њен значај ако јесте, а у чему 

њен безначај ако није, за мене остати, у недостатку праведније ријечи, помало чудно. 

Između mene i подухватa tumačenja музике која се слушала, филмова који су се гледали, 
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литературе која се читала и живота који се живио, стоји нешто због чега ми није до 

елаборирања низа разлога због којих је „револуција“ те врсте данас, сматра се, 

незамислива, јер су се у међувремену досјетили да високо школство треба значити 

високе школарине или зато што више не живимо у временима војне обавезе, када се 

церемонијал регрутовања за Виjeтнам преносио на националој телевизији у форми 

лутрије, па ратови који се воде по свијету већ педесет година без једног јединог дана 

предаха, више нису ничији особни проблем. Не знам да ли бисмо се требали чудити што 

у ретроспективи неко попут Данијела Kон-Бендита (Daniel Cohn-Bendit) негира значај 

нечега за што је прије педесет година био спреман изгубити главу, јер је могуће да је 

штафета негирања значаја '68. кренула већ прво јутро након револуције. Сјећам се да је 

Френк Запа (Frank Zappa) знао понављати како је у свијету музике било кудикамо више 

слободе и маште док су се питали старци који ни о музици ни о „укусу младих“ нису знали 

ништа, па су си због тога могли допустити да раде интуитивно и наслијепо, не бринући 

за исходе, не калкулирајући успјехе, дочим су невоље наступиле на дан када су у студио 

пустили дугокосог хипика и прогласили га стручњаком за „дух времена“. 

Ако би се могла написати повијест младости, вјерујем сам да би морала почети 

од „дугог љета љубави“, али сам и прилично сигуран да би морала завршити масакром у 

школи Колумбајн (Columbine) на 20. април 1999, када су два осамнаестогодишњака 

наоружана аутоматским пушкама побила око тридесет својих вршњака, да би потом 

починили самоубиство. Дакле, почела би са добом када се једна генерација побунила 

против понуђених вриједности у том свијету и одбацила их, а завршила би добом када 

се друга генерација затекла у осветничком рату сама са собом, пошто је идеја да се 

наоружаш, уђеш у школу и почнеш пуцати, у Америци од краја деведесетих па до данас, 

постала континуирана пракса. Индикативно је и то да се ова цивилизација младошћу 

бави далеко интензивније него многим другим питањима, но што је још занимљивије, 

значајно рјеђе као биолошком датошћу него као социјалним питањем. Премда ју је 

немогуће заслужити или како било стећи, третира ју се као привилегију, због чега 

постати проблемом било неизбјежно суђено. Али дајте ми, ево, дискурс и методу по којој 

би се неко усудио доказивати повезаност између генерацијске побуне и нагона да се 

властитој генерацији реваншираш крвопролићем. Чак и више од самог „изума 

адолесценције“, особно ми је фасцинантна помисао да је младост успјела застарјети за 

мање од пола стољећа. Но, поставља се питање: како уопште о томе мислити? 

Ако је задатак написати неколико страница о години 1968. у Америци, било би 

неискрено занемарити чињеницу да је потоње значајније обиљежило мене и моју 

генерацију од првога, јер сам о '68. тек недавно понешто чуо, док је „Америка“, шта год та 

ријеч значила, дуго времена била једино за што сам знао, давно прије него што ћу чути 

за „оскудно доба“ или „доба смањених очекивања“. Чини се да човјек који узме писати о 

1968. и човјек који одраста у амбијенту америчку индустрије славе на пријелазу 

миленија не могу припадати истој реалности, камоли бити исте особе, о чему једнако 

свједоче и дрогиране поворке које у зору напуштају фестивале, колико и 

комеморативна атмосфера наших пјесничких вечери, округлих столова, панел-

дискусија, јавних трибина, семинара, конференција и разних других смотри интелекта, 

гдје ја некад говорим о „културном памћењу“, а ти о „политичкој партиципацији“, али 

обојица не знамо ни шта се тиме рекло ни коме. Било би добро да се коначно погледају у 
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очи та два свијета, један, у којем понешто знамо, и други, у којем донекле живимо, 

притом олакшавајуће колико и смијешно, ако је катализатор тога сусрета све ово 

вријеме требала бити само елементарна искрености.

� Оно што знамо је да су шездесете године 20. стољећа у контексту хисторије 

умјетности донијеле премјештање средишта културног живота са старог континента у 

нови свијет, Сједињење Државе, са Њујорком на источној, а Лос Анђелесом на западној 

обали. О такозваној Baby Boom дјеци се говори као о генерацији која се од оне њихових 

родитеља толико разликовала да разумијевање ни по једном питању није било могуће, 

по чему и јесте логично да ће читаво раздобље бити обиљежено духом радикалног 

антитрадиционализма, чије импликације нису заобишле ни књижевно-умјетничку 

сцену. Међу многима, Алан Капров (Allan Kaprow) почетком и Џозеф Кошут ( Joseph 

Kosuth) крајем шездесетих, говоре како сликарство, кипарство, заправо све врсте 

умјетности припадају прошлости, немају свијету више шта понудити, те се њима стога 

не треба даље бавити. У рецептури под насловом How to Make a Happening, Капров 

инсистира на томе да се умјетник не треба бавити формом, јер човјеков ум, сматра он, 

свакако има тенденцију да је у свему уочава и препознаје, „па чему бринути?“. Кошут, с 

друге стране, пише манифест под насловом Art After Philosophy у којем предлаже 

умјетност ослобођену дуга према естетици. Хисторија умјетности као академска 

дисциплина их препознаје као двојицу представника једне умјетничке ере, но њихова 

стајалишта су суштински дијаметрално супротна, стога комплементарна. Капров је 

више пута признавао дуг Џексону Полоку ( Jackson Pollock) и његовој action painting 

концепцији, која је моглa значити било шта, од прољевања канте боје по платну до 

ваљања по истом, али нисам сигуран да ли се икада присјетио Џона Дјуија ( John Dewey), 

америчког филозофа и психолога који је умјетност мислио искључиво у емпиријским 

категоријама, но ипак и као један посебан облик искуства. На трагу основне идеје свих 

авангардних покрета прве половине 20. стољећа, Капров би да умјетност врати животу, 

што у крајње радикалном смислу има значити да ништа, чак ни форма, не смије 

посредовати између живог човјека и живота, чиме смо добили happening као једну врсту 

пара-театра без публике у којем је умјетност потпуно изједначена са оним што смо ти и 

ја за вријеме неког дешавања искусили, било то ходање по аутомобилским гумама или 

напросто сједење на столици. За Џозефa Кошутa, с друге стране, ствари стоје потпуно 

другачије. Као ни Капров, он не вјерује да је умјетности суђено да у пантеону духа 

заувијек столује као „естетски феномен“, с том разликом што је његов захтјев 

поприлично дослован: умјетност нема више шта понудити у домену људског искуства. 

Увјерен да се умјетношћу постаје тако што Марсел Дишам (Marcel Duchamp) покаже 

прстом на писоар, Кошут ће, читајући Ајерову (А. Ј. Ayer) расправу о синтетичким и 

аналитичким судовима a priori/a posteriori, првобитно покренуту Кантовом Критиком 

моћи суђења, закључити да таутологија, као најлогичнија од свих логика, и умјетност 

почивају на истим темељима: не реферирају се ни на што изван себе, потом, „валидност“ 

им се не изводи из емпирије, ergo, умјесто да ти нацртамo столицу, на платну ћемо ти 

написати „столица“, јер умјетност „материјализације концепта“ значи да појам може 

надомјестити искуство гледања, и то без жртава. Теоретичари и умјетници данашњег 

доба (што значи исту ствар) одбијају Капровљевом гешталтистичком поимању збиље 

поставити питање, под претпоставком да је опажај форме у свему и било чему 
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литературе која се читала и живота који се живио, стоји нешто због чега ми није до 

елаборирања низа разлога због којих је „револуција“ те врсте данас, сматра се, 

незамислива, јер су се у међувремену досјетили да високо школство треба значити 

високе школарине или зато што више не живимо у временима војне обавезе, када се 

церемонијал регрутовања за Виjeтнам преносио на националој телевизији у форми 

лутрије, па ратови који се воде по свијету већ педесет година без једног јединог дана 

предаха, више нису ничији особни проблем. Не знам да ли бисмо се требали чудити што 

у ретроспективи неко попут Данијела Kон-Бендита (Daniel Cohn-Bendit) негира значај 

нечега за што је прије педесет година био спреман изгубити главу, јер је могуће да је 

штафета негирања значаја '68. кренула већ прво јутро након револуције. Сјећам се да је 

Френк Запа (Frank Zappa) знао понављати како је у свијету музике било кудикамо више 

слободе и маште док су се питали старци који ни о музици ни о „укусу младих“ нису знали 

ништа, па су си због тога могли допустити да раде интуитивно и наслијепо, не бринући 

за исходе, не калкулирајући успјехе, дочим су невоље наступиле на дан када су у студио 

пустили дугокосог хипика и прогласили га стручњаком за „дух времена“. 

Ако би се могла написати повијест младости, вјерујем сам да би морала почети 

од „дугог љета љубави“, али сам и прилично сигуран да би морала завршити масакром у 

школи Колумбајн (Columbine) на 20. април 1999, када су два осамнаестогодишњака 

наоружана аутоматским пушкама побила око тридесет својих вршњака, да би потом 

починили самоубиство. Дакле, почела би са добом када се једна генерација побунила 

против понуђених вриједности у том свијету и одбацила их, а завршила би добом када 

се друга генерација затекла у осветничком рату сама са собом, пошто је идеја да се 

наоружаш, уђеш у школу и почнеш пуцати, у Америци од краја деведесетих па до данас, 

постала континуирана пракса. Индикативно је и то да се ова цивилизација младошћу 

бави далеко интензивније него многим другим питањима, но што је још занимљивије, 

значајно рјеђе као биолошком датошћу него као социјалним питањем. Премда ју је 

немогуће заслужити или како било стећи, третира ју се као привилегију, због чега 

постати проблемом било неизбјежно суђено. Али дајте ми, ево, дискурс и методу по којој 

би се неко усудио доказивати повезаност између генерацијске побуне и нагона да се 

властитој генерацији реваншираш крвопролићем. Чак и више од самог „изума 

адолесценције“, особно ми је фасцинантна помисао да је младост успјела застарјети за 

мање од пола стољећа. Но, поставља се питање: како уопште о томе мислити? 

Ако је задатак написати неколико страница о години 1968. у Америци, било би 

неискрено занемарити чињеницу да је потоње значајније обиљежило мене и моју 

генерацију од првога, јер сам о '68. тек недавно понешто чуо, док је „Америка“, шта год та 

ријеч значила, дуго времена била једино за што сам знао, давно прије него што ћу чути 

за „оскудно доба“ или „доба смањених очекивања“. Чини се да човјек који узме писати о 

1968. и човјек који одраста у амбијенту америчку индустрије славе на пријелазу 

миленија не могу припадати истој реалности, камоли бити исте особе, о чему једнако 

свједоче и дрогиране поворке које у зору напуштају фестивале, колико и 

комеморативна атмосфера наших пјесничких вечери, округлих столова, панел-

дискусија, јавних трибина, семинара, конференција и разних других смотри интелекта, 

гдје ја некад говорим о „културном памћењу“, а ти о „политичкој партиципацији“, али 

обојица не знамо ни шта се тиме рекло ни коме. Било би добро да се коначно погледају у 
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очи та два свијета, један, у којем понешто знамо, и други, у којем донекле живимо, 

притом олакшавајуће колико и смијешно, ако је катализатор тога сусрета све ово 

вријеме требала бити само елементарна искрености.

� Оно што знамо је да су шездесете године 20. стољећа у контексту хисторије 

умјетности донијеле премјештање средишта културног живота са старог континента у 

нови свијет, Сједињење Државе, са Њујорком на источној, а Лос Анђелесом на западној 

обали. О такозваној Baby Boom дјеци се говори као о генерацији која се од оне њихових 

родитеља толико разликовала да разумијевање ни по једном питању није било могуће, 

по чему и јесте логично да ће читаво раздобље бити обиљежено духом радикалног 

антитрадиционализма, чије импликације нису заобишле ни књижевно-умјетничку 

сцену. Међу многима, Алан Капров (Allan Kaprow) почетком и Џозеф Кошут ( Joseph 

Kosuth) крајем шездесетих, говоре како сликарство, кипарство, заправо све врсте 

умјетности припадају прошлости, немају свијету више шта понудити, те се њима стога 

не треба даље бавити. У рецептури под насловом How to Make a Happening, Капров 

инсистира на томе да се умјетник не треба бавити формом, јер човјеков ум, сматра он, 

свакако има тенденцију да је у свему уочава и препознаје, „па чему бринути?“. Кошут, с 

друге стране, пише манифест под насловом Art After Philosophy у којем предлаже 

умјетност ослобођену дуга према естетици. Хисторија умјетности као академска 

дисциплина их препознаје као двојицу представника једне умјетничке ере, но њихова 

стајалишта су суштински дијаметрално супротна, стога комплементарна. Капров је 

више пута признавао дуг Џексону Полоку ( Jackson Pollock) и његовој action painting 

концепцији, која је моглa значити било шта, од прољевања канте боје по платну до 

ваљања по истом, али нисам сигуран да ли се икада присјетио Џона Дјуија ( John Dewey), 

америчког филозофа и психолога који је умјетност мислио искључиво у емпиријским 

категоријама, но ипак и као један посебан облик искуства. На трагу основне идеје свих 

авангардних покрета прве половине 20. стољећа, Капров би да умјетност врати животу, 

што у крајње радикалном смислу има значити да ништа, чак ни форма, не смије 

посредовати између живог човјека и живота, чиме смо добили happening као једну врсту 

пара-театра без публике у којем је умјетност потпуно изједначена са оним што смо ти и 

ја за вријеме неког дешавања искусили, било то ходање по аутомобилским гумама или 

напросто сједење на столици. За Џозефa Кошутa, с друге стране, ствари стоје потпуно 

другачије. Као ни Капров, он не вјерује да је умјетности суђено да у пантеону духа 

заувијек столује као „естетски феномен“, с том разликом што је његов захтјев 

поприлично дослован: умјетност нема више шта понудити у домену људског искуства. 

Увјерен да се умјетношћу постаје тако што Марсел Дишам (Marcel Duchamp) покаже 

прстом на писоар, Кошут ће, читајући Ајерову (А. Ј. Ayer) расправу о синтетичким и 

аналитичким судовима a priori/a posteriori, првобитно покренуту Кантовом Критиком 

моћи суђења, закључити да таутологија, као најлогичнија од свих логика, и умјетност 

почивају на истим темељима: не реферирају се ни на што изван себе, потом, „валидност“ 

им се не изводи из емпирије, ergo, умјесто да ти нацртамo столицу, на платну ћемо ти 

написати „столица“, јер умјетност „материјализације концепта“ значи да појам може 

надомјестити искуство гледања, и то без жртава. Теоретичари и умјетници данашњег 

доба (што значи исту ствар) одбијају Капровљевом гешталтистичком поимању збиље 

поставити питање, под претпоставком да је опажај форме у свему и било чему 
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неизбјежан, зашто би ипак било свеједно о каквој форми је ријеч? Односно, Кошуту, ако 

се његова перенијално концептуална умјетност никада не изводи из искуства нити се 

искуству обраћа, зашто му је потребно да аргументе у прилог својим тезама потпомаже, 

рецимо, опсервацијама да је телевизија, оним што нуди човјековом искуству, напросто 

избацила сликарсво из игре? 

� Ако се све у хисторији дешава први пут као трагедија, а идући као фарса, у 

хисторији умјетности би судбина свим стварима била та да се рађају као побуна а умиру 

као институција. Заиста је једно од интересантијих питања то како је од нечега, што је 

обећавало раскрстити са свим конвенцијама, погазити све стандарде и разријешити нас 

свих дугова према традицији, настала дјелатност духовно конзервативнија од просјечне 

религијске секте. И сама помисао да се један такав, молим лијепо, концепт доведе у 

питање није ништа друго него светогрдна, а онај ко се усуди све те, наиме, експерименте 

оцијенити неуспјешнима, имати ће прилику упознати инквизиторску страну ове догме 

која се назива савременом умјетношћу у 21. стољећу. Како уосталом другачије објаснити 

да је кустос, у суштини конзерватор, постао у том свијету једини који има право бавити 

се идејама, него тиме да, заправо, живимо у добу када умјетност посвуда објављује рат 

предрасудама, не би ли се спасила од спознаје да је и сама постала једна. Барем 

освијестити да је Кошут-Капровљев програм за умјетност свога времена у 21. стољећу 

постао неупитан онолико колико је то био Аристотелов ауторитет за средњовјековну 

сколастику, био би почетак размишљања о излазу из ове слијепе улице на крижању 

двију странпутица, гдје је умјетност или исто што и шетња парком или исто што и 

аналитичка пропозиција која сав свој смисао црпи из властитих појмова. Није ни чудно 

да се у нашим галеријама, позориштима, на бијеналима и фестивалима већ деценијама 

углавном бавимо извођењем умјетности из њене властите дефиниције, и с разлогом 

неуспјешно, јер између умјетности и простог боравка у неком простору не видимо 

никакву разлику, нити бисмо је били у стању доказати, када бисмо је угледали. Надаље, 

како објаснити данашњег двадесетогодишњака који на том тржишту идеја осване са 

концептом, не толико ни застарјелим колико баш истим оним с којим је његов духовни 

претеча шездесетих година скандализирао културну јавност у Америци, и то ако је, 

притом, у питању свијет гдје је иновативност први и посљедњи критериј? На дјелу је или 

конзервативност по увјерењу или заборав по незнању. Но, зашто не и конзервативизам 

под заставом заборава? Ето идеје! Ти, који ствари држиш у вакууму непромјењивости и 

проглашаваш их невиђеним јер си заборавио да су се догодиле, практично си утјеловио 

сву трагикомику човјека који пати од амнезије и пошто не препознаје људе који га на 

улици поздрављају – умишља да је славан. 

� Написати, што се тиче мене барем, било шта о 1968. години, њеним културним, 

друштвено-политичким и духовним дометима и реперкусијама, без узимања у обзир 

овог обрата који се, мимо свачијих очекивања, догађа данас, било би неправедно и 

према прошлости и према будућности. Славити прољеће контракултуралног, за друге, 

опет, поп-културалног генерацијског идиома у музици, у филму, у умјетности и 

књижевности, без очитовања по питању данашње оскудице у свему наведеном, за мене 

особно је питање требам ли се осудити на носталгију за нечим што ми се није догодило 

или ћу покушати размишљати о томе како да се ријешим наслијеђа оних остварених 

снова шездесетих којих се „генерација љубави“, по свему судећи, одавно одрекла. 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Одабиром првог, имао бих много за рећи о пјесничком мотиву сумрака у Морисоновим 

(Morrison) текстовима, потом о томе да у много бољој адаптацији Диланове (Dylan) 

пјесме, са очигледним референцама на лудило вијетнамског рата, Хендриксове 

(Hendrix) гитаре звуче као пропелери, етц. Дало би се говорити и о томе како би rock 'n' 

roll био технички немогућ без иновација које су, као уосталом и у случају интернета, 

произашле из лабораторија војне индустрије. Плодоносније је, ипак, а да не кажем 

искреније, настојати мислити синкроницитет који постоји као мистериозна спона 

између бившег хипика у садашњем одијелу на врху хијерахије корпоративне пирамиде 

хаоса и посљедње три протекле декаде у којима се не почиње од књижевности, не 

почиње од умјетности, не почиње од филма и не почиње од музике, него од травестије 

свега тога заједно, а за увјерљиву надвећину данашњих „младих“ значи и живот без 

књижевности, без умјетности, без филмова и без музикe. 

� Не постоји омладинска култура у 21. стољећу. Додао бих да не постоји више, јер 

сам сигуран да је средином прошлог вијека постојала, наставши као неочекиван 

хисторијски и културолошки преседан онда када су, по Маркcу, задовољени одређени 

материјални увјети или када се дух, вративши се себи, самоспознао по Хегелу, у револту 

студента који баца камење на полицију или у венама уживаоца опијума на архетипској 

ливади, што су углавном елементи културе шездесетих по којима се данас од јучер не 

разликује превише, будући да нешто рецентнија псеудо-кокаинска слика свијета на 

адреналинској парадигми брзине и екстремних „спортова“ дозвољава рециклажу 

хисторијских стилова, цитирање сценографије и свог попратног декора потребног за 

адекватну симулацију живота, било кад и било гдје. Ако смо рођени у згради која се 

урушава посљедних двјесто година, јасно је да можемо рачунати да се на једном од 

спратова може медитативно левитирати у зраку, али не постоји омладинска култура у 

овом добу јер постоје индустрије које, каже се, „таргетирају“ широке масе конзумената 

одређене доби, а што се више приближавамо трећој деценији новог миленија, све је 

јасније да их не занима ништа старије од дванеаест година. Поп-индустрија у 21. 

стољећу, као легитимни насљедник детронизације елитизма у култури шездесетих 

година, данас је ритам по којем плеше образовни систем од предшколског доба до 

доктората honoris causa. Да се за генерацијску побуну не би морало чекати пунољетство, 

индустрија је омогућила свим легионарима „војске најјаче“ да у рекордном року 

направе завидну каријеру, тако да до Морисонових, Џоплининих ( Joplin) и Кобејнових 

(Cobain) година могу стићи умријети и од алкохола и од дроге, а у горем случају изгубити 

све богатство које су преко ноћи стекли. Да је Шпенглерова (Spengler) систематичност 

толерирала смисао за хумор, идеја органског старења културе би, поред умора, болести 

и коначне смрти, имплицирала и аспект подјетињења. Гдје звук и слика требају на чула 

дјеловати сразмјерно вриједности коју вјештачки шећери имају у ендокринолошком 

контексту, све што се може рећи о овом свијету као лунапарку није много више од једне 

теорије шаренила, па на сваког од тих свећеника забаве, који имају концесију на 

обликовање свачијег дјетињства, по један Жан-Франсоа да ти објасни како је 

постмодерна уствари само један нови однос према знању. Пристајем да је одвећ 

очигледно да се хисторија човјечанства, у свим њеним главним и подземним токовима, 

конципирала, мислила и састављала у складу са назови некаквим принципом 

озбиљности, чија је основна претпоставка да се у времену свијета не догађа ништа осим 
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неизбјежан, зашто би ипак било свеједно о каквој форми је ријеч? Односно, Кошуту, ако 

се његова перенијално концептуална умјетност никада не изводи из искуства нити се 

искуству обраћа, зашто му је потребно да аргументе у прилог својим тезама потпомаже, 

рецимо, опсервацијама да је телевизија, оним што нуди човјековом искуству, напросто 

избацила сликарсво из игре? 

� Ако се све у хисторији дешава први пут као трагедија, а идући као фарса, у 

хисторији умјетности би судбина свим стварима била та да се рађају као побуна а умиру 

као институција. Заиста је једно од интересантијих питања то како је од нечега, што је 

обећавало раскрстити са свим конвенцијама, погазити све стандарде и разријешити нас 

свих дугова према традицији, настала дјелатност духовно конзервативнија од просјечне 

религијске секте. И сама помисао да се један такав, молим лијепо, концепт доведе у 

питање није ништа друго него светогрдна, а онај ко се усуди све те, наиме, експерименте 

оцијенити неуспјешнима, имати ће прилику упознати инквизиторску страну ове догме 

која се назива савременом умјетношћу у 21. стољећу. Како уосталом другачије објаснити 

да је кустос, у суштини конзерватор, постао у том свијету једини који има право бавити 

се идејама, него тиме да, заправо, живимо у добу када умјетност посвуда објављује рат 

предрасудама, не би ли се спасила од спознаје да је и сама постала једна. Барем 

освијестити да је Кошут-Капровљев програм за умјетност свога времена у 21. стољећу 

постао неупитан онолико колико је то био Аристотелов ауторитет за средњовјековну 

сколастику, био би почетак размишљања о излазу из ове слијепе улице на крижању 

двију странпутица, гдје је умјетност или исто што и шетња парком или исто што и 

аналитичка пропозиција која сав свој смисао црпи из властитих појмова. Није ни чудно 

да се у нашим галеријама, позориштима, на бијеналима и фестивалима већ деценијама 

углавном бавимо извођењем умјетности из њене властите дефиниције, и с разлогом 

неуспјешно, јер између умјетности и простог боравка у неком простору не видимо 

никакву разлику, нити бисмо је били у стању доказати, када бисмо је угледали. Надаље, 

како објаснити данашњег двадесетогодишњака који на том тржишту идеја осване са 

концептом, не толико ни застарјелим колико баш истим оним с којим је његов духовни 

претеча шездесетих година скандализирао културну јавност у Америци, и то ако је, 

притом, у питању свијет гдје је иновативност први и посљедњи критериј? На дјелу је или 

конзервативност по увјерењу или заборав по незнању. Но, зашто не и конзервативизам 

под заставом заборава? Ето идеје! Ти, који ствари држиш у вакууму непромјењивости и 

проглашаваш их невиђеним јер си заборавио да су се догодиле, практично си утјеловио 

сву трагикомику човјека који пати од амнезије и пошто не препознаје људе који га на 

улици поздрављају – умишља да је славан. 

� Написати, што се тиче мене барем, било шта о 1968. години, њеним културним, 

друштвено-политичким и духовним дометима и реперкусијама, без узимања у обзир 

овог обрата који се, мимо свачијих очекивања, догађа данас, било би неправедно и 

према прошлости и према будућности. Славити прољеће контракултуралног, за друге, 

опет, поп-културалног генерацијског идиома у музици, у филму, у умјетности и 

књижевности, без очитовања по питању данашње оскудице у свему наведеном, за мене 

особно је питање требам ли се осудити на носталгију за нечим што ми се није догодило 

или ћу покушати размишљати о томе како да се ријешим наслијеђа оних остварених 

снова шездесетих којих се „генерација љубави“, по свему судећи, одавно одрекла. 

Јубилеји и годишњице - Дуга сјенка ‘68.

Одабиром првог, имао бих много за рећи о пјесничком мотиву сумрака у Морисоновим 

(Morrison) текстовима, потом о томе да у много бољој адаптацији Диланове (Dylan) 

пјесме, са очигледним референцама на лудило вијетнамског рата, Хендриксове 

(Hendrix) гитаре звуче као пропелери, етц. Дало би се говорити и о томе како би rock 'n' 

roll био технички немогућ без иновација које су, као уосталом и у случају интернета, 

произашле из лабораторија војне индустрије. Плодоносније је, ипак, а да не кажем 

искреније, настојати мислити синкроницитет који постоји као мистериозна спона 

између бившег хипика у садашњем одијелу на врху хијерахије корпоративне пирамиде 

хаоса и посљедње три протекле декаде у којима се не почиње од књижевности, не 

почиње од умјетности, не почиње од филма и не почиње од музике, него од травестије 

свега тога заједно, а за увјерљиву надвећину данашњих „младих“ значи и живот без 

књижевности, без умјетности, без филмова и без музикe. 

� Не постоји омладинска култура у 21. стољећу. Додао бих да не постоји више, јер 

сам сигуран да је средином прошлог вијека постојала, наставши као неочекиван 

хисторијски и културолошки преседан онда када су, по Маркcу, задовољени одређени 

материјални увјети или када се дух, вративши се себи, самоспознао по Хегелу, у револту 

студента који баца камење на полицију или у венама уживаоца опијума на архетипској 

ливади, што су углавном елементи културе шездесетих по којима се данас од јучер не 

разликује превише, будући да нешто рецентнија псеудо-кокаинска слика свијета на 

адреналинској парадигми брзине и екстремних „спортова“ дозвољава рециклажу 

хисторијских стилова, цитирање сценографије и свог попратног декора потребног за 

адекватну симулацију живота, било кад и било гдје. Ако смо рођени у згради која се 

урушава посљедних двјесто година, јасно је да можемо рачунати да се на једном од 

спратова може медитативно левитирати у зраку, али не постоји омладинска култура у 

овом добу јер постоје индустрије које, каже се, „таргетирају“ широке масе конзумената 

одређене доби, а што се више приближавамо трећој деценији новог миленија, све је 

јасније да их не занима ништа старије од дванеаест година. Поп-индустрија у 21. 

стољећу, као легитимни насљедник детронизације елитизма у култури шездесетих 

година, данас је ритам по којем плеше образовни систем од предшколског доба до 

доктората honoris causa. Да се за генерацијску побуну не би морало чекати пунољетство, 

индустрија је омогућила свим легионарима „војске најјаче“ да у рекордном року 

направе завидну каријеру, тако да до Морисонових, Џоплининих ( Joplin) и Кобејнових 

(Cobain) година могу стићи умријети и од алкохола и од дроге, а у горем случају изгубити 

све богатство које су преко ноћи стекли. Да је Шпенглерова (Spengler) систематичност 

толерирала смисао за хумор, идеја органског старења културе би, поред умора, болести 

и коначне смрти, имплицирала и аспект подјетињења. Гдје звук и слика требају на чула 

дјеловати сразмјерно вриједности коју вјештачки шећери имају у ендокринолошком 

контексту, све што се може рећи о овом свијету као лунапарку није много више од једне 

теорије шаренила, па на сваког од тих свећеника забаве, који имају концесију на 

обликовање свачијег дјетињства, по један Жан-Франсоа да ти објасни како је 

постмодерна уствари само један нови однос према знању. Пристајем да је одвећ 

очигледно да се хисторија човјечанства, у свим њеним главним и подземним токовима, 

конципирала, мислила и састављала у складу са назови некаквим принципом 

озбиљности, чија је основна претпоставка да се у времену свијета не догађа ништа осим 
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оног што је, како се данас преферира рећи, репрезентативно. По истој логици је 1977. у 

међузвјездана пространства одаслана „порука у боци“, заправо снимак класичних 

композиција од Ј. С. Баха ( J. S. Bach) до И. Стравинског (Stravinsky), нека увесељава 

празнине универзума док је не пронађе неки интелигентан облик живота који би из тога 

могао о нама докучити све, но ипак не баш све, јер је понуђен само узорак који је 

репрезентативан. Сада, ако је велики понос цивилизације 21. стољећа по имену 

интернет један незамисливо габаритан репозиториј, у којем пет милијарди душа 

свакодневно исписује све своје, од политичких ставова па до интимних страхова и 

еротских преференција, не знам која би будућа хисториографија или наука уопште 

одољела искушењу да на грађи из те архиве промишља човјечанство, па чак и по цијену 

жртвовања озбиљности, и властите и свога предмета. 

� А поп-индустрија, или кад већ инсистирате „поп-култура“, могла би бити 

интригантна област за знанствено-културолошку знатижељу, но само када бисмо барем 

знали шта је то што поп-културом називамо. Поп и популарно су од латинског populus, 

(populi, m.) што ће рећи да би популарна култура требала бити исто што и народна 

култура, па би Хендрикс био народни пјевач, као и његов претеча, апостол фолка, Боб 

Дилан, а ко би пожелио на таквим предумишљајима преиспитивати своје одушевљење 

и једним и другим, поготово кад нису „народи“ у општенародном ни у плебисцитарном 

смислу ријечи произвели ни првог ни другог. Интуитивно ми се чини да би поп-култура 

могла бити оно што хисторији умјетности и књижевности онемогућава да се баве 

Мориссоном и групом The Doors, али и оно што је спријечило MTV да икада издвоји 

вријеме за емисију о Вилијему Блејку (William Blake) или Фридриху Ничеу (Friedrich 

Nietzsche). Прекомплицирано је, знате, кроз кључаоницу врата перцепције 

кријумчарити робу за којом тржиште упорно не осјећа потражњу. 

Добро. Онда, „Елитна култура“, коју су дискурс-махери савремених књижевних 

теорија великодушно колико и наводно деконструирали за сва времена, била би оно што 

Фреду Балинџеру (Fred Ballinger) из филма Youth, Паола Сорентина (Paolo Sorenttino), не 

допушта да остари и умре спокојан у старачком дому на висоравнима швицарских Алпи. 

„Levity“, што ми донекле тачно преводимо као лакоумност или индоленцију, а што заправо 

значи недостатак воље да се битна ствар узме за озбиљно, за Балинџерa je „неодољиво 

искушење“, такођер и „перверзија“, и то која му је читаву композиторску каријеру бацила 

под сјенку неколико радијских хитова, такозваних „једноставних пјесама“, што их је 

написао, не због пара, не због славе, него из њему самом неразумљивих побуда. Мислим 

да је бриљантна досјетка филму, који се бави компромисима као управо перверзним 

уживањем у самоиздаји, дати име – младост. Компромис је перверзија, Гомбровичу 

(Gombrowiz) је било јасно да је и младост управо један перверзан термин, најперверзнији 

у репертоару порнографских трансгресија. Када је, dakle, у питању судбина великих 

ствари сви смо дубоко у подсвијести некакви политичари са фигом у џепу, на крај срца 

малодушни доколичари, а у стомаку самољубиво прагматични, па на крају дана 

резонујемо овако: „све то стоји, али схватате ли ви шта би за мене или за моју афирмацију 

(што је, да се не лажемо, једно те исто) значило ако би цивилизација уистину превазишла 

умјетност, књижевност, дух, културу и све то узвишено као реалне могућности“. Пошто 

радије не бисмо били досљедни шпенгелровци и пошто не вјерујемо у културни 

детерминизам по укусу дотичнога, него нам је далеко дража помисао да у свему увијек 
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пресуђује одлука конкретног човјека, податак о годиштима људи који су потписали ово 

што данас живимо био би први корак до просвјетљења. Као лојални баштиници 

рационализма, ни у чему не уживамо више него у дистанцирању од самих себе, па је 

појам „релативистичке етике“ пресиромашан да опише духовну ситуацију човјека који од 

самога себе очекује да властити живот живи као да је туђи. 

� То што свијет универзитетске памети и свијет улице нису никада више не знали 

један за другога, очигледно не погодује слободоумости генерација што долазе. Сви смо 

се затекли затекнутима конзервативношћу младих и њиховом инфантилном 

наклоношћу према идејама које у том искуственом видокругу не могу бити ништа друго 

него пуке апстракције, а притом превиђамо лекцију коју су и идеолози популизма и 

инжињери популарности давно и врло добро научили: укус маса је увијек 

конзервативан, па свеједно ради ли се ради о сезонској музици или о хисторијском 

ревизионизму. А понављам, оквир масовне индустрије, у који стану и музички трендови 

и blockbuster кинематографија и туризам и тржиште техно-иновација i industrija brze 

hrane и десетине хиљада спортских канала и теорије завјере и конзумеристичка 

хистерија и повампирење фашизма у 21. стољећу – то је једини оквир који је понуђен. 

Тиме свакако није речено ништа ново, ali je депримирајућа помисао да тај оквир изнова 

успоставља и тврдоглаво брани некакав уредник, некакав продуцент, читава једна 

постројба opinion makera, trendsettera, stakeholdera, influencera, или коначно било каква 

инстанца на позицији одлучивања, што одлуке у које не вјерује доноси под 

претпоставком да су наметнуте објективним укусом публике, која у том ланцу наводне 

неминовности не зна ни за шта друго до за оно што јој је сервирано. По томе је 

конформизам у свјетоназорском погледу много више једна фаталистичка филозофија 

постојања него хедонистичко наслађивање. 

У подземљима цивилизације, на маргини маргине, с друге, оностране стране, 

homme de lettres живи и уздише као да под прозорима још увијек пјевају трубадури, а смс-

поезија би требала бити логична еволуција љубавног писма кроз стољећа. Нараштај 

који има све предиспозиције да се побрине за заборав, визионари краткога даха и 

конзервативци још краћег памћења, млади трећег миленија и метадонског осјећања 

свијета, окцидентално-скептични по наслијеђу, у недостатку страсти и вишку 

неспособности да деликатност ситуације озбиљно схвате, познају само два, једно 

пасивно и друго активно стање – незапосленост и запосленост – а период између та два 

стања би био оно што се назива њиховом младошћу. Homme de lettres, на сву срећу, има 

рјешење и оно се назива: континуитет! Не, културно памћење! Не, приговара 

националист, какви континуитети, какво памћење; ефикасније је вратити се управо 

тамо одакле смо дошли! Jер за разлику од времешног дендија чије је вријеме прошло, за 

националисту је култура вријеме које је прошлост, и то апсолутна, херојско доба, златни 

вијек, дани славе, неупитно раздобље и раздобље неупитности, и сви пројекти у култури 

требају имати функцију времеплова, а редовним седмичним обиласцима наше 

монументалне прошлости би духовно биће нације процвјетало у року док си рекао 

„ренесанса“! 

� Али не требају нама ни свјетионици прошлости нити прошлост као идеал. 

Окренимо се будућности, будимо реални, инвестирајмо! Младост, то је социјални 
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оног што је, како се данас преферира рећи, репрезентативно. По истој логици је 1977. у 

међузвјездана пространства одаслана „порука у боци“, заправо снимак класичних 

композиција од Ј. С. Баха ( J. S. Bach) до И. Стравинског (Stravinsky), нека увесељава 

празнине универзума док је не пронађе неки интелигентан облик живота који би из тога 

могао о нама докучити све, но ипак не баш све, јер је понуђен само узорак који је 

репрезентативан. Сада, ако је велики понос цивилизације 21. стољећа по имену 

интернет један незамисливо габаритан репозиториј, у којем пет милијарди душа 

свакодневно исписује све своје, од политичких ставова па до интимних страхова и 

еротских преференција, не знам која би будућа хисториографија или наука уопште 

одољела искушењу да на грађи из те архиве промишља човјечанство, па чак и по цијену 

жртвовања озбиљности, и властите и свога предмета. 

� А поп-индустрија, или кад већ инсистирате „поп-култура“, могла би бити 

интригантна област за знанствено-културолошку знатижељу, но само када бисмо барем 

знали шта је то што поп-културом називамо. Поп и популарно су од латинског populus, 

(populi, m.) што ће рећи да би популарна култура требала бити исто што и народна 

култура, па би Хендрикс био народни пјевач, као и његов претеча, апостол фолка, Боб 

Дилан, а ко би пожелио на таквим предумишљајима преиспитивати своје одушевљење 

и једним и другим, поготово кад нису „народи“ у општенародном ни у плебисцитарном 

смислу ријечи произвели ни првог ни другог. Интуитивно ми се чини да би поп-култура 

могла бити оно што хисторији умјетности и књижевности онемогућава да се баве 

Мориссоном и групом The Doors, али и оно што је спријечило MTV да икада издвоји 

вријеме за емисију о Вилијему Блејку (William Blake) или Фридриху Ничеу (Friedrich 

Nietzsche). Прекомплицирано је, знате, кроз кључаоницу врата перцепције 

кријумчарити робу за којом тржиште упорно не осјећа потражњу. 

Добро. Онда, „Елитна култура“, коју су дискурс-махери савремених књижевних 

теорија великодушно колико и наводно деконструирали за сва времена, била би оно што 

Фреду Балинџеру (Fred Ballinger) из филма Youth, Паола Сорентина (Paolo Sorenttino), не 

допушта да остари и умре спокојан у старачком дому на висоравнима швицарских Алпи. 

„Levity“, што ми донекле тачно преводимо као лакоумност или индоленцију, а што заправо 

значи недостатак воље да се битна ствар узме за озбиљно, за Балинџерa je „неодољиво 

искушење“, такођер и „перверзија“, и то која му је читаву композиторску каријеру бацила 

под сјенку неколико радијских хитова, такозваних „једноставних пјесама“, што их је 

написао, не због пара, не због славе, него из њему самом неразумљивих побуда. Мислим 

да је бриљантна досјетка филму, који се бави компромисима као управо перверзним 

уживањем у самоиздаји, дати име – младост. Компромис је перверзија, Гомбровичу 

(Gombrowiz) је било јасно да је и младост управо један перверзан термин, најперверзнији 

у репертоару порнографских трансгресија. Када је, dakle, у питању судбина великих 

ствари сви смо дубоко у подсвијести некакви политичари са фигом у џепу, на крај срца 

малодушни доколичари, а у стомаку самољубиво прагматични, па на крају дана 

резонујемо овако: „све то стоји, али схватате ли ви шта би за мене или за моју афирмацију 

(што је, да се не лажемо, једно те исто) значило ако би цивилизација уистину превазишла 

умјетност, књижевност, дух, културу и све то узвишено као реалне могућности“. Пошто 

радије не бисмо били досљедни шпенгелровци и пошто не вјерујемо у културни 

детерминизам по укусу дотичнога, него нам је далеко дража помисао да у свему увијек 
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пресуђује одлука конкретног човјека, податак о годиштима људи који су потписали ово 

што данас живимо био би први корак до просвјетљења. Као лојални баштиници 

рационализма, ни у чему не уживамо више него у дистанцирању од самих себе, па је 

појам „релативистичке етике“ пресиромашан да опише духовну ситуацију човјека који од 

самога себе очекује да властити живот живи као да је туђи. 

� То што свијет универзитетске памети и свијет улице нису никада више не знали 

један за другога, очигледно не погодује слободоумости генерација што долазе. Сви смо 

се затекли затекнутима конзервативношћу младих и њиховом инфантилном 

наклоношћу према идејама које у том искуственом видокругу не могу бити ништа друго 

него пуке апстракције, а притом превиђамо лекцију коју су и идеолози популизма и 

инжињери популарности давно и врло добро научили: укус маса је увијек 

конзервативан, па свеједно ради ли се ради о сезонској музици или о хисторијском 

ревизионизму. А понављам, оквир масовне индустрије, у који стану и музички трендови 

и blockbuster кинематографија и туризам и тржиште техно-иновација i industrija brze 

hrane и десетине хиљада спортских канала и теорије завјере и конзумеристичка 

хистерија и повампирење фашизма у 21. стољећу – то је једини оквир који је понуђен. 

Тиме свакако није речено ништа ново, ali je депримирајућа помисао да тај оквир изнова 

успоставља и тврдоглаво брани некакав уредник, некакав продуцент, читава једна 

постројба opinion makera, trendsettera, stakeholdera, influencera, или коначно било каква 

инстанца на позицији одлучивања, што одлуке у које не вјерује доноси под 

претпоставком да су наметнуте објективним укусом публике, која у том ланцу наводне 

неминовности не зна ни за шта друго до за оно што јој је сервирано. По томе је 

конформизам у свјетоназорском погледу много више једна фаталистичка филозофија 

постојања него хедонистичко наслађивање. 

У подземљима цивилизације, на маргини маргине, с друге, оностране стране, 

homme de lettres живи и уздише као да под прозорима још увијек пјевају трубадури, а смс-

поезија би требала бити логична еволуција љубавног писма кроз стољећа. Нараштај 

који има све предиспозиције да се побрине за заборав, визионари краткога даха и 

конзервативци још краћег памћења, млади трећег миленија и метадонског осјећања 

свијета, окцидентално-скептични по наслијеђу, у недостатку страсти и вишку 

неспособности да деликатност ситуације озбиљно схвате, познају само два, једно 

пасивно и друго активно стање – незапосленост и запосленост – а период између та два 

стања би био оно што се назива њиховом младошћу. Homme de lettres, на сву срећу, има 

рјешење и оно се назива: континуитет! Не, културно памћење! Не, приговара 

националист, какви континуитети, какво памћење; ефикасније је вратити се управо 

тамо одакле смо дошли! Jер за разлику од времешног дендија чије је вријеме прошло, за 

националисту је култура вријеме које је прошлост, и то апсолутна, херојско доба, златни 

вијек, дани славе, неупитно раздобље и раздобље неупитности, и сви пројекти у култури 

требају имати функцију времеплова, а редовним седмичним обиласцима наше 

монументалне прошлости би духовно биће нације процвјетало у року док си рекао 

„ренесанса“! 

� Али не требају нама ни свјетионици прошлости нити прошлост као идеал. 

Окренимо се будућности, будимо реални, инвестирајмо! Младост, то је социјални 
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капитал! Је ли вама уопште јасно на чему почива привреда, пита технолиберал, на које 

гориво раде државни апарати, пензиони систем и фармацеутска индустрија, да све то 

захтјева један та-на-ни баланс између луксуза лијености и цјеложивотног рада до 

изнемоглости! Све то кошта и све то неко плаћа, па зато адаптирајмо коначно те наше 

образовне системе објективним потребама тржишта па посвједочимо сви скупа како се 

примају плодови наше визије по расадницима силицијских долина широм планете 

Земље, али нажалост немамо времена да сад улазимо у то зашто цивилизација која ће 

почивати на Декларацији о људским правима (а има да почива!) и поштивању истих (и 

боме на поштивању истих!) мора искључивати оно што се назива хуманистичким 

знаностима, јер будућност глобалног друштва и оствареног сна о човјеку као орнаменту 

у царству питања од практичне нарави је – пред вратима! DJ-еви ће му компоновати 

химну, hip-hoperi ће је отпјевати, koreografija će biti квијетистичко слијегање раменима, а 

homme de lettres ће написати текст! Homme de lettres, сједи, пиши, рок за апликацију 

пројеката на тендерима будућности је до сутра, пожури!, трчи!, буди храбар!, пази 

снајпер! обавијести медије!, не гледај уназад!, ти си тај!, свијет је твој иако не знам човјека 

који га је продао, али неко га је, по законима понуде и потражње, сигурно морао купити, 

па шта сад? 

Зар вам није читаво 20. стољеће јасно доказало да смо у стању створити пакао и 

као визионари и као чиновници, па шта нам онда преостаје него да га подгријавамо као 

незаинтересирани посматрачи? Зар нам све те ваше иконе 20. стољећа, укључујући и 

сву ту размажену дјецу која за лаптопима контемплирају пријевремену смрт, не 

сугерирају да је од „пропустити младост“ једино горе преживјети је. Јесмо ли ми криви 

што је маринац Тревис Бикл (Travis Bickle) за вријеме службе у Виjетнаму начуо да се код 

куће догодила „сексуална револуција“, да би умјесто друштва излијеченог оргазмима 

затекао опскурна кина са пројекцијама филмова за одрасле, а умјесто LSD-утопије, 

хипике који за кеш могу завршити све врсте дрога и набавити све врсте оружја? 

Побјесњелих пуковника попут оних из Кјубрикових (Kubrick) или Кополиних (Coppola) 

филмова, који ће урлати да си толико „ружан да би могао проћи за комад модерне 

умјетности“, или ће наредити да се током спаљивања села напалмом паралелно одвија 

такмичење у сурфању, и све то у име заштите наших „драгоцјених тјелесних текућина“ – 

тога у свим црно-бијелим хисторијама, па и оним шареним, има напретек, и ми вам у 

сваком случају можемо сложити један свеобухватан и пан-инклузиван рат на свим 

локацијама диљем свијета истовремено, чим вам дојади да живите у пост-хисторијском 

добу у којем се више ништа уистину важно нема за догодити. Та понуда ће, с наше 

стране, увијек бити на столу. Зашто? Ево нас, сви на окупу, тријезни конквистадори на 

пустом острву напретка и живот без илузија – у свијету у којем је пала бомба да бисмо се 

углавном бавили како бити идеално мршав у року од двије седмице, толика озбиљност 

је у сваком случају без повода! Молим лијепо, није ли вам лик по имену „шаљивџија“ из 

филма Full Metal Jacket рекао све тиме што је око врата носио „peace“ симбол а на кациги 

написао „born to kill“? А након што вам је поп адвентистичких деведесетих објелоданио 

да се смисао свих ријечи којима људска врста располаже може без проблема игнорисати 

у корист плесања дуго у ноћ, зар сте стварно вјеровали да се појам нелагоде у култури 

неће почети односити на нешто површније од потиснутог несвјесног? 

Као што технократима фактор звани „човјек“ ствара проблеме за најелегантније 
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рјешење свих једначина прогреса, тако исто homme de lettres одбија узети у обзир 

датости времена у којем се затекао. Он јесте освијестио, заиста јесте, колико немогуће је 

писати пред чињеницом званом Аушвиц и свим другим по ужасу сродним чињеницама 

20. стољећа, но ипак знајући да ће његово самоодрицање ту бити достојанствено. Када 

је, међутим, ријеч о свакодневним трећемиленијским светковинама нихилизма, он се 

не одриче ни једног од својих комодитета, па ни чуђења над тиме да га више нико не 

узима за озбиљно, јер једино тако се да живјети и дјеловати као да све око тебе 

наговјештава скору ренесансу. Он би и као декадент могао живјети принципијелно, 

узимајући апокалипсу за претпоставку сваке минуте проведене на Земљи, само када 

она не би значила ову накарадну вјечност састављену од бесконачног броја кич-

свакодневница, пошто би од овог бесмисленог брбљања ни о чему било пуно 

достојанственије да свијет каже своју посљедњу ријеч, па био то „банг!“ или „јецај“. 

Овако је он свима онима, који мисле да свијета није било прије њиховог рођења, 

алтернатива једино по томе што живи као да након њега свијет неће потрајати дуже 

него што је потребно да га се сахрани. Овако, oн окупља око себе „младост“, приповиједа 

им о вриједностима усред свијета гдје се нешто зна једино о цијенама, проспекте 

запошљавања им преиспитује перспективом носталгије, а своју ученост проглашава 

путоказом као да се све што смо кроз хисторију икада сазнали о било чему одједном и 

преко ноћи није нашло на клацкалици између нуклераног blitzkriega и постепеног 

обесмишљавања свега. То као да, у стратешком партнерству са национал-шовинистом 

за двадесет и прво стољеће и либерал-технократом за двадесет и четврто – то ради 

homme de lettres, будући му је удобније игнорисати темељно питање с којим се суочава 

„младост након '68.“. Послије свега што је плима баналности у општој хисторији глупости 

избацила на површину, свега што је прошло испод радара сваког дискурса и преживјело 

испод разине сваког мишљења, свега што су имали значити фанатизми кул генерације и 

свега осталог што у свему томе није значило ама баш ништа: како свијет, живот и смрт, и 

коначно себе, поновно схватити озбиљно? Под условом да одговор на такво питање 

уопште постоји, једино потпуна искреност би била позвана да га чује. 
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капитал! Је ли вама уопште јасно на чему почива привреда, пита технолиберал, на које 

гориво раде државни апарати, пензиони систем и фармацеутска индустрија, да све то 

захтјева један та-на-ни баланс између луксуза лијености и цјеложивотног рада до 

изнемоглости! Све то кошта и све то неко плаћа, па зато адаптирајмо коначно те наше 

образовне системе објективним потребама тржишта па посвједочимо сви скупа како се 

примају плодови наше визије по расадницима силицијских долина широм планете 

Земље, али нажалост немамо времена да сад улазимо у то зашто цивилизација која ће 

почивати на Декларацији о људским правима (а има да почива!) и поштивању истих (и 

боме на поштивању истих!) мора искључивати оно што се назива хуманистичким 

знаностима, јер будућност глобалног друштва и оствареног сна о човјеку као орнаменту 

у царству питања од практичне нарави је – пред вратима! DJ-еви ће му компоновати 

химну, hip-hoperi ће је отпјевати, koreografija će biti квијетистичко слијегање раменима, а 

homme de lettres ће написати текст! Homme de lettres, сједи, пиши, рок за апликацију 

пројеката на тендерима будућности је до сутра, пожури!, трчи!, буди храбар!, пази 

снајпер! обавијести медије!, не гледај уназад!, ти си тај!, свијет је твој иако не знам човјека 

који га је продао, али неко га је, по законима понуде и потражње, сигурно морао купити, 

па шта сад? 

Зар вам није читаво 20. стољеће јасно доказало да смо у стању створити пакао и 

као визионари и као чиновници, па шта нам онда преостаје него да га подгријавамо као 

незаинтересирани посматрачи? Зар нам све те ваше иконе 20. стољећа, укључујући и 

сву ту размажену дјецу која за лаптопима контемплирају пријевремену смрт, не 

сугерирају да је од „пропустити младост“ једино горе преживјети је. Јесмо ли ми криви 

што је маринац Тревис Бикл (Travis Bickle) за вријеме службе у Виjетнаму начуо да се код 

куће догодила „сексуална револуција“, да би умјесто друштва излијеченог оргазмима 

затекао опскурна кина са пројекцијама филмова за одрасле, а умјесто LSD-утопије, 

хипике који за кеш могу завршити све врсте дрога и набавити све врсте оружја? 

Побјесњелих пуковника попут оних из Кјубрикових (Kubrick) или Кополиних (Coppola) 

филмова, који ће урлати да си толико „ружан да би могао проћи за комад модерне 

умјетности“, или ће наредити да се током спаљивања села напалмом паралелно одвија 

такмичење у сурфању, и све то у име заштите наших „драгоцјених тјелесних текућина“ – 

тога у свим црно-бијелим хисторијама, па и оним шареним, има напретек, и ми вам у 

сваком случају можемо сложити један свеобухватан и пан-инклузиван рат на свим 

локацијама диљем свијета истовремено, чим вам дојади да живите у пост-хисторијском 

добу у којем се више ништа уистину важно нема за догодити. Та понуда ће, с наше 

стране, увијек бити на столу. Зашто? Ево нас, сви на окупу, тријезни конквистадори на 

пустом острву напретка и живот без илузија – у свијету у којем је пала бомба да бисмо се 

углавном бавили како бити идеално мршав у року од двије седмице, толика озбиљност 

је у сваком случају без повода! Молим лијепо, није ли вам лик по имену „шаљивџија“ из 

филма Full Metal Jacket рекао све тиме што је око врата носио „peace“ симбол а на кациги 

написао „born to kill“? А након што вам је поп адвентистичких деведесетих објелоданио 

да се смисао свих ријечи којима људска врста располаже може без проблема игнорисати 

у корист плесања дуго у ноћ, зар сте стварно вјеровали да се појам нелагоде у култури 

неће почети односити на нешто површније од потиснутог несвјесног? 
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рјешење свих једначина прогреса, тако исто homme de lettres одбија узети у обзир 

датости времена у којем се затекао. Он јесте освијестио, заиста јесте, колико немогуће је 

писати пред чињеницом званом Аушвиц и свим другим по ужасу сродним чињеницама 

20. стољећа, но ипак знајући да ће његово самоодрицање ту бити достојанствено. Када 

је, међутим, ријеч о свакодневним трећемиленијским светковинама нихилизма, он се 

не одриче ни једног од својих комодитета, па ни чуђења над тиме да га више нико не 

узима за озбиљно, јер једино тако се да живјети и дјеловати као да све око тебе 

наговјештава скору ренесансу. Он би и као декадент могао живјети принципијелно, 

узимајући апокалипсу за претпоставку сваке минуте проведене на Земљи, само када 

она не би значила ову накарадну вјечност састављену од бесконачног броја кич-

свакодневница, пошто би од овог бесмисленог брбљања ни о чему било пуно 

достојанственије да свијет каже своју посљедњу ријеч, па био то „банг!“ или „јецај“. 

Овако је он свима онима, који мисле да свијета није било прије њиховог рођења, 

алтернатива једино по томе што живи као да након њега свијет неће потрајати дуже 

него што је потребно да га се сахрани. Овако, oн окупља око себе „младост“, приповиједа 

им о вриједностима усред свијета гдје се нешто зна једино о цијенама, проспекте 

запошљавања им преиспитује перспективом носталгије, а своју ученост проглашава 

путоказом као да се све што смо кроз хисторију икада сазнали о било чему одједном и 

преко ноћи није нашло на клацкалици између нуклераног blitzkriega и постепеног 

обесмишљавања свега. То као да, у стратешком партнерству са национал-шовинистом 

за двадесет и прво стољеће и либерал-технократом за двадесет и четврто – то ради 

homme de lettres, будући му је удобније игнорисати темељно питање с којим се суочава 

„младост након '68.“. Послије свега што је плима баналности у општој хисторији глупости 

избацила на површину, свега што је прошло испод радара сваког дискурса и преживјело 

испод разине сваког мишљења, свега што су имали значити фанатизми кул генерације и 

свега осталог што у свему томе није значило ама баш ништа: како свијет, живот и смрт, и 

коначно себе, поновно схватити озбиљно? Под условом да одговор на такво питање 

уопште постоји, једино потпуна искреност би била позвана да га чује. 
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Марио Хиберт

Never trust a hippie:
Од Фројдовог пролетаријата 
до кибер-прекаријата

„Today, people don't seek out computers in order to get things done; 

they do the things that let them use computers.“

Jан Богост (Ian Bogost)

Стасавање нове, дигиталне генерације побуњеника са тастатурама, смс-пиштољџија 

(како то иронично приказују актуелни мемови са друштвених мрежа), обиљежено је 

централним етичким елементом хипи-покрета: љубав (неизбирљива, свепрожимајућа, 

флуидна и стална) према информацијској машини. Устати против ње, доводити у 

питање логику њезина потрошачког дизајна ствар је обитавања у сјенама 

ситуационистичке прошлости, губитничка поза идеалиста и неолудиста који негирају 

како се индивидуална слобода досеже потчињавањем природним законима 

технолошког прогреса и слободног тржишта. Бајка о пасторалној и примордијалној 

онлајн субверзији, испоручена је заводљивим учинцима дереализације. 

Децентрализирана идеја побуне у хипермедијатизираности, слободи од ауторитета у 

електронској Агори којом се надилазе границе тијела, виртуелном простору којим се 

коначно докидају ригидности бирократских и корпоративних хијерархија, заједници у 

којој се задовољавају рефлексни комуникацијски нагони, те коначно задобијају контуре 

дематеријализираног друштвеног поретка, парадоксално, настала је на технологијама 

индустријске дехуманизације, системима надзирања и контроле. Актери 

контракултуралног покрета који су устајали против апарата рационализације 

друштвеног живота и потрошачког спектакла, свој су авангардни сан, тридесет година 

касније, редефинирали на постиндустријским тековинама неолибералне 

глобализације. Апсурди буржоаског друштва, саботирани праксама побуне којом се 

одбијала будућност, рекуперирани су асимилирањем у технокултурални естаблишмент 

новог материјализма. Радикални индивидуализам, колаборативна заједница и духовна 

кибер-комуна, (отјеловљени лирском визијом љубави и мира са интелигентним 

стројевима као крајњем одредишту припадања) досегнути су у неолибералном класном 

компромису: мајка-машина, отац-вишак. Квазилибертаријанска логика хоризонталне 

еманципације појединца у комуникацијским векторима (свако ће постати свој властити 

медиј!) Мреже обликовала је савршен терен за информацијски феудализам 21. стољећа. 

Будимо реални, подржимо платформе! 

Прича о преобразби шездесетосмашке контракултуре у техноутопизам Калифорнијске 

идеологије, почиње у Сан Францисkу. Како пишу Енди Камерун и Ричард Барбрук (Andy 

Cameroon и Richard Barbrook) (1995) нова вјера, проистекла из бизарне фузије 

културалног бохемијанизма Сан Франциkа и hi-tech индустрија Силиконске долине, 

промовирана је кроз слободарски хипи-дух укрштен са подузетничким јапи жаром. Но, 

почнимо од средине. Прва „свијећа“ контракултуралне сцене Сан Францисkа, Стјуарт 

Бренд (Stewart Brand), у зачецима своје „каријере“ (која је почела организирањем 

великих ацид-трип партија којима се одгајао осјећај побуњеничке припадности кроз 

презир према ауторитетима, бирократској тиранији и централизираној контроли), 

испоставит ће се неколико деценија касније, итекако се распламсавала другачије од 

критике коју су поборници Покрета за слободни говор (Free Speech Movement) 

седамдесетих упућивали технологији као опресивној друштвеној сили. Наиме, 

Брендове епифаније о технологији (за које је незахвално шпекулирати да су проистекле 

из експериментирања са халуциногеним опијатима), усмјерене према хипи-комунама 

америчких пустахија, имале су итекако прагматичну ноту. Наиме, обилазећи 

„одметнике“ чија се бројка у Сједињеним Америчким Државама у то доба ближила 

милиону, „Зиги“ није свирао гитару већ нудио производе који би њихове животе могли 

учинити још „сретнијим“. Не, није се радило о дрогама, већ алатима. Бренд је наиме, 

„брандирао“ култни контракултурни часопис, својеврсну хипи-Библију „The Whole Earth 

Catalogue“, чију су уређивачку окосницу чинили прикази различитих производа које је 

пратио слоган „приступ алатима“ (access to tools). Сам појам „алата“ био је широко 

дефиниран, у каталогу су се могле наћи књиге, мапе, часописи, курсеви, лекције, 

начелно, DIY (do-it-yourself) упутнице у сувремене технолошке помаке. У четири године 

(1968–1972) продато је 2,5 милиона копија часописа, освојена Национална награда за 

књигу (National Book Award), али оно што је данас и најочитије, устоличена је мантра о 

технологији као алату самоеманципације. Ако је технологија створила болести свијета, 

само их је она у стању лијечити, поручивале су хипстерске техномесије, једино алати, 

отети из руку монополиста и милитариста, могу ослободити човјека. Стјуарт Бренд, 

особа која је, увјетно говорећи, ширила (ако не директно инспирирала) масовни 

идеализам рачуналне револуције увјерењем да разочарење у политичку промјену 

човјечанства требају наслиједити корисници умрежене информацијско-

комуникацијске технологије, нипошто није био хипи, још мање панкер. Како биљежи 

Феликс Шталдер (Felix Stalder, 2007), када је 1996. године Џон Пери Барлоу (John Perry 

Barlow) објавио чувену Декларацију о независности киберпростора (кључни текст о 

онлајн слободи говора), темељна панк-премиса „нема будућности“ изврнута је у „не 

постоји ништа сем будућности“ (стр. 24). Наиме, отворени поклон киберкултурне 

трансформације, подузетничком агилношћу дарован у каталошком „предлошку“ за 

каснију успоставу глобалног (дигиталног) монопола (који ће обухватити гласове 

мрежних грађана – нетизена, њихове постове, коментаре, блогове, лајкове итд.) носио је 

крунску ауру времена које треба доћи и устоличити нове „чуваре капије“ као носитеље 

друштвеног напретка. Говор Стива Џобса (Steve Jobs), оснивача Epla (Apple), из 2005. 

године пред дипломцима са Станфорда у којем је С. Брендов „The Whole Earth Catalogue“ 

назвао Гуглом (Google) у папирнатој форми, „Библијом његове генерације“, што можда 

најзорније потврђује горе изнесену тврдњу. У периоду између 1960. и 1990. С. Бренд је 

око својих идеја успио окупити изузетно утјецајну мрежу новинара и подузетника за које 

није било сумње како су управо алати ослобођења не само потребни да би појачали 

учинке секса, дроге и рокенрола, већ да се њиховом употребом коначно досежу „задаће“ 

радикалне еманципације свакодневног живота садржане у креду хипи-културе: „do your 

own thing, wherever you have to do it and whenever you want. Drop out. Leave society as you have 

known it. Leave it utterly.“ 

У мрежи виртуалног живота више ни небо неће бити граница. Just click it!

Није сасвим непознато да се утемељујуће претпоставке, као и данашње иконе 

Калифорнијске идеологије (од којих је С. Бренд само једна која ће у овом тексту бити 
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Марио Хиберт

Never trust a hippie:
Од Фројдовог пролетаријата 
до кибер-прекаријата

„Today, people don't seek out computers in order to get things done; 

they do the things that let them use computers.“

Jан Богост (Ian Bogost)

Стасавање нове, дигиталне генерације побуњеника са тастатурама, смс-пиштољџија 

(како то иронично приказују актуелни мемови са друштвених мрежа), обиљежено је 

централним етичким елементом хипи-покрета: љубав (неизбирљива, свепрожимајућа, 

флуидна и стална) према информацијској машини. Устати против ње, доводити у 

питање логику њезина потрошачког дизајна ствар је обитавања у сјенама 

ситуационистичке прошлости, губитничка поза идеалиста и неолудиста који негирају 

како се индивидуална слобода досеже потчињавањем природним законима 

технолошког прогреса и слободног тржишта. Бајка о пасторалној и примордијалној 

онлајн субверзији, испоручена је заводљивим учинцима дереализације. 

Децентрализирана идеја побуне у хипермедијатизираности, слободи од ауторитета у 

електронској Агори којом се надилазе границе тијела, виртуелном простору којим се 

коначно докидају ригидности бирократских и корпоративних хијерархија, заједници у 

којој се задовољавају рефлексни комуникацијски нагони, те коначно задобијају контуре 

дематеријализираног друштвеног поретка, парадоксално, настала је на технологијама 

индустријске дехуманизације, системима надзирања и контроле. Актери 

контракултуралног покрета који су устајали против апарата рационализације 

друштвеног живота и потрошачког спектакла, свој су авангардни сан, тридесет година 

касније, редефинирали на постиндустријским тековинама неолибералне 

глобализације. Апсурди буржоаског друштва, саботирани праксама побуне којом се 

одбијала будућност, рекуперирани су асимилирањем у технокултурални естаблишмент 

новог материјализма. Радикални индивидуализам, колаборативна заједница и духовна 

кибер-комуна, (отјеловљени лирском визијом љубави и мира са интелигентним 

стројевима као крајњем одредишту припадања) досегнути су у неолибералном класном 

компромису: мајка-машина, отац-вишак. Квазилибертаријанска логика хоризонталне 

еманципације појединца у комуникацијским векторима (свако ће постати свој властити 

медиј!) Мреже обликовала је савршен терен за информацијски феудализам 21. стољећа. 

Будимо реални, подржимо платформе! 

Прича о преобразби шездесетосмашке контракултуре у техноутопизам Калифорнијске 

идеологије, почиње у Сан Францисkу. Како пишу Енди Камерун и Ричард Барбрук (Andy 

Cameroon и Richard Barbrook) (1995) нова вјера, проистекла из бизарне фузије 

културалног бохемијанизма Сан Франциkа и hi-tech индустрија Силиконске долине, 

промовирана је кроз слободарски хипи-дух укрштен са подузетничким јапи жаром. Но, 

почнимо од средине. Прва „свијећа“ контракултуралне сцене Сан Францисkа, Стјуарт 

Бренд (Stewart Brand), у зачецима своје „каријере“ (која је почела организирањем 

великих ацид-трип партија којима се одгајао осјећај побуњеничке припадности кроз 

презир према ауторитетима, бирократској тиранији и централизираној контроли), 

испоставит ће се неколико деценија касније, итекако се распламсавала другачије од 

критике коју су поборници Покрета за слободни говор (Free Speech Movement) 

седамдесетих упућивали технологији као опресивној друштвеној сили. Наиме, 

Брендове епифаније о технологији (за које је незахвално шпекулирати да су проистекле 

из експериментирања са халуциногеним опијатима), усмјерене према хипи-комунама 

америчких пустахија, имале су итекако прагматичну ноту. Наиме, обилазећи 

„одметнике“ чија се бројка у Сједињеним Америчким Државама у то доба ближила 

милиону, „Зиги“ није свирао гитару већ нудио производе који би њихове животе могли 

учинити још „сретнијим“. Не, није се радило о дрогама, већ алатима. Бренд је наиме, 

„брандирао“ култни контракултурни часопис, својеврсну хипи-Библију „The Whole Earth 

Catalogue“, чију су уређивачку окосницу чинили прикази различитих производа које је 

пратио слоган „приступ алатима“ (access to tools). Сам појам „алата“ био је широко 

дефиниран, у каталогу су се могле наћи књиге, мапе, часописи, курсеви, лекције, 

начелно, DIY (do-it-yourself) упутнице у сувремене технолошке помаке. У четири године 

(1968–1972) продато је 2,5 милиона копија часописа, освојена Национална награда за 

књигу (National Book Award), али оно што је данас и најочитије, устоличена је мантра о 

технологији као алату самоеманципације. Ако је технологија створила болести свијета, 

само их је она у стању лијечити, поручивале су хипстерске техномесије, једино алати, 

отети из руку монополиста и милитариста, могу ослободити човјека. Стјуарт Бренд, 

особа која је, увјетно говорећи, ширила (ако не директно инспирирала) масовни 

идеализам рачуналне револуције увјерењем да разочарење у политичку промјену 

човјечанства требају наслиједити корисници умрежене информацијско-

комуникацијске технологије, нипошто није био хипи, још мање панкер. Како биљежи 

Феликс Шталдер (Felix Stalder, 2007), када је 1996. године Џон Пери Барлоу (John Perry 

Barlow) објавио чувену Декларацију о независности киберпростора (кључни текст о 

онлајн слободи говора), темељна панк-премиса „нема будућности“ изврнута је у „не 

постоји ништа сем будућности“ (стр. 24). Наиме, отворени поклон киберкултурне 

трансформације, подузетничком агилношћу дарован у каталошком „предлошку“ за 

каснију успоставу глобалног (дигиталног) монопола (који ће обухватити гласове 

мрежних грађана – нетизена, њихове постове, коментаре, блогове, лајкове итд.) носио је 

крунску ауру времена које треба доћи и устоличити нове „чуваре капије“ као носитеље 

друштвеног напретка. Говор Стива Џобса (Steve Jobs), оснивача Epla (Apple), из 2005. 

године пред дипломцима са Станфорда у којем је С. Брендов „The Whole Earth Catalogue“ 

назвао Гуглом (Google) у папирнатој форми, „Библијом његове генерације“, што можда 

најзорније потврђује горе изнесену тврдњу. У периоду између 1960. и 1990. С. Бренд је 

око својих идеја успио окупити изузетно утјецајну мрежу новинара и подузетника за које 

није било сумње како су управо алати ослобођења не само потребни да би појачали 

учинке секса, дроге и рокенрола, већ да се њиховом употребом коначно досежу „задаће“ 

радикалне еманципације свакодневног живота садржане у креду хипи-културе: „do your 

own thing, wherever you have to do it and whenever you want. Drop out. Leave society as you have 

known it. Leave it utterly.“ 

У мрежи виртуалног живота више ни небо неће бити граница. Just click it!

Није сасвим непознато да се утемељујуће претпоставке, као и данашње иконе 

Калифорнијске идеологије (од којих је С. Бренд само једна која ће у овом тексту бити 
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споменута), наслањају на афирмацију персоналних алата ослобођења, којом су се 

демократизирале идеје тзв. рачуналне модерне. „Лансирана“ мekлуановским 

„предсказањима“ о медију као поруци, идеја директне, електронске партиципације 

дочекана је с пацифистичким ентузијазмом, њезини импулси су се преносили новом 

информацијском технологијом коју су једнако пригрлили „компјутерски шмокљани 

(nerds), лијени студенти, капиталисти у тридесетима, професори хипстери, 

футуристички бирократи па чак и сам предсједник САД-а“ (Cameron i Barbrook, 1995). 

Трендовске иновације, не само да су добивале друштвену благонаклоност кроз техно-

културалне потицаје за стасавање „глобалног села“ већ се његово „зачеће“ може 

тражити чак и много прије објаве краја Гутенбергове галаксије. Турингов изум, машина 

настајала из настојања да се учинковито имитира људско понашање трасирао је путање 

за снове о рачуналима која могу мислити. Реплицирање рада људског мозга, 

програмирана креација (умјетна интелигенција), наиме, није потребовала тек вјештине 

учинковите примјене алгоритамских операција: ИТ-стручњаци су, како објашњава 

Френклин Фоер (Franklin Foer) (2017), бивали „интоксицирани“ теоријама о људском уму, 

инжењери су читали Фројда реинтерпретирајући га, те попут књижевних критичара 

прилагођавали, властитим потребама (стр. 47). Спрега психоделије и рачунарства којом 

се пророчки сугерирало универзално разумијевање (рачунала као средства превођења 

било којег кода или језика у други код или језик) и технолошко јединство колективног 

несвјесног, отјеловила је аспирације идеалистичких гести о дијељењу информација 

попут безрезервне љубави, илузију о демократизацији знања као коначном 

ослобођењу од институционалне контроле. Рађањем ере интерконективности (мрежне 

повезаности онлине индивидуа), или још тачније интерпасивности, назирали су се 

обриси колосалног друштвеног инжењеринга утемељеног на кибернетици и теорији 

система која је, како истиче Фред Тарнер (Fred Turner) (2007) нудила визију уједињеног, 

нераскидиво повезаног, свијета који инклинира мирној хомеостази (стр. 243). Упоредо с 

тим, у Силиконској долини, епицентру циничне конвергенције индивидуалних слобода, 

брандирања отворености, колаборативности и иновативности, множили су се 

„инвеститори“ наоружани дарвинистичким вриједностима у џеповима. Темељи за 

дизање „катедрале рачунарствености“ су изливени, монопол 21. стољећа могао је 

почети расти. 

Како напомиње Ф. Тарнер (2007), визија свијета коју су почетком седамдесетих година 

пригрлили Нови комуналисти, састојала се у радикалном окретању леђа политици као 

примарном извору друштвене промјене, замјењујући је технолошки индукованим 

искуствима субкултуралног заједништва, „хипији од Менхетна до Хајт-Ешбурија читали 

су Норберта Винера, Бакминистер Фулера и Маршала Меклуана“ (стр. 4). Кибернетичка 

реторика постала је уједињујућа алатка за трансформацију индивидуалне и колективне 

свијести, материјална реалност, замишљана као информацијски систем, уносила је нови 

дах либертаријанског оптимизма кроз утопију о уједињењу у умреженој информацијско-

комуникацијској хармонији. Медијатор између разнородних интелектуалних и 

друштвених заједница, С. Бренд, творац првих „мрежних форума“ (WELL – Whole Earth 

'lectronic Link) који су виртуалним заједницама спајали свјетове знанственика, хакера, 

хипи-домаћинстава и мејнстрим потрошачке културе, до почетка деведесетих 

укључивали су и америчко Министарство одбране, амерички Конгрес, глобалне 

корпорације, те произвођаче дигиталног софтвера (ибид.). Онлајн-социјализација у 

глобалној пословној мрежи, мрежно подузетништво, постат ће тако залогом глобалне 

ортодоксије hi-tech слободног тржишта према којој су друштвене дебате (слобода 

говора) о политичкој будућности већ унапријед окарактеризиране као бесмислене. 

Калифорнијска идеологија антиелитизма, наглашава Е. Френклин Фоер (2017), 

користила се мантром отвореног знања, слободног приступа информацијама, 

хакерским етосом и аматерском ДИY културом како би свргнула старе монополисте тј. 

„чуваре капија“ с циљем премјештања контракултурног отпора са политике на 

технологију. Оптимизам Нове љевице настао из „брака“ хипија и хакера (контракултуре 

и киберкултуре) довео је до успона „виртуалне класе“ којој су пружене алатке за 

екстензију фасцинације о индивидуалним слободама укључењем у revival економског 

либерализма. Овај одговор Нове деснице којом се технолошки прогрес враћао на стазе 

утемељитеља Сјеверне Америке у форми хибридне идеологије која је спојила 

неолиберализам, контракултурни радикализам и технолошки детерминизам у 

коначници је довео до апотеозе тржишта, другим ријечима, размјене у електронској 

Агори, џеферсонијанској кибер-пијаци у којој је свако са сваким могао почети трговати 

(Cameron i Barbrook, 1995). Демаскирајући инвестицијски хајп Калифорнијске 

идеологије који је помагао развоју њезине индустрије (екпанзија Силиконске долине, 

како примјећују Камерун и Барбрук, резултанта је изнимно великог државног улагања 

порезног новца у hi-tech производе који су пристизали са Западне обале), те упозоравају 

на супстанцијални разлог техноутопистичке оријентације: стварању објеката 

медијације који ће од радника начинити сретне робове. Нови материјализам, 

„колонијализација са љубављу“ (Lukić, 2016), дигитална нирвана, требао је коначно 

осујетити све потенцијалне могућности обнове упоришта политичког дискурса. 

Репродукција друштвених односа неједнакости, маскирана синтагмама о „креативној 

економији“, „дисруптивној иновацији“, максимизирала је наративе о аутономији како би 

отпочело колосално генерирање профита вођено логиком жудње за „кул алатима“. 

Кевин Кели (Kevin Kelly), један од најближих сурадника С. Бранда, са којим је радио на 

успостави већ споменуте утјецајне виртуалне заједнице (WELL), претече данашњих 

друштвених мрежа, те један од најутјецајнијих уредника амблематског часописа 

киберкултуре „Wired“, никада није крио како је „The Whole Earth Catalogue“ као 

папирната база података која је нудила тисуће хакерских трикова, алата за оптимизацију 

живота, изравно мијењао америчку културну сцену. Самоостварење кроз 

самоексплоатацију или како каже Франко Бифо Берарди „душу на послу“ данас не само 

да чини сукус „културе машина“ (Finn, 2017) већ означава довршетак пријелаза са 

отуђења на аутономију: „капитал је успио да обнови своју психичку, идеолошку и 

економску енергију, нарочито захваљујући апсорпцији креативности, жеље и 

индивидуалних, слободарских покретача самореализације“ (Berardi, 2009, стр. 96.) Још је 

почетком новог миленија, Тицијана Теранова (Tiziana Terranova) (2000) навела како 

бесплатан рад корисника Мреже представља извор економске вриједности у тзв. 

дигиталној економији. Према њезиним ријечима, дигитални рад можемо 

окарактеризирати као емотивну и друштвену активност (ажурирање профила на 

платформама друштвених медија, писање коментара, таговање, блоговање итд.). Стога 

је превид о исходиштима трансформације рада (односно учинака либидиналне 

економије у којој когнитивни, дигитални рад заузима централну позицију у имагинацији 

информацијског друштва) кључна тачка изостанка увида у формирајући масовни 

друштвени „субјект“ као саморециклирајући производ „дезинтегрираног спектакла“ 

(Wark, 2011). Ова директна посљедица постмодерне културализације чија је „игра“, у 

спрези конзервативне економске доктрине и хипи-либертаријанизма, осигурала 

тријумф у имагинарној, пост-политичкој будућности (Barbrook, 2007), данас је изравно 

свједочанство о глобалној супремацији софистициране америчке верзије хисторијског 

материјализма, која је, како објашњава Барбрук, заснована на информацијско-
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споменута), наслањају на афирмацију персоналних алата ослобођења, којом су се 

демократизирале идеје тзв. рачуналне модерне. „Лансирана“ мekлуановским 

„предсказањима“ о медију као поруци, идеја директне, електронске партиципације 

дочекана је с пацифистичким ентузијазмом, њезини импулси су се преносили новом 

информацијском технологијом коју су једнако пригрлили „компјутерски шмокљани 

(nerds), лијени студенти, капиталисти у тридесетима, професори хипстери, 

футуристички бирократи па чак и сам предсједник САД-а“ (Cameron i Barbrook, 1995). 

Трендовске иновације, не само да су добивале друштвену благонаклоност кроз техно-

културалне потицаје за стасавање „глобалног села“ већ се његово „зачеће“ може 

тражити чак и много прије објаве краја Гутенбергове галаксије. Турингов изум, машина 

настајала из настојања да се учинковито имитира људско понашање трасирао је путање 

за снове о рачуналима која могу мислити. Реплицирање рада људског мозга, 

програмирана креација (умјетна интелигенција), наиме, није потребовала тек вјештине 

учинковите примјене алгоритамских операција: ИТ-стручњаци су, како објашњава 

Френклин Фоер (Franklin Foer) (2017), бивали „интоксицирани“ теоријама о људском уму, 

инжењери су читали Фројда реинтерпретирајући га, те попут књижевних критичара 

прилагођавали, властитим потребама (стр. 47). Спрега психоделије и рачунарства којом 

се пророчки сугерирало универзално разумијевање (рачунала као средства превођења 

било којег кода или језика у други код или језик) и технолошко јединство колективног 

несвјесног, отјеловила је аспирације идеалистичких гести о дијељењу информација 

попут безрезервне љубави, илузију о демократизацији знања као коначном 

ослобођењу од институционалне контроле. Рађањем ере интерконективности (мрежне 

повезаности онлине индивидуа), или још тачније интерпасивности, назирали су се 

обриси колосалног друштвеног инжењеринга утемељеног на кибернетици и теорији 

система која је, како истиче Фред Тарнер (Fred Turner) (2007) нудила визију уједињеног, 

нераскидиво повезаног, свијета који инклинира мирној хомеостази (стр. 243). Упоредо с 

тим, у Силиконској долини, епицентру циничне конвергенције индивидуалних слобода, 

брандирања отворености, колаборативности и иновативности, множили су се 

„инвеститори“ наоружани дарвинистичким вриједностима у џеповима. Темељи за 

дизање „катедрале рачунарствености“ су изливени, монопол 21. стољећа могао је 

почети расти. 

Како напомиње Ф. Тарнер (2007), визија свијета коју су почетком седамдесетих година 

пригрлили Нови комуналисти, састојала се у радикалном окретању леђа политици као 

примарном извору друштвене промјене, замјењујући је технолошки индукованим 

искуствима субкултуралног заједништва, „хипији од Менхетна до Хајт-Ешбурија читали 

су Норберта Винера, Бакминистер Фулера и Маршала Меклуана“ (стр. 4). Кибернетичка 

реторика постала је уједињујућа алатка за трансформацију индивидуалне и колективне 

свијести, материјална реалност, замишљана као информацијски систем, уносила је нови 

дах либертаријанског оптимизма кроз утопију о уједињењу у умреженој информацијско-

комуникацијској хармонији. Медијатор између разнородних интелектуалних и 

друштвених заједница, С. Бренд, творац првих „мрежних форума“ (WELL – Whole Earth 

'lectronic Link) који су виртуалним заједницама спајали свјетове знанственика, хакера, 

хипи-домаћинстава и мејнстрим потрошачке културе, до почетка деведесетих 

укључивали су и америчко Министарство одбране, амерички Конгрес, глобалне 

корпорације, те произвођаче дигиталног софтвера (ибид.). Онлајн-социјализација у 

глобалној пословној мрежи, мрежно подузетништво, постат ће тако залогом глобалне 

ортодоксије hi-tech слободног тржишта према којој су друштвене дебате (слобода 

говора) о политичкој будућности већ унапријед окарактеризиране као бесмислене. 

Калифорнијска идеологија антиелитизма, наглашава Е. Френклин Фоер (2017), 

користила се мантром отвореног знања, слободног приступа информацијама, 

хакерским етосом и аматерском ДИY културом како би свргнула старе монополисте тј. 

„чуваре капија“ с циљем премјештања контракултурног отпора са политике на 

технологију. Оптимизам Нове љевице настао из „брака“ хипија и хакера (контракултуре 

и киберкултуре) довео је до успона „виртуалне класе“ којој су пружене алатке за 

екстензију фасцинације о индивидуалним слободама укључењем у revival економског 

либерализма. Овај одговор Нове деснице којом се технолошки прогрес враћао на стазе 

утемељитеља Сјеверне Америке у форми хибридне идеологије која је спојила 

неолиберализам, контракултурни радикализам и технолошки детерминизам у 

коначници је довео до апотеозе тржишта, другим ријечима, размјене у електронској 

Агори, џеферсонијанској кибер-пијаци у којој је свако са сваким могао почети трговати 

(Cameron i Barbrook, 1995). Демаскирајући инвестицијски хајп Калифорнијске 

идеологије који је помагао развоју њезине индустрије (екпанзија Силиконске долине, 

како примјећују Камерун и Барбрук, резултанта је изнимно великог државног улагања 

порезног новца у hi-tech производе који су пристизали са Западне обале), те упозоравају 

на супстанцијални разлог техноутопистичке оријентације: стварању објеката 

медијације који ће од радника начинити сретне робове. Нови материјализам, 

„колонијализација са љубављу“ (Lukić, 2016), дигитална нирвана, требао је коначно 

осујетити све потенцијалне могућности обнове упоришта политичког дискурса. 

Репродукција друштвених односа неједнакости, маскирана синтагмама о „креативној 

економији“, „дисруптивној иновацији“, максимизирала је наративе о аутономији како би 

отпочело колосално генерирање профита вођено логиком жудње за „кул алатима“. 

Кевин Кели (Kevin Kelly), један од најближих сурадника С. Бранда, са којим је радио на 

успостави већ споменуте утјецајне виртуалне заједнице (WELL), претече данашњих 

друштвених мрежа, те један од најутјецајнијих уредника амблематског часописа 

киберкултуре „Wired“, никада није крио како је „The Whole Earth Catalogue“ као 

папирната база података која је нудила тисуће хакерских трикова, алата за оптимизацију 

живота, изравно мијењао америчку културну сцену. Самоостварење кроз 

самоексплоатацију или како каже Франко Бифо Берарди „душу на послу“ данас не само 

да чини сукус „културе машина“ (Finn, 2017) већ означава довршетак пријелаза са 

отуђења на аутономију: „капитал је успио да обнови своју психичку, идеолошку и 

економску енергију, нарочито захваљујући апсорпцији креативности, жеље и 

индивидуалних, слободарских покретача самореализације“ (Berardi, 2009, стр. 96.) Још је 

почетком новог миленија, Тицијана Теранова (Tiziana Terranova) (2000) навела како 

бесплатан рад корисника Мреже представља извор економске вриједности у тзв. 

дигиталној економији. Према њезиним ријечима, дигитални рад можемо 

окарактеризирати као емотивну и друштвену активност (ажурирање профила на 

платформама друштвених медија, писање коментара, таговање, блоговање итд.). Стога 

је превид о исходиштима трансформације рада (односно учинака либидиналне 

економије у којој когнитивни, дигитални рад заузима централну позицију у имагинацији 

информацијског друштва) кључна тачка изостанка увида у формирајући масовни 

друштвени „субјект“ као саморециклирајући производ „дезинтегрираног спектакла“ 

(Wark, 2011). Ова директна посљедица постмодерне културализације чија је „игра“, у 

спрези конзервативне економске доктрине и хипи-либертаријанизма, осигурала 

тријумф у имагинарној, пост-политичкој будућности (Barbrook, 2007), данас је изравно 

свједочанство о глобалној супремацији софистициране америчке верзије хисторијског 

материјализма, која је, како објашњава Барбрук, заснована на информацијско-
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комуникацијском фетишу, „друштву знања“ у којем се класна борба замјењује класним 

компромисом као глобалним политичком консензусом. Другим ријечима, избјегавањем 

дијалектике човјека и строја, увјетованости која обликује политичко-економску 

реалност умреженог доба (тзв. платформски капитализам), прискрбљен је легитимитет 

за опћу трансформацију друштвености машински кодираном будућности: “гдјегод се 

налази анонимни когнитивни радник, био он пaнкер, хипие, љубавник, пјесник или 

инжењер… гдјегод да је бунтовник са тастатуром и приступом глобалној машини, тамо је 

и глобална Силиконска долина” (Berardi, 2017). Друштвени субјекти изњедрени 

контракултуралним превирањима шездесетих и седамдесетих година прошлог 

стољећа, неутрализирани су економским и технолошким фатализмом. Фрагментиране 

визије друштвене еманципације (окупљене око постмодерних политика идентитета) 

чак иако још увијек нису у потпуности демаскиране, оне данас несумњиво јесу, 

обесмишљене и осујећене, хипермедијски културализиране (карикатурализиране?) 

добровољним пристанком на диктат „дигиталне деспотије“ (Јовановић, 2008). Машине 

ће нас ослободити слободе, те изворне трауме модерног човјека. Нови ступањ 

модернитета, наиме, сада предводи демократизација машинског учења, кибернетичка 

тоталитаризација, алгоритми као епистемички ауторитети управљања симулакрумом 

друштвеног напретка. Недвојбено, рефокусирање на истраживања инфраструктурног 

империјализма друштвеног софтвера, „зазивање“ дигиталног Маркса, чини се 

актуелнијим него икада како бисмо разумјели „динамику која нове медије повезује с 

идеологијом и преговорима око значења битних комуникацијских пракси, начина 

политичког дјеловања, али и приступа средствима за производњу“ (стр. 11). Оперативни 

системи наших живота (Gugl, Амазон, Фejcбук, Mikрosoft, Eпл) које су нам „отворили“ big-

tech монополисти ума, одлучни су настојањима да управљају током људске еволуције. 

Корпоративна, „рачунална теокрација“ (Bogost, 2015) успостављена „увезивањем“ 

човјека и машине, истиче Ф. Фоер (2017) извршила је напад на темељно начело 

индивидуалности: слободну вољу. Тражили смо прозоре, добили огледала. Пристајањем 

на континуирано измјештање темељних менталних функција у правцу Мреже, 

гугулизацијом мишљења, како би рекао Шива Ваидијанатан (Siva Vaidhyanathan) (2011), 

пристали смо, заправо, на рачунар као метамедиј, сучеље према нашем свијету, 

другима, нашој меморији и нашој имагинацији (Manovich, 2013, стр. 3). Корпоративни 

алгоритми данас управљају тзв. onlife друштвеношћу: шта да читамо, купујемо, гдје да 

путујемо, с ким да „пријатељујемо“, поступно и готово непримијетно, аутоматизирајући 

наше изборе. Другачије говорећи, друштвеност нам се указује као „технокултурни 

ентитет (софтверски ефект) овисан о карактеристикама real-time фидбeка“ (Lovink, 2016, 

стр. 23). Управљањем великим подацима (Big Data) наших склоности и навика, 

дигиталним отиском који остављамо на машинама у рукама корпоративних гиганата 

организирана је друштвена фабрика у којој се приватизира тзв. „бихејвиорални вишак“ 

(Zuboff, 2016) као нуспродукт отвореног услуживања виреалним садржајима. Израз 

„друштвена фабрика“ се први пут спомиње седамдесетих година прошлог стољећа када 

су италијански аутономистички марксисти нематеријалност рада објашњавали кроз 

процесе његова измјештања из фабрика у друштво, међутим, данас је чак много 

исправније, како запажа Мекензи Варк (McKenzie Wark) (2013), говорити о „друштвеном 

будоару“. Црна кутија кибернетичке контроле у којој се конституирамо као „живи 

капитал“, улазни и излазни подаци „аутоматизиране јавне сфере“ (Pasquale, 2017), 

невидљива је тржишна рука јединства у технолошкој сингуларности. Теорија о 

програмираном уму, како још поодавно запажа Шери Туркл (Sherry Turkle) (1984), за 

истраживаче умјетне интелигенције имала је трансцендентну вриједност. Појам 

сингуларност којим се проповиједа умјетна интелигенција, означава руптуру 

временско-просторног континуума, описује моменат у којем коначно постаје 

бесконачно (Foer, 2017, стр. 62). Алгоритамским „тренирањем“ машина да мисле попут 

човјека наметнуте су вриједности готово теолошког увјерења како ће се даљним развоје 

технологија коначно измијенити дуговјечне људске праксе. Данашњи свеприсутни 

паметни уређаји за које се процјењује како их већ има готово милијарду (те се очекује 

како ће до 2020. ово тржиште досећи профит од цца. 250 милијарди долара, а 

истовремено и предвиђа да ће потрошња на тзв. Интернет ствари (Internet of Things) 

апликације до тада генерирати 60 милијарди долара ) више чак ни не настоје имитирати 

људске карактеристике (гримасе, манире, изразе итд.) будући да људи стварност већ 

третирају као машину (извршавање команди према нашим жељама). Настали на основу 

прастарих имагинација о механичким слугама (хуманоидима у форми и функцији) 

данашњи АИ асистенти или четботови (chatbotovi) својим дизајном више ни не настоје 

„оживјети“ ту првобитну фасцинацију стварања на властиту слику. Ријеч је о 

апликацијама, рачуналним програмима који су у стању аутоматски комуницирати са 

људима (само у САД-у, Амазонов производ 'Алеxа' тренутно има више од 8 милиона 

активних корисника). Када је друштвено повезивање посредовано алгоритамским 

машинама, како појашњава Берарди, људски фактор бива подвргнут реформатирању. 

Крајњи циљ – непрестано бити повезан – жудњу за виртуалним тако чини темељном 

одредницом постојања: живот се доима непотпуним уколико није рачунално 

посредован. Поврх свега, за сваки друштвени проблем се као рјешење нуди нова 

апликација. Идеологија солуционизма, према ријечима Е. Морозова, једног од 

најжустријих критичара Силиконске долине, већ је толико узнапредовала да њезини 

творци држе како за свако друштвено рјешење може бити понуђено технолошко 

рјешење (солуција): „солуционизам је интелектуална патологија која препознаје 

проблеме као такве на бази само једног критеријума – колико су рјешиви неком од 

познатих технологија… Не постоје заборавност, несигурност, за и против, јер за све то 

постоје дигитални програми који нас ослобађају неизвјесности.“ (Morozov, 2013).

Кибернетичка субкултура „цвјетове“ алтруизма, мистицизма, поштења, радости и 

ненасиља „посадила“ је у линије рачуналног кода. Нека цвјета тисуће ботова! Лијехе 

рачуналних система, њихове платформе и уређаји, наглавчке су изврнули Турингов тест: 

„намјесто да машине покушавају увјерити људе да су људи, сада се машине надају 

убиједити људе да су рачунала“ (Bogost, 2017). Сувремени технолошки наратив, 

међутим, уопће не води роботској апокалипси, нова кибер-пунк дистопија, потцртава 

Богост, не почива на страху да ће рачунала уништити човјечанство „већ остати обична и 

импотентна као што су и данас, но ипак нас надвладати“. Монополисти ума, нажалост, 

нису халуцинација. Креативни стартап-подузетници немају никакву амбицију 

помјерити са трона своје „богове“, већ под кринком глобалне културе добро продати 

своје тзв. дисруптивне иновације. Попут активиста шездесетих година, неприлагођених 

(misfits) који нису имали никакву жељу контролирати друштвену машинерију или је 

преусмјерити према новим циљевима (мијењати свијет чије вриједности држе 

ирелевантнима), тако ни данашњи техно-адепти немају никакву политичку амбицију. 

Хипстерски киберпрекаријат станује у идеји да материјална стварност може бити 

мишљена као информацијски систем, рачунално моделиран објекат. Противити му се 

бит ће једнако неуспјешно као и упућивати патетични пријекор ђутурума. У томе свјетлу, 

чак ни овај чланак не треба читати исувише озбиљно. Нисмо ли већ сви заједно дубоко 

заронили своје главе у беспућа екрана? Универзитет се већ доказује као мјесто које се 

афирмира wебометричним статусом. Академска заједница не постоји без Гугл Сkолар 
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комуникацијском фетишу, „друштву знања“ у којем се класна борба замјењује класним 

компромисом као глобалним политичком консензусом. Другим ријечима, избјегавањем 

дијалектике човјека и строја, увјетованости која обликује политичко-економску 

реалност умреженог доба (тзв. платформски капитализам), прискрбљен је легитимитет 

за опћу трансформацију друштвености машински кодираном будућности: “гдјегод се 

налази анонимни когнитивни радник, био он пaнкер, хипие, љубавник, пјесник или 

инжењер… гдјегод да је бунтовник са тастатуром и приступом глобалној машини, тамо је 

и глобална Силиконска долина” (Berardi, 2017). Друштвени субјекти изњедрени 

контракултуралним превирањима шездесетих и седамдесетих година прошлог 

стољећа, неутрализирани су економским и технолошким фатализмом. Фрагментиране 

визије друштвене еманципације (окупљене око постмодерних политика идентитета) 

чак иако још увијек нису у потпуности демаскиране, оне данас несумњиво јесу, 

обесмишљене и осујећене, хипермедијски културализиране (карикатурализиране?) 

добровољним пристанком на диктат „дигиталне деспотије“ (Јовановић, 2008). Машине 

ће нас ослободити слободе, те изворне трауме модерног човјека. Нови ступањ 

модернитета, наиме, сада предводи демократизација машинског учења, кибернетичка 

тоталитаризација, алгоритми као епистемички ауторитети управљања симулакрумом 

друштвеног напретка. Недвојбено, рефокусирање на истраживања инфраструктурног 

империјализма друштвеног софтвера, „зазивање“ дигиталног Маркса, чини се 

актуелнијим него икада како бисмо разумјели „динамику која нове медије повезује с 

идеологијом и преговорима око значења битних комуникацијских пракси, начина 

политичког дјеловања, али и приступа средствима за производњу“ (стр. 11). Оперативни 

системи наших живота (Gugl, Амазон, Фejcбук, Mikрosoft, Eпл) које су нам „отворили“ big-

tech монополисти ума, одлучни су настојањима да управљају током људске еволуције. 

Корпоративна, „рачунална теокрација“ (Bogost, 2015) успостављена „увезивањем“ 

човјека и машине, истиче Ф. Фоер (2017) извршила је напад на темељно начело 

индивидуалности: слободну вољу. Тражили смо прозоре, добили огледала. Пристајањем 

на континуирано измјештање темељних менталних функција у правцу Мреже, 

гугулизацијом мишљења, како би рекао Шива Ваидијанатан (Siva Vaidhyanathan) (2011), 

пристали смо, заправо, на рачунар као метамедиј, сучеље према нашем свијету, 

другима, нашој меморији и нашој имагинацији (Manovich, 2013, стр. 3). Корпоративни 

алгоритми данас управљају тзв. onlife друштвеношћу: шта да читамо, купујемо, гдје да 

путујемо, с ким да „пријатељујемо“, поступно и готово непримијетно, аутоматизирајући 

наше изборе. Другачије говорећи, друштвеност нам се указује као „технокултурни 

ентитет (софтверски ефект) овисан о карактеристикама real-time фидбeка“ (Lovink, 2016, 

стр. 23). Управљањем великим подацима (Big Data) наших склоности и навика, 

дигиталним отиском који остављамо на машинама у рукама корпоративних гиганата 

организирана је друштвена фабрика у којој се приватизира тзв. „бихејвиорални вишак“ 

(Zuboff, 2016) као нуспродукт отвореног услуживања виреалним садржајима. Израз 

„друштвена фабрика“ се први пут спомиње седамдесетих година прошлог стољећа када 

су италијански аутономистички марксисти нематеријалност рада објашњавали кроз 

процесе његова измјештања из фабрика у друштво, међутим, данас је чак много 

исправније, како запажа Мекензи Варк (McKenzie Wark) (2013), говорити о „друштвеном 

будоару“. Црна кутија кибернетичке контроле у којој се конституирамо као „живи 

капитал“, улазни и излазни подаци „аутоматизиране јавне сфере“ (Pasquale, 2017), 

невидљива је тржишна рука јединства у технолошкој сингуларности. Теорија о 

програмираном уму, како још поодавно запажа Шери Туркл (Sherry Turkle) (1984), за 

истраживаче умјетне интелигенције имала је трансцендентну вриједност. Појам 

сингуларност којим се проповиједа умјетна интелигенција, означава руптуру 

временско-просторног континуума, описује моменат у којем коначно постаје 
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(Google Schoolar) профила. Студенти немају шта радити у библиотеци ако у се у њој нема 

3Д принтера. Плагијат се не може открити без асистенције софтвера. Истраживања нису 

релевантна ако нису лајкована. Знање је референтно само ако је индексирано. 

Професор није компетентан ако не користи ППТ (можда као некада ЛСД?). Шангри... Wi-Fi!

Колико год да цинизам ових посљедњих редова звучао дефетистички, реторика 

подузетничког индивидуализма, пост-идеолошки наратив технократске елите, који 

више чак ни не скрива очекивања да се цјелокупна друштвена организација повинује 

налозима власника интелигентних машина, неће устукнути ни пред каквом критиком. 

Иако мимикрија комодифкације, иронија прекарности и машинска ауторитарност 

представљају најрецентније организацијске праксе нематеријалног капитализма за 

њих се држе нове генерације обесправљених и преварених. Раздвајање тврдњи о 

технологији и чињеница о њој, колико год било неопходно, на концу, захтијева 

имагинариј нових позиција отпора. Уз мало ироније, могли бисмо закључити: 

„потребно је постати кибернетичар да би се остало хуманистом“ (Sloterdijk, 2001).

П.С. Читатељима ових редова, који се можда нађу „увријеђенима“ уредничком одлуком 

да у часопис за књижевност уврсте један овакав текст чије фусноте, пренаглашене 

референце и истраживачке упутнице можда могу осујетити очекивања, па можда чак и 

одвратити од покушаја читања, препоручујем роман Џеретa Кобека (Jarett Kobek) Ја 

мрзим интернет који, премда неће задовољити вјештином литерарне изведбе његова 

аутора, несумњиво ће моћи, у својој прецизно формулираној артикулацији, досећи до 

нимало безначајног питања: „Због чега активизам 21. стољећа није ништа више од 

моралне лекције типкане на уређајима који склапају робови?“
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Сто педесет година од рођења Алексе Шантића

Матија Бошњак

На пола пута 
између осаме и свијета
Поводом сто педесет година од рођења Алексе Шантића, СПКД „Просвјета“ је, под 

уредништвом Драгане Томашевић, одлучила објавити пјесникову поезију сакупљену 

под насловом Остајте овдје, према истоименој, а сасвим сигурно и једној од 

најславнијих Шантићевих пјесама из оног дијела његовог опуса који се значајно 

одликује родољубним сентиментом. Наслов, одабран с обзиром на актуалну стварност 

босанскохерцеговачког друштва, нама може послужити као повод да размислимо о 

важности и смислу Шантићеве поезије у садашњем тренутку, а додатно је то утемељено 

у начину на који је Шантићев опус у овом издању структуриран, наиме, не слиједећи 

хронолошки, него радије тематски критеријум, о чему пише и Дијана Хаџизукић у 

предговору књизи. 

� Припадајући стилски и тематски епохи романтизма, Алекса Шантић је у сваком 

смислу ријечи релевантан пјесник свог времена, што је каснија хисториографија 

књижевности, како наводи Дијана Хаџизукић, далеко вјештије знала препознати од 

тадашње књижевне критике. Ипак, бивајући сврстан у ред српских романтичара, и сама 

хисториографија је, стављајући акценат углавном на родољубни карактер Шантићеве 

поезије, неријетко пропуштала да примијети тематску, па чак и стилску разноврсност, 

која је у опусу овог босанскохерцеговачког пјесника можда и евидентнија него код 

многих других његових савременика, те је управо због тога усвојени принцип да се 

Шантићево дјело разврста у овом случају тематски вриједан уреднички потез, утолико 

што доприноси и хоризонту рецепције Шантићеве поетике у данашњем добу. Премда је 

по много чему типичан пјесник свог времена, Шантића је занимљиво и узбудљиво 

читати, између осталог и због тога што данас писати и осјећати поезију на начин његов и 

на начин његове генерације скоро па није ни могуће. Уосталом, многи би се 

проучаваоци књижевности сложили са тим да је његова епоха романтизма била и 

посљедња епоха у повијести европске културе када је пјесник могао рачунати на 

непосредан контакт са објективним свијетом, а сходно томе и самога себе озбиљно 

узети као пророка који зна зашто пише и коме се својом пјесмом обраћа. 

� Када је, дакле, ријеч о Шантићевој родољубној поезији, свако ко прочита стихове 

пјесме Остајте овдје („Сунце туђег неба/ неће вас гријат' к'о што ово грије/ Грки су тамо 

залогаји хљеба/ Гдје свога нема и гдје брата није“) из 1896. године, тешко ће се моћи 

отети утиску да пјесник читав свој народ озбиљно узима за суговорника и обраћа му се 

тоном готово ауторитативним, као његов представник у духу и у осјећању, а овај дојам 

сасвим сигурно има тежину у оквиру тезе о поетици романтизма као естетичкој 

рефлексији тадашњег националног покрета. Међутим, оно што романтизам, колико у 

европским, толико и у балканским оквирима, чини сложеном књижевно-хисторијском 

чињеницом, јесте и то да га је врло тешко једнозначно одредити као књижевни покрет 

који се заснивао искључиво на родољубном сентименту и фасцинацији, условно 

речено, народном духовном културом. Управо је једно од протурјечја романтичарског 

духа то што је пјесништво тежило осами колико и припадности, а о томе који је, најзда, 

идеал претежио свједочи и каснији развој 

умјетничке културе 20. стољећа. Код 

Шантића се, понављамо, можда и много 

јасније него код остатка његове генерација 

српских романтичара артикулара потреба 

за осамом, и то у више пјесничких наврата, 

а за потребе примјера се могу издвојити 

двије пјесме, Хајдемо музо („Из овога 

круга/из луде вреве и жуке и праске; 

/Жељан сам лица без лажи и маске/Жељан 

сам поља, дубрава и луга“) и Јесен , 

а п с о л у т н о  р е м е к - д ј е л о  о в д а ш њ е г 

романтичарског стиха, а обје су написане 

1908. године, дакле више од десет година 

након Остајте овдје. 

�Меланколично интонирана пјесма Јесен, 

написана у четири катрена, компонирана 

на принципу такозване „обгрљене риме“, 

врстан је примјер Шантићеве вјештине 

стварања атмосфере интмног и дубоко 

рефлексивног патоса, а уједно је и ријеч о 

пјесми репрезентативној за онај дио 

његовог опуса који се бави једном сасвим 

романтичарском темом: пролазношћу. Алекса Шантић
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Сто педесет година од рођења Алексе Шантића

Матија Бошњак

На пола пута 
између осаме и свијета
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� Прошла је бура, стишале се страсти,

� и љубав с њима све је ближе крају; 

� Друкчије сада твоје очи сјају – 

� У њима нема ни силе ни власти. 

� Ја чујем: наша срца бију тише,

� Твој стисак руке није онај први;

� Хладан, без душе, без ватре и крви,

� К'о да ми збори: нема љета више! 

� За друштво некад не бјеше нам стало,

� О себи само говорисмо дуго;

� Но данас, драга, све је, све је друго:

� Сад смо мудри и зборимо мало...

�
� Прошло је љето! Мутна јесен влада.

� У срцу нашем ниједног славља;

� Ту хладан вјетар свеле руже љуља,

� И мртво лишче по хумкама пада...

У сваком случају, дало би се устврдити како је Шантић пјесник са много лица, а његова 

поетика она која је имала више него једно срце за своју хисторијску епоху и друштвено 

окружење. Поред тога што је итекако важан за босанскохерцеговачко културно-

повијесни идентитет, што је и данас живо присутан и чак незаобилазан у модерним 

адаптацијама севдалинке, важно га је препознати по мајсторском овладавању 

законитостима везаног стиха, а и по томе што је скоро па инстинктивно осјећао властито 

вријеме. Једна од његових пјесама носи име Вечер свијета, што је показатељ везе која се, 

можда не по образовању или упућености, али свакако по заумној логици пјесничког 

инстинкта, остварила са епохом западног романтизма, гдје се посвуда осјећао залазак, а 

зазивала такозвана „Ноћ свијета“ („Die Nacht der Welt“). Сходно томе, ако је за ухо 

данашњег читатеља порука пјесме Остајте овдје помало тенденциозна, занемарени 

дио опуса, дакле, онај који је остао у сјенци хисториографског нагласка на патриотском 

карактеру његовог пјесништва, итекако је у стању живо и смислено комуницирати са 

људима 21. стољећа. 

Сто педесет година од рођења Алексе Шантића
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Аспекти говора

Јуриј Тињанов

О пародији
1.

Опћеприхваћена дефиниција пародије, како је коначно утврђена средином 

деветнаестога вијека, може се цитирати нпр. према Бујеовом рјечнику: „Пародија је 

дјело, у стиху или прози, сачињено на неко озбиљно дјело, с нагласком на његовој 

смијешној страни (која се постиже – прим. прев.) посредством неких измјена или 

одмаком од суштинске намјене оригинала ка забавном предмету“ (цитирам према 

преводу из 1859. године).

 Занимљиво је, међутим, да ова дефиниција није издржала суочавање са чињеницама те 

се расула у једном свом суштинском дијелу још те исте 1859. године. Наиме: ову 

дефиницију навео је издавач драмске пародије К. С. Аксакова Олег пред 

Константинопољем у намјери да се њом послужи, али се изненада зауставио, 

изненађен тим да она не карактеризира дјело које је издао: “Сјајни <...> Олегов подвиг 

драмски је представљен бојама пуним свјежине, заодјевен таквим раскошним говором, 

праћен тако дивним сликама, да се приликом читања нехотице занесеш: и релативним 

богатством мисли, и заиграношћу имагинације и мелодијом стихова; чак учешћем у 

судбини актера у драми као у најозбиљнијем драмском дјелу. <...> Да то јесте пародија, 

то, наравно, нико неће оспоравати. Али замислите се над дефиницијом пародије коју 

смо навели, која је изведена на основу постојећих образаца тог рода. Одговара ли у 

потпуности дјелу г.  Аксакова?“ Поновивши ријечи самог Аксакова да је 

хиперболизирани приказ Олега „као владара из развијене и просвијећене епохе 

такођер пародија стихованих идеализација повијести које су се појавиле у неким 

патриотским драмама 30-их година, те уопће пародија звучности стихова коју неки и 

данас сматрају поезијом“, издавач (или, тачније, аутор наведеног чланка) цитира из 

Аксаковљеве пародије стихове који вас заиста могу натјерати да се замислите над 

дефиницијом пародије као комичне књижевне врсте. Ријеч је о пародијској Пјесми 

Кијевљана за коју аутор чланка даје сљедећу напомену: „Премда је аутор <К. Аксаков>, по 

његовим властитим ријечима, поставио себи за циљ пародију, ипак, читајући, дивиш се 

и заборављаш на пародијски циљ“: 

Понад ријеке, 

Понад миле

И понад брзе, 

Ја бригом,

И радом 

Колибу саградит ћу; 

Украсити, 

И обојити 

Бојом бијелом; 

Гдје је стаза 

Три прозорчета 

Ту направит ћу 

Против јасног, 

Против красног, 

Против сунашца; 

А за риболов 

Направит ћу 

Ја три чамчића. 

Свим богата 

Бит ће хата, 

Чаша пуна. 

У свитање устат ћу 

Јутром раним 

Таласима запловит ћу. 

<...> 

Једном међу народом, 

У колу 

Он играти стаде, 

Ал´ спокој свој 

Од трена тог 

Не могаше наћи. 

Сјајна дјево, 

Лице бијело! 

Ти спокој си узела. 

Та пожури 

И донеси 

Мени њега са собом. 

Аутор чланка, наводећи Пјесму Кијевљана, искрено признаје: „Према томе, дефиниција 

коју смо преузели (теоријска, наведна у претходном тексту – Ј. Т.) није достатна. Јасно је да 

је г. Аксаков својим дјелом проширио границе пародије и уздигао је, давши јој важнији 

циљ и значење.“

Ствар, међутим, није само у Аксакову и само у његовој пародији. Ствар је у томе што 

уобичајена предоџба о пародији у XIX вијеку као комичном жанру, која се код нас 

коначно учврстила, исувише сужава питање и једноставно није карактеристична за 

већину пародија. Ту се не уклапају изванредне пародије Н. Пољевог, с којим у 

еволуцијској вези стоје исто толико изванредне и исто толико мало комичне пародије 

Панајева (Новог Пјесника). Као на специфичну чињеницу овдје ћу указати на сљедеће. 

Године 1830. Пољевој је у свом „Новом сликару“ објавио пародијски дио „Поетска 

бесмислица, или одломци из новог алманаха ́ Књижевно огледало´“; као први прилог у 

овом дијелу нашла се „Руска пјесма“ („Ох ви, коврче, коврче црне!..“) с пародијским 

потписом Феокритова (очигледна алузија на Дељвига који је писао идиле). И, ево – [...] 

1831. године излази алманах „Еутерпа“, који ни по својим циљевима, ни по избору 

материјала, није имао ничег заједничког с пародијама. Поред стихова Шевирјова, 

Јазикова и др., у броју 33, на стр. 67–68. објављена је пјесма „Ох ви, коврче, коврче 

црне!..“ с потписом Феокритова, који тако изгледа, ако не као право презиме, а онда бар 

као озбиљан псеудоним. Разлози за ту појаву налазе се углавном у особитој књижевној 

позицији коју је 30-их година заузимао алманах. Њему су тежили разночинци и трговци 

писци – издавачи (обично аматери). Читав низ алманаха тог времена (издања М. А. 
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Аспекти говора

Јуриј Тињанов

О пародији
1.

Опћеприхваћена дефиниција пародије, како је коначно утврђена средином 

деветнаестога вијека, може се цитирати нпр. према Бујеовом рјечнику: „Пародија је 

дјело, у стиху или прози, сачињено на неко озбиљно дјело, с нагласком на његовој 

смијешној страни (која се постиже – прим. прев.) посредством неких измјена или 

одмаком од суштинске намјене оригинала ка забавном предмету“ (цитирам према 

преводу из 1859. године).

 Занимљиво је, међутим, да ова дефиниција није издржала суочавање са чињеницама те 

се расула у једном свом суштинском дијелу још те исте 1859. године. Наиме: ову 

дефиницију навео је издавач драмске пародије К. С. Аксакова Олег пред 

Константинопољем у намјери да се њом послужи, али се изненада зауставио, 

изненађен тим да она не карактеризира дјело које је издао: “Сјајни <...> Олегов подвиг 

драмски је представљен бојама пуним свјежине, заодјевен таквим раскошним говором, 

праћен тако дивним сликама, да се приликом читања нехотице занесеш: и релативним 

богатством мисли, и заиграношћу имагинације и мелодијом стихова; чак учешћем у 

судбини актера у драми као у најозбиљнијем драмском дјелу. <...> Да то јесте пародија, 

то, наравно, нико неће оспоравати. Али замислите се над дефиницијом пародије коју 

смо навели, која је изведена на основу постојећих образаца тог рода. Одговара ли у 

потпуности дјелу г.  Аксакова?“ Поновивши ријечи самог Аксакова да је 

хиперболизирани приказ Олега „као владара из развијене и просвијећене епохе 

такођер пародија стихованих идеализација повијести које су се појавиле у неким 

патриотским драмама 30-их година, те уопће пародија звучности стихова коју неки и 

данас сматрају поезијом“, издавач (или, тачније, аутор наведеног чланка) цитира из 

Аксаковљеве пародије стихове који вас заиста могу натјерати да се замислите над 

дефиницијом пародије као комичне књижевне врсте. Ријеч је о пародијској Пјесми 

Кијевљана за коју аутор чланка даје сљедећу напомену: „Премда је аутор <К. Аксаков>, по 

његовим властитим ријечима, поставио себи за циљ пародију, ипак, читајући, дивиш се 

и заборављаш на пародијски циљ“: 

Понад ријеке, 

Понад миле

И понад брзе, 

Ја бригом,

И радом 

Колибу саградит ћу; 

Украсити, 

И обојити 

Бојом бијелом; 

Гдје је стаза 

Три прозорчета 

Ту направит ћу 

Против јасног, 

Против красног, 

Против сунашца; 

А за риболов 

Направит ћу 

Ја три чамчића. 

Свим богата 

Бит ће хата, 

Чаша пуна. 

У свитање устат ћу 

Јутром раним 

Таласима запловит ћу. 

<...> 

Једном међу народом, 

У колу 

Он играти стаде, 

Ал´ спокој свој 

Од трена тог 

Не могаше наћи. 

Сјајна дјево, 

Лице бијело! 

Ти спокој си узела. 

Та пожури 

И донеси 

Мени њега са собом. 

Аутор чланка, наводећи Пјесму Кијевљана, искрено признаје: „Према томе, дефиниција 

коју смо преузели (теоријска, наведна у претходном тексту – Ј. Т.) није достатна. Јасно је да 

је г. Аксаков својим дјелом проширио границе пародије и уздигао је, давши јој важнији 

циљ и значење.“

Ствар, међутим, није само у Аксакову и само у његовој пародији. Ствар је у томе што 

уобичајена предоџба о пародији у XIX вијеку као комичном жанру, која се код нас 

коначно учврстила, исувише сужава питање и једноставно није карактеристична за 

већину пародија. Ту се не уклапају изванредне пародије Н. Пољевог, с којим у 

еволуцијској вези стоје исто толико изванредне и исто толико мало комичне пародије 

Панајева (Новог Пјесника). Као на специфичну чињеницу овдје ћу указати на сљедеће. 

Године 1830. Пољевој је у свом „Новом сликару“ објавио пародијски дио „Поетска 

бесмислица, или одломци из новог алманаха ́ Књижевно огледало´“; као први прилог у 

овом дијелу нашла се „Руска пјесма“ („Ох ви, коврче, коврче црне!..“) с пародијским 

потписом Феокритова (очигледна алузија на Дељвига који је писао идиле). И, ево – [...] 

1831. године излази алманах „Еутерпа“, који ни по својим циљевима, ни по избору 

материјала, није имао ничег заједничког с пародијама. Поред стихова Шевирјова, 

Јазикова и др., у броју 33, на стр. 67–68. објављена је пјесма „Ох ви, коврче, коврче 

црне!..“ с потписом Феокритова, који тако изгледа, ако не као право презиме, а онда бар 

као озбиљан псеудоним. Разлози за ту појаву налазе се углавном у особитој књижевној 

позицији коју је 30-их година заузимао алманах. Њему су тежили разночинци и трговци 

писци – издавачи (обично аматери). Читав низ алманаха тог времена (издања М. А. 
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Бестужева-Рјумина, Ф. Соловјова, А. Пуговошњикова и П. Собољева и др.) не само да 

заузима непријатељску позицију у односу на водећи положај „аристократске групе“ 

писаца, већ користе и неке њихове жанрове с другом функцијом. Такво је нпр. масовно 

преобликовање елегија и „умјетничких пјесама“ у „романсе“ (не толико конкретна 

музичка дјела, колико вербални материјал за могуће импровизације). Уз то, 

„демократски“ алманах 30-их година у већини сличајева је, по стилу и поетском језику, 

такав да пријенос пародије у романсу није било тешко остварити. Међутим, ова 

чињеница – да пародија о којој је ријеч није комична, као ни остале пародије Пољевог – 

представљала је неопходан литерарни услов у датом конкретном случају. Примјер 

Аксаковљевих стихова с виртуозним римама, с виртуозним ритмичким ударом – уопште 

није усамљен. Сјетимо се пародије у стиху Каролине Павлове (Мисли. „Гдје год да луташ 

душе сјетне...“). Не тако давно, у периоду епигона симболизма, у периоду 

одушевљавања егзотичним, ова пјесма могла је бити прочитана озбиљно и с успјехом 

на неком поетском кружоку. Ствар је у томе што у Аксаковљевим и у стиховима Павлове 

постоји пародија на саму виртуозност. Ови стихови захтијевају врло истанчан, 

микроскопски књижевни поглед, како би се најисправније оцијенило постепено 

претварање виртуозности у рафинираност, рафинираности у промишљеност. (Такве су 

богате риме у обје пјесме; таква је раскошно стилизирана, типично руска фразеологија 

Аксакова: „од времена тог“; одвећ „разговорна“ синтакса уз маштовиту метафоричку 

конструкцију: „та иди, донеси мени њега“ (смирај); такав је егзотични рјечник и 

егзотична фонетика у Павлове.) Још је комплекснији случај код Пољевог и Панајева. 

Пољевој као епиграф Поетској бесмислици наводи стихове:

Они су, ко под полиран, глатки:

На мисли се нећеш спотаћи у њима!

У програмском предговору он саопштава: „Друга наша нада: угодити читатељима – 

значи вјерно слиједити основно правило наше књижевности, подражавање. Нећемо 

размишљати о љепоти, раскоши стихова и прозе. Не, представит ћемо тачна 

подражавања најмодернијих, најпознатијих пјесника, оних жанрова којима су они 

угађали другима и који су их прославили <...>. Тако заправо Пољевој пародира саму 

глаткоћу стиха. Слично томе, пародије Новог Пјесника усмјерене су на „глаткоћу, 

звучност, вањску обраду и гланц, који су још до прије неколико година сматрани 

поезијом“ (предговор издању из 1855. године). Слично томе како се пародија Пољевог 

нашла покрај озбиљних и чак одабраних дјела пјесника, према властитом свједочењу 

Панајева, његове „пародије које су штампане у периодичним издањима, неки су 

међутим доживљавли као озбиљна дјела. На једну од таквих пародија која почиње 

стихом:

Густолистих јавора алеја...

 итд...

у Москви је г. Дмитријев чак написао прекрасну музику“.

И ако блага истицања у пародијама Аксакова и Павлове могу бити, при великој жељи, 

сведена на „имплицитне“ или „непримјетне“ комичне појаве, у пародијама Пољевог и 

Панајева нећемо наћи чак ни такав непримјетан комизам. Остаје нам дакле или да 

сачувамо у дефиницији пародије обиљежје комизма, те пародије Пољевог и Панајева 

прогласимо безначајним или чак непостојећим, или да дато обиљежје одбацимо. Али, 

чак и ако се одлучимо за прву позицију, може се уочити да и у комичним пародијама 

суштина ствари уопште није у комичном. Присјетимо се примјера једне од 

најпознатијих пародија у свјетској хисторији, која је одиграла велику улогу у идеолошкој 

борби шеснаестог вијека, примјера Писма неуких људи. Огромни успјех и прашина која 

се подигла око ове пародије састојали су се у томе што је она обманула, успјела заварати, 

што су је противници доживјели као оригинално озбиљно дјело и тек потом били 

принуђени да признају своју грешку. Тако се и овдје суочавамо са истом чињеницом 
1непрепознавања, чињеницом варљивости.  Стога, уобичајена дефиниција, у овом свом 

дијелу („усмјереност на смијешну страну“) није тачна, чак и ако се замијени ријеч 

„смијешну“ термином „комичну“, и није тачна чак ни у односу на комичне пародије. Јер, 

појављују се питања: при каквим условима, за кога комичну? – питања која удаљавају од 

„опћег“ смисла „комичног“, и тјерају да се и тај појам подвргне прецизнијој структурној 

анализи. А на тој танкој граници, када комизам пародијског жанра и, заједно с њим, 

комичност пародираног дјела ишчезну – може се поставити питање: је ли у комизму 

уопште ствар?

Утолико је за нас важнија прва половина дефиниције: „усмјерена на неко дјело“. Ова 

усмјереност јесте, наравно, важно обиљежје, тако да ће пажљиво кориштење тог 

обиљежја ријешити за нас врло важно питање.

Но, најприје два прелиминарна запажања: под усмјереношћу подразумијеват ћемо не 

само суоднос неког дјела с другим, већ и нарочито истицање тог међусобног односа, а 

затим ћемо прећи на разјашњавање особитог карактера тог суодноса. Напоменут ћемо и 

то да „усмјереност на неко одређено дјело“ – такођер представља у дефиницији изузетно 

сужен садржај појма пародије. Ствар је у томе што се ова усмјереност може односити не 

само на одређено дјело, већ и на одређени низ дјела, при чему као обједињавајуће 

обиљежје може послужити жанр, аутор, чак неки од књижевних праваца. 

Анализирајући појаве на основу обиљежја усмјерености (суодноса), одмах ћемо се 

суочити с потпуно различитим карактером дате усмјерености.

Уистину, напримјер, политички фељтон у стиху врло често користи старе стиховне 

макете. У ритамско-интонациони образац пушкинског или љермонтовљевског Пророка, 

державинске оде итд. – укључују се различите теме, тј. све се догађа тако, као да је 

„пародија“ усмјерена на дате пјесме Пушкина, Љермонтова итд. И уколико се при 

анализи затворимо унутар дјела, ако не будемо имали у виду суоднос датог дјела (а 

такођер и онога које се пародира) са књижевним системом и, надаље, с говорним и 

даљим социјалним низовима – нећемо моћи себи објаснити особит карактер 

усмјерености. А збуњујућа околност бит ће и то што би се при таквој чврстини 

конвенционалне дефиниције пародије као књижевне појаве везане за комику – сличан 

политички фељтон у стиху с пародијским елементима, као истински комични жанр – 

могао сврстати у тип пародије. Међутим, чим проанализирамо такво дјело у његовом 

суодношењу, постат ће јасно да оно није пародијско, да је усмјереност ове евидентно 

хиљадите пародије на пушкинско или љермонтовљевско дјело – другачија.

Аспекти говора

1 У таквој корелацији недовољно је међутим ослањати се само на временску одредницу: напримјер, кад кажу 

пародира се Пушкин, или Љермонтов, или неки други стари пјесник, онда значи да је пародија неактуелна, 

значи ствар овдје није у њој. Не треба заборављати да у систем књижевности улазе и неке старе појаве које 

имају савремену улогу; с тим је у вези и врло интересантна појава преусмјерене пародије: пародира се неко 

старо дјело или стари аутор на којег се ослања неки савремени правац у књижевности. Ово, међутим, 

нарушава читав низ формалних аналогија на основу којих се дјела затварају у насилно лажно јединство, те 

захтијева обједињавања по функционалним ознакама. Напримјер: чини се да би било природно повезати 

травестирану „Енеиду“ Блумауера с његовим директним руским сљедбеницима Осиповом и Котељницким: 

међутим „Енеида“ Блумауера Алоизиуса, мађарског језуите, није била само политичка сатира усмјерена 

против папе и Рима, већ и одговор Шилеру и Гетеу на „ускрснуће антике“. Ово је тако прије пародија на 

„Енеиду XVIII вијека“, него на Вергилијеву „Енеиду“ и усмјерена је на Шилера и Гетеа, а не на Вергилија. (...) На 

сличан начин је Пушкин преусмјерио пародију на оне које су ускрсли оду (углавном на Кјухељбекера), 

пародирајући Хвостова. Недавно је пародичар Измајлов пародирао Тредиаковског, усмјеравајући пародију на 

Вјачеслава Иванова.
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Бестужева-Рјумина, Ф. Соловјова, А. Пуговошњикова и П. Собољева и др.) не само да 

заузима непријатељску позицију у односу на водећи положај „аристократске групе“ 

писаца, већ користе и неке њихове жанрове с другом функцијом. Такво је нпр. масовно 

преобликовање елегија и „умјетничких пјесама“ у „романсе“ (не толико конкретна 

музичка дјела, колико вербални материјал за могуће импровизације). Уз то, 

„демократски“ алманах 30-их година у већини сличајева је, по стилу и поетском језику, 

такав да пријенос пародије у романсу није било тешко остварити. Међутим, ова 

чињеница – да пародија о којој је ријеч није комична, као ни остале пародије Пољевог – 

представљала је неопходан литерарни услов у датом конкретном случају. Примјер 

Аксаковљевих стихова с виртуозним римама, с виртуозним ритмичким ударом – уопште 

није усамљен. Сјетимо се пародије у стиху Каролине Павлове (Мисли. „Гдје год да луташ 

душе сјетне...“). Не тако давно, у периоду епигона симболизма, у периоду 

одушевљавања егзотичним, ова пјесма могла је бити прочитана озбиљно и с успјехом 

на неком поетском кружоку. Ствар је у томе што у Аксаковљевим и у стиховима Павлове 

постоји пародија на саму виртуозност. Ови стихови захтијевају врло истанчан, 

микроскопски књижевни поглед, како би се најисправније оцијенило постепено 

претварање виртуозности у рафинираност, рафинираности у промишљеност. (Такве су 

богате риме у обје пјесме; таква је раскошно стилизирана, типично руска фразеологија 

Аксакова: „од времена тог“; одвећ „разговорна“ синтакса уз маштовиту метафоричку 

конструкцију: „та иди, донеси мени њега“ (смирај); такав је егзотични рјечник и 

егзотична фонетика у Павлове.) Још је комплекснији случај код Пољевог и Панајева. 

Пољевој као епиграф Поетској бесмислици наводи стихове:

Они су, ко под полиран, глатки:

На мисли се нећеш спотаћи у њима!

У програмском предговору он саопштава: „Друга наша нада: угодити читатељима – 

значи вјерно слиједити основно правило наше књижевности, подражавање. Нећемо 

размишљати о љепоти, раскоши стихова и прозе. Не, представит ћемо тачна 

подражавања најмодернијих, најпознатијих пјесника, оних жанрова којима су они 

угађали другима и који су их прославили <...>. Тако заправо Пољевој пародира саму 

глаткоћу стиха. Слично томе, пародије Новог Пјесника усмјерене су на „глаткоћу, 

звучност, вањску обраду и гланц, који су још до прије неколико година сматрани 

поезијом“ (предговор издању из 1855. године). Слично томе како се пародија Пољевог 

нашла покрај озбиљних и чак одабраних дјела пјесника, према властитом свједочењу 

Панајева, његове „пародије које су штампане у периодичним издањима, неки су 

међутим доживљавли као озбиљна дјела. На једну од таквих пародија која почиње 

стихом:

Густолистих јавора алеја...

 итд...

у Москви је г. Дмитријев чак написао прекрасну музику“.

И ако блага истицања у пародијама Аксакова и Павлове могу бити, при великој жељи, 

сведена на „имплицитне“ или „непримјетне“ комичне појаве, у пародијама Пољевог и 

Панајева нећемо наћи чак ни такав непримјетан комизам. Остаје нам дакле или да 

сачувамо у дефиницији пародије обиљежје комизма, те пародије Пољевог и Панајева 

прогласимо безначајним или чак непостојећим, или да дато обиљежје одбацимо. Али, 

чак и ако се одлучимо за прву позицију, може се уочити да и у комичним пародијама 

суштина ствари уопште није у комичном. Присјетимо се примјера једне од 

најпознатијих пародија у свјетској хисторији, која је одиграла велику улогу у идеолошкој 

борби шеснаестог вијека, примјера Писма неуких људи. Огромни успјех и прашина која 

се подигла око ове пародије састојали су се у томе што је она обманула, успјела заварати, 

што су је противници доживјели као оригинално озбиљно дјело и тек потом били 

принуђени да признају своју грешку. Тако се и овдје суочавамо са истом чињеницом 
1непрепознавања, чињеницом варљивости.  Стога, уобичајена дефиниција, у овом свом 

дијелу („усмјереност на смијешну страну“) није тачна, чак и ако се замијени ријеч 

„смијешну“ термином „комичну“, и није тачна чак ни у односу на комичне пародије. Јер, 

појављују се питања: при каквим условима, за кога комичну? – питања која удаљавају од 

„опћег“ смисла „комичног“, и тјерају да се и тај појам подвргне прецизнијој структурној 

анализи. А на тој танкој граници, када комизам пародијског жанра и, заједно с њим, 

комичност пародираног дјела ишчезну – може се поставити питање: је ли у комизму 

уопште ствар?

Утолико је за нас важнија прва половина дефиниције: „усмјерена на неко дјело“. Ова 

усмјереност јесте, наравно, важно обиљежје, тако да ће пажљиво кориштење тог 

обиљежја ријешити за нас врло важно питање.

Но, најприје два прелиминарна запажања: под усмјереношћу подразумијеват ћемо не 

само суоднос неког дјела с другим, већ и нарочито истицање тог међусобног односа, а 

затим ћемо прећи на разјашњавање особитог карактера тог суодноса. Напоменут ћемо и 

то да „усмјереност на неко одређено дјело“ – такођер представља у дефиницији изузетно 

сужен садржај појма пародије. Ствар је у томе што се ова усмјереност може односити не 

само на одређено дјело, већ и на одређени низ дјела, при чему као обједињавајуће 

обиљежје може послужити жанр, аутор, чак неки од књижевних праваца. 

Анализирајући појаве на основу обиљежја усмјерености (суодноса), одмах ћемо се 

суочити с потпуно различитим карактером дате усмјерености.

Уистину, напримјер, политички фељтон у стиху врло често користи старе стиховне 

макете. У ритамско-интонациони образац пушкинског или љермонтовљевског Пророка, 

державинске оде итд. – укључују се различите теме, тј. све се догађа тако, као да је 

„пародија“ усмјерена на дате пјесме Пушкина, Љермонтова итд. И уколико се при 

анализи затворимо унутар дјела, ако не будемо имали у виду суоднос датог дјела (а 

такођер и онога које се пародира) са књижевним системом и, надаље, с говорним и 

даљим социјалним низовима – нећемо моћи себи објаснити особит карактер 

усмјерености. А збуњујућа околност бит ће и то што би се при таквој чврстини 

конвенционалне дефиниције пародије као књижевне појаве везане за комику – сличан 

политички фељтон у стиху с пародијским елементима, као истински комични жанр – 

могао сврстати у тип пародије. Међутим, чим проанализирамо такво дјело у његовом 

суодношењу, постат ће јасно да оно није пародијско, да је усмјереност ове евидентно 

хиљадите пародије на пушкинско или љермонтовљевско дјело – другачија.

Аспекти говора

1 У таквој корелацији недовољно је међутим ослањати се само на временску одредницу: напримјер, кад кажу 

пародира се Пушкин, или Љермонтов, или неки други стари пјесник, онда значи да је пародија неактуелна, 

значи ствар овдје није у њој. Не треба заборављати да у систем књижевности улазе и неке старе појаве које 

имају савремену улогу; с тим је у вези и врло интересантна појава преусмјерене пародије: пародира се неко 

старо дјело или стари аутор на којег се ослања неки савремени правац у књижевности. Ово, међутим, 

нарушава читав низ формалних аналогија на основу којих се дјела затварају у насилно лажно јединство, те 

захтијева обједињавања по функционалним ознакама. Напримјер: чини се да би било природно повезати 

травестирану „Енеиду“ Блумауера с његовим директним руским сљедбеницима Осиповом и Котељницким: 

међутим „Енеида“ Блумауера Алоизиуса, мађарског језуите, није била само политичка сатира усмјерена 

против папе и Рима, већ и одговор Шилеру и Гетеу на „ускрснуће антике“. Ово је тако прије пародија на 

„Енеиду XVIII вијека“, него на Вергилијеву „Енеиду“ и усмјерена је на Шилера и Гетеа, а не на Вергилија. (...) На 

сличан начин је Пушкин преусмјерио пародију на оне које су ускрсли оду (углавном на Кјухељбекера), 

пародирајући Хвостова. Недавно је пародичар Измајлов пародирао Тредиаковског, усмјеравајући пародију на 

Вјачеслава Иванова.
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Чини се да је важна тачка према којој треба заузети став – питање пародичности и 

пародијског, другим ријечима речено – питање пародичне форме и пародијске 

функције. Пародичност у суштини и јесте примјена пародичних форми у непародијској 

функцији. Кориштење неког дјела као предлошка за ново дјело – врло је честа појава. 

При томе, ако дјела припадају нпр. различитим тематским и лексичким (рјечничким) 

срединама, настаје појава која је по формалним особеностима блиска пародији, али по 

функцији ничег заједничког с њом нема. „Усмјереност“ фељтона у стиху нпр. на 

пушкинску или љермонтовљевску пјесму је привидна: и Пушкин и Љермонтов су 

подједнако неважни за фељтонисту, као и њихова дјела, али „макета“ пјесме јесте врло 

погодан знак литерарности, знак везивања за литературу уопће; осим тога, 

истовремено оперирање двама семантичким системима који се дају у једном знаку 

производи ефекат који је Хајне назвао техничким термином посуђеним из сликарства – 

„underpainting“ (припремна фаза рада на слици – прим. прев.) и сматрао га је 

неопходним условом хумора.

Тако заправо пред собом имамо одсуство усмјерености на неко дјело.

То је било јасно већ, нпр., љутитом рецензенту једне такве непародијске пародије 

Дванаест уснулих стражара: „Дванаест уснулих стражара не може се назвати 

пародијом. То је једноставно стиховно лагање ... које, зарад великог смијеха, 

опонашајући исмијава тон прекрасне баладе Жуковског“.

 (Међутим, већ на овом примјеру лако се увјерити да су пародијско и пародично – 

системски појмови те се изван књижевног система не могу замислити: примјена једних 

те истих пародичних средстава има различиту функцију у зависности од системског (или 

извансистемског) положаја оба дјела – оног које пародира и оног које се пародира; 

функција „полицијских чувара“ у књижевности 20-их година (XX вијека – прим. прев.), 

као што смо видјели, није била само пародична (помоћна, споредна), већ и пародијска; у 

књижевности 30-их година положај се промијенио, због тога је пародијско у структури 

дјела било потиснуто превагом других елемената.) 

 Ствар је у томе што постоји мање или више чврста веза између пародичне форме и 

пародијске функције; постоје услови који осигуравају да се ова функција не мијења и не 

претвара у помоћну, односно споредну. Услови се састоје у томе да дјела, оно које 

пародира и оно које се пародира, могу бити повезана не само по сличним елементима 

(по ритму, синтакси, римама итд.), већ и по несличним – по супротности. Другим 

ријечима, пародија може бити усмјерена не само на дјело већ и против њега.

Постоји још једна страна у овој нимало случајној жанровској вези фељтона у стиху, 

актуелне политичке и друштвене сатире – и пародичне форме.

Обратимо пажњу, нпр., на количину и карактер пародичних кориштења Пјесника у 

земљи руских војника Жуковског (1812). Број пародија на ову познату пјесму, међу које 

спадају и пародија младог Пушкина, која није била ништа мање позната него оригинал, 

и књижевна сатира Баћушкова (Пјесник у Бесједи славјаноруса), као и многе друге, јесте 

огроман. Објаснити ову количину само популарношћу дјела је тешко. Карактер ових 

пародија (њихова усмјереност на, не против) може се најбоље објаснити односом самог 

Жуковског према властитом дјелу. Он као да се не може одмах растати са својом ствари и 

пише 1814. године Пјесника у Кремљу, који, према ауторовом објашњењу представља 

„пјесника руских војника, који се вратио у домовину и пјева пјесму ослобођења на 

Кремљу“. Ова је појава врло карактеристична. Дјело варирају, допуњавају, допјевавају. 

Тако ову ствар варирају и други; нпр., 1823. године М. А. Бестужев-Рјумин објављује такву 

варијацију под нескривеним називом, те је довољан наслов да буде јасно да је ријеч о 

намјерној варијацији: Пјесник сред руских војника који су се вратили у домовину 1816. 

године. И већ исте 1814. године, на коју се односи Пјесник у Кремљу, Жуковски 

„препјевава“ своје дјело већ пародично – он пише, у поводу једног породичног догађаја, 

пјесму Љубавна вртешка или петогодишње меланхоличне махуне срчаног љубљења. 

Тулска балада (7 строфа), у којој први стих:

У крчми тулској тишина је

служи као знак пародије (исто значење првог стиха као задатог пародичног тона може 

се примијетити и у туђим пародијама Пјесника).

И ако се упитамо откуд такво обиље ових ванпародијских пародија, због чега је ово дјело 

било тако погодно да послужи као пародични костур, одговор ћемо наћи у самом 

процесу пародичног оперирања дјелом. У овом процесу догађа се не само изузимање 

дјела из књижевног система (његово подметање), већ и распарчавање самог дјела као 

система. Такођер се, при том процесу, освјетљавају поједине стране које су прије биле 

само чланови система. На тај начин је у Пјеснику, том новом “лирско-епском” жанру, био 

откривен, једнако у варијацијама и у пародијама, сиже који се, будући ољуштен из 

стилског ткања, показао простран и погодан не само у свом системском облику; у дјелу су 

се разоткриле разговјетне формуле, погодне за разне тематске димензије. Овакво што 

може нам објаснити особену појаву „пародичног одабира“; нека дјела и неки аутори 

подвргавају се пародичном кориштењу чешће и интензивније од других. Овдје се, 

приликом анализе пародије као радног процеса, уз узимање у обзир радних момената 

пародије, разјашњава њена веза с појавом подражавања, варирања. Ствар је у томе 

што, при сусрету с појединачним чињеницама, уопће није лако одлучити сваки пут – 

када је ријеч о подражавању, а када о пародији. С једне стране, као што смо могли 

видјети на примјеру Пољевог и Панајева, постоји некомична пародија и, у многим 

случајевима, врло танка граница је одваја од објеката који се пародирају; с друге стране, 

подражавање може бити врло слично, исходиште из неког дјела може бити јасно, а по 

диференцирајућим моментима блиско пародији. Крајем 20-их година, нпр., када су се 

пушкинске поеме с једне стране пародирале, а с друге стране на сваки начин варирале – 

то није било само теоријско питање, већ и врло конкретна појава која је стајала пред 

критичарима. Овако се нпр. изјаснио О. Сомов о таквим подражавањима: „Узгред о 

пародијама: прошле године допало је не само покојног Вергилија већ и живог Пушкина, 

јер, како другачије назвати него пародијама Пушкинових поема сљедећа пјесничка 

дјела: „Евгеније Вељски“, „Признање у тридесетој години живота“, „Киргиски 

Заробљеник“, „Љубав у затвору“, „Разбојник“ итд. итд.? Ако се назову подражавањима, 

неће бити исказан прави квалитет ових пјесмопјева, јер у њима су често пародрани 

Пушкинови стихови: тј. или су искварени или су преузети у цијелости и стављени гдје им 

није мјесто. Ако би то биле чисте пародије: у том случају, сусревши у новом, 

хумористичком облику снове и осјећања пјесникова, насмијали бисмо се, можда, и ми и 

сам Пушкин, а заправо, сасвим без шале, такозвани његови подражаватељи без грижње 

савјести живе његовом имагинацијом, ликовима које је створио и његовим властитим 

стиховима“.

Постоји пријевод ријечи пародија – перепеснь – препјесма – пјевање наопако. Ово је стара 

ријеч књижевног теоретичара, пјесника и пародисте с почетка XIX вијека Остолопова. 

Ријеч није заживјела; као термин је непримјенљива зато што је „песнь = пјесма“ исувише 

тачан и буквалан пријевод једне компоненте „с грчког“ – а заправо ова ријеч удаљава од 

додијале, привидно тачне ријечи „пародија“ и, што је важније, садржи зближавање 

појмова пародије и подражавања, варијација (перепеснь — перепев = препјесма – 

препјев).

Аспекти говора



104 105

2

Чини се да је важна тачка према којој треба заузети став – питање пародичности и 

пародијског, другим ријечима речено – питање пародичне форме и пародијске 

функције. Пародичност у суштини и јесте примјена пародичних форми у непародијској 

функцији. Кориштење неког дјела као предлошка за ново дјело – врло је честа појава. 

При томе, ако дјела припадају нпр. различитим тематским и лексичким (рјечничким) 

срединама, настаје појава која је по формалним особеностима блиска пародији, али по 

функцији ничег заједничког с њом нема. „Усмјереност“ фељтона у стиху нпр. на 

пушкинску или љермонтовљевску пјесму је привидна: и Пушкин и Љермонтов су 

подједнако неважни за фељтонисту, као и њихова дјела, али „макета“ пјесме јесте врло 

погодан знак литерарности, знак везивања за литературу уопће; осим тога, 

истовремено оперирање двама семантичким системима који се дају у једном знаку 

производи ефекат који је Хајне назвао техничким термином посуђеним из сликарства – 

„underpainting“ (припремна фаза рада на слици – прим. прев.) и сматрао га је 

неопходним условом хумора.

Тако заправо пред собом имамо одсуство усмјерености на неко дјело.

То је било јасно већ, нпр., љутитом рецензенту једне такве непародијске пародије 

Дванаест уснулих стражара: „Дванаест уснулих стражара не може се назвати 

пародијом. То је једноставно стиховно лагање ... које, зарад великог смијеха, 

опонашајући исмијава тон прекрасне баладе Жуковског“.

 (Међутим, већ на овом примјеру лако се увјерити да су пародијско и пародично – 

системски појмови те се изван књижевног система не могу замислити: примјена једних 

те истих пародичних средстава има различиту функцију у зависности од системског (или 

извансистемског) положаја оба дјела – оног које пародира и оног које се пародира; 

функција „полицијских чувара“ у књижевности 20-их година (XX вијека – прим. прев.), 

као што смо видјели, није била само пародична (помоћна, споредна), већ и пародијска; у 

књижевности 30-их година положај се промијенио, због тога је пародијско у структури 

дјела било потиснуто превагом других елемената.) 

 Ствар је у томе што постоји мање или више чврста веза између пародичне форме и 

пародијске функције; постоје услови који осигуравају да се ова функција не мијења и не 

претвара у помоћну, односно споредну. Услови се састоје у томе да дјела, оно које 

пародира и оно које се пародира, могу бити повезана не само по сличним елементима 

(по ритму, синтакси, римама итд.), већ и по несличним – по супротности. Другим 

ријечима, пародија може бити усмјерена не само на дјело већ и против њега.

Постоји још једна страна у овој нимало случајној жанровској вези фељтона у стиху, 

актуелне политичке и друштвене сатире – и пародичне форме.

Обратимо пажњу, нпр., на количину и карактер пародичних кориштења Пјесника у 

земљи руских војника Жуковског (1812). Број пародија на ову познату пјесму, међу које 

спадају и пародија младог Пушкина, која није била ништа мање позната него оригинал, 

и књижевна сатира Баћушкова (Пјесник у Бесједи славјаноруса), као и многе друге, јесте 

огроман. Објаснити ову количину само популарношћу дјела је тешко. Карактер ових 

пародија (њихова усмјереност на, не против) може се најбоље објаснити односом самог 

Жуковског према властитом дјелу. Он као да се не може одмах растати са својом ствари и 

пише 1814. године Пјесника у Кремљу, који, према ауторовом објашњењу представља 

„пјесника руских војника, који се вратио у домовину и пјева пјесму ослобођења на 

Кремљу“. Ова је појава врло карактеристична. Дјело варирају, допуњавају, допјевавају. 

Тако ову ствар варирају и други; нпр., 1823. године М. А. Бестужев-Рјумин објављује такву 

варијацију под нескривеним називом, те је довољан наслов да буде јасно да је ријеч о 

намјерној варијацији: Пјесник сред руских војника који су се вратили у домовину 1816. 

године. И већ исте 1814. године, на коју се односи Пјесник у Кремљу, Жуковски 

„препјевава“ своје дјело већ пародично – он пише, у поводу једног породичног догађаја, 

пјесму Љубавна вртешка или петогодишње меланхоличне махуне срчаног љубљења. 

Тулска балада (7 строфа), у којој први стих:

У крчми тулској тишина је

служи као знак пародије (исто значење првог стиха као задатог пародичног тона може 

се примијетити и у туђим пародијама Пјесника).

И ако се упитамо откуд такво обиље ових ванпародијских пародија, због чега је ово дјело 

било тако погодно да послужи као пародични костур, одговор ћемо наћи у самом 

процесу пародичног оперирања дјелом. У овом процесу догађа се не само изузимање 

дјела из књижевног система (његово подметање), већ и распарчавање самог дјела као 

система. Такођер се, при том процесу, освјетљавају поједине стране које су прије биле 

само чланови система. На тај начин је у Пјеснику, том новом “лирско-епском” жанру, био 

откривен, једнако у варијацијама и у пародијама, сиже који се, будући ољуштен из 

стилског ткања, показао простран и погодан не само у свом системском облику; у дјелу су 

се разоткриле разговјетне формуле, погодне за разне тематске димензије. Овакво што 

може нам објаснити особену појаву „пародичног одабира“; нека дјела и неки аутори 

подвргавају се пародичном кориштењу чешће и интензивније од других. Овдје се, 

приликом анализе пародије као радног процеса, уз узимање у обзир радних момената 

пародије, разјашњава њена веза с појавом подражавања, варирања. Ствар је у томе 

што, при сусрету с појединачним чињеницама, уопће није лако одлучити сваки пут – 

када је ријеч о подражавању, а када о пародији. С једне стране, као што смо могли 

видјети на примјеру Пољевог и Панајева, постоји некомична пародија и, у многим 

случајевима, врло танка граница је одваја од објеката који се пародирају; с друге стране, 

подражавање може бити врло слично, исходиште из неког дјела може бити јасно, а по 

диференцирајућим моментима блиско пародији. Крајем 20-их година, нпр., када су се 

пушкинске поеме с једне стране пародирале, а с друге стране на сваки начин варирале – 

то није било само теоријско питање, већ и врло конкретна појава која је стајала пред 

критичарима. Овако се нпр. изјаснио О. Сомов о таквим подражавањима: „Узгред о 

пародијама: прошле године допало је не само покојног Вергилија већ и живог Пушкина, 

јер, како другачије назвати него пародијама Пушкинових поема сљедећа пјесничка 

дјела: „Евгеније Вељски“, „Признање у тридесетој години живота“, „Киргиски 

Заробљеник“, „Љубав у затвору“, „Разбојник“ итд. итд.? Ако се назову подражавањима, 

неће бити исказан прави квалитет ових пјесмопјева, јер у њима су често пародрани 

Пушкинови стихови: тј. или су искварени или су преузети у цијелости и стављени гдје им 

није мјесто. Ако би то биле чисте пародије: у том случају, сусревши у новом, 

хумористичком облику снове и осјећања пјесникова, насмијали бисмо се, можда, и ми и 

сам Пушкин, а заправо, сасвим без шале, такозвани његови подражаватељи без грижње 

савјести живе његовом имагинацијом, ликовима које је створио и његовим властитим 

стиховима“.

Постоји пријевод ријечи пародија – перепеснь – препјесма – пјевање наопако. Ово је стара 

ријеч књижевног теоретичара, пјесника и пародисте с почетка XIX вијека Остолопова. 

Ријеч није заживјела; као термин је непримјенљива зато што је „песнь = пјесма“ исувише 

тачан и буквалан пријевод једне компоненте „с грчког“ – а заправо ова ријеч удаљава од 

додијале, привидно тачне ријечи „пародија“ и, што је важније, садржи зближавање 

појмова пародије и подражавања, варијација (перепеснь — перепев = препјесма – 

препјев).

Аспекти говора
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Ово варирање својих и туђих стихова, које се догађа код пародије – еволуцијска је појава 

од огромне важности. Такав факт препјева и факт аутопародије много је чешћи него што 

би се могло претпоставити. Много пута се, нпр., враћао својим стиховима Огарјов. Он 

има варијацију на властиту познату пјесму Стари доме „Стари доме, стари друже, 

посјетих ја ...“), под називом Подражавање давнопрошлом:

Бијели снијеже, стари друже, видјех

Коначно у туђини тебе...

 Такве варијације он има и на пјесму Крчма. Занимљиво је да, наводећи ова 

„подржавања“, Огарјовљев редактор Гершензон наставља: „Наводимо уједно и остале 

пародије Огарјова“. Даље се дају сљедеће пародије: Пјесма руске дадиљице крај постеље 

господског дјетета (с поднасловом самог Огарјова: „подражавање Љермонтова“), 

„Живјаше на свијету витез модни“, „Та читати Крајевског чак не вриједи труда“; и уз то 

узастопце још два „Подражавања Пушкина“:

1.� Волим народ, љубав моја не може

  Подлећи страху нипошто ни пред ким....

2.� Вољех све, љубав још, можда

  У мојој крви угасла није сасвим...

Сматрам да је редакторова омашка, који је пародијама истовремено назвао и варијације 

властитих стихова, и хаотични распоред материјала – потпуно исправна, због тога што 

су функције и једног и другог код Огарјова биле врло сродне.

Еволуција књижевности, особито поезије, догађа се не само путем проналажења нових 

форми, већ и, углавном, путем примјене старих форми у новој функцији. Овдје своју 

улогу, тако рећи школску, експерименталну – имају и подражавање и пародија. Нпр., 

улога пародија у Њекрасовљевом стваралаштву, у пријеводу старих форми у нове 

функције – а, у том смислу, његова пародијска школа блиска је оном усвајању старих 

форми путем подржавања из његовог првог зборника – представља својеврсни други 

степен изучавања – експеримент. То никако не искључује пародијско значење ових 

дјела, њихову усмјереност не само на старе појаве већ, дјеломично, и против њих.

Дакле, разлика између пародичног и пародијског јесте – разлика функционална.

Међутим, лако је примијетити да је усмјереност неког дјела на неко друго (тим више 

против другог), тј. да је пародијско у уској вези са значењем тог другог дјела у књижевном 

систему. (Не треба само мијешати значење са значајем, или уопће са вриједношћу итд. – 

дјело може имати ништавну вриједност и истовремено бити карактеристично и чак 

значајно у датом систему.) Зато пародијска дјела обично бивају усмјерена на појаве 

савремене књижевности или на савремени однос према старим појавама; пародијско у 

односу на полузаборављене појаве мало је вјероватно. Ево шта је писао савремени 

рецензент о пародији у „Савременику“: „Није лоше написан „Спор грчких филозофа о 

прекрасном“; али ми уопште не видимо, гдје су у нашој књижевности поводи или 

оригинали за ову карикатуру: кажите, јесте ли читали у посљедњих тридесет година 

неке „Разговоре мудраца“ или „Разговоре о лијепом, прекрасном“ или нешто тог типа? У 

свим тим пародијама ... нема циља, нема савремености, нема живота. Ако их је већ било 

могуће написати, ускоро ћемо моћи очекивати пародије на Ломоносовљеве оде, 

Сумароковљеве трагедије, „Душицу“ Богдановича, „Русијаду“ Хераскова и „Разговоре у 

царству мртвих“ М. Н. Муравјова. Девиза пародије треба бити: живо и савремено“. 

Пародично је, пак, појава врло широка и неодређена у односу на дјела која су послужила 

као материјал. Пародично у фељтонима у стиху нашег времена јавља се много чешће на 

материјалу Пушкина и Љермонтова, него на материјалу нпр. Блока. Затим, масовни 

пјесници – као обичан и благодаран пародијски објект – истовремено уопће не 

представљају пародични материјал. И, на концу, онако како пародијско није неопходно 

повезано с комизмом, пародично јесте средство и обиљежје комичних жанрова. 

Све методе пародирања, без изузетка, састоје се у измјени књижевног дјела, или 

момента који обједињава низ дјела (аутор, часопис, алманах), или низа књижевних 

дјела (жанр) – као система, састоје се у њиховом превођењу у други систем.

Заправо, свака употреба ријечи у другачијем окружењу или контексту представља 

дјеломичну промјену значења (Розвадовски). Свако одвајање неке књижевне 

чињенице од једног система и њено увођење у други систем – представља исту такву 
2дјеломичну промјену значења.  Навест ћу два занимљива примјера пријевода 

елемената једног система у други, при чему је други систем повезан с првим по 

супротности. У овом својеврсном призивању система, дјелатна лица су с једне стране 

Карамзин и Вјаземски, с друге стране – Державин. Књижевни систем Карамзина 

(Вјаземски је његов ученик) углавном је антагонистичан у односу на систем Державина.

Ево тог призивања. Державин има оду Извор, посвећену Хераскову. Вјаземски пише, 

цитирајући је:

Свети Гребењевски изворе!

Пјесника бесмртне Русијаде

Појио си водом стихотворства,

 „Ово је најбољи епиграм на Хераскова ... Вода стихотворства, говорећи о Херасковљевој 

поезији, израз је задивљујуће истинит и забаван“!

Карамзина је “насмијао један стих” у Державиновој оди Поводом смрти благотворца. 

Према основаној досјетки Грота и Пекарског, у овој оди то су сљедећи стихови:

Као огањ лампе ароматичан,

Угасну, ширећи пријатни

Около мирис ти ...

Метафорички Державинов стил био је заснован на дрском зближавању семантичких 

низова; то је био систем унутар којега уопће нису била комична ова два наведена 

примјера. Али, приликом изузимања стихова из цјелине дјела и приликом превода у 

Карамзинов и систем његових присталица, са њиховим захтјевима за „јасноћом“, 

прозном „прецизношћу“, блискошћу појмова који се пореде, оштроумљем – 

державински стил се мијењао, мијењало се значење ријечи, Державин је постајао 

пародија самог себе.

Али, догађало се и обратно.

Тако нам је нпр. познат Державинов одзив на Карамзинову пјесму Посланица женама. 

Посланица је аутобиографска; њена тема, која потпуно одговара систему карамзиниста, 

јесте пријатељство према жени. Посланица се завршава на сљедећи начин:

Аспекти говора

2 Не бисмо жељели да умјесто ријечи „систем“ овдје стоји „читатељски доживљај“. Подјела књижевности на 

читатеља и писца уопће није могућа, зато што ни писац ни читатељ нису, у својој основи, нешто различито. 

Писац је такођер читатељ, а читатељ, конструирајући књижевно дјело, обавља, слиједећи траг писца, исти 

посао. Осим тога, супротстављање читатеља писцу није исправно још и због тога што постоје различити 

читатељи и различити писци. Писац једног културног и социјалног система ближи је читатељу истог тог 

система, него писцу неког другог система. Питање „читатељског доживљаја“ појављује се само при 

субјективно-психолошком односу према овим питањима, али не при системско-функционалном њиховом 

разматрању.
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Ово варирање својих и туђих стихова, које се догађа код пародије – еволуцијска је појава 

од огромне важности. Такав факт препјева и факт аутопародије много је чешћи него што 

би се могло претпоставити. Много пута се, нпр., враћао својим стиховима Огарјов. Он 

има варијацију на властиту познату пјесму Стари доме „Стари доме, стари друже, 

посјетих ја ...“), под називом Подражавање давнопрошлом:

Бијели снијеже, стари друже, видјех

Коначно у туђини тебе...

 Такве варијације он има и на пјесму Крчма. Занимљиво је да, наводећи ова 

„подржавања“, Огарјовљев редактор Гершензон наставља: „Наводимо уједно и остале 

пародије Огарјова“. Даље се дају сљедеће пародије: Пјесма руске дадиљице крај постеље 

господског дјетета (с поднасловом самог Огарјова: „подражавање Љермонтова“), 

„Живјаше на свијету витез модни“, „Та читати Крајевског чак не вриједи труда“; и уз то 

узастопце још два „Подражавања Пушкина“:

1.� Волим народ, љубав моја не може

  Подлећи страху нипошто ни пред ким....

2.� Вољех све, љубав још, можда

  У мојој крви угасла није сасвим...

Сматрам да је редакторова омашка, који је пародијама истовремено назвао и варијације 

властитих стихова, и хаотични распоред материјала – потпуно исправна, због тога што 

су функције и једног и другог код Огарјова биле врло сродне.

Еволуција књижевности, особито поезије, догађа се не само путем проналажења нових 

форми, већ и, углавном, путем примјене старих форми у новој функцији. Овдје своју 

улогу, тако рећи школску, експерименталну – имају и подражавање и пародија. Нпр., 

улога пародија у Њекрасовљевом стваралаштву, у пријеводу старих форми у нове 

функције – а, у том смислу, његова пародијска школа блиска је оном усвајању старих 

форми путем подржавања из његовог првог зборника – представља својеврсни други 

степен изучавања – експеримент. То никако не искључује пародијско значење ових 

дјела, њихову усмјереност не само на старе појаве већ, дјеломично, и против њих.

Дакле, разлика између пародичног и пародијског јесте – разлика функционална.

Међутим, лако је примијетити да је усмјереност неког дјела на неко друго (тим више 

против другог), тј. да је пародијско у уској вези са значењем тог другог дјела у књижевном 

систему. (Не треба само мијешати значење са значајем, или уопће са вриједношћу итд. – 

дјело може имати ништавну вриједност и истовремено бити карактеристично и чак 

значајно у датом систему.) Зато пародијска дјела обично бивају усмјерена на појаве 

савремене књижевности или на савремени однос према старим појавама; пародијско у 

односу на полузаборављене појаве мало је вјероватно. Ево шта је писао савремени 

рецензент о пародији у „Савременику“: „Није лоше написан „Спор грчких филозофа о 

прекрасном“; али ми уопште не видимо, гдје су у нашој књижевности поводи или 

оригинали за ову карикатуру: кажите, јесте ли читали у посљедњих тридесет година 

неке „Разговоре мудраца“ или „Разговоре о лијепом, прекрасном“ или нешто тог типа? У 

свим тим пародијама ... нема циља, нема савремености, нема живота. Ако их је већ било 

могуће написати, ускоро ћемо моћи очекивати пародије на Ломоносовљеве оде, 

Сумароковљеве трагедије, „Душицу“ Богдановича, „Русијаду“ Хераскова и „Разговоре у 

царству мртвих“ М. Н. Муравјова. Девиза пародије треба бити: живо и савремено“. 

Пародично је, пак, појава врло широка и неодређена у односу на дјела која су послужила 

као материјал. Пародично у фељтонима у стиху нашег времена јавља се много чешће на 

материјалу Пушкина и Љермонтова, него на материјалу нпр. Блока. Затим, масовни 

пјесници – као обичан и благодаран пародијски објект – истовремено уопће не 

представљају пародични материјал. И, на концу, онако како пародијско није неопходно 

повезано с комизмом, пародично јесте средство и обиљежје комичних жанрова. 

Све методе пародирања, без изузетка, састоје се у измјени књижевног дјела, или 

момента који обједињава низ дјела (аутор, часопис, алманах), или низа књижевних 

дјела (жанр) – као система, састоје се у њиховом превођењу у други систем.

Заправо, свака употреба ријечи у другачијем окружењу или контексту представља 

дјеломичну промјену значења (Розвадовски). Свако одвајање неке књижевне 

чињенице од једног система и њено увођење у други систем – представља исту такву 
2дјеломичну промјену значења.  Навест ћу два занимљива примјера пријевода 

елемената једног система у други, при чему је други систем повезан с првим по 

супротности. У овом својеврсном призивању система, дјелатна лица су с једне стране 

Карамзин и Вјаземски, с друге стране – Державин. Књижевни систем Карамзина 

(Вјаземски је његов ученик) углавном је антагонистичан у односу на систем Державина.

Ево тог призивања. Державин има оду Извор, посвећену Хераскову. Вјаземски пише, 

цитирајући је:

Свети Гребењевски изворе!

Пјесника бесмртне Русијаде

Појио си водом стихотворства,

 „Ово је најбољи епиграм на Хераскова ... Вода стихотворства, говорећи о Херасковљевој 

поезији, израз је задивљујуће истинит и забаван“!

Карамзина је “насмијао један стих” у Державиновој оди Поводом смрти благотворца. 

Према основаној досјетки Грота и Пекарског, у овој оди то су сљедећи стихови:

Као огањ лампе ароматичан,

Угасну, ширећи пријатни

Около мирис ти ...

Метафорички Державинов стил био је заснован на дрском зближавању семантичких 

низова; то је био систем унутар којега уопће нису била комична ова два наведена 

примјера. Али, приликом изузимања стихова из цјелине дјела и приликом превода у 

Карамзинов и систем његових присталица, са њиховим захтјевима за „јасноћом“, 

прозном „прецизношћу“, блискошћу појмова који се пореде, оштроумљем – 

державински стил се мијењао, мијењало се значење ријечи, Державин је постајао 

пародија самог себе.

Али, догађало се и обратно.

Тако нам је нпр. познат Державинов одзив на Карамзинову пјесму Посланица женама. 

Посланица је аутобиографска; њена тема, која потпуно одговара систему карамзиниста, 

јесте пријатељство према жени. Посланица се завршава на сљедећи начин:

Аспекти говора

2 Не бисмо жељели да умјесто ријечи „систем“ овдје стоји „читатељски доживљај“. Подјела књижевности на 

читатеља и писца уопће није могућа, зато што ни писац ни читатељ нису, у својој основи, нешто различито. 

Писац је такођер читатељ, а читатељ, конструирајући књижевно дјело, обавља, слиједећи траг писца, исти 

посао. Осим тога, супротстављање читатеља писцу није исправно још и због тога што постоје различити 

читатељи и различити писци. Писац једног културног и социјалног система ближи је читатељу истог тог 

система, него писцу неког другог система. Питање „читатељског доживљаја“ појављује се само при 

субјективно-психолошком односу према овим питањима, али не при системско-функционалном њиховом 

разматрању.
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Шта ће истина својом руком

Написат´ на гробу мом? В о л и о ј е:

Њ е ж н о ј  ж е н и  н а ј њ е ж н и ј и 

П р и ј а т е љ  ј е  б и о!

Стари Державин овако се одазвао на ову пјесму: „Добио сам од Николаја Михајловича 

„Аониде“ (лат. Aonides – прим. прев.), књижицу у којој је много прекрасних стихова, а 

посебно је епистола женама јако добра, али нисам задовољан крајем, тј. посљедњим 

стихом, иза којег одмах слиједи мисао:

Да с таквим женā пријатељима

Завршавају мужеви с роговима“.

Ето због чега је пријатељска преписка била тако потицајна средина за пародију. 

Преписка Баћушкова, Ал. Тургењева, Вјаземског, Пушкина прошарана је ситним, 

микроскопским пародијама, пародичним стиховима, ријечима, надимцима итд. У 

преписци су се распојасавали и такво што савршено природно је преводило књижевно 

дјело о којем се говорило, као и сву књижевност, у свакодневну употребу, што је 

изазивало помак система. 

Навест ћу један примјер таквог пародијског приступа. Фјодор Гљинка објавио је у 

„Сјеверним цвјетовима“ за 1831. годину двије пјесме које као да су биле предодређене за 

пародију. Не треба мислити да је сав Гљинка такав, да је његов значај ништаван итд. 

Пушкин је признавао његов значај у 30-им годинама; Гљинкина поезија није прошла без 

трага за Тјутчева у натурфилозофском дијелу, он је комплексан пјесник, тако да примјер 

који се наводи не одређује сву његову поезију, већ само духовне жанрове у којима се 

углавном огледао и због којих је заслужио пушкинске надимке: Кутејкин (Лик из 

Фонвизинове комедије Малољетник, учитељ црквенославенског и руског језика, 

представља оштру сатиру на необразоване попове – прим. прев.) и ђакон Фита. (Ријеч је 

о хисторијском слову. Прије 1918. године у употреби је још било слово „Ѳѳ“ (фита, тита 

или тета), замијењено са „Фф“ – прим.прев.)

Стихови, објављени у „Сјеверним цвјетовима“, били су ови:

1. „Неразумљива ствар“

Чудна ствар!

Неразумљива ствар!

Због чега је човјек тако немиран?

Због чега је тужан,

И душом болан,

Због чега је тако сјетан, безнадежан?

Чудна ствар!

Неразумљива ствар! 

итд.

2. „Сиромаштво и утјеха“

Не плачи жено! ми смо овдје тек земни станари;

Вјерујем: негдје постоји и за нас уточиште-дом!

Понекад уздахнем, сједећи за пером;

Суза кане ти на ђерђеф:

О свему будућем пуна си брижних мисли:

Хоће ли Бог дати дјеце?... Па шта ћеш? Нека Он наш буде Кум!

Референ “Чудна ствар! Неразумљива ствар!” понављао се након сваке строфе; овај, може 

се рећи, уобичајени усклик у духовном жанру, као и “божије кумство”, изазвали су 

пародијску Пушкинову паљбу. Пушкин пише Плетњеву: ”Видио сам, душо моја, 

„Цвјетове“. Чудна ствар, неразумљива ствар! Дељвиг ни једног стиха није објавио. 

Поступио је с нама као спахија са својим сељацима. Ми радимо – а он сједи на лађи (rus.: 

судно – брод, лађа, али и ноћна посуда, болесничка гуска – прим. прев.) и нас 

прекоријева. Није добро и није благоразумно. Отвара нам очи и ми видимо да смо 

изиграни. Чудна ствар, неразумљива ствар! – Јадни Гљинка ради као сеоски слуга, а 

користи нема. Чини ми се да је памећу помјерио. Кога је замислио у кумове звати! 

Замисли у какав положај ће довести и свећеника, и ђакона, и куму, и бабу, и самог кума 

којег ће тјерати да се ђавла одриче, да пљује, пуше, вјенчава и свакакве друге чини 

несташлуке. Нашчокин увјерава да нас је све размазио покојник цар који је свима дјецу 

крстио. Још не могу себи доћи од Гљинкине дрскости. Чудна ствар, неразумљива ствар!” 

Изучавање услова пародичне генезе помаже нам да се снађемо у неколико важних 

питања.

Напримјер, методе пародије могу нам се учинити одвећ ситничаве. Већ је стара теорија, 

коју су широко користили теоретичари XVIII и прве половине XIX вијека, сматрала 

пародијским средством промјену једног слова (звука). Усп. Остолопов: „Понекад 

промјена једног слова производи пародију. Катон је, говорећи о Марку Фулвију, 

промијенио његов надимак Нобилиор, најплеменитији, у Мобилиор, најнепостојанији, 

најпревртљивији, најпромјењивији“. Наравно, овдје није ствар у промјени слова (звука), 

већ у досјетки која из промјене произилази. Али, већ само то да се таква незнатна 

говорна конструкција, као што је досјетка, убраја у ред пародија – јесте знаковито. Исто је 

и с пародијом на један стих. Усп. такођер Остолопова: „Навођење неколико познатих 

стихова, или једног, без икакве промјене, чинило је трећи вид пародија“. (Даље се 

наводи позната досјетка-епиграм Ломоносова, усмјерен на један стих, тачније, на један 

израз Сумарокова у трагедији Хамлет. Овај епиграм се тако дефинира као пародија). 

Ситничавост пародијских средстава у највећих мајстора XIX вијека је запањујућа. Нпр. 

Пушкин пародира Каченовског у ортографији (правопису). Каченовски се придржавао 

свог ортографског система у којем су битну улогу играли „и с тачком“ и ижица. Таква је 

ортографија пушкинског епиграма на Каченовског. На концу, ижица постаје знак 

Каченовског, његова пародијска ознака. Нпр., у Путовању у Арзрум он (Пушкин – прим. 

прев.) говори о једној увредљивој критици: „Приказ је био украшен уобичајеним 

разонодама наше критике: био је то разговор између ђакона, жене која пече просфору 

(квасни хљеб кружног облика који се користи при служењу литургије у православној 

цркви – прим. прев.) и коректора типографије ...“. Пушкин не спомиње ни часопис у којем 

је објављен приказ, ни аутора чланка. Али, у Пушкиновом рукопису, ријеч „типографија“ 

је написана с ижицом. Тако је средство пародије, не губећи своју пародијску усмјереност, 

постало знак, ознака, печат по којем се може препознати нека појава.

Још се ситничавијим може учинити Херцен. Херцен – пародист – појава је која заслужује 

посебно изучавање. Његови Путни записи г. Вјодрина (1843) који пародирају Погодина 

(Вјодрин – је очигледна замјена Погодина), по финоћи стилских средстава пародије 

представљају изузетну појаву. Али и та тананост може у неким случајевима бити 

оквалификована као ситничавост.

Тако, напримјер, Херцен пародира не само стилске особености погодинског стила 

(његову кратку, промишљено сажету фразу која је у своје вријеме изазивала новинарске 

шале и повремене пародије рецензената), већ пародира и графичке особености 

његовог писаног говора, интерпункцију његових кратких паратакси.

Аспекти говора
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Шта ће истина својом руком

Написат´ на гробу мом? В о л и о ј е:

Њ е ж н о ј  ж е н и  н а ј њ е ж н и ј и 

П р и ј а т е љ  ј е  б и о!

Стари Державин овако се одазвао на ову пјесму: „Добио сам од Николаја Михајловича 

„Аониде“ (лат. Aonides – прим. прев.), књижицу у којој је много прекрасних стихова, а 

посебно је епистола женама јако добра, али нисам задовољан крајем, тј. посљедњим 

стихом, иза којег одмах слиједи мисао:

Да с таквим женā пријатељима

Завршавају мужеви с роговима“.

Ето због чега је пријатељска преписка била тако потицајна средина за пародију. 

Преписка Баћушкова, Ал. Тургењева, Вјаземског, Пушкина прошарана је ситним, 

микроскопским пародијама, пародичним стиховима, ријечима, надимцима итд. У 

преписци су се распојасавали и такво што савршено природно је преводило књижевно 

дјело о којем се говорило, као и сву књижевност, у свакодневну употребу, што је 

изазивало помак система. 

Навест ћу један примјер таквог пародијског приступа. Фјодор Гљинка објавио је у 

„Сјеверним цвјетовима“ за 1831. годину двије пјесме које као да су биле предодређене за 

пародију. Не треба мислити да је сав Гљинка такав, да је његов значај ништаван итд. 

Пушкин је признавао његов значај у 30-им годинама; Гљинкина поезија није прошла без 

трага за Тјутчева у натурфилозофском дијелу, он је комплексан пјесник, тако да примјер 

који се наводи не одређује сву његову поезију, већ само духовне жанрове у којима се 

углавном огледао и због којих је заслужио пушкинске надимке: Кутејкин (Лик из 

Фонвизинове комедије Малољетник, учитељ црквенославенског и руског језика, 

представља оштру сатиру на необразоване попове – прим. прев.) и ђакон Фита. (Ријеч је 

о хисторијском слову. Прије 1918. године у употреби је још било слово „Ѳѳ“ (фита, тита 

или тета), замијењено са „Фф“ – прим.прев.)

Стихови, објављени у „Сјеверним цвјетовима“, били су ови:

1. „Неразумљива ствар“

Чудна ствар!

Неразумљива ствар!

Због чега је човјек тако немиран?

Због чега је тужан,

И душом болан,

Због чега је тако сјетан, безнадежан?

Чудна ствар!

Неразумљива ствар! 

итд.

2. „Сиромаштво и утјеха“

Не плачи жено! ми смо овдје тек земни станари;

Вјерујем: негдје постоји и за нас уточиште-дом!

Понекад уздахнем, сједећи за пером;

Суза кане ти на ђерђеф:

О свему будућем пуна си брижних мисли:

Хоће ли Бог дати дјеце?... Па шта ћеш? Нека Он наш буде Кум!

Референ “Чудна ствар! Неразумљива ствар!” понављао се након сваке строфе; овај, може 

се рећи, уобичајени усклик у духовном жанру, као и “божије кумство”, изазвали су 

пародијску Пушкинову паљбу. Пушкин пише Плетњеву: ”Видио сам, душо моја, 

„Цвјетове“. Чудна ствар, неразумљива ствар! Дељвиг ни једног стиха није објавио. 

Поступио је с нама као спахија са својим сељацима. Ми радимо – а он сједи на лађи (rus.: 

судно – брод, лађа, али и ноћна посуда, болесничка гуска – прим. прев.) и нас 

прекоријева. Није добро и није благоразумно. Отвара нам очи и ми видимо да смо 

изиграни. Чудна ствар, неразумљива ствар! – Јадни Гљинка ради као сеоски слуга, а 

користи нема. Чини ми се да је памећу помјерио. Кога је замислио у кумове звати! 

Замисли у какав положај ће довести и свећеника, и ђакона, и куму, и бабу, и самог кума 

којег ће тјерати да се ђавла одриче, да пљује, пуше, вјенчава и свакакве друге чини 

несташлуке. Нашчокин увјерава да нас је све размазио покојник цар који је свима дјецу 

крстио. Још не могу себи доћи од Гљинкине дрскости. Чудна ствар, неразумљива ствар!” 

Изучавање услова пародичне генезе помаже нам да се снађемо у неколико важних 

питања.

Напримјер, методе пародије могу нам се учинити одвећ ситничаве. Већ је стара теорија, 

коју су широко користили теоретичари XVIII и прве половине XIX вијека, сматрала 

пародијским средством промјену једног слова (звука). Усп. Остолопов: „Понекад 

промјена једног слова производи пародију. Катон је, говорећи о Марку Фулвију, 

промијенио његов надимак Нобилиор, најплеменитији, у Мобилиор, најнепостојанији, 

најпревртљивији, најпромјењивији“. Наравно, овдје није ствар у промјени слова (звука), 

већ у досјетки која из промјене произилази. Али, већ само то да се таква незнатна 

говорна конструкција, као што је досјетка, убраја у ред пародија – јесте знаковито. Исто је 

и с пародијом на један стих. Усп. такођер Остолопова: „Навођење неколико познатих 

стихова, или једног, без икакве промјене, чинило је трећи вид пародија“. (Даље се 

наводи позната досјетка-епиграм Ломоносова, усмјерен на један стих, тачније, на један 

израз Сумарокова у трагедији Хамлет. Овај епиграм се тако дефинира као пародија). 

Ситничавост пародијских средстава у највећих мајстора XIX вијека је запањујућа. Нпр. 

Пушкин пародира Каченовског у ортографији (правопису). Каченовски се придржавао 

свог ортографског система у којем су битну улогу играли „и с тачком“ и ижица. Таква је 

ортографија пушкинског епиграма на Каченовског. На концу, ижица постаје знак 

Каченовског, његова пародијска ознака. Нпр., у Путовању у Арзрум он (Пушкин – прим. 

прев.) говори о једној увредљивој критици: „Приказ је био украшен уобичајеним 

разонодама наше критике: био је то разговор између ђакона, жене која пече просфору 

(квасни хљеб кружног облика који се користи при служењу литургије у православној 

цркви – прим. прев.) и коректора типографије ...“. Пушкин не спомиње ни часопис у којем 

је објављен приказ, ни аутора чланка. Али, у Пушкиновом рукопису, ријеч „типографија“ 

је написана с ижицом. Тако је средство пародије, не губећи своју пародијску усмјереност, 

постало знак, ознака, печат по којем се може препознати нека појава.

Још се ситничавијим може учинити Херцен. Херцен – пародист – појава је која заслужује 

посебно изучавање. Његови Путни записи г. Вјодрина (1843) који пародирају Погодина 

(Вјодрин – је очигледна замјена Погодина), по финоћи стилских средстава пародије 

представљају изузетну појаву. Али и та тананост може у неким случајевима бити 

оквалификована као ситничавост.

Тако, напримјер, Херцен пародира не само стилске особености погодинског стила 

(његову кратку, промишљено сажету фразу која је у своје вријеме изазивала новинарске 

шале и повремене пародије рецензената), већ пародира и графичке особености 

његовог писаног говора, интерпункцију његових кратких паратакси.

Аспекти говора
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У пародичном чланку „´Московљанин´ о Копернику“ (Отаџбински записи, 1843, књига 

XI) он (Херцен – прим. прев.) преписује очигледну штампарску грешку из једног чланка 

„Московљанина“ (чији је редактор био Погодин): „Тихо Браге (дански астроном – прим. 

прев) написао је стихове у част свом инструменту; названом paralacticum, умијеће у 

сликарству доказује портрет његов који је сам насликао.” Какво изненађење послије 

тачке и зареза!“

А затим, већ у “Путним записима Вјодрина” примјењује се тачка и зарез да би се нагласило 

да су кратке Погодинове реченице обликоване од насилно пресјечених временских 

периода: “Трчим кући… око пет врста – огладнио, стомак крчи: а цивилизација је ту; тако је 

с апетитом бацила у отворене дућане јетрицу; извадим грош; спљескаше комад у два 

длана, сол џаба – наравно, они имају своју рачуницу. Примијетим да кад жваћеш, пут се 

чини краћи. Желучана варка! Сретнем дјечака одрпанца, продаје саре, здипио негдје; 

погледам, њемачке израде, цјенкао сам се – пуно тражи – прођем!“ 

Ова ситничавост, међутим, показат ће се савршено законита, ако узмемо у обзир да се 

различита усмјереност говорне дјелатности, њена индивидуална диференција 

најочитије показује у структурним ситницама које постају маркирни знаци неког 

правца. Али коријени ове појаве можда се налазе још дубље.

Ослањање на говорне појаве можда објашњава још једну чињеницу: необичну 

животност, популарност пародије која понекад прелази у особит фолклорни материјал.

Почетком нашег вијека у провинцијским гимназијама школарци су вољели не само 

чувену стиховну игру „Поп је имао пса...“ већ и једну другу:

Чудна ствар,

Неразумљива ствар,

Због чега се човјек зноји,

И, знојећи се, стење,

И, стењући, говори: 

 „Чудна ствар,

Неразумљива ствар...“

итд.

Наравно, нико се од школараца није досјећао да међу њима живи одломак неке 

пародије на горе наведену пјесму Фјодора Гљинке, која је још Пушкина навела да је 

пародира:

Чудна ствар!

Неразумљива ствар!

Због чега је човјек тако немиран?...

У 70-им и 80-им годинама пјевавала се стиховна пародија на елегију типа Баратинског: 

„Пиљцини, лимунови су добри...“ 

Тако пародија, отргнута од пародијског, али која у својој структури носи карактер 

комичног помака система, постаје некакав вриједан, постојан материјал.

У даљњем тексту ћемо видјети какав су велики утицај на посмртну књижевну судбину 

Тредјаковског имали шаљиви стихови, пародично везани за његово име и како су у 

читатељској свијести двају вијекова скоро потпуно замијенили сва његова дјела. 

Ствар је у томе што се пародија, огољујући говорне низове са којима се суодносе неки жанрови 

или правци, заправо сама односи на неке одређене говорне појаве и на њих се ослања. 

Говорне појаве исмијавања опонашањем, говорна пародија – мало је истражена појава.

И Толстој и Тургењев су дали врло познате примјере говорне пародије – из једног 

националног система у други. (Усп. Рат и мир, том 4, дио IV, глава IX. Усп.: Руђин, глава II). 

И Залетајев и Пигасов пародирају пјесму и стихове. Залетајев на рефрен (заиста је уловио 

мелодију) ниже артикулационо-моторне аналогије звукова француске пјесме (треба 

обратити пажњу на Залетајевљеве гесте: „усрдно напућивши усне“, „замахну руком“).

Напомињемо успут да се пародија појавила тек у резултату судара двају језичких 

система, при чему су се пародијским показали: 1) момент мелодијске и артикулационо-

моторне сличности; 2) на тој позадини – моменти фонетске разлике, уз приближавања 

руском језичком систему (усп. посебно „детравагала“ (највјероватније од франц. de 

travaux = посао са додатим руским наставком за 3. лице женског рода у прошлом 

времену – прим. прев.) 3) приликом пријевода француског говора у руски језички систем 

елиминисана је семантика пјесме.

Разумије се да је пародирање Пигасова много комплексније и књижевније, мада у фрази 

која је постала чувена, такођер представља исмијавање опонашањем говора.

Чињенице говорног пародирања као и чињенице говорне моде комплексније су и 

интересантније, наравно, када се истражују и разматрају унутар неког националног 

језичног система.

Усп. исмијавање опонашањем говора интелигенције и господе који је послужио као 

књижевни материјал Зошченку.

3

Приликом укључивања у познати систем поетског језика – који се суодноси с одређеним 

говорним низовима – елемената другог система који се суодноси са другим низовима, 

долази до промјене димензија; допустимо да се у оду, која се суодноси са ораторским 

низовима укључе елементи ниског стила, који се суодносе са свакодневним говорним 

низовима; говор који је „припадао“ лицу апстрактног „китњастог говорника“, говорном 

одском „гласнику“ – постат ће говор конкретног оратора, висина ораторске катедре је 

снижена: пред нама је један од примјера жанровске пародије.

Ако пожелимо добити тачну дефиницију неког поетског жанра, по темама, или по стилу, 

или по неком другом елементу, изузетом из дјела – морат ћемо одступити пред 

„флуидношћу“ појаве. Жанрови се разликују као системи – истовремено у два пресјека: 

као прво, жанрови се суодносе између себе у књижевном систему: као друго, они се 

суодносе са неким смјером говорне дјелатности. Напримјер, ода је у суодносу са 

елегијом, са посланицом итд. у књижевном систему – и истовремено, ода је 

оријентирана на ораторски говор, а елегија (одређеног типа) – на мелодију, посланица 

(одређеног типа) – на дијалошки говор итд.

Еволуција жанрова састоји се и у измјени суодноса између чланова система (напримјер, 

„борба“ оде и елегије, „побједа“ елегије), који представља измјену у суодношењу неких 
3од праваца говорне дјелатности. Резултат је обично или жанровска комбинираност  или 

чак потпуно ишчезнуће неких жанрова, тј. преобразба жанровског система.

Неки правци говорне дјелатности представљају факт који се суодноси са социјалном 

структуром друштва и њеним промјенама и њима је условљен.

Наравно, превага ораторског правца у односу на мелодијско-романсни, грандиозног 

одског стила над камерним стилом елегије, стоји у тијесној вези не само са социјалним 

увјетима генезе, појаве неког књижевног жанра, већ се исто тако налази у тијесној вези и 

са даљњим процесом постојања, утицаја и измјене неког жанра. 

Аспекти говора

3 Оба момента обично отежавају истраживање еволуције жанрова, зато су потребна најшира могућа 

истраживања у сваком (поједином) случају жанровског дефинирања; истраживања не само суодношења 

унутар жанрова књижевног система, већ и сусједних низова на које се дати жанрови ослањају.
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У пародичном чланку „´Московљанин´ о Копернику“ (Отаџбински записи, 1843, књига 

XI) он (Херцен – прим. прев.) преписује очигледну штампарску грешку из једног чланка 

„Московљанина“ (чији је редактор био Погодин): „Тихо Браге (дански астроном – прим. 

прев) написао је стихове у част свом инструменту; названом paralacticum, умијеће у 

сликарству доказује портрет његов који је сам насликао.” Какво изненађење послије 

тачке и зареза!“

А затим, већ у “Путним записима Вјодрина” примјењује се тачка и зарез да би се нагласило 

да су кратке Погодинове реченице обликоване од насилно пресјечених временских 

периода: “Трчим кући… око пет врста – огладнио, стомак крчи: а цивилизација је ту; тако је 

с апетитом бацила у отворене дућане јетрицу; извадим грош; спљескаше комад у два 

длана, сол џаба – наравно, они имају своју рачуницу. Примијетим да кад жваћеш, пут се 

чини краћи. Желучана варка! Сретнем дјечака одрпанца, продаје саре, здипио негдје; 

погледам, њемачке израде, цјенкао сам се – пуно тражи – прођем!“ 

Ова ситничавост, међутим, показат ће се савршено законита, ако узмемо у обзир да се 

различита усмјереност говорне дјелатности, њена индивидуална диференција 

најочитије показује у структурним ситницама које постају маркирни знаци неког 

правца. Али коријени ове појаве можда се налазе још дубље.

Ослањање на говорне појаве можда објашњава још једну чињеницу: необичну 

животност, популарност пародије која понекад прелази у особит фолклорни материјал.

Почетком нашег вијека у провинцијским гимназијама школарци су вољели не само 

чувену стиховну игру „Поп је имао пса...“ већ и једну другу:

Чудна ствар,

Неразумљива ствар,

Због чега се човјек зноји,

И, знојећи се, стење,

И, стењући, говори: 

 „Чудна ствар,

Неразумљива ствар...“

итд.

Наравно, нико се од школараца није досјећао да међу њима живи одломак неке 

пародије на горе наведену пјесму Фјодора Гљинке, која је још Пушкина навела да је 

пародира:

Чудна ствар!

Неразумљива ствар!

Због чега је човјек тако немиран?...

У 70-им и 80-им годинама пјевавала се стиховна пародија на елегију типа Баратинског: 

„Пиљцини, лимунови су добри...“ 

Тако пародија, отргнута од пародијског, али која у својој структури носи карактер 

комичног помака система, постаје некакав вриједан, постојан материјал.

У даљњем тексту ћемо видјети какав су велики утицај на посмртну књижевну судбину 

Тредјаковског имали шаљиви стихови, пародично везани за његово име и како су у 

читатељској свијести двају вијекова скоро потпуно замијенили сва његова дјела. 

Ствар је у томе што се пародија, огољујући говорне низове са којима се суодносе неки жанрови 

или правци, заправо сама односи на неке одређене говорне појаве и на њих се ослања. 

Говорне појаве исмијавања опонашањем, говорна пародија – мало је истражена појава.

И Толстој и Тургењев су дали врло познате примјере говорне пародије – из једног 

националног система у други. (Усп. Рат и мир, том 4, дио IV, глава IX. Усп.: Руђин, глава II). 

И Залетајев и Пигасов пародирају пјесму и стихове. Залетајев на рефрен (заиста је уловио 

мелодију) ниже артикулационо-моторне аналогије звукова француске пјесме (треба 

обратити пажњу на Залетајевљеве гесте: „усрдно напућивши усне“, „замахну руком“).

Напомињемо успут да се пародија појавила тек у резултату судара двају језичких 

система, при чему су се пародијским показали: 1) момент мелодијске и артикулационо-

моторне сличности; 2) на тој позадини – моменти фонетске разлике, уз приближавања 

руском језичком систему (усп. посебно „детравагала“ (највјероватније од франц. de 

travaux = посао са додатим руским наставком за 3. лице женског рода у прошлом 

времену – прим. прев.) 3) приликом пријевода француског говора у руски језички систем 

елиминисана је семантика пјесме.

Разумије се да је пародирање Пигасова много комплексније и књижевније, мада у фрази 

која је постала чувена, такођер представља исмијавање опонашањем говора.

Чињенице говорног пародирања као и чињенице говорне моде комплексније су и 

интересантније, наравно, када се истражују и разматрају унутар неког националног 

језичног система.

Усп. исмијавање опонашањем говора интелигенције и господе који је послужио као 

књижевни материјал Зошченку.

3

Приликом укључивања у познати систем поетског језика – који се суодноси с одређеним 

говорним низовима – елемената другог система који се суодноси са другим низовима, 

долази до промјене димензија; допустимо да се у оду, која се суодноси са ораторским 

низовима укључе елементи ниског стила, који се суодносе са свакодневним говорним 

низовима; говор који је „припадао“ лицу апстрактног „китњастог говорника“, говорном 

одском „гласнику“ – постат ће говор конкретног оратора, висина ораторске катедре је 

снижена: пред нама је један од примјера жанровске пародије.

Ако пожелимо добити тачну дефиницију неког поетског жанра, по темама, или по стилу, 

или по неком другом елементу, изузетом из дјела – морат ћемо одступити пред 

„флуидношћу“ појаве. Жанрови се разликују као системи – истовремено у два пресјека: 

као прво, жанрови се суодносе између себе у књижевном систему: као друго, они се 

суодносе са неким смјером говорне дјелатности. Напримјер, ода је у суодносу са 

елегијом, са посланицом итд. у књижевном систему – и истовремено, ода је 

оријентирана на ораторски говор, а елегија (одређеног типа) – на мелодију, посланица 

(одређеног типа) – на дијалошки говор итд.

Еволуција жанрова састоји се и у измјени суодноса између чланова система (напримјер, 

„борба“ оде и елегије, „побједа“ елегије), који представља измјену у суодношењу неких 
3од праваца говорне дјелатности. Резултат је обично или жанровска комбинираност  или 

чак потпуно ишчезнуће неких жанрова, тј. преобразба жанровског система.

Неки правци говорне дјелатности представљају факт који се суодноси са социјалном 

структуром друштва и њеним промјенама и њима је условљен.

Наравно, превага ораторског правца у односу на мелодијско-романсни, грандиозног 

одског стила над камерним стилом елегије, стоји у тијесној вези не само са социјалним 

увјетима генезе, појаве неког књижевног жанра, већ се исто тако налази у тијесној вези и 

са даљњим процесом постојања, утицаја и измјене неког жанра. 

Аспекти говора

3 Оба момента обично отежавају истраживање еволуције жанрова, зато су потребна најшира могућа 

истраживања у сваком (поједином) случају жанровског дефинирања; истраживања не само суодношења 

унутар жанрова књижевног система, већ и сусједних низова на које се дати жанрови ослањају.
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Средство пародије стога неће бити замјена грандиозних тема малим темама, или 

замјењивање одговарајућих стилских елемената. С обзиром да свако дјело представља 

системско узајамно дјеловање, корелацију елемената – нема „необојених“ елемената; ако 

се неки елемент замјењује другим – то значи да је у систем укључен знак другог система; у 

резултату тог укључивања системност се нарушава (тачније, открива се њена условност).

Најједноставнији и најснажнији метод стиховне пародије бит ће интонациона или пак 

мелодијска пародија. Покушајмо прочитати било коју пјесму интонацијом преузетом из 

другог говорног низа, интонацијом, напримјер, пословног суздржаног разговора – и 

добит ћемо пародију. Исто је са мелодијом. Имао сам прилику слушати како су стихове 

пјесме „Слава теби, неизмјерна боли...“ (стихови Ане Ахматове – прим. прев.) пјевали по 

мотивима „Крену на вашар бећар трговац...“ (изгледа да је ову пародију покренуо 

Мајаковски). С обзиром да је мелодија срасла са свим “асортиманом” “Бећара” и била 

њим обојена, пародија је испала груба и оштра. 

Али, и промјена једних стилских средстава, уз очување других, води, заправо, истим 

појавама, са свим посљедицама које из тога слиједе.

А посљедице су огромне.

Ауторски говор, будући нарушен, помјерен, постаје говор аутора.

Разоткрива се условност система – и умјесто ауторског говора, појављује се говорно 

понашање аутора, умјесто говорне позиције – говорна поза. Са аутором се догађа исто 

што и са јунацима драмских пародија романтичара; такав је, напримјер, Тиков комад 

Мачак у чизмама.

Из далеких земаља допутовао је принц Натанијел да запроси принцезину руку. 

Принцезин отац, краљ, пита принца гдје је његова земља. Принц одговара да се налази 

врло далеко:

 „Велики краљу, ако кренете одавде, морат ћете да се спустите великим путем, затим да 

скренете десно, и тако путујете, све десно, а када дођете до планине – скрените опет 

лијево, и тако ћете доћи до језера, путујте све на сјевер (ако, наравно, буде вјетра), и тако, 

ако све буде добро, кроз пола године ћете стићи до мојих посједа.“

(Говор обојице, и Натанијела и краља, наглашено је разговорни, чак „берлински“.)

Краљ бива потпуно задовољан резултатима испитивања, али пред сам крај пита:

„ Да, још једно питање: кажите ми само – ако ви тако далеко живите, како то да тако течно 

говорите наш језик?

Натанијел. Тише!

Краљ. Шта?

Натанијел. Тише! Тише!

Краљ. Не разумијем вас.

Натанијел (шапатом). Шутите, молим вас, у вези с тим, иначе ће публика, доље у 

гледалишту, примијетити на крају крајева да је то уистину потпуно неприродно.“

У простор сцене Тик је укључио простор театра, увео је у систем говора јунака елементе 

који се налазе изван система, елементе реалног несугласја са условима и условношћу 

говорних односа у драми. У резултату, умјесто говора јунака, разоткрило се говорно 

понашање глумца. 

Слично томе како у театарско-драмској пародији умјесто јунака наступа глумац – у 

стиховној пародији умјесто ауторског лица наступа ауторска личност са обичним 

свакодневним гестама.

 4

Ово нас доводи до најзанимљивије појаве - пародичне личности.

У повијести књижевности пародија се не манифестира само појавама пародијских 

жанрова, само, такорећи, готовим пародијама, већ пародија представља и процес; 

пародијски однос према књижевном систему изазива читав низ аморфних књижевних 

појава које се још нису искристалисале (усп. раније речено о преписци између Пушкина 

и Вјаземског). Ове појаве приписују се некој књижевној личности, надовезују се на њу, 

циклизирају око ње. Број искристалисаних пародија не мора бити уопће велик, али сама 

књижевна личност постаје пародична. 

При том, жива личност књижевника, жив писац, или се унеколико деформира, или 

личност бива искривљена до непрепознавања, или – додуше у ријетким случајевима – 

може бити потпуно одсутна. 
4 5Такву су улогу имали, напримјер, гроф Хвостов  и кнез Шаликов  у књижевности почетка 

XIX вијека (може се чак прецизније ограничити епоха: у 20-им годинама XIX вијека). 

Аспекти говора

4 Дмитриј Иванович Хвостов (1757–1835) – руски пјесник, један од каснијих представника пјесничког 

класицизма; војно лице и државник. Образовање је стекао на Московском универзитету, провео је неко 

вријеме на Универзитету у Страсбоургу. Године 1779. дебитирао је на царском двору с представом 

"Лаковјерни". Био је редовни члан Императорске руске академије (1791), почасни члан Императорске 

академије знаности (1817). Године 1772–1779. био је у војној служби, а 1783–1788. служио је у Сенату. Од 1797. 

године један од главних тужилаца Сената. Године 1799–1802, главни је тужилац Светог Синода. Године 1799. 

добио је титулу грофа Сардинијског краљевства, потврђеног у Русији 1802. године. Године 1807. постао је 

сенатор и био је активан до 1831. године. Исте је године именован за редовног тајног савјетника, што је био 

цивилни чин који је одговарао чину генерала, адмирала те највишим дворским чиновима. Већи дио свог 

живота прикупљао је материјале како би саставио рјечник руских писаца, али га није довршио. Хвостовљев 

пријевод Расинове "Андромахе" (1794) имао је успјеха код читатеља и више пута је стављен на позорницу. 

Гроф Хвостов је учествовао у објављивању часописа "Пријатељ просвјетитељства" (1804–1806). 

Конзервативизам политичких гледишта, архаизам стила и језика те огромни напори да се редовно објављују и 

шире његови списи довели су до тога да је 1820-их година гроф Хвостов постао популарна мета исмијавања 

младих књижевних нараштаја и јунак бројних епиграма. Његово је име остало забиљежено у повијести руске 

књижевности, премда с негативним предзнаком: у публикацијама из XIX стољећа, Хвостов је отворено 

називан графоманом. Међутим, Хвостов никада није ступио у отворен сукоб са својим критичарима и активно 

је помогао младим писцима без обзира којем књижевном смјеру и току су припадали. Хвостов је у руску 

поезију увео глорификацију бреза као симбола Русије те прославио лик Ивана Сусањина, сељака из Костроме 

који је, ризикујући влстити живот, спасио првог цара династије Романових – Михаила. 

За живота, гроф Хвостов је четири пута објавио своја сабрана пјесничка дјела (у четири тома 1817. и 

1821–1824., у пет томова 1827. године и у седам томова 1829). Кроз XX стољеће његово наслијеђе проучавали 

су књижевни теоретичари и критичари као што су Ј. Лотман и Ј. Тињанов, а прва монографија о животу и дјелу 

грофа Хвостова, чији је аутор Ил´ја Вињицкиј, објављена је у Русији 2017. године – прим. прев.
5 Кнез Петар Иванович Шаликов (1767, по неким изворима 1768–1852) – руски писац сентименталист, новинар и 

издавач. Потомак је грузијске кнежевске породице Шаликашвили. Имао је приватно образовање, а школовао 

се и у племићком пансионату при Московском универзитету. Ступио је у службу у један од коњичких пукова. 

Након 8 година је напустио војну службу (1799), настанио се у Москви и посветио књижевности. За вријеме 

Отаџбинског рата 1812. године није могао напустити Москву, преживио је француску окупацију и 1813. објавио 

мемоаре о боравку Француза у Москви: "Хисторијски извјештаји о боравку Француза у Москви 1812. године“.

Објавио је збирке пјесама "Плод слободних осјећаја" у три дијела (1798–1801), "Цвјетови грација" (1802).

Под утјецајем Карамзиновог дјела „Писма руског путника“, написао је прозне радове „Путовање у Малорусију“ 

(дио 1–2, 1803–1804) и „Путовање у Кронштад“ (1805). Године 1819. објављени су "Повијести кнеза Шаликова" и 

"Сабрана дјела“ у два дијела. Као прозни писац убраја се у епигоне сентиментализма. Био је издавач часописа 

"Московски гледалац" (1806), "Аглаја" (1808–1812), "Часопис за даме" (1823–1833). Био је и уредник новина 

"Московски гласник" – прим. прев.
6 Мисли се на посљедњу књигу Михаила Ивановича Пиљајева (1842–1899) Знаменити чудаци и оригинали која 

приповиједа о руском животу и свакодневници знаменитих и мање знаменитих личности друге половине 

XVIII и прве половине XIX вијека. Пиљајев наводи само иницијале, надимке или даје „шифрирана“ имена. Друго 

дјело је књига В. П. Бурнашева, чији је књижевни псеудоним био Кас´јанов Кас´јан, под насловом Наши 

чаробњаци. Љетопис чудаштава и ексцентричности сваке врсте. У овој књизи приповиједа се управо о грофу 

Дмитрију Хвостову – „страсном али лошем пјеснику“, о извјесном трговцу Јегору Гањину – „писцу најгорих 

драма и творцу карикатуралног врта“, и слично – прим. прев.
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Средство пародије стога неће бити замјена грандиозних тема малим темама, или 

замјењивање одговарајућих стилских елемената. С обзиром да свако дјело представља 

системско узајамно дјеловање, корелацију елемената – нема „необојених“ елемената; ако 

се неки елемент замјењује другим – то значи да је у систем укључен знак другог система; у 

резултату тог укључивања системност се нарушава (тачније, открива се њена условност).

Најједноставнији и најснажнији метод стиховне пародије бит ће интонациона или пак 

мелодијска пародија. Покушајмо прочитати било коју пјесму интонацијом преузетом из 

другог говорног низа, интонацијом, напримјер, пословног суздржаног разговора – и 

добит ћемо пародију. Исто је са мелодијом. Имао сам прилику слушати како су стихове 

пјесме „Слава теби, неизмјерна боли...“ (стихови Ане Ахматове – прим. прев.) пјевали по 

мотивима „Крену на вашар бећар трговац...“ (изгледа да је ову пародију покренуо 

Мајаковски). С обзиром да је мелодија срасла са свим “асортиманом” “Бећара” и била 

њим обојена, пародија је испала груба и оштра. 

Али, и промјена једних стилских средстава, уз очување других, води, заправо, истим 

појавама, са свим посљедицама које из тога слиједе.

А посљедице су огромне.

Ауторски говор, будући нарушен, помјерен, постаје говор аутора.

Разоткрива се условност система – и умјесто ауторског говора, појављује се говорно 

понашање аутора, умјесто говорне позиције – говорна поза. Са аутором се догађа исто 

што и са јунацима драмских пародија романтичара; такав је, напримјер, Тиков комад 

Мачак у чизмама.

Из далеких земаља допутовао је принц Натанијел да запроси принцезину руку. 

Принцезин отац, краљ, пита принца гдје је његова земља. Принц одговара да се налази 

врло далеко:

 „Велики краљу, ако кренете одавде, морат ћете да се спустите великим путем, затим да 

скренете десно, и тако путујете, све десно, а када дођете до планине – скрените опет 

лијево, и тако ћете доћи до језера, путујте све на сјевер (ако, наравно, буде вјетра), и тако, 

ако све буде добро, кроз пола године ћете стићи до мојих посједа.“

(Говор обојице, и Натанијела и краља, наглашено је разговорни, чак „берлински“.)

Краљ бива потпуно задовољан резултатима испитивања, али пред сам крај пита:

„ Да, још једно питање: кажите ми само – ако ви тако далеко живите, како то да тако течно 

говорите наш језик?

Натанијел. Тише!

Краљ. Шта?

Натанијел. Тише! Тише!

Краљ. Не разумијем вас.

Натанијел (шапатом). Шутите, молим вас, у вези с тим, иначе ће публика, доље у 

гледалишту, примијетити на крају крајева да је то уистину потпуно неприродно.“

У простор сцене Тик је укључио простор театра, увео је у систем говора јунака елементе 

који се налазе изван система, елементе реалног несугласја са условима и условношћу 

говорних односа у драми. У резултату, умјесто говора јунака, разоткрило се говорно 

понашање глумца. 

Слично томе како у театарско-драмској пародији умјесто јунака наступа глумац – у 

стиховној пародији умјесто ауторског лица наступа ауторска личност са обичним 

свакодневним гестама.

 4

Ово нас доводи до најзанимљивије појаве - пародичне личности.

У повијести књижевности пародија се не манифестира само појавама пародијских 

жанрова, само, такорећи, готовим пародијама, већ пародија представља и процес; 

пародијски однос према књижевном систему изазива читав низ аморфних књижевних 

појава које се још нису искристалисале (усп. раније речено о преписци између Пушкина 

и Вјаземског). Ове појаве приписују се некој књижевној личности, надовезују се на њу, 

циклизирају око ње. Број искристалисаних пародија не мора бити уопће велик, али сама 

књижевна личност постаје пародична. 

При том, жива личност књижевника, жив писац, или се унеколико деформира, или 

личност бива искривљена до непрепознавања, или – додуше у ријетким случајевима – 

може бити потпуно одсутна. 
4 5Такву су улогу имали, напримјер, гроф Хвостов  и кнез Шаликов  у књижевности почетка 

XIX вијека (може се чак прецизније ограничити епоха: у 20-им годинама XIX вијека). 

Аспекти говора

4 Дмитриј Иванович Хвостов (1757–1835) – руски пјесник, један од каснијих представника пјесничког 

класицизма; војно лице и државник. Образовање је стекао на Московском универзитету, провео је неко 

вријеме на Универзитету у Страсбоургу. Године 1779. дебитирао је на царском двору с представом 

"Лаковјерни". Био је редовни члан Императорске руске академије (1791), почасни члан Императорске 

академије знаности (1817). Године 1772–1779. био је у војној служби, а 1783–1788. служио је у Сенату. Од 1797. 

године један од главних тужилаца Сената. Године 1799–1802, главни је тужилац Светог Синода. Године 1799. 

добио је титулу грофа Сардинијског краљевства, потврђеног у Русији 1802. године. Године 1807. постао је 

сенатор и био је активан до 1831. године. Исте је године именован за редовног тајног савјетника, што је био 

цивилни чин који је одговарао чину генерала, адмирала те највишим дворским чиновима. Већи дио свог 

живота прикупљао је материјале како би саставио рјечник руских писаца, али га није довршио. Хвостовљев 

пријевод Расинове "Андромахе" (1794) имао је успјеха код читатеља и више пута је стављен на позорницу. 

Гроф Хвостов је учествовао у објављивању часописа "Пријатељ просвјетитељства" (1804–1806). 

Конзервативизам политичких гледишта, архаизам стила и језика те огромни напори да се редовно објављују и 

шире његови списи довели су до тога да је 1820-их година гроф Хвостов постао популарна мета исмијавања 
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књижевности, премда с негативним предзнаком: у публикацијама из XIX стољећа, Хвостов је отворено 
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је помогао младим писцима без обзира којем књижевном смјеру и току су припадали. Хвостов је у руску 
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1821–1824., у пет томова 1827. године и у седам томова 1829). Кроз XX стољеће његово наслијеђе проучавали 

су књижевни теоретичари и критичари као што су Ј. Лотман и Ј. Тињанов, а прва монографија о животу и дјелу 
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5 Кнез Петар Иванович Шаликов (1767, по неким изворима 1768–1852) – руски писац сентименталист, новинар и 
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Објавио је збирке пјесама "Плод слободних осјећаја" у три дијела (1798–1801), "Цвјетови грација" (1802).

Под утјецајем Карамзиновог дјела „Писма руског путника“, написао је прозне радове „Путовање у Малорусију“ 

(дио 1–2, 1803–1804) и „Путовање у Кронштад“ (1805). Године 1819. објављени су "Повијести кнеза Шаликова" и 

"Сабрана дјела“ у два дијела. Као прозни писац убраја се у епигоне сентиментализма. Био је издавач часописа 

"Московски гледалац" (1806), "Аглаја" (1808–1812), "Часопис за даме" (1823–1833). Био је и уредник новина 

"Московски гласник" – прим. прев.
6 Мисли се на посљедњу књигу Михаила Ивановича Пиљајева (1842–1899) Знаменити чудаци и оригинали која 

приповиједа о руском животу и свакодневници знаменитих и мање знаменитих личности друге половине 
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Анализа њихових књижевних личности може нам много тога појаснити у необичним 

појавама књижевне личности Коз´ме Пруткова – и јавне личности генерала Дитјатина. 

Прије свега – у структури пародичне личности налазе се црте књижевне структуре: 

неопходни услов који она мора испуњавати јесте извођење личности из једног система 

и њено укључивање у други. 

Заправо, ни Хвостов ни Шаликов нису били само пиљајевски чудаци и бурнашевски 
6чаробњаци.  Савршено је немогуће разумјети популарност и једног и другог, тај 

заглушујући књижевни бум и блеф који је обавијао оба књижевна имена, уколико се 

заборави да су обојица били пародијски представници књижевних система.

Гроф Хвостов не поклапа се сасвим са Грофовом, Свистовом, Хлистовом, Ословом из 

пародија и епиграма.

Ко жели да се упозна са анегдотском традицијом о Хвостову и Шаликову, везаном за ова 

имена, која је већим својим дијелом измишљена – може се обратити Бурнашеву, 

познатом лажљивцу, аутору сјећања расијаних по разним часописима, која су стрпљиво 

компонована од рђавог и фантастичног [материјала]. Не само зато што у пародијски 

облик Хвостова не улазе, напримјер, његови библиографски радови, већ углавном због 

тога што је овај живи конкретни Хвостов постао изванредни брус за стварање посебног 

пародичног стила – и чак, на концу, постао његова жртва, као што су понекад постајали 

жртве и његови пародисти. 

Хвостов је био пјесник Бесједе, пјесник, разумљиво, трећеразредни чак и за своје вријеме 

и за свој књижевни правац, пјесник с грешкама и испадима. Али и грешке и испади 

бивају разног типа: дакле, Хвостовљеви испади и грешке били су истог типа као и већ 

наведени – державински. Може се рећи да је он плаћао данак державинском XVIII вијеку.

Ако се анализира полемика против Бесједе, показат ће се да је Хвостов био само један од 

кандидата – истина, најистакнутијих – за мјесто пародичне личности. Напади и 

исмијавања односили су се, напримјер, исто тако и на Боброва, Шатрова, Никољева и 

неке друге.

Усп. одзиве Карамзина: “Вјероватно си у ´Академском часопису´ читао оде Никољева 

<...> и оду Хвостова под називом пјесма. То ти је поезија! То ти је укус! То је језик! Боже! 

Смилуј нам се!” (1791).

Усп. такођер „илегални списак“ код Пушкина:

И Никољев, пјесник покојни... 

Није уопште неважно то што је он (Хвостов – прим. прев.) био пјесник Бесједе. Призвук 

односā према Хвостову био је различит, у зависности од односа према Бесједи. Да би 

исмијавали Бесједу, њега су учинили њеним представником.

Но, избор је био направљен. Као прво, гроф Хвостов није хтио умирати (живио је до 1835. 

године и писао до смрти). Његов вијек давно је умро, а он је испољио необичну 

виталност. Може се рећи – што даље, тим више је развијао своју дјелатност. Особине 

трећеразредног пјесника, убијеђеног у свој таленат, распириле су се до невјероватних 

размјера. Обичај пјесника XVIII вијека да се одазивају на сваки догађај, друштвени и 

политички – дошао је дотле да је гроф Хвостов реагирао на сваки догађај. Обичај слања 

властитих књига, карактеристичан за аристократе – аматере XVIII вијека, добија 

непристојне форме затрпавања. Али ове црте – треба додати – нису расле саме по себи, 

већ су расле подржане оном литературом у којој се изгубио Хвостов. Као јунак пародија 

био је преведен из једног књижевног система у други. Ове црте су се заоштравале. 

Хвостов као да је био смјештен у посебан књижевни инкубатор. Јер, онај хиперболични 

стил који се утврдио у похвалама и комплиментима који су му упућивани, не може се у 

потпуности објаснити само Хвостовљевом наметљивошћу. 

Хвостов је био потребан као главни покретач, као јунак развоја посебног система 

пародичног стила.

По свом утицајном положају међу свијетом и на двору (вољен и близак својак Суворова), 

по дужностима које је заузимао, Хвостов је био утицајан и аристократичан. Директне 

испаде против недаровитог пјесника могао је казнити утицајни велможа. Стога настаје 

посебан систем говорног понашања у односу према Хвостову.

Као прво, он је развио умјетност увијеног и двосмисленог комплимента (усп. писма 

Карамзина Дмитријеву). Затим се увијеност спојила с хиперболизмом – и, на концу, стил 

који је превагнуо у односу на Хвостова постао је голи хиперболични стил (усп. код 

Пушкина: “гроф Хвостов, пјесник, љубимац небеса”). 

Дакле, главна функција овог стила постала је двосмисленост. Једна стилска функција 

била је предвиђена за јунака писама и посланица, друга – за све друго. То је било нешто 

попут тајног условног језика у односу на једну личност. И та личност сјајно се носила са 

својом улогом, скоро не допуштајући са своје стране да се у ту игру уплете реални жив 

човјек. Постоје основе за претпоставку да је сенатор гроф Хвостов схватао стил дјела 

чији је јунак био. Постојала је прећутна сагласност између ауторā и јунака који се није 

усуђивао да прекине већ далеко одмаклу игру. У крајњој линији то доказује епизода која 

је била највиша тачка читаве Хвостовијане.

Највиша тачка овог развоја јесте познати говор Дашкова. Али овдје се управо испољава 

финоћа везе одређене функције с одређеном формом. Хиперболични стил 

комплимената постао је сувише несуздржан, прерастао је своју функцију 

двосмислености, балансирања између два супротна гребена значења и свима се 

указала – укључујући и самог јунака – очигледна његова ироничност.

Сва ствар је била у мјери. Мјера је била прекорачена толико да се јунак није могао више 

претварати и водити игру. За један кратки трен, књижевна личност постала је приватни 

човјек. Међутим, умјетност двосмисленог говора била је врло тешка, без обзира на 

јунакову сагласност. Форма је имала двоструку функцију – хиперболични говор био је не 

само скривено-ироничан већ и отворено хиперболичан.

Једна те иста форма имала је супротне функције и често су се том формом користили 

управо у функцији комплиментирања. У Хвостовљевој кући живјели су специјални 

слушатељи (усп. Шчедритскиј и др.), а критичаре који су се бавили изучавањем и 

хваљењем његових дјела, смјештао је на универзитете и давао им уносна именовања. 

Као друго, сам јунак вјешто је дјеловао: напримјер, увлачио је у ту двосмислену игру 

млађе, мање искусне пјеснике који нису увијек часно излазили из тог положаја. Усп. 

напримјер, шта пише Катењин о Јазикову и Дељвигу. 

Лично Јазиков, увучен у односе са Хвостовом, нашао се у лажном положају.

Ако су Пушкинови стихови изван суодноса с условним тајним језиком Хвостовијане – 

апсолутно немогући (посебно у изваниронијском околном контексту), ако је лагани, 

једва примјетан штрих иронијске употребе ријечи укључен код Јазикова у прву строфу 

посланице:

Младих пјесника Петрограда

Сребрнокоси корифеј, 

ипак је ту прву јазиковску посланицу Хвостову Хвостов могао слободно показивати 

свима и свакоме.

Јазиков се у писму родбини правда: [„Ево у чему је ствар. Допрле су гласине да се у петом 

тому његових пјесама који је недавно изашао, налазе најбесмисленије; жеља да има[м] 

овај том – уз то бесплатно – потакла ме да напишем посланицу Хвостову: и добио сам и 

посланицу и пети том“]. 

Аспекти говора
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указала – укључујући и самог јунака – очигледна његова ироничност.

Сва ствар је била у мјери. Мјера је била прекорачена толико да се јунак није могао више 

претварати и водити игру. За један кратки трен, књижевна личност постала је приватни 

човјек. Међутим, умјетност двосмисленог говора била је врло тешка, без обзира на 

јунакову сагласност. Форма је имала двоструку функцију – хиперболични говор био је не 

само скривено-ироничан већ и отворено хиперболичан.

Једна те иста форма имала је супротне функције и често су се том формом користили 

управо у функцији комплиментирања. У Хвостовљевој кући живјели су специјални 

слушатељи (усп. Шчедритскиј и др.), а критичаре који су се бавили изучавањем и 

хваљењем његових дјела, смјештао је на универзитете и давао им уносна именовања. 

Као друго, сам јунак вјешто је дјеловао: напримјер, увлачио је у ту двосмислену игру 

млађе, мање искусне пјеснике који нису увијек часно излазили из тог положаја. Усп. 

напримјер, шта пише Катењин о Јазикову и Дељвигу. 

Лично Јазиков, увучен у односе са Хвостовом, нашао се у лажном положају.

Ако су Пушкинови стихови изван суодноса с условним тајним језиком Хвостовијане – 

апсолутно немогући (посебно у изваниронијском околном контексту), ако је лагани, 

једва примјетан штрих иронијске употребе ријечи укључен код Јазикова у прву строфу 

посланице:

Младих пјесника Петрограда

Сребрнокоси корифеј, 
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Како било да било, и у појави пародичне личности срели смо се са истом појавом као и 

код пародијских жанрова: танка је линија која дијели пародију од озбиљне 

књижевности, [ако] је пародија на Дељвига читатељу 20-их година предложена у облику 

меланхоличне пјесме, исти тај читатељ, несумњиво је читао Јазиковљеву посланицу 

Хвостову с непомућеним изразом лица.

Што се више одуговлачила игра, грандиозније је димензије добијала; сам 

хиперболизам стила као да је инфицирао свог јунака и тјерао га све даље и даље. 

Хвостов шаље своју мраморну бисту морнарима Кронштада. Хвостовљевим именом 

назван је брод, а поморски министар интересира се за разлоге ове чудне појаве. Хвостов 

има своје агенте око књижевног антагонисте Измајлова. Хвостов дијели своје портрете 

по станицама. Паралелно с тим, илустрација за Измајловљеву басну Пјесник и враг, чији 
7јунак је наметљиви пјесник – са врло јасним алузијама на Хвостова – доспијева у лубок  а 

о степену његове распрострањености усп. свједочење путника...

Игра поприма хомерске размјере. А Хвостов – је члан академије. Критичари-

панегиристи Хвостова налазе се на његовом специјалном издржавању и добијају 

професорске позиције. Он троши свој иметак на ову хазардну игру књижевности и 

славе. Достиже ту sublime de betise о чему пише Кјухељбекер. За њега нема мјеста чак ни у 

Лудници Војејкова:

Ти си будала, не луд, 
8Немаш што је потребно да полудиш.

Започевши финесама, подругљивим осмјесима, игра Хвостов (Карамзин је предлагао да 

свака кућа има кабинет Хвостова, Вјаземски, пак, да има музеј) прерасла је себе и 

прешла у отворени судар живе књижевности и официјелног живота. 

Жалбе старца Хвостова на то да га бојкотују у Збирци узорних дјела у 18 томова у којима су 

штампани пјесници уистину нимало бољи, чак и гори, жалбе на завјеру шутње, на 

безваздушну средину која се формирала око њега – те жалбе, с упорном позом 

несхваћеног генија, коју су му сугерисали пародисти – више нису комичне. 

Мој задатак није подробна анализа књижевних судбина људи и пјесника који су 

представљали материјал за пародијску личност.

Рећи ћу само да је, слично томе као што је Хвостов био изведен из система XVIII вијека и 

укључен у прву четвртину XIX као представник литерарног тока Бесједе, „лиричара“, 

„одописаца“, Шаликов био жртва чишћења од карамзиниста.

Шаликов као књижевник – појава је која се уопште не може упоредити са Хвостовом. Ако 

би се цитирало пар његових пјесама, могло би се лако погријешити и замијенити га с 

Карамзином и чак с Баћушковом. Књижевно-издавачка његова дјелатност је врло жива. 

Али пјесник и књижевник Шаликов посједовао је особине које су могле постати 

материјал за пародију. Пргав темперамент новинара спајао се неоргански с њежним 

темама и раскошним стилом. Двадесетих година он је био представник оне генерације 

коју је описао Пушкин:

Био је ту мирисних сједина

Старац, старински се шалио:

Отмјено префињено и паметно,

Данас, помало смијешно. 

Пародија на Шаликова скоро да нема, његова дјела су у 20-им годинама заборављена – 
9али он лично постао је пародијски Вздихалов  и „тужни колпортер“, јунак епиграма и 

шала. 

Проучавање Шаликова треба дубље да открије неадекватност између конкретне 

књижевне дјелатности оног ко се пародира, његове живе, реалне личности и појаве 

пародијске личности.

У том смислу поучна је повијест таквог књижевног имена као што је Тредјаковски.

Он је такођер постао пародијска личност на коју су низали шаљиве стихове разних 

времена и различитих система који му, с једне стране, уопште нису припадали, а с друге 

стране – уопште нису били намијењени циљевима пародије, али су у оваквој примјени 

то постали.

У истој мјери такву функцију испуњавају поједини стихови самог Тредиаковског, 

истргнути из система пјесме, из система његове поезије и епохе – и природно, изван 

система, чине се чудним или забавним.

Већ смо говорили о томе да ово одвајање, ово извођење из система, представљајући 

дјеломичну промјену значења, и представља карактеристичан моменат у књижевној 

пародији.

На тај начин, цитат, чак изван пародијске усмјерености, може у одређеним условима 

играти карактеристично пародијску улогу – и, у сваком случају, не карактеризира толико 

пјесника, колико однос према њему.

Навест ћемо неколико цитата:

1) Честа сјеча мача

 Снажна моћна плећа.

 Челик о плоче ударајући,

 Ноћу блистајући, као свијећа,

 Јека за јекама губећи се

 Звуке удвостручује, звучећи.

 

2) То – јари мученик у ноћи скитајућ, завија;

 Стопама тешким врх Ете рије. 

 

3) Преславни Град што Петар наш основаше,

 И на дивоти изгради тако корисно:

 Древним свима он сад једнак постаде; 

 И живјет у њему сваки рад бијаше.

Први цитат припада Державину, други – Пушкину, трећи – Тредиаковском. 

Најинтересантнији је цитат из Пушкина. Треба прочитати цијелу пјесму Покров, 

натопљен злом крвљу... (Из А. Шенијеа, 1835) да бисмо се увјерили да је поетски језик – 

комплексан и разгранат систем, а нипошто нека пруга положена између станица 
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7 Лубóк је врста популарног једноставног цртежа, односно врста графике с потписом и/или пратећим текстом, 

једноставне израде с посуђеним наративом из књижевности, религијских прича, познатих легенди и бајки. 

Првобитно је био облик народног стваралаштва. Израђивао се техником дрвореза, гравирања у бакру, 

литографијом и дорађивао ручним бојењем – прим. прев.
8 У овим стиховима очигледна је игра ријечи: сходить на руском језику има више значења: силазити, спуштати 

се, скретати; нестајати, повлачити се; излазити, искрцавати се, такођер: лудовати за неким или нечим, затим: 

отићи (по нешто или негдје) и вратити се; бити сматран, важити за неког, итд.; сходить с ума значи лудјети 

(буквално: сићи с ума). Фраза не с чего тебе сходить, дакле, буквално значи: немаш с чега да сиђеш, јер ума 

немаш – прим. прев.
9 Вздыхалов – од руске ријечи вздыхать – уздисати – прим. прев.
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коју је описао Пушкин:

Био је ту мирисних сједина

Старац, старински се шалио:

Отмјено префињено и паметно,

Данас, помало смијешно. 

Пародија на Шаликова скоро да нема, његова дјела су у 20-им годинама заборављена – 
9али он лично постао је пародијски Вздихалов  и „тужни колпортер“, јунак епиграма и 

шала. 

Проучавање Шаликова треба дубље да открије неадекватност између конкретне 

књижевне дјелатности оног ко се пародира, његове живе, реалне личности и појаве 

пародијске личности.

У том смислу поучна је повијест таквог књижевног имена као што је Тредјаковски.

Он је такођер постао пародијска личност на коју су низали шаљиве стихове разних 

времена и различитих система који му, с једне стране, уопште нису припадали, а с друге 

стране – уопште нису били намијењени циљевима пародије, али су у оваквој примјени 

то постали.

У истој мјери такву функцију испуњавају поједини стихови самог Тредиаковског, 

истргнути из система пјесме, из система његове поезије и епохе – и природно, изван 

система, чине се чудним или забавним.

Већ смо говорили о томе да ово одвајање, ово извођење из система, представљајући 

дјеломичну промјену значења, и представља карактеристичан моменат у књижевној 

пародији.

На тај начин, цитат, чак изван пародијске усмјерености, може у одређеним условима 

играти карактеристично пародијску улогу – и, у сваком случају, не карактеризира толико 

пјесника, колико однос према њему.

Навест ћемо неколико цитата:

1) Честа сјеча мача

 Снажна моћна плећа.

 Челик о плоче ударајући,

 Ноћу блистајући, као свијећа,

 Јека за јекама губећи се

 Звуке удвостручује, звучећи.

 

2) То – јари мученик у ноћи скитајућ, завија;

 Стопама тешким врх Ете рије. 

 

3) Преславни Град што Петар наш основаше,

 И на дивоти изгради тако корисно:

 Древним свима он сад једнак постаде; 

 И живјет у њему сваки рад бијаше.

Први цитат припада Державину, други – Пушкину, трећи – Тредиаковском. 

Најинтересантнији је цитат из Пушкина. Треба прочитати цијелу пјесму Покров, 

натопљен злом крвљу... (Из А. Шенијеа, 1835) да бисмо се увјерили да је поетски језик – 

комплексан и разгранат систем, а нипошто нека пруга положена између станица 

Аспекти говора

7 Лубóк је врста популарног једноставног цртежа, односно врста графике с потписом и/или пратећим текстом, 

једноставне израде с посуђеним наративом из књижевности, религијских прича, познатих легенди и бајки. 

Првобитно је био облик народног стваралаштва. Израђивао се техником дрвореза, гравирања у бакру, 

литографијом и дорађивао ручним бојењем – прим. прев.
8 У овим стиховима очигледна је игра ријечи: сходить на руском језику има више значења: силазити, спуштати 

се, скретати; нестајати, повлачити се; излазити, искрцавати се, такођер: лудовати за неким или нечим, затим: 

отићи (по нешто или негдје) и вратити се; бити сматран, важити за неког, итд.; сходить с ума значи лудјети 

(буквално: сићи с ума). Фраза не с чего тебе сходить, дакле, буквално значи: немаш с чега да сиђеш, јер ума 

немаш – прим. прев.
9 Вздыхалов – од руске ријечи вздыхать – уздисати – прим. прев.
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„добро“ и „рђаво“. Пушкин у овом стиховном пријеводу покушава ући у систем 

архаичног стила.

Цитат из ове пјесме могао би се приписати и пародијском Тредиаковском. А фолклорни 

Тредиаковски – појава је која се необично чврсто укоријенила и собом скоро потпуно 

заклонила конкретне књижевне чињенице.

 Тако је утицајан факт пародијске личности на коју се у повољним условима надовезују 

разне појаве које се циклизирају међу собом. Тако она представља замјену факта, 

његовог двојника.

Због тога је још важније њено проучавање.

5

Појава Козме Пруткова уско је повезана с пародијским и пародичним жанровима.

Ова појава, разумије се, заслужује посебно проучавање и ово није мјесто да је се у цијелости 

дотакнемо. Ова појава занимљива је због цјеловитог, завршеног карактера пародијске 

личности који се не ослања ни на какву живу књижевну биографију. Стихови колективних 

стваралаца – Ал. Толстоја и браће Жемчужњиков – разликују се од његовог стила. 

Појава пародијског псеудонима – уопће није усамљена, то је опћа појава у часописима 

50-их година. Козма Прутков у „Разоноди“ изгледа као један од многих псеудонима. 

Његовој преобразби у пародичну личност с биографијом претходи интензивнија 

употреба овог псеудонима у часописима – скоро одмах, поред <...> и Козме Пруткова 

појављује се Сљедбеник Козме Пруткова. 

Псеудоним обраста односима у часопису и непримјетно се конкретизира. Циклизација 

пародијских пјесама и пјесама пародично-шаљивих, такођер пародичне прозе, 

завршава ову конкретизацију. С. А. Венгеров је некад био у недоумици како повезати 

мајсторске, префињене књижевне пародије, попут Тихо над Алхамбром... са особом 

чиновника коморе за анализу метала и руде. Директне везе која се подразумијева – 

нема, и управо то, прије свега, и представља разлог што је К. Прутков постао не само 

псеудоним пародиста, него је постао и пародична личност. 

У дјелима овог псеудонима-пародисте, разумије се, главна је била оријентација на дјела 

која се пародирају, суоднос с њима, али се јединство пародичног стила не сматра 

простим и једноставним. Циклизација пародија са шаљивим стиховима, у којима је 

говорни гласник конкретан, боји и ове пародије у познате говорне тонове. 

Пародична личност Козме Пруткова сугерисана је стилским приступом. Њeна 

конкретност уопште не зависи од „биографије“ не само њених колективних стваралаца, 

већ ни од измишљене биографије, с обзиром да је врло једноставна и кратка.

Истраживање генерала Дитјатина – теaтарске пародијске личности коју је створио 

Горбунов не улази у план овог рада.

Треба ипак примијетити да је ова теaтрализирана пародија била створена и на основу 

књижевно-пародичних материјала. Усп. генералове романсе:

Облаци црни
10Мој су гарнизон  прекрили.

Усп. познати генералов говор на ручку у част „колешког секретара Ивана Тургењева“ и др.

Закони стварања ове књижевне личности углавном су исти као и основни пародични 

поступци: генерал Дитјатин био је човјек старе николајевске „јавности“, изведен из свог 

система, уведен је као пародични штрих у други. 

Хисторија руске пародије чека свог истраживача.

Руска пародија има скривене слојеве (као што су, напримјер, пародични слојеви група 

које су се бориле с Пушкином у 30-им годинама). Хисторија пародије врло блиско је 

повезана с еволуцијом књижевности.

Огољавање условности, откривање говорног понашања, говорне позе – огроман су 

еволуцијски посао који је пародија прошла.

Процес усвајања неке књижевне појаве јесте процес њеног усвајања као структуре, као 

система повезаног и упоређеног са социјалном структуром. Процес таквог усвајања 

убрзава еволуцијску смјену умјетничких школа. 

 

Приредила и превела: Адијата Ибришимовић-Шабић

10 Игра ријечи у руском језику: умјесто горизонт - хоризонт, употријебљена је ријеч гарнизон – гарнизон – прим. прев.

Тињанов, Јуриј Николајевич 

Рођен је 6, односно 18. октобра (по грегоријанском календару) 

1894. године у Режици Витебске губерније, данас град Рēзекне у 

Латвији, а умро је 20. децембра 1943. године у Москви. Руски је и 

совјетски прозни и драмски писац, пјесник, сценариста, 

преводилац, књижевни теоретичар и критичар, представник 

руског формализма. Према успоменама савременика, Тињанов 

је такођер био и мајстор усменога приповиједања и глумачке 

пародије. Према оцјени Ираклија Андроникова, руског и 

совјетског писца, теоретичара књижевности и ТВ-водитеља, 

Тињанов је био јединствен у оквирима овога жанра.

Посебну пажњу Тињанов је посветио књижевнохисторијским и 

књижевнотеоријским питањима на прелазу из XVIII у XIX вијек. Ова истраживања 

представљају и грађу за његове романе Кјухља (1925) и Смрт Вазир-Мухтара 

(1927/28/29). Тињановљев роман о Александру Сергејевичу Пушкину остао је 

незавршен.

Поред романа, објављивао је и приповијетке и приче, од којих су најпознатије: 

Потпоручник Киже (1930), Воштана персона (преводи се и као Воштана фигура, 1931), 

Малољетни Витушишњиков (1933), Бијег. Из живота декабристе (1928). Објавио је и 

преводе Хајнеових дјела те неколико филмских сценарија. Најпознатији научни 

радови Јурија Тињанова су: Достојевски и Гогољ (ка теорији пародије) (1921), Проблеми 

стиховног језика (1924), Архаисти и новатори (1929). Код нас је у издању Веселина 

Маслеше из Сарајева 1990. године објављена књига Стиховна семантика. Архаисти 

и новатори Јурија Тињанова у преводу Назифа Кустурице и Бранка Тошовића у коју су 

укључени Тињановљеви радови: „Проблеми стиховног језика“, избор из „Архаиста и 

новатора“ те студија „Достојевски и Гогољ (ка теорији пародије)“.

Награђен је Орденом црвене заставе рада, која му је уручена 31. 1. 1939. године.

У својим опсежним коментарима тексту О пародији, А. П. Чудаков каже да је пародија 

била прва међу теоријским проблемима које је Тињанов истражио, а да је тај 

феномен предмет његових стручних интересовања и на концу најплодотворнијег 

периода Тињановљевог научног стваралаштва. Погледи на овај проблем код 

Тињанова су се суштински мијењали, каже Чудаков, те наводи да је према 

Тињановљевом властитом одређењу, чланак О пародији „продубљивање“ и „крајњи 

резултат“ његових ранијих истраживања пародије.
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„добро“ и „рђаво“. Пушкин у овом стиховном пријеводу покушава ући у систем 

архаичног стила.

Цитат из ове пјесме могао би се приписати и пародијском Тредиаковском. А фолклорни 

Тредиаковски – појава је која се необично чврсто укоријенила и собом скоро потпуно 

заклонила конкретне књижевне чињенице.

 Тако је утицајан факт пародијске личности на коју се у повољним условима надовезују 

разне појаве које се циклизирају међу собом. Тако она представља замјену факта, 

његовог двојника.

Због тога је још важније њено проучавање.

5

Појава Козме Пруткова уско је повезана с пародијским и пародичним жанровима.

Ова појава, разумије се, заслужује посебно проучавање и ово није мјесто да је се у цијелости 

дотакнемо. Ова појава занимљива је због цјеловитог, завршеног карактера пародијске 

личности који се не ослања ни на какву живу књижевну биографију. Стихови колективних 

стваралаца – Ал. Толстоја и браће Жемчужњиков – разликују се од његовог стила. 

Појава пародијског псеудонима – уопће није усамљена, то је опћа појава у часописима 

50-их година. Козма Прутков у „Разоноди“ изгледа као један од многих псеудонима. 

Његовој преобразби у пародичну личност с биографијом претходи интензивнија 

употреба овог псеудонима у часописима – скоро одмах, поред <...> и Козме Пруткова 

појављује се Сљедбеник Козме Пруткова. 

Псеудоним обраста односима у часопису и непримјетно се конкретизира. Циклизација 

пародијских пјесама и пјесама пародично-шаљивих, такођер пародичне прозе, 

завршава ову конкретизацију. С. А. Венгеров је некад био у недоумици како повезати 

мајсторске, префињене књижевне пародије, попут Тихо над Алхамбром... са особом 

чиновника коморе за анализу метала и руде. Директне везе која се подразумијева – 

нема, и управо то, прије свега, и представља разлог што је К. Прутков постао не само 

псеудоним пародиста, него је постао и пародична личност. 

У дјелима овог псеудонима-пародисте, разумије се, главна је била оријентација на дјела 

која се пародирају, суоднос с њима, али се јединство пародичног стила не сматра 

простим и једноставним. Циклизација пародија са шаљивим стиховима, у којима је 

говорни гласник конкретан, боји и ове пародије у познате говорне тонове. 

Пародична личност Козме Пруткова сугерисана је стилским приступом. Њeна 

конкретност уопште не зависи од „биографије“ не само њених колективних стваралаца, 

већ ни од измишљене биографије, с обзиром да је врло једноставна и кратка.

Истраживање генерала Дитјатина – теaтарске пародијске личности коју је створио 

Горбунов не улази у план овог рада.

Треба ипак примијетити да је ова теaтрализирана пародија била створена и на основу 

књижевно-пародичних материјала. Усп. генералове романсе:

Облаци црни
10Мој су гарнизон  прекрили.

Усп. познати генералов говор на ручку у част „колешког секретара Ивана Тургењева“ и др.

Закони стварања ове књижевне личности углавном су исти као и основни пародични 

поступци: генерал Дитјатин био је човјек старе николајевске „јавности“, изведен из свог 

система, уведен је као пародични штрих у други. 

Хисторија руске пародије чека свог истраживача.

Руска пародија има скривене слојеве (као што су, напримјер, пародични слојеви група 

које су се бориле с Пушкином у 30-им годинама). Хисторија пародије врло блиско је 

повезана с еволуцијом књижевности.

Огољавање условности, откривање говорног понашања, говорне позе – огроман су 

еволуцијски посао који је пародија прошла.

Процес усвајања неке књижевне појаве јесте процес њеног усвајања као структуре, као 

система повезаног и упоређеног са социјалном структуром. Процес таквог усвајања 

убрзава еволуцијску смјену умјетничких школа. 

 

Приредила и превела: Адијата Ибришимовић-Шабић

10 Игра ријечи у руском језику: умјесто горизонт - хоризонт, употријебљена је ријеч гарнизон – гарнизон – прим. прев.

Тињанов, Јуриј Николајевич 
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Мухарем Карабеговић, 
приче од воде
Почетак рата дочекао сам заљубљен и без тијела, ништа ружно ми се није могло 

догодити. Прве дане опсаде проводили смо у хаустору, на стражи коју је, не знам по 

чијем наређењу, организовао неко од старијих. Сједили смо за камперским столом 

постављеним испред лифта; један од комшија, спретан са рукама, монтирао је додатну 

браву на улазна врата зграде, па је наша тврђава била у потпуности неосвојива. Ући се 

могло једино уз помоћ издајничке плетенице спуштене са неког од прозора у Браће 

Вујићића 11. Срећом, Златокоса је напустила Сарајево још у марту 1992, па смо били на 

сигурном, и ми и она.

Једне ноћи, на стражи сам се затекао са комшијом са трећег спрата, официром у пензији. 

Били смо наоружани, он радиом, ја књигом. Његово оружје је шумило, крчало, 

повремено испуштало неугодне звукове, па га је убрзо одложио у џеп. Моја књига је 

хватала удаљење фреквенције, невидљиви непријатељ је мировао.

„Ишао је са мном у школу“, прекршио је комшија примирје показујући брадом према 

књизи у мом крилу.

„Ко?“, упитао сам не схватајући изненадно признање.

„Тај Киш.“

Склопио сам књигу и моментално се претворио у унука који очекује наставак дивне и 

успављујуће приче. На моју жалост, официр се бранио шутњом; успио сам сазнати тек у 

којој клупи је сједио, у односу на писца, и да се нису видјели од школских дана. Граната је 

ударила у зграду Велепекаре и у потпуности преусмјерила ток официрских мисли. 

„Сто двадесет милиметара... домет преко шест километара... у употреби од 1975. 

године.“

Значи, ово му је први рат, помислио сам и наставио читати „Енциклопедију мртвих“.

Много година касније, у времену које зовемо послијератним, једног сам децембра 

допутовао у Нови Сад. У хотелу који се налазио у близини позоришта и Успенске цркве, 

чак су се и завјесе помјерале притиском на дугме даљинског управљача. Те сам ноћи 

коначно схватио да технологија омогућава да се усамљеност појави у „high-definition 

quality“; падао је снијег и пртине несанице већ су ми биле до струка. У седам ујутро стајао 

сам испред хотела, у руци, умјесто туристичког водича, држао књигу Данила Киша и био 

спреман, прије сусрета са позоришним људима, завршити своје ходочашће – пронаћи 

Бемову улицу из „Раних јада“. Нисам хтио питати пролазнике, желио сам уживати у 

лутању непознатим градом, откривати и препознавати. Нашао сам је брзо, сада се звала 

Ћирпанова улица и ничег фотогеничног у њој није било, осим можда одбачене каде у 

једном напуштеном дворишту. Потом сам прошао Школском, па улицом Данила Киша, а 

онда низ Максима Горког све до обале Дунава, до Кеја жртава рације. На то је мјесто, 

заједно са многобројним Јеврејима Новог Сада, доведен и отац Данила Киша. Рупа у 

леду се зачепила нагомиланим мртвим тијелима која су одбијала да оду низ воду, па је 

убијање одложено. Едуард Киш је убијен у Аушвицу. Снијег се отапао, претварао у 

бљузгу, густу као крв.

Те зиме сам у архиви Стеријиног позорја, уз помоћ пријатеља заљубљеног у драме и 

људе, открио књигу Мухарема Карабеговића „Лажни хаџија“. Тек други дан у Новом Саду, 

а пронађеном земљаку сам се обрадовао као вишегодишњи емигрант. Започео сам 

своје ново, непланирано истраживање које ће ме одвести до занимљивих људи и друге 

ријеке.

Мухарем Карабеговић је рођен 1864. године у Модричи, која ће двадесетак година 

касније, како тврде књиге, имати око 2.000 становника, а међу њима „девет учитеља, 

девет ага и бегова, три свештеника“. Мухарем је био један од учитеља, школовао се у 

Сарајеву, објављивао у „Босанској вили“, путовао и са тих путовања доносио бројне 

књиге. Године 1900. умире његов рођак Авдо Карабеговић Хасанбегов, надарени 

пјесник, момак од двадесет и двије године чија ће смрт уздрмати Мухаремово перо. Те 

исте године стиже у Београд и упознаје Бранислава Нушића, драматурга Народног 

позоришта и захваљујући њему долази у додир са драмском књижевношћу тадашње 

Европе. За његов будући рад, посебно за писање драме „Лажни хаџија“, од пресудног је 

значаја сусрет са Волтеровим дјелом. Мухарем Карабеговић чита француско издање 

трагедије „Le fanatisme ou Mahomet le Prophete“, петочинке написане 1736. године, а 

први пут изведене у Лилу 1741. Прича је смјештена у 629. годину, а међу ликовима су 

пророк Мухамед, Зопир, генерал Омар, те Сеид и Палмира. Волтер гради драму око 

Мухамедове „наредбе да се убију његови критичари“, фабулу облачи у једноставан 

љубавни хаљетак. Сапуница се спаја са телевизијским вијестима – пророк је привучен 

Палмирином љепотом, младог Сеида претвара у вјерског фанатика, наручује 

„политичко убиство“, али драма завршава самоубиством дјевојке која одбија „наметнуту 

љубав“. Дјело ће стотинама година изазивати различите реакције, побуну, забране 

извођења, а неријетки ће покушавати одбранити Волтерову жељу да осуди „злочине у 

име цркве“. Мухарем Карабеговић је 1904. завршио писање драме „Лажни хаџија“, 

комедије којом је покушао одговорити давно умрлом позоришном колеги. У своју драму 

је смјестио оне исте Волтерове ликове, све осим Мухамеда, чије присуство је, ипак, 

осјетно и ову драму чини још занимљивијом 

и привлачнијом за будућа књижевна 

проучавања. О постмодернизму Мухарем, 

наравно, није знао ништа, али је одлично 

познавао људе и њихову бол. Драматуршко 

умијеће Мухарема Карабеговића остављамо 

по страни и настављамо се дивити његовој 

способности да се посве мирно суочи са 

свијетом који га не прихвата, који га не 

разумије и олако осуђује, а још лакше 

исмијава.  Стотину година прије  нас 

данашњих, Мухарем критикује свијет у којем 

живи, али на начин како критикујемо 

властиту дјецу, посве свјесни сопствене 

одговорности и улоге. Свој задатак је отежао 

изабравши да пише комедију, па је горчина 

коју носе његови ликови још очитија. 

Драму је 1905. године предао Браниславу 

Нушићу, тада управнику Српског народног Алмир Имширевић
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позоришта у Новом Саду, а текст је, двије године касније, изашао из штампарије браће 

Поповић и наставио своје кратко путовање. Мухарем Карабеговић је умро 1920. године, 

сахрањен је у Модричи, а на џенази је прочитан и текст који је поводом његове смрти 

написао највећи српски комедиограф.

Прошле године сам отишао на своје друго ходочашће. Пут ме, опет захваљујући театру, 

одвео у Брчко. Од хотела „Јелена“ сам за пар минута дошао до Саве; измаглица изнад 

воде изгледала је као позоришни ефекат из аматерске представе. Уз обалу су се 

љуљушкале прљаве бродице. У кафани „Женски мост“ појео сам рибљу чорбу, попио 

ракију и филџан кафе. Био сам спреман наставити до одредишта. Шеталиште Фицибајер 

је стотињак метара даље; у близини је и улица Данила Киша. Недалеко од тог мјеста, 

фебруара 1920, у мутном савском плићаку пронађено је тијело Мухарема Карабеговића. 

Извршио је самоубиство у педесет и шестој години. Године 1923, када је постао 

управник Народног позоришта у Сарајеву, Нушић је предложио да „Лажни хаџија“ буде 

текст којим ће отворити сезону. Одбијен је. Драма никада није изведена нити у једном 

позоришту.

Сава, у којој је пронађен мртви писац, улијева се у Дунав, чијим су коритом некад давно 

плутали јеврејски лешеви, а трећа вода, којом допловљавамо до краја ове приче, јесте 

ријека Босна. Десна притока Саве, ријека поред које је 1998. године, за вријеме 

риболова са својим пријатељима, умро мој отац Сулејман. Био је децембар и падао је 

снијег. Очево тијело је клонуло тако да су му прсти десне руке остали у води, спојени са 

далеким ријекама и непознатим му људима. Маштовити читалац на овом мјесту има 

слободу замислити рибу која плива Босном, Савом и Дунавом, спаја три приче, уплетене 

као коса Златокосе из Браће Вујичића 11. 

Рашчешљавам замршену приповијест и размишљам о трећем водочашћу на које ме 

натјерало јучерашње путовање поред ријеке Босне. Очеви пријатељи, свједоци његове 

смрти, причали су ми да су тог децембра, два дана након што сам постао дипломирани 

драматург, пецали у близини Какња. Прошло је, ево скоро па тачно двадесет година, а ја 

још немам храбрости да обиђем мјесто гдје је Сулејман Имширевић додирнуо свјетове.

Као и на почетку рата, ни ја ни мој отац немамо тијела. Ништа ружно не може нам се 

догодити. Ово је, ипак, најљепши од свих свјетова.

(из збирке Шаптачева књига)

Рефик Личина

Лудвика Б. П.
(Гласови из Равенсбрука, груби превод)

1. 

(З. Л. Љубав)

Човјек на слици јунак је ове приче. Име му 

је Зигмунт Лакоцински, Пољак је, родом из 

Кракова. 

Жена поред њега назива се Карола фон 

Гегефелт.

Почетком тридестих година прошлог 

вијека, Карола фон Г. кренула је из Лунда у 

Краков на студије. Професор који је 

дочекао, замолиће Зигмунда Л. да младој 

студентици покаже љепоте Кракова. Овај 

ће то учинити и том ће се приликом у гошћу 

заљубити. 

Карола фон Г. вратиће се у Лунд. Нешто 

доцније, Зигмунд Л. добија стипендију за 

усавршавање у Лондону. Одлучује да 

сврати у Лунд и посјети Каролу фон Г. И ту 

ће остати. Венчаће се 1935.

Зигмунд Л. предаје пољски на универзитету, 

Карола фон Г. ради као библиотекар у 

универзитетској библиотеци. Године 1939. 

очекују прво дијете и усељавају у стан у 

Солвегатану бр. 8а (лијепа, мирна улица у 

старом, универзитетском и музејском дијелу Лунда. Близу је Skissernasmuseuma у којем сам 

био чувар три године).

Godine 1933. Хитлер долази на власт у Њемачкој, а около, по Европи, расте нагло број 

његових присталица. Овдје, у Лунду, вели једно свједочење, „било их је поприлично“ 

међу интелектуалним, елитним групама. Организују предавања, аранжирају 

демонстрације, дијеле брошуре и плакате, праве црне листе противника. Kарола фон Г. 

и Зигмунд Л. налазе се на листама. 

Године 1939. Њемачка напада Пољску. Зигмунд Л. жели да се врати и придружи у 

одбрани своје земље. Али пољска влада у егзилу која је на челу отпора има друкчије 

планове. Зигмунд ће Л. остати у Шведској и прикупљати информације и доказне 

материјале о нацистичким злочинима у Пољској и слати их влади и њеним 

савезницима. Центар те радње биће Лунд. 

Савремена бх проза
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У првим мјесецима 1945. рат јењава, примиче се крају. Мудрији високи нацисти тријезне 

се и покушавају ступити у везу са Западном алијансом како би „ преговарали о 

могућности сарадње и евенталне капитулације“ и како би, јашта, спасили стражњице. С 

друге стране, јављају се многе хуманитарне владе и хумани појединци који покушавају 

ступити у везу са високо котираним њемачким вођама како би „скупним напорима 

спасили што више живота из концентрационих логора“ и изашли чистијега лица из тог 

срамног западњачког колоплета. 

Хаjнрих Химлер, Reichsfürer-SS, прима, тако, представника шведске владе грофа Ф. 

Бернадотеа. 

Планира се, преговара, договара.

„Химлер се нада како ће се, након преговора, британске и америчке снаге, придружити 

посрнулом њемачком Вермахту и окренути против Совјетског Савеза. Радује се и 

поклону: гроф Фолке Бернадоте дарује му књигу о рунскоме писму из XVI стољећа. 

Химлер је велики штовалац руна и нордијске митологије. Гроф Фолке Бернадоте и 

његова влада надају се како ће, овом акцијом, појачати своју неутралност и скинути са 

ње мрке мрље које су се (1932–1942) накупиле. 

 Шведска ће организовати хуманитарну акцију и извући из њемачких концлогора 

заточене Скандинавце. Акцију ће извести Црвени крст (у сарадњи са шведским 

одбрамбеним војним снагама које је ће дати персонал, камионе и аутобусе).

Прво ће скупити заточене Скандинавцде. Скупиће их у логору Н. који ће за ту прилику 

бити реновиран и испражњен. Постојеће логораше (2000), углавном муселмане, на 

њемачки захтјев и с њемачком пратњом, пребациће исти Бијели аутобуси у мање 

околне логоре. Њихова ће судба, по транспорту, бити страшна. 

2.

(Муселмани)�

Питање:

Шта се мисли под „муселмани“ у нацистичким логорима? Одакле ријеч потиче? Она се 

спомиње у артиклу о апатичној избјегличкој дјеци у F&F/05.

Одговор:

Ријеч муселман је старији назив за муслиман. То је изведеница од перзијске ријечи 

муслиман. У нацистичком логору Аушвиц у јужној Пољској употребљавао се израз 

„муселман“ за затворенике који су били апатични и који су изгубили вољу за животом. 

Примо Леви у књизи Шта је човјек? описује муселмане: „Сви муселмани који допадну 

плина имају исту хисторију иза себе. Њихов живот у логору је кратак, али њихов број је 

бесконачан.“ 

(...)

Наметала су се два објашњења, оба недовољно увјерљива: фатализам и повези око 

главе који су могли представљати турбан. Њега у поптуности зрцали, чак и у својој 

презривој иронији, руски израз дошођага, дословно 'дошао до краја', 'готов'. У логору 

Равенсбрук (једином искључиво женском Логору) исти појам изражавале су, каже ми 

Лидија Ролф, двије зрцалне именице: Schmutzstück  и  Schmuckstück, односно 'ђубре' и 

'драгуљ', готово хомофони, гдје је једна пародија оне друге. (Утопљеници и спашени, 

Фрактура, 2017, превод Твтко Кларић).

Истраживач геноцида и професор филозофије Ђорђо Агамбен у својој књизи Remnants of 

Auscwitz дотиче се поријекла појма и наводи више хипотеза. Вјероватно има везе са 

старијим, скоро средњовјековним, погледом на муслимане. Они се доживљавају као 

фаталисти који су вјеровали да је све предсказано – отуд равнодушност. У Европи, у првој 

половини XIX вијека држало се на муслимане као на ослабљене, сиромашне чак и 

болесне. Посрнула Османска (муслиманска) империја посматрала се као заостала и 

називала се до прије сто година уназад као ”Европски болесник”. Ријеч ислам значи 

заправо ”потчињеност” или ”капитулација”, што се вјероварно пренијело на логораше 

који су без протеста ишли у гасне коморе. Једна друга хипотеза коју су поставили други 

истраживачи логора јесте да су исцрпљени логораши личили на муслимане у молитиви.

Тадеуш Боровски у својој књизи o Аушвицу дефинише појам муселман овако: Једно 

биће, сасвим потрошено, психички исцпрљено и уништено. Карактеристично је да 

муселмани нису имали снаге или воље да наставе борбу за свој живот. Обично је то 

било због глади, дизентерије, флегмоне, шуге. Био је сасвим зрео за гасну комору. Не 

постоји никакво објашњење за несхватљиви презир којем су муселмани изложени од 

својих сапатника.

Не може се са сигурношћу рећи одакле појам потиче. Парадоксално је међутим да 

Јевреји који су убијани нису називани Јевреји – већ муслимани.

Извор: Forskning & Framsteg (https://fof.se/tidning/2005/7/vad-menas-med-muselmaner)

3.

Почетком мјесеца марта први аутобуси чекају на трајекте у Малмеу. Бусеви су 

камуфлажним бојама бојени, са црвеним крстовима на бочним странама. Стиже наредба 

да се морају обојити у бијело како би се из зрака лакше разликовали од непијатељских 

возила. Позивају се у помоћ сви молери из Малмеа који бојадишу сву ноћ.

У обновљеним преговорима са Химлером, гроф Фолке Бернадоте успијева утаначити да 

Бијели аутобуси могу покупити и заточенике који нису Скандинавци. Треба испразнити 

логоре, треба доказе уништи. Уз то, Црвена армија већ је на граници, а сви „добро знамо 

шта је она у стању учнити“. Бијели аутобуси путују за Равенсбрук. 

Извлаче отуда логорашице, углавном Јеврејке и Пољакиње. 

У априлу мјесецу 1945. стижу прве логорашице у Шведску. Након купања и 

дезинфикације смјештају их у разним карантин-локалима. У Лунду се смјештају у 

школама и другим локалима, напримјер у Спортској хали на Вестеру (испред које, сваког 

јутра, чекам жути аутобус бр. 166 на линији Лунд – Соедра Сандби.

Зигмунд Лакоцински нуди се за тумача са пољског на шведски језик. Жене му, уз свакоје 

страве, причају како су прокријумчариле нека документа и тајне папире из концлогора. 

И још нек ситне ствари и предмете за које су везане, које су нашле или саме начиниле. За 

вријеме логоровања те су ствари криле у одјећи и обући, у логоршаким сламарицама и 

дашчаним процијепима. Лакоцински смјеста схвата њихову вриједност и тежину. 

Сачувати их као свједочење (и доказе) за будуће вријеме када ће се – ратни догађаји 

„другачије тумачити или у заборав уклањати“. Шведски државни органи, међутим, 

бојали су се ширења логорашких заразних болести. Стога су наредили бацање у ватру 

свега што су логорашице имали на себи и што су понијеле са собом. „Захваљујући својој 

срчаности, својој упорности и, такође, својим везама, Лакоцински успијева спасити 

један дио ствари од ломаче.“ 

Савремена бх проза
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*

У првим мјесецима 1945. рат јењава, примиче се крају. Мудрији високи нацисти тријезне 

се и покушавају ступити у везу са Западном алијансом како би „ преговарали о 

могућности сарадње и евенталне капитулације“ и како би, јашта, спасили стражњице. С 

друге стране, јављају се многе хуманитарне владе и хумани појединци који покушавају 

ступити у везу са високо котираним њемачким вођама како би „скупним напорима 

спасили што више живота из концентрационих логора“ и изашли чистијега лица из тог 

срамног западњачког колоплета. 

Хаjнрих Химлер, Reichsfürer-SS, прима, тако, представника шведске владе грофа Ф. 

Бернадотеа. 

Планира се, преговара, договара.

„Химлер се нада како ће се, након преговора, британске и америчке снаге, придружити 

посрнулом њемачком Вермахту и окренути против Совјетског Савеза. Радује се и 

поклону: гроф Фолке Бернадоте дарује му књигу о рунскоме писму из XVI стољећа. 

Химлер је велики штовалац руна и нордијске митологије. Гроф Фолке Бернадоте и 

његова влада надају се како ће, овом акцијом, појачати своју неутралност и скинути са 

ње мрке мрље које су се (1932–1942) накупиле. 

 Шведска ће организовати хуманитарну акцију и извући из њемачких концлогора 

заточене Скандинавце. Акцију ће извести Црвени крст (у сарадњи са шведским 

одбрамбеним војним снагама које је ће дати персонал, камионе и аутобусе).

Прво ће скупити заточене Скандинавцде. Скупиће их у логору Н. који ће за ту прилику 

бити реновиран и испражњен. Постојеће логораше (2000), углавном муселмане, на 

њемачки захтјев и с њемачком пратњом, пребациће исти Бијели аутобуси у мање 

околне логоре. Њихова ће судба, по транспорту, бити страшна. 

2.

(Муселмани)�

Питање:

Шта се мисли под „муселмани“ у нацистичким логорима? Одакле ријеч потиче? Она се 

спомиње у артиклу о апатичној избјегличкој дјеци у F&F/05.

Одговор:

Ријеч муселман је старији назив за муслиман. То је изведеница од перзијске ријечи 

муслиман. У нацистичком логору Аушвиц у јужној Пољској употребљавао се израз 

„муселман“ за затворенике који су били апатични и који су изгубили вољу за животом. 

Примо Леви у књизи Шта је човјек? описује муселмане: „Сви муселмани који допадну 

плина имају исту хисторију иза себе. Њихов живот у логору је кратак, али њихов број је 

бесконачан.“ 

(...)

Наметала су се два објашњења, оба недовољно увјерљива: фатализам и повези око 

главе који су могли представљати турбан. Њега у поптуности зрцали, чак и у својој 

презривој иронији, руски израз дошођага, дословно 'дошао до краја', 'готов'. У логору 

Равенсбрук (једином искључиво женском Логору) исти појам изражавале су, каже ми 

Лидија Ролф, двије зрцалне именице: Schmutzstück  и  Schmuckstück, односно 'ђубре' и 

'драгуљ', готово хомофони, гдје је једна пародија оне друге. (Утопљеници и спашени, 

Фрактура, 2017, превод Твтко Кларић).

Истраживач геноцида и професор филозофије Ђорђо Агамбен у својој књизи Remnants of 

Auscwitz дотиче се поријекла појма и наводи више хипотеза. Вјероватно има везе са 

старијим, скоро средњовјековним, погледом на муслимане. Они се доживљавају као 

фаталисти који су вјеровали да је све предсказано – отуд равнодушност. У Европи, у првој 

половини XIX вијека држало се на муслимане као на ослабљене, сиромашне чак и 

болесне. Посрнула Османска (муслиманска) империја посматрала се као заостала и 

називала се до прије сто година уназад као ”Европски болесник”. Ријеч ислам значи 

заправо ”потчињеност” или ”капитулација”, што се вјероварно пренијело на логораше 

који су без протеста ишли у гасне коморе. Једна друга хипотеза коју су поставили други 

истраживачи логора јесте да су исцрпљени логораши личили на муслимане у молитиви.

Тадеуш Боровски у својој књизи o Аушвицу дефинише појам муселман овако: Једно 

биће, сасвим потрошено, психички исцпрљено и уништено. Карактеристично је да 

муселмани нису имали снаге или воље да наставе борбу за свој живот. Обично је то 

било због глади, дизентерије, флегмоне, шуге. Био је сасвим зрео за гасну комору. Не 

постоји никакво објашњење за несхватљиви презир којем су муселмани изложени од 

својих сапатника.

Не може се са сигурношћу рећи одакле појам потиче. Парадоксално је међутим да 

Јевреји који су убијани нису називани Јевреји – већ муслимани.

Извор: Forskning & Framsteg (https://fof.se/tidning/2005/7/vad-menas-med-muselmaner)

3.

Почетком мјесеца марта први аутобуси чекају на трајекте у Малмеу. Бусеви су 

камуфлажним бојама бојени, са црвеним крстовима на бочним странама. Стиже наредба 

да се морају обојити у бијело како би се из зрака лакше разликовали од непијатељских 

возила. Позивају се у помоћ сви молери из Малмеа који бојадишу сву ноћ.

У обновљеним преговорима са Химлером, гроф Фолке Бернадоте успијева утаначити да 

Бијели аутобуси могу покупити и заточенике који нису Скандинавци. Треба испразнити 

логоре, треба доказе уништи. Уз то, Црвена армија већ је на граници, а сви „добро знамо 

шта је она у стању учнити“. Бијели аутобуси путују за Равенсбрук. 

Извлаче отуда логорашице, углавном Јеврејке и Пољакиње. 

У априлу мјесецу 1945. стижу прве логорашице у Шведску. Након купања и 

дезинфикације смјештају их у разним карантин-локалима. У Лунду се смјештају у 

школама и другим локалима, напримјер у Спортској хали на Вестеру (испред које, сваког 

јутра, чекам жути аутобус бр. 166 на линији Лунд – Соедра Сандби.

Зигмунд Лакоцински нуди се за тумача са пољског на шведски језик. Жене му, уз свакоје 

страве, причају како су прокријумчариле нека документа и тајне папире из концлогора. 

И још нек ситне ствари и предмете за које су везане, које су нашле или саме начиниле. За 

вријеме логоровања те су ствари криле у одјећи и обући, у логоршаким сламарицама и 

дашчаним процијепима. Лакоцински смјеста схвата њихову вриједност и тежину. 

Сачувати их као свједочење (и доказе) за будуће вријеме када ће се – ратни догађаји 

„другачије тумачити или у заборав уклањати“. Шведски државни органи, међутим, 

бојали су се ширења логорашких заразних болести. Стога су наредили бацање у ватру 

свега што су логорашице имали на себи и што су понијеле са собом. „Захваљујући својој 

срчаности, својој упорности и, такође, својим везама, Лакоцински успијева спасити 

један дио ствари од ломаче.“ 

Савремена бх проза
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З. Лакоцински, лектор пољског језика Унивезитета у Лунду, оснива и Пољску радну групу 

која ће прикупити и документирати исказе бивших логораша.

Радна група почиње дјелатност крајем октобра 1945. Архивари су  Хелена Ђеђицка, 

Кристина Кариер, Божислав Куровски, Хелена Миклашевска, Луба Мелхиор и Јузеф 

Новачик Лудвику Броел Платр, Ирену Јаворович и . У фебруару примају још три особе: 

Халину Стржелецку. Дакле, девет особа. Три пута мање но што је З. Л. планирао. Два су 

разлога рестрикције; 1) одбијање Државне комисије за Тржиште рада да финансијски 

подржи пројекат 2) одговарајућим кандитатима шведске су власти одбиле дати радну 

дозволу.

Да би прикупљање материјала било ефективније унутар радне групе извршена је 

расподјела. а  саставља рјечник логорогије.  Лудвик  Броел Платр Хелена Ђеђицка

преводи кореспонденцију са енглеског на француски и обрнуто. Ирена Јаворович 

прекуцава на писаћој машини све уратке радних групе.  води Кристина Кариер

записнике и економију.  ради на правним питањима. Божислав Куровски Хелена 

Миклашевска Луба Мелхиор  води евиденцију и попис преминулих логораша, док је 

водила архиве радне скупине и одговорала за жидовска питања.  гради Јузеф Новачик

регистарски преглед мјеста везаних за концентрационе логоре. Халина а Стржелецк

оснива различите каталоге. Сви сарадници, сем Ирене , радили су и на Јаворович

изсказима (свједочења, интервјуи) и кореспонденцији која се на њих односила. 

*

Упркос тјескобама радна група за годину дана успјела је сачинити преко 500 интервјуа. 

Сваки исказ посједује број и датум, личне податке о интервјуисаном и потписе и питаоца 

и питаног. Већина има 10–15 ручно исписаних страница. Урађени су и машински 

преписи, нумерички и алфабетски регистри.

*

Велики рад је уложен и на прикупљање и систематизирање разноврсног логорског 

материјала. Дијели се у двије подгрупе. Прву чини материјал који је сакупила и 

разврстала сама радна група. Овдје улазе регистри СС-функционера и другог логорског 

персонала, регистри логораша, вријеме њиховог боравка у различитим логорима, 

спискови умрлих, погубљених, информације о медицинским експериментима 

/операцијама у концлогорима. Материјал садржи, такођер, спискове специфичних 

ријечи (и њихових објашњења) употребљаваних у логорима. 

Другу групу чини материјали добијени од сличних институција. 

(...)

„Осим наведеног, скупљани су и систематизовани материјални предмети и ствари које 

су заточеници имали при себи при доласку у Шведску. 

Један дио материјала су „приватна сјећања“ у форми биљежака, дневника и 

прибиљешки/скица, пјесма и рефлексија. Материјал је сачуван под великим ризиком. 

Може се подијелити у пет група. Први дио је кореспонденција између заточеника логора 

и њихових породица и пријатеља. Овдје се налазе такођер и писма и картице које су 

слате и примане под одобрењем нациста. Најинтересантнија и наважнија је тајна 

кореспонденција. Она чине „нецензурисане“ доказе затвореничких доживљаја. 

Садржај им је најчешће набијен емоцијама. Другу групу чине затвореничке биљешке, 

хронолошки описи и описи развоја догађаја у логору, записи имена погубљених, 

картотеке персоналних имена и слични документи о ситуацији у концентрационим 

логорима.

Трећу групу чине пјесме, пјеснички рукописи, књиге и молитвеници. („Поезија се писала 

и у Аушвицу“). Четврту групу чине прибиљешке, листе и глосари са тајних и забрањених 

лекција француског и енглеског језика за вријеме окупације и вријеме логора. У ову 

групу улазе и ручно писани хисторијски уџбеници. Пету групу чине материјали, карте, 

новине „ продуковани од стране нацистичког режима који су затвореници успјели, уз 

велики ризик, на разне начине добавити. Овдје се истиче СС-листа са именима 

логорашица погубљених у плинским коморама. Овај документ радна група предала је 

савезничој комисији за ратне злочине нациста уочи судског процеса у Нирнбергу 

(суђење за Равенсбрук, 1946–1947).

4. 

У баракама а  нас је саборила да покушамо упамтити што више Лудвик  Броел Платр

детаља из наших живота. /Ирена

5.

У новембру мјесецу 1946, оставши без државне (и сваке друге) финансијске помоћи 

Пољска радна група Института бива распуштена.

Током година 1949–1972. материјал је похрањен у Хувер институцији на Универзитету 

Станфорд у САД-у. Године 2004. потомци З. Лакоцинског донираће архив 

Универзитетској библиотеци у Лунду. 

Архив, већим дијелом на пољском језику, садржи сљедеће:

500 руком писаних интервјуа преживјелих логораша из десетак различитих 

концлогора, највише из Равенсбрука.

Материјал из логора који су логораши имали са собом: биљешке и дневнике, записе, 

пјесме, фотографије, скице, цртеже и пописе имена заточеника из различитих 

барака/блокова, тзв. Блок-књиге. Транспортне листе логораша, материјал који 

документује долазак у Шведску, материјал који се тиче питања Равенсбрука са суђења у 

Хамбургу 1946–1947. године.

Листа пољских грађана евакуисаних преко Црвеног крста и U.N.R.R.A из њемачких 

логора у Шведску.

Архив новинских и других исјечака који покрива вријеме од 1937. до 1967, пољски 

часописи објављени изван Пољске, као и збирка књига под именом „Извори II. cвјетског 

рата“. 

Акти и документи који прате активности радне групе Института.

Збирка логорашких предмета депонована је 1966. у музеј Kulturen, а писани документи у 

Универзитетску библиотеку. 

Једна изложба тих предмета одржана је исте те године у Kulturenu, а друга 1988. (са свим 

предметима). Током треће изложбе 1998. направљено је и неколико интервјуа са 

преживјелим логоршицама Равенсбрука. 

Године 2004. потомци З. Л. даровали су збирку Kulturenu. Једну размјену дарова 

извршили су такођер Kulturen и Универзитетска библиотека. Сви предмети прешли су у 
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Да би прикупљање материјала било ефективније унутар радне групе извршена је 

расподјела. а  саставља рјечник логорогије.  Лудвик  Броел Платр Хелена Ђеђицка
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*
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*
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(...)
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власништво Kulturenа, а сав архивски материјал у власништво Библиотеке. 

Године 2005, 21. јануара отворена је перманентна изложба Att överleva – roster från 

Ravensbr  (Преживјети – гласови из Равенсбрука).ük

*

Ово сам набрзину и кријући, преписао и грубо превео:

Писало се невјероватно много поезије у логору. Записивале су се пјесме којих смо се 

сјећали из школе, писали су се рецепти, актуални догађаји. Писати значило је 

комуницирати. 

Логорашка поезија лутала је од логора до логора. Ишла је за логорашима /Марија

Изнад вратију на ћелији

Изнад вратију на ћелији

виси крст начињен од хљеба

који извлачи верем из прсију

и чини нас храбријим.

Не знам ко га је објесио,

био је ондје кад сам стигла.

Штитио ме је, снажио

од самштине бранио. 

Из наших душа патња се повукла, 

на некакав чудан начин

омекшала наша судба.

колико је добра, мислила сам, 

та сестринска рука 

која се одрекла свога хљеба

како би нашу ћелију снабдјела

тим светим оружјем. 

/пјесма написана у Равенсбруку, непознат аутор

*

(по Марији Виковској)

Доћи ће дан кад ће капије отворити

и ми напоље изаћи.

Гладни и боси

поља ћемо прелазити.

Ићи ћемо ка истоку,

иње ћемо јести 

како не би били гладни.

Нашу су земљу разорили 

али на граници

клекнућемо на кољена

и тле пољубити.

И премда машемо с превише застава

и премда пјевамо превише бучно 

можемо чути како нас чекају 

како су нашем повратку радују 

Бодрили смо једни друге да учимо пјесме напамет /Софи

6.�
Скаторп

(Ида Адорф, исказ)

Али чули смо да нећемо ништа јести, добићемо велинг и ићи ћемо у Шведску гдје нема 

рата и гдје ће нас прихватити. И тако смо стигли у Малме и ту смо прошли корз карантин. 

Све наше ситне ствари одузете су нам, као и наше цедуље с бројевима а добили смо мало 

доњег веша, мало подуже мантиле. Мало иза пребачени смо у Халанд, у мјесто по имену 

Скоторп гдје ћемо радити на пољима, јер су требали радну снагу. Поново смо смјештени 

у школу у Скоторпу и наш надзорник/пословођа био је човјек по имену Оман, звали смо 

га папа Оман који је говорио њемачки. Он је говорио: „Шведска је дакако демократска 

земља али ако се жели јести онда се мора радити.“ 

Посао је био много тежак, откопавали смо репу и кромпир по смрзлим пољима и под 

смрзлим вјетровима, што није било добро за многе, између осталих за мене. А то ми је 

био тек четврти дан у Шведској. 

*

„Из регистарских картица може се прочитати од каквих су болести патиле. Најчешће су: 

пјегави тифус, тифус, паратифус, туберкулоза и сифилис. Може се такођер прочитати о 

најтежим случајевима који су морали напустити Скотос ради лијечења негдје другдје. 

Регистарске картице наводе да се ишло за: Свенхогенски санаториј, Гетеборшка 

епидемиолошка болница, Екманска, Схлгренска, Холтерманска (венеричке болести). 

Ово се односи на физичка обољења, а наведени су и они који су пребачени у Lillhagens 

sinnesjukhus (душевну болницу). Било је много болести које се нису дале излијечити 

лијековима. Оно што су жене преживјеле оставило је дубоке психичке трагове, неке су 

биле биолошки живе, а ментално мртве (муселмани). 

Шведско здраство функционисало је прилично добро кад су били у питању физичке 

болести логорашица. Служба је била брза и ефективна, болесни су превожени у 

болнице, санаторије и реконвалесцентне центре. То је важило, дакле, за физичка 

обољења, док за психичке проблеме које су имале скоро све жене, није било никаквог 

третмана, осим у акутним случајевима. Било је мало писхијатара, а многе од 

психосматских болести биле су нове, непознате. 
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*

(по Марији Виковској)
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6.�
Скаторп

(Ида Адорф, исказ)
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*
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7.

Лудвик  Броел Платра  

(1947–1987)

Лудвик  Броел Платр Наврочинскаа  дјев.  (1885–1972) већ у младим годинама активист је 

PPS-a (Пољска социјалистичка партија). Као двадесетогодишњакиња, дакле прије Првог 

свјетског рата, сели се из пољског дијела Русије у Краков који у то вријеме припада 

Аустро-Угарској. Ту започиње језичке студије и наставља их доцније на Сорбони. Вријеме 

Првог свјетског рата провоси у Паризу и активна је у пољском покрету за независност чиј 

је циљ самостална и независна Пољска. Дјелује при пољском армијском штабу на 

западном фронту под вођством генерала Јозефа Халера. Ту среће свог другог мужа Јозефа 

Броел Платра са којим ће се, одмах након рата, вратити у обновљену Пољску. 

По избијању Другог свјетског рата и окупацији Пољске приступа Л. Б. П. најјачем покрету 

отпора Армија Крајова (АК). Ангажује су у помоћи Варшавском гету . Бива притворена 

1941. и послана у затвор Павиак (у току рата концлогор). Њен супруг је притворен већ 

1940. и умро 1942. у концлогору Дахау.

У затвору Павиак Л. Б. П. излажу тортури и повређују јој кичму (тако да је остатак живота 

морала носити ортопедски корзет/стезник.)

Из овог затвора пребачена је 29. септембра 1944. у Равенсбрук. 

Тамо је остала до 1945.

За вријеме логоровања била је вођа (ledaregstalt) међу пољским и француским 

сапатницима. 

Године 1945. гроф Фолке Бернадоте и Бијели аутобуси шведског Црвеног крста 

спашавају Л. Б. П.

У почетку 1946. постаје сарадник Пољске радне групе у Института за спољну политику 

гдје активно ради на исказима преживјелих сапатница и другим материјалима. Након 

укидања Пољске радне групе, преузеће на себе бригу око сабирања и чувања исказа 

логорашица. Преузима све до своје смрти (1987) и бригу о њиховом животу, као и о 

животима других избјеглица које су валови опаке судбине избацили на ову обалу. 

8.

Гроф Фолке Бернадоте

(1895–1948)

Фолке Бернадоте, гроф од Висборга, родио се 1895. Син је принца Оскара и унук краља 

Оскара II.

Био је потпредсједник шведског Црвеног крста 1943. и његов предсједник од 1946. 

године.

Ангажовао се у многим шведским и интернационалним хуманитарним и мировним 

организацијама. Утаначио је, између осталог, размјену ратних заробљеника 1944. год. у 

Гетеборгу.

У преговорима са СС-шефом Хајнрихом Химлером у мају мјесецу 1945. год. успијева 

испослити извлачење око 27 000 (у националном миту, 10–14 000 у стварности) 

заточеница из њемачких концентрационих логора. Извлачење и транспорт изводи се 

Бијелим аутобусима шведског Црвенога крста. 

У мају мјесецу 1948. Фолке Бернадоте изабран је за преговарача Уједињених нација у 

Палестини. 

„Упознао сам многе логоре; али никад нисам видио страшнију слику од овога који ме 

срео овдје, у Рамалаху...“ записује гроф Фолке Бернадоте (годину и по након 

Равенсбрука). 

17. септембра 1948, Јерусалем. 

Гроф Фолке Бернадоте, посредник УН-а у сукобу Израела и Палестине, након бурних 

преговора, кренуо је на вечеру. Колони аута у којој се налази пут пријечи неки џип. У 

колони држе да се ради о уобичајеној пасошкој контроли.

Један од униформисаних људи из џипа убацује аутомат кроз прозор аута у којем је сједио 

Бернадоте. Испаљује у њега шест метака. Бернадоте умире на лицу мјеста као и 

француски пуковник Серо који је сједио до њега. 

Екстремисти држе да Бернадоте и његови приједлози пријече будућност државе Израел.

Премда су брзо отркивени, нису осуђен за убиство. (Нису осуђени ни они који су 

домислили и донијели одлуку о убиству. Будући министар Јицак Шамир био је један од 

ових). 

Јехошуа Коен, који је држао аутомат у рукама, постао је с временом тјелохранитељ и 

пријатељ Давида Бен-Гуриона, првог израелског премијера.

Године 1958. Даг Хамаршелд посјећује Бен-Гуриона у кибуцу Еин Авдат у култивираној 

Негев пустињи. Уз Бен-Гуриона стоји Јехошуа Коен. Дан након визите, Даг Хамаршелд, 

генерални сектретар УН-а, дознаје за Коенову прошлост, ако је вјеровати свједоцима, 

силази са памети: Који клипани, каже. Који клипани, никад више нећу доћи овдје. 

Неће. Три и године доцније, Даг Хамаршелд страдаће у авионској (свјежи извори: 

намјештеној) несрећи у Сјеверној Родезији. 

Савремена бх проза
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Един Салчиновић

Шарада
Сумњати да је ваш супарник вољен – то је већ болно, али слушати од обожаване жене 

детаље те љубави, представља заиста врхунац мука.

(Стендал, „Црвено и црно“) 

Моја каријера истраживача ноћних мора у црној хроници Ослобођења започела 

је – па, како да то најједноставније кажем – неуспјехом. Задатак се доимао као створен за 

почетника, извршни уредник Рукавина назвао га је примјером из уџбеника, као да 

мораш извјештавати са премијере која није одржана јер се срушио кров позоришта, 

рекао је. Имаш све, главну глумицу, директорицу, мајстора сцене, домара, публику, 

министра културе и спорта, комисију за националне споменике... Твоје је само да скупиш 

изјаве и сложиш причу.

Имао сам случај убиства из страсти, све је било познато, требало је само скупити 

изјаве... 

Ипак, треба имати на уму да овај став није лишен прећутног друштвеног цинизма којим 

се заједница сачињена од медиокритета радује туђим неуспјесима. С тим 

расположењем рачунају медији док туђе несреће претварају у своју најдрагоцјенију 

робу. Тако је и овом случају вриједност дигла информација да су жртве биле личности из 

свијета шоубизниса. Радило се о једном релативно познатом фотографу и једној мало 

познатој манекенки, али већ је и наговјештај да нека привилегована мањина не живи 

сретно довољан да успламте малодушне груди. На тој искри коју понекад зовемо божија 

правда, а претварамо се да је невидљива као Хигсов бозон, наше уредништво је градило 

оптимизам због којег је овој причи одлучило дати више простора, укључујући и онај на 

насловници. Службена лица, родбина, џетсетери, негативно карактерисање злочинца, 

нешто бљутаве патетике, мало пријетворне сентименталности, све зачињено баналном 

моралном поентом, састојци су формуле за пословни успјех. Вјероватно би и успио да се 

у причи није појавило мистериозно четврто лице.

Све је почело блокадом службених информација. Цензура је, мора се признати, 

узбудљива, производи и интензивира напетост. Колеге из осталих медија су се 

узнемириле. Позивали су се извори који се не одају (имена позната редакцији), почело 

се трговати информацијама и контактима, пријетило се законом... Ускоро су почеле 

кружити и гласине, које су се брзином метка претварале у непровјерене информације, а 

потом и у цијеле неистините приче. Писало се да заштићено четврто лице припада врху 

политичког естаблишмента, да се ради о контроверзном бизнисмену, о страном 

држављанину који ради за Епл, неки су случај доводили у везу са Босмал Ситy Центром, а 

најопскурнији таблоиди спомињали су розенкројцевце, Златну зору и О.Т.О.

Једини сам писао само о ономе што сам поуздано знао и убрзо сам био макнут са 

задатка. Ионако је све било брзо заборављено, јато лешинара не задржава се дуго на 

једном мјесту. Можда би орнитолози примијетили да поређење новинара и читалаца са 

лешинарима није тачно, али један енциклопедијски податак који оно имплицира 

свакако не треба занемарити: „Лешинари су веома темељни у свом послу и у року од 

пола сата од угинуле животиње остане само скелет.“ Прошло је довољно времена од тог 

случаја и ја сам постао скоро темељит у обављању посла, када ми је, у једно касно 

поподне док сам се спремао да пођем кући, Салчиновић из културне рубрике донио 

некакво писмо. По свом обичају гледао ме невиним погледом док се иронично 

смјешкао, тужећи се како наше секретарице сву пошту и позиве преусмјеравају на њега. 

С њим је ваљало знати бити опрезан. Без ријечи сам узео писмо и отишао кући.

Није било адресанта, а уз адресу редакције стајала је само назнака „За А. Џ.“. Било 

је отворено. Салчиновић га је очигледно прочитао. Могућност да је он аутор сам одмах 

искључио, писмо је било написано красописом какав се данас ријетко виђа, а 

Салчиновићев рукопис једва да се може именовати том ријечју. Могао га је свакако 

некоме издиктирати, али да је у подвалу био укључен још неко из редакције већ би се 

одао, а укључити некога изван редакције и за Салчиновића је било већ превише. Али, 

ако није подвала, шта је онда?

Поштовани А. Џ.,

прије свега, замолио бих Вас да прихватите извињење због тога што и сада, када 

Вам се обраћам интимним писмом, не могу написати своје име и презиме. Чак и када 

бих хтио да Вам се представим, ти подаци би били цензурирани.

Одлучио сам да Вам пишем како бих изразио моју најдубљу захвалност због 

Ваших објективних извјештаја о случају у који сам и ја био укључен. Унаточ томе што ми 

писања других ни на какав начин нису наудила, дирнула ме Ваша одлука да останете 

поштени и неуспјешни. Због тога сам одлучио наградити Вас мојом верзијом приче, од 

које, иронично, нећете имати никаквог задовољства, изузев, евентуално, духовне 

сатисфакције. Немам ништа против тога да се покушате окористити, али Вам 

напомињем да ништа нећете моћи доказати, једино ћете погазити разлог због којег Вам 

пишем и просути образ као бисере пред свиње. Да, сматрао сам непристојним оставити 

писмо непотписаним, па сам изволио узети једно име које нема никакве везе са оним 

које носим као стијег мог живота, али Вам може одати нешто о мом духовном животу.

С поштовањем,

С. Л. Матерс 

1.

Много љубавничке среће доживјесмо моја жена и ја, много бесловесних часова 

проведених у најслађој страсти, много крвљу задојених сати у пурпурној ватри. 

Одвојени од свијета препуштали смо се најчишћем ужитку у свим благословљеним 

часовима и наша кућа би уточиште радости и стјециште мира. На средини наше спаваће 

собе, попут олтара, био је постављен кревет у облику квадрата обложен црном кожом. 

Потрајала је та ријетка срећа дуго времена, благог и крепког, и ми бисмо тако дочекали 

вјечност да се међу нас није увукао Андрас, шездесет и трећи дух Гоеције, владар чија 

војска броји тридесет легија демона. 

Не замјерајте што ми почетне ријечи звуче несмислено као код човјека који 

булазни, као луди говор сомнамбулов, ја сам још под утиском што су га на мене оставили 

скоро минули догађаји и из мене још увијек није извјетрио њихов утјецај – то је 

Савремена бх проза
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Един Салчиновић

Шарада
Сумњати да је ваш супарник вољен – то је већ болно, али слушати од обожаване жене 

детаље те љубави, представља заиста врхунац мука.

(Стендал, „Црвено и црно“) 

Моја каријера истраживача ноћних мора у црној хроници Ослобођења започела 

је – па, како да то најједноставније кажем – неуспјехом. Задатак се доимао као створен за 

почетника, извршни уредник Рукавина назвао га је примјером из уџбеника, као да 

мораш извјештавати са премијере која није одржана јер се срушио кров позоришта, 

рекао је. Имаш све, главну глумицу, директорицу, мајстора сцене, домара, публику, 

министра културе и спорта, комисију за националне споменике... Твоје је само да скупиш 

изјаве и сложиш причу.

Имао сам случај убиства из страсти, све је било познато, требало је само скупити 

изјаве... 

Ипак, треба имати на уму да овај став није лишен прећутног друштвеног цинизма којим 

се заједница сачињена од медиокритета радује туђим неуспјесима. С тим 

расположењем рачунају медији док туђе несреће претварају у своју најдрагоцјенију 

робу. Тако је и овом случају вриједност дигла информација да су жртве биле личности из 

свијета шоубизниса. Радило се о једном релативно познатом фотографу и једној мало 

познатој манекенки, али већ је и наговјештај да нека привилегована мањина не живи 

сретно довољан да успламте малодушне груди. На тој искри коју понекад зовемо божија 

правда, а претварамо се да је невидљива као Хигсов бозон, наше уредништво је градило 

оптимизам због којег је овој причи одлучило дати више простора, укључујући и онај на 

насловници. Службена лица, родбина, џетсетери, негативно карактерисање злочинца, 

нешто бљутаве патетике, мало пријетворне сентименталности, све зачињено баналном 

моралном поентом, састојци су формуле за пословни успјех. Вјероватно би и успио да се 

у причи није појавило мистериозно четврто лице.

Све је почело блокадом службених информација. Цензура је, мора се признати, 

узбудљива, производи и интензивира напетост. Колеге из осталих медија су се 

узнемириле. Позивали су се извори који се не одају (имена позната редакцији), почело 

се трговати информацијама и контактима, пријетило се законом... Ускоро су почеле 

кружити и гласине, које су се брзином метка претварале у непровјерене информације, а 

потом и у цијеле неистините приче. Писало се да заштићено четврто лице припада врху 

политичког естаблишмента, да се ради о контроверзном бизнисмену, о страном 

држављанину који ради за Епл, неки су случај доводили у везу са Босмал Ситy Центром, а 

најопскурнији таблоиди спомињали су розенкројцевце, Златну зору и О.Т.О.

Једини сам писао само о ономе што сам поуздано знао и убрзо сам био макнут са 

задатка. Ионако је све било брзо заборављено, јато лешинара не задржава се дуго на 

једном мјесту. Можда би орнитолози примијетили да поређење новинара и читалаца са 

лешинарима није тачно, али један енциклопедијски податак који оно имплицира 

свакако не треба занемарити: „Лешинари су веома темељни у свом послу и у року од 

пола сата од угинуле животиње остане само скелет.“ Прошло је довољно времена од тог 

случаја и ја сам постао скоро темељит у обављању посла, када ми је, у једно касно 

поподне док сам се спремао да пођем кући, Салчиновић из културне рубрике донио 

некакво писмо. По свом обичају гледао ме невиним погледом док се иронично 

смјешкао, тужећи се како наше секретарице сву пошту и позиве преусмјеравају на њега. 

С њим је ваљало знати бити опрезан. Без ријечи сам узео писмо и отишао кући.

Није било адресанта, а уз адресу редакције стајала је само назнака „За А. Џ.“. Било 

је отворено. Салчиновић га је очигледно прочитао. Могућност да је он аутор сам одмах 

искључио, писмо је било написано красописом какав се данас ријетко виђа, а 

Салчиновићев рукопис једва да се може именовати том ријечју. Могао га је свакако 

некоме издиктирати, али да је у подвалу био укључен још неко из редакције већ би се 

одао, а укључити некога изван редакције и за Салчиновића је било већ превише. Али, 

ако није подвала, шта је онда?

Поштовани А. Џ.,

прије свега, замолио бих Вас да прихватите извињење због тога што и сада, када 

Вам се обраћам интимним писмом, не могу написати своје име и презиме. Чак и када 

бих хтио да Вам се представим, ти подаци би били цензурирани.

Одлучио сам да Вам пишем како бих изразио моју најдубљу захвалност због 

Ваших објективних извјештаја о случају у који сам и ја био укључен. Унаточ томе што ми 

писања других ни на какав начин нису наудила, дирнула ме Ваша одлука да останете 

поштени и неуспјешни. Због тога сам одлучио наградити Вас мојом верзијом приче, од 

које, иронично, нећете имати никаквог задовољства, изузев, евентуално, духовне 

сатисфакције. Немам ништа против тога да се покушате окористити, али Вам 

напомињем да ништа нећете моћи доказати, једино ћете погазити разлог због којег Вам 

пишем и просути образ као бисере пред свиње. Да, сматрао сам непристојним оставити 

писмо непотписаним, па сам изволио узети једно име које нема никакве везе са оним 

које носим као стијег мог живота, али Вам може одати нешто о мом духовном животу.

С поштовањем,

С. Л. Матерс 

1.

Много љубавничке среће доживјесмо моја жена и ја, много бесловесних часова 

проведених у најслађој страсти, много крвљу задојених сати у пурпурној ватри. 

Одвојени од свијета препуштали смо се најчишћем ужитку у свим благословљеним 

часовима и наша кућа би уточиште радости и стјециште мира. На средини наше спаваће 

собе, попут олтара, био је постављен кревет у облику квадрата обложен црном кожом. 

Потрајала је та ријетка срећа дуго времена, благог и крепког, и ми бисмо тако дочекали 

вјечност да се међу нас није увукао Андрас, шездесет и трећи дух Гоеције, владар чија 

војска броји тридесет легија демона. 

Не замјерајте што ми почетне ријечи звуче несмислено као код човјека који 

булазни, као луди говор сомнамбулов, ја сам још под утиском што су га на мене оставили 

скоро минули догађаји и из мене још увијек није извјетрио њихов утјецај – то је 
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емоционална слабост којом се искупљујем пред Вама. Али, увјеравам Вас да моје ријечи 

нису неистините, можда су несукладно написане, можда лудо звуче, а ипак је све то 

чиста истина. Јасно ми је да наше вријеме не подноси демоне, али Ви утјецај демона не 

морате схватити дословно. Уосталом, нема много потребе да се оволико објашњавам, 

будући да сте добро обавијештен читалац и знате о којим догађајима говорим, сложит 

ћете се да присуство демона у причи подиже разину читалачког узбуђења.

Ја Вам, као што знате, не могу одати свој прави идентитет, иако би било правилно 

да приповијест започнем аутопортретом. То је, међутим, немогуће због високог 

положаја који заузимам у дирекцији једне интернационално угледне твртке. Није моја 

жеља, не бих имао ништа против тога да је мој идентитет откривен, али јако добро Вам је 

познато на који начин сам остао у облаку анонимности. Ипак, неколико редуцираних 

података из мога јавног живота се може изнијети. По занимању сам економски експерт, 

но нека Вас то не буни, нисам један од оних сухопарних телевизијских типова у бизнис 

одијелима и са актен ташнама што дан и ноћ проводе над рачунима. Далеко од тога. Чак 

бих за себе могао рећи да сам бонвиван, уколико при томе не прелазимо границе 

доброг укуса. Уза све то помало се интересујем за демонологију. Немојте да Вас то 

наведе на предрасуду, ја сам потпуно свјестан колико је таква ствар бизарна, нисам 

никакав фанатик. Све спомињем само да би околности у причи учинио забавнијим.

Моја је жена била фотомодел, осредњег успјеха, у модним круговима добро 

позната, али глорификацију и висок публицитет никад није доживјела. Тај изостанак 

велике славе био је посљедица њеног за високу моду атипичног изгледа. Било је нечег 

протурјечног између њене љепоте и фигуре, неки чудесан, невјероватан контраст који 

је извјесно остајао у оку свакоме ко би је видио, премда сам сигуран да то нико не би 

умио објаснити. Стас јој бјеше витак, ватрено извијен, као од страсти саздан. И баш нико 

пред њеним тијелом није могао остати равнодушан. Али је углавном изазивала завист и 

тих презир, и код жена и код мушкараца. Пристајало је то добро њеном гордом држању, 

њеним презривим, извјештаченим кретњама и кокетним наступима с којима се 

неизоставно појављивала у друштву. Била је фатална заводница, заносна црнка с 

леденим погледом, развратна вјештица међу анђеоским кћерима. Само је у свему томе 

била простодушна, изгледало је као да све то чини без икакве намјере, лаковјерно и 

кротко, и неријетко је та простодушност оцртавала благи контраст на њеном уобичајено 

грубом лицу. И ето, то ријетко виђено лице било је пресудан чинитељ њене судбине, оно 

је њену појаву чинило посебном на тај сатански начин. Уско и правилно заобљено, 

спљоштених јагодица, у бљедилу издужено, са високим челом, егзотично испупченим, 

са широким уснама (доња као да јој бјеше малко отромбољена што јој је потцртавало 

линију развратнице) што су се сваког часа развлачиле у презрив, нарочито изазован 

смијешак и откривале ред неправилних зуба у незграпном амалгаму с деснима, сводило 

се у неколико оштрих црта и завршавало припросто, скоро вулгарно, са истуреном 

брадом. Мишљења сам, а могуће је да са својом уобразиљом претјерујем, како је управо 

то фантастично лице од ње начинило икону међу концептуалистима. За њу су се просто 

отимали сви они модисти, стилисти и фотографи који су у свом послу тражили нешто 

необично, нијансу несвакидашњости, сви самопрозвани ексцентрици и људи 

отвореног мишљења који су од чудног хтјели креирати стандард.

Сав тај несклад, сва демонска природа – немојте криво узети те ријечи, ја је њима 

узносим до небеског трона – што је из ње избијала као да је учинише недодирљивом, 

неосјетљивом, нељудском. Разумијем да оваква квалификација призива грозно 

значење, чак неуљудно, што никако не бих хтио да буде, али управо тако овдје најбоље 

пристаје, јер она је изгледала баш као да јој ништа људско није блиско. Било је око ње 

много успјешнијих фотомодела, дјевојака које су у пословном смислу у односу на њу 

биле на вишем небу, али су јој све оне завидјеле из своје обичности. Каризму с којом је 

она залуђивала друштво ниједна није могла имати. 

Наше познанство започе сасвим једноставно, претјерано просто, чак бих рекао 

за ову причу непримјерено. Срели смо се на једној пословној вечери са још бар десет 

људи и ја тада не осјетих ништа, једва да ми је остала у оку. Али, ето, слутим да је та моја 

игноранција, ненамјерна али нешто на што није била навикнута, њену душу опржила 

кобним утиском. Неколико дана послије, сада се тога сјећам, на адресу ми стиже 

необична коверта, мајушна, црна, рекло би се својеручно начињена. Прескочит ћу 

неколико небитних детаља и одмах рећи да сам је брзо и неопрезно раздерао, још сам 

био у чуду. Унутра је била цедуљица, власторучно исписана, ситним, заобљеним пуним 

словима што су већ на први поглед обећавала узбуђење и мистерију, и навјештавала 

разврат. Ту цедуљицу сам одавно бацио, а текст више не памтим у дословном облику, 

зато ћу овдје укратко препричати оно чега се сјећам. Знам да у први мах ништа нисам 

разумио, тек послије отприлике три четврти сата, када сам га читао већ петнаести или 

шеснаести пут похватах расуте сигнале. Ријечи о отрованом срцу и мојој бездушности 

нису ме се богзна како дојмиле. Заправо, вјероватно би све врло брзо скончало на 

сметљишту да ме није очарала једна невјероватна понуда, можда бих, ако желим да 

будем тачан, требало рећи опклада, или уцјена, како год, нудило ми се да "докажем да 

сам човјек" и то тако што ћу сутра са анонимном пошиљатељком одлетјети за 

Парамарибо. (Не сумњам да би овако фантастична понуда до суза засмијала сваког 

поштеног грађанина.)

Већ сам Вам рекао да гајим становиту симпатију за необично, свиђа ми се – тако 

говорим пазећи да не претјерам – све што граничи са ирационалним. Уз сву опрезност 

при изражавању могу рећи да се та становита симпатија слободно може звати страст. 

Заправо и нема разлога да се то покушава затајити, ја сам свакако анониман, а за причу 

је боље да се прикажем као занесењак. И кад ме већ замислите као страственог 

заљубљеника у необично, не треба Вам много ни да замислите у каквом узбуђењу тај 

заљубљеник јури на аеродром. Да избјегнемо забуну, знао сам од самог почетка да је све 

то само игра, знао сам да у ту игру није укључено никакво путовање, па ја сам већ знао и 

ко ће ме дочекати и да ћемо кроз неколико сати сигурно завршити у мом стану, 

приљубљени карлицама. (Опростите, опет сам непристојан.)

Данас ми је тешко повјеровати да се све то заиста догодило, тешко ми је сву ту 

игру повезати с њом, с мојом женом, и док ово пишем помишљам да сам све измислио, 

јер никада више, али баш никада више није испољила такав дух. Код ње се видјела само 

простодушност, чак ускогрудност, недостатак маште, није више било игре, није било 

забаве нити завођења, као утваре нестали су шарм и мистика. Благи лахор 

свакодневног живота однио је миомирис развратног парфема, остала је само безбојна 

кожа убоге шипарице. Несташна дјевојчица претворила се у питому пастирицу.

Али то није био потпуни крај. Демон у њеној утроби будио се када би се 

приближила кревету, и она ми се у свако доба дана давала дивље, раскалашено, с 

грозоморном похотом у удовима, постајала је она коју сам хтио да имам. Пристојност ми 

забрањује да износим детаље из нашег најинтимнијег живота, све што могу то је да 

признам како сам уз њу остао само зато што је била савршена љубавница. У 

свакодневном животу бескрајно ми је досађивала, додијавала ми је с припростим 

дјевојачким тричаријама, вољела глумити увријеђену фрајлу, јогунила се као млада 
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емоционална слабост којом се искупљујем пред Вама. Али, увјеравам Вас да моје ријечи 

нису неистините, можда су несукладно написане, можда лудо звуче, а ипак је све то 

чиста истина. Јасно ми је да наше вријеме не подноси демоне, али Ви утјецај демона не 

морате схватити дословно. Уосталом, нема много потребе да се оволико објашњавам, 

будући да сте добро обавијештен читалац и знате о којим догађајима говорим, сложит 

ћете се да присуство демона у причи подиже разину читалачког узбуђења.

Ја Вам, као што знате, не могу одати свој прави идентитет, иако би било правилно 

да приповијест започнем аутопортретом. То је, међутим, немогуће због високог 

положаја који заузимам у дирекцији једне интернационално угледне твртке. Није моја 

жеља, не бих имао ништа против тога да је мој идентитет откривен, али јако добро Вам је 

познато на који начин сам остао у облаку анонимности. Ипак, неколико редуцираних 

података из мога јавног живота се може изнијети. По занимању сам економски експерт, 

но нека Вас то не буни, нисам један од оних сухопарних телевизијских типова у бизнис 

одијелима и са актен ташнама што дан и ноћ проводе над рачунима. Далеко од тога. Чак 

бих за себе могао рећи да сам бонвиван, уколико при томе не прелазимо границе 

доброг укуса. Уза све то помало се интересујем за демонологију. Немојте да Вас то 

наведе на предрасуду, ја сам потпуно свјестан колико је таква ствар бизарна, нисам 

никакав фанатик. Све спомињем само да би околности у причи учинио забавнијим.

Моја је жена била фотомодел, осредњег успјеха, у модним круговима добро 

позната, али глорификацију и висок публицитет никад није доживјела. Тај изостанак 

велике славе био је посљедица њеног за високу моду атипичног изгледа. Било је нечег 

протурјечног између њене љепоте и фигуре, неки чудесан, невјероватан контраст који 

је извјесно остајао у оку свакоме ко би је видио, премда сам сигуран да то нико не би 

умио објаснити. Стас јој бјеше витак, ватрено извијен, као од страсти саздан. И баш нико 

пред њеним тијелом није могао остати равнодушан. Али је углавном изазивала завист и 

тих презир, и код жена и код мушкараца. Пристајало је то добро њеном гордом држању, 

њеним презривим, извјештаченим кретњама и кокетним наступима с којима се 

неизоставно појављивала у друштву. Била је фатална заводница, заносна црнка с 

леденим погледом, развратна вјештица међу анђеоским кћерима. Само је у свему томе 

била простодушна, изгледало је као да све то чини без икакве намјере, лаковјерно и 

кротко, и неријетко је та простодушност оцртавала благи контраст на њеном уобичајено 

грубом лицу. И ето, то ријетко виђено лице било је пресудан чинитељ њене судбине, оно 

је њену појаву чинило посебном на тај сатански начин. Уско и правилно заобљено, 

спљоштених јагодица, у бљедилу издужено, са високим челом, егзотично испупченим, 

са широким уснама (доња као да јој бјеше малко отромбољена што јој је потцртавало 

линију развратнице) што су се сваког часа развлачиле у презрив, нарочито изазован 

смијешак и откривале ред неправилних зуба у незграпном амалгаму с деснима, сводило 

се у неколико оштрих црта и завршавало припросто, скоро вулгарно, са истуреном 

брадом. Мишљења сам, а могуће је да са својом уобразиљом претјерујем, како је управо 

то фантастично лице од ње начинило икону међу концептуалистима. За њу су се просто 

отимали сви они модисти, стилисти и фотографи који су у свом послу тражили нешто 

необично, нијансу несвакидашњости, сви самопрозвани ексцентрици и људи 

отвореног мишљења који су од чудног хтјели креирати стандард.

Сав тај несклад, сва демонска природа – немојте криво узети те ријечи, ја је њима 

узносим до небеског трона – што је из ње избијала као да је учинише недодирљивом, 

неосјетљивом, нељудском. Разумијем да оваква квалификација призива грозно 

значење, чак неуљудно, што никако не бих хтио да буде, али управо тако овдје најбоље 

пристаје, јер она је изгледала баш као да јој ништа људско није блиско. Било је око ње 

много успјешнијих фотомодела, дјевојака које су у пословном смислу у односу на њу 

биле на вишем небу, али су јој све оне завидјеле из своје обичности. Каризму с којом је 

она залуђивала друштво ниједна није могла имати. 

Наше познанство започе сасвим једноставно, претјерано просто, чак бих рекао 

за ову причу непримјерено. Срели смо се на једној пословној вечери са још бар десет 

људи и ја тада не осјетих ништа, једва да ми је остала у оку. Али, ето, слутим да је та моја 

игноранција, ненамјерна али нешто на што није била навикнута, њену душу опржила 

кобним утиском. Неколико дана послије, сада се тога сјећам, на адресу ми стиже 

необична коверта, мајушна, црна, рекло би се својеручно начињена. Прескочит ћу 

неколико небитних детаља и одмах рећи да сам је брзо и неопрезно раздерао, још сам 

био у чуду. Унутра је била цедуљица, власторучно исписана, ситним, заобљеним пуним 

словима што су већ на први поглед обећавала узбуђење и мистерију, и навјештавала 

разврат. Ту цедуљицу сам одавно бацио, а текст више не памтим у дословном облику, 

зато ћу овдје укратко препричати оно чега се сјећам. Знам да у први мах ништа нисам 

разумио, тек послије отприлике три четврти сата, када сам га читао већ петнаести или 

шеснаести пут похватах расуте сигнале. Ријечи о отрованом срцу и мојој бездушности 

нису ме се богзна како дојмиле. Заправо, вјероватно би све врло брзо скончало на 

сметљишту да ме није очарала једна невјероватна понуда, можда бих, ако желим да 

будем тачан, требало рећи опклада, или уцјена, како год, нудило ми се да "докажем да 

сам човјек" и то тако што ћу сутра са анонимном пошиљатељком одлетјети за 

Парамарибо. (Не сумњам да би овако фантастична понуда до суза засмијала сваког 

поштеног грађанина.)

Већ сам Вам рекао да гајим становиту симпатију за необично, свиђа ми се – тако 

говорим пазећи да не претјерам – све што граничи са ирационалним. Уз сву опрезност 

при изражавању могу рећи да се та становита симпатија слободно може звати страст. 

Заправо и нема разлога да се то покушава затајити, ја сам свакако анониман, а за причу 

је боље да се прикажем као занесењак. И кад ме већ замислите као страственог 

заљубљеника у необично, не треба Вам много ни да замислите у каквом узбуђењу тај 

заљубљеник јури на аеродром. Да избјегнемо забуну, знао сам од самог почетка да је све 

то само игра, знао сам да у ту игру није укључено никакво путовање, па ја сам већ знао и 

ко ће ме дочекати и да ћемо кроз неколико сати сигурно завршити у мом стану, 

приљубљени карлицама. (Опростите, опет сам непристојан.)

Данас ми је тешко повјеровати да се све то заиста догодило, тешко ми је сву ту 

игру повезати с њом, с мојом женом, и док ово пишем помишљам да сам све измислио, 

јер никада више, али баш никада више није испољила такав дух. Код ње се видјела само 

простодушност, чак ускогрудност, недостатак маште, није више било игре, није било 

забаве нити завођења, као утваре нестали су шарм и мистика. Благи лахор 

свакодневног живота однио је миомирис развратног парфема, остала је само безбојна 

кожа убоге шипарице. Несташна дјевојчица претворила се у питому пастирицу.

Али то није био потпуни крај. Демон у њеној утроби будио се када би се 

приближила кревету, и она ми се у свако доба дана давала дивље, раскалашено, с 

грозоморном похотом у удовима, постајала је она коју сам хтио да имам. Пристојност ми 

забрањује да износим детаље из нашег најинтимнијег живота, све што могу то је да 

признам како сам уз њу остао само зато што је била савршена љубавница. У 

свакодневном животу бескрајно ми је досађивала, додијавала ми је с припростим 

дјевојачким тричаријама, вољела глумити увријеђену фрајлу, јогунила се као млада 
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сељанчица, као магијом отјерана из ње је нестала она фатална жена, и ништа под богом 

ми нисмо налазили заједничко. Наши животи спајали су се само у кревету, у врелој и 

сладострасној тачки. Такав живот је протјецао благо, не рањавајући нас временом, и ми 

бисмо вјероватно неосјетно дочекали смрт да између нас није стао тај опаки демон.

2.

Андрас је у наше животе ушао једне ускипјеле љетне вечери, када су на малим 

трговима нашега града ватрено свирали улични свирачи, а јетки мирис градских улица 

надраживао дјевојке под њиховим врућим хаљиницама. Памтим како сам те ноћи с 

муком удисао врели ваздух док сам се спремао да по свом обичају пођем на ладање. Ја 

сам годинама одлазио на обалу нашег језера, сваког петка увечер, у малу брвнару 

саграђену у високој трави. Возио сам се ноћу, споро, у отегнутом ритму смоотх јазза, 

кроз индустријска предграђа, покрај великих спаваоница, између паса луталица и 

пијаница, да бих прије зоре кроз високу траву избио пред мрачну и непомичну 

водурину, и на тријему уз топлу кафу дочекао излазак сунца. Послије сам читао 

окултистичке књиге и старе романе. Држала ме та магија, био је то ритуал мога живота, и 

сада жалим што о томе морам говорити на овакав начин, но добро, свакако је магија 

неповратно нестала пред више од пола године.

Те судбинске ноћи возио сам по свом обичају, полагано, њежно врлудајући по 

коловозу уљуљкан у врцкаву мелодију Санборновог саксофона. Спустио сам прозоре (не 

подносим еркондишн, ја сам јако старомодан) и врела струја љетне ноћи пржи ми лице – 

ја замишљам да то неки ужарени лептирови пламеним крилима прље с мог 

стародревног лица стољетну паучину остављајући ситне ожиљке, а ја сам дуговијек и 

име ми је Јахја. Утопљен у такве маштарије мој аутомобил се незграпно примиче 

индустријском предграђу повремено поскакујући у овој ноћи када смрт липти у 

еротичном заносу. Мисли ми се роје болно као да се кријеснице мијешају са 

стршљеновима. Распрскавају се у мени ватромети емоција. А ту на улици стоји митско 

створење, нестварно и величанствено као фатаморгана. 

Не сјећам се више да ли је стопирала или сам се сам зауставио, памтим тек да је 

била невјероватна, била је ноћна маштарија, изгубљена вила са својом риђом 

коврчавом косом и препланулом меденом кожом. 

- Возиш смијешан ауто, срце – недоречено се насмијешила крупним очима које 

су на мене засвијетлиле слатком малиновом бојом. 

- Реплика једног старог Фолксвагеновог модела, први примјерак је произведен 

пред око стотину година – одговорио сам неодређено примјећујући да је одјевена 

једноставно, како се већ носе сиромашне приградске дјевојке. Њена дуга баршунаста 

сукња је изазовно зашуштала док је сједала, а мирисна кожа под кратким и тијесним 

топићем ме заслијепила. Наставио сам као кроз магновење спреман да сваког часа 

почнем завијати са уличним псима. У глави ми је грмио оркестар удараљки, а срце 

бубњало под притиском парног строја. Хтио сам безглаво појурити, само док је још 

једанпут одмјерим. Међу њеним пуним крвавоцрвеним уснама нашла се цигарета:

- Смета ли ако запалим?

Немам упаљач, да сам хиљаду пута проклет! Нека ме згроми! Нека на мене заједно 

ударе куга и сифилис!

Отпухивала је дим кроз прозор посвећено гледајући у звијезде. Кришом сам 

покушавао ухватити њен поглед, тражио сам само једну искру, један ватрен траг, али је 

она упорно остајала недокучива.

- Боље би било да гледаш цесту – до крви ме заболио тај равнодушни промукли 

глас. – Несрећа није далеко од тебе. Видим неку сјенку у твом сазвијежђу.

- Опростите, не разумијем. Каквом моме сазвијежђу? – прихватио сам игру не 

слутећи куда ме она води.

- У Овну. Ти си Ован – за тренутак ме погледала преко врха цигарете као да 

испитује хоће ли ме таква примједба запањити, онда је отпухнула дим у моје лице и 

наставила гледати у небо. – Анђео с подигнутим мачем јаше на вуку: то су сукоб, свађа и 

смрт. 

Не знам зашто сам продужио ту луду игру, заправо, зашто не признати, помислио 

сам да ћу поправити своје изгледе ако умјесто изненађења у игри оставим знатижељу.

- Зашто да од неколико десетина или стотина милиона Овнова баш ја будем онај 

несретни?

- Зато што си баш ти, срце, имао несрећу да ме сретнеш – одговорила је нехајно и 

избацила неугашену цигарету кроз прозор. Глас јој је био напет као да ће сваког часа 

пукнути, груб и врео, осјетио сам под њим вражију страст. Признајем да ме тај 

вјештичији глас омађијао, да ми је у том часу заповједила да се сјурим у јарак ни за 

тренутак не бих оклијевао. Хтио сам да ми прича и да је слушам као малени дечко лијепу 

одгајатељицу, несретно заљубљен. Не, ја заиста не знам шта сам промрмљао, не знам да 

ли сам уопште успио превалити глас преко језика, малени дечко, тек се сјећам да ме 

упитала како јој стоји руж. Упалила је свјетло у колима, окренула ретровизор да се може у 

њему огледати и почела мазати своје путене усне. 

- Колико си година у браку? – питала је то док су јој усне биле напућене као 

пупољак. – Не чуди се. Вера... Јеси ли сретан с њом?

Дођавола, нека иде све дођавола!

- Сад је боље – задовољно каза и цмокну уснама. – Изгледаш несретно, срце. Као 

неко ко треба авантуру.

Сигуран сам да ме је утроба нагонила да кажем: „у праву сте, треба ми авантура“, 

али се опрезни ум већ бјеше укључио. Постао сам сумњичав, почео сам анализирати; 

сада вјерујем да сам ипак и прије свега био збуњен.

- Како то авантура? Предлажете ми љубавну авантуру? Нудите ми се? 

Бестидно ме гледала не скривајући лукав осмијех:

- Досадан брак. Супружници различитих карактера. Тупо слагање. Лијена мржња 

– поново је припалила цигарету и загледала се у неку неодређену тачку на небу. – Јеси ли 

икад помислио да те жена вара?

Погодила ме изненада, напрасно, као да ме бомбардирала, остао сам затечен 

као малени неваљалац у шпајзи. Испред мене се у недоглед простирала равна улица 

притиснута отежалим љетним крошњама кроз које се тешко пробијало сипљиво 

модрикасто свјетло.

- Шутиш. Биће да јој не вјерујеш.

Још увијек ми кроз уши кола тај изазовни глас заобљен дрском иронијом; 

признајем да и сада осјећам срам, не, ни сада се не бих усудио погледати у њу. Какво ме је 

осјећање тада обузело? Знам да сам и тада као и сада у најтамнијој дубини своје утробе 

осјетио како кипи неки љепљив кисео сок, од његовог испарења подилазе ме хладни 

жмарци, и ја знам да се то у мени буди мрачњак. Док се тога присјећам, опет пожелим да 

скочим на њу, да стегнем своје кошчате прсте око њеног врата и да се силом насладим у 

богатом мирису љетног цвијећа. То говорим сада, када је све скончало у бестрагу. Сада 

могу дозволити бијесу да се размаше, тако ће и Вама бити занимљивије, али нека остане 
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сељанчица, као магијом отјерана из ње је нестала она фатална жена, и ништа под богом 

ми нисмо налазили заједничко. Наши животи спајали су се само у кревету, у врелој и 

сладострасној тачки. Такав живот је протјецао благо, не рањавајући нас временом, и ми 

бисмо вјероватно неосјетно дочекали смрт да између нас није стао тај опаки демон.

2.

Андрас је у наше животе ушао једне ускипјеле љетне вечери, када су на малим 

трговима нашега града ватрено свирали улични свирачи, а јетки мирис градских улица 

надраживао дјевојке под њиховим врућим хаљиницама. Памтим како сам те ноћи с 

муком удисао врели ваздух док сам се спремао да по свом обичају пођем на ладање. Ја 

сам годинама одлазио на обалу нашег језера, сваког петка увечер, у малу брвнару 

саграђену у високој трави. Возио сам се ноћу, споро, у отегнутом ритму смоотх јазза, 

кроз индустријска предграђа, покрај великих спаваоница, између паса луталица и 

пијаница, да бих прије зоре кроз високу траву избио пред мрачну и непомичну 

водурину, и на тријему уз топлу кафу дочекао излазак сунца. Послије сам читао 

окултистичке књиге и старе романе. Држала ме та магија, био је то ритуал мога живота, и 

сада жалим што о томе морам говорити на овакав начин, но добро, свакако је магија 

неповратно нестала пред више од пола године.

Те судбинске ноћи возио сам по свом обичају, полагано, њежно врлудајући по 

коловозу уљуљкан у врцкаву мелодију Санборновог саксофона. Спустио сам прозоре (не 

подносим еркондишн, ја сам јако старомодан) и врела струја љетне ноћи пржи ми лице – 

ја замишљам да то неки ужарени лептирови пламеним крилима прље с мог 

стародревног лица стољетну паучину остављајући ситне ожиљке, а ја сам дуговијек и 

име ми је Јахја. Утопљен у такве маштарије мој аутомобил се незграпно примиче 

индустријском предграђу повремено поскакујући у овој ноћи када смрт липти у 

еротичном заносу. Мисли ми се роје болно као да се кријеснице мијешају са 

стршљеновима. Распрскавају се у мени ватромети емоција. А ту на улици стоји митско 

створење, нестварно и величанствено као фатаморгана. 

Не сјећам се више да ли је стопирала или сам се сам зауставио, памтим тек да је 

била невјероватна, била је ноћна маштарија, изгубљена вила са својом риђом 

коврчавом косом и препланулом меденом кожом. 

- Возиш смијешан ауто, срце – недоречено се насмијешила крупним очима које 

су на мене засвијетлиле слатком малиновом бојом. 

- Реплика једног старог Фолксвагеновог модела, први примјерак је произведен 

пред око стотину година – одговорио сам неодређено примјећујући да је одјевена 

једноставно, како се већ носе сиромашне приградске дјевојке. Њена дуга баршунаста 

сукња је изазовно зашуштала док је сједала, а мирисна кожа под кратким и тијесним 

топићем ме заслијепила. Наставио сам као кроз магновење спреман да сваког часа 

почнем завијати са уличним псима. У глави ми је грмио оркестар удараљки, а срце 

бубњало под притиском парног строја. Хтио сам безглаво појурити, само док је још 

једанпут одмјерим. Међу њеним пуним крвавоцрвеним уснама нашла се цигарета:

- Смета ли ако запалим?

Немам упаљач, да сам хиљаду пута проклет! Нека ме згроми! Нека на мене заједно 

ударе куга и сифилис!

Отпухивала је дим кроз прозор посвећено гледајући у звијезде. Кришом сам 

покушавао ухватити њен поглед, тражио сам само једну искру, један ватрен траг, али је 

она упорно остајала недокучива.

- Боље би било да гледаш цесту – до крви ме заболио тај равнодушни промукли 

глас. – Несрећа није далеко од тебе. Видим неку сјенку у твом сазвијежђу.

- Опростите, не разумијем. Каквом моме сазвијежђу? – прихватио сам игру не 

слутећи куда ме она води.

- У Овну. Ти си Ован – за тренутак ме погледала преко врха цигарете као да 

испитује хоће ли ме таква примједба запањити, онда је отпухнула дим у моје лице и 

наставила гледати у небо. – Анђео с подигнутим мачем јаше на вуку: то су сукоб, свађа и 

смрт. 

Не знам зашто сам продужио ту луду игру, заправо, зашто не признати, помислио 

сам да ћу поправити своје изгледе ако умјесто изненађења у игри оставим знатижељу.

- Зашто да од неколико десетина или стотина милиона Овнова баш ја будем онај 

несретни?

- Зато што си баш ти, срце, имао несрећу да ме сретнеш – одговорила је нехајно и 

избацила неугашену цигарету кроз прозор. Глас јој је био напет као да ће сваког часа 

пукнути, груб и врео, осјетио сам под њим вражију страст. Признајем да ме тај 

вјештичији глас омађијао, да ми је у том часу заповједила да се сјурим у јарак ни за 

тренутак не бих оклијевао. Хтио сам да ми прича и да је слушам као малени дечко лијепу 

одгајатељицу, несретно заљубљен. Не, ја заиста не знам шта сам промрмљао, не знам да 

ли сам уопште успио превалити глас преко језика, малени дечко, тек се сјећам да ме 

упитала како јој стоји руж. Упалила је свјетло у колима, окренула ретровизор да се може у 

њему огледати и почела мазати своје путене усне. 

- Колико си година у браку? – питала је то док су јој усне биле напућене као 

пупољак. – Не чуди се. Вера... Јеси ли сретан с њом?

Дођавола, нека иде све дођавола!

- Сад је боље – задовољно каза и цмокну уснама. – Изгледаш несретно, срце. Као 

неко ко треба авантуру.

Сигуран сам да ме је утроба нагонила да кажем: „у праву сте, треба ми авантура“, 

али се опрезни ум већ бјеше укључио. Постао сам сумњичав, почео сам анализирати; 

сада вјерујем да сам ипак и прије свега био збуњен.

- Како то авантура? Предлажете ми љубавну авантуру? Нудите ми се? 

Бестидно ме гледала не скривајући лукав осмијех:

- Досадан брак. Супружници различитих карактера. Тупо слагање. Лијена мржња 

– поново је припалила цигарету и загледала се у неку неодређену тачку на небу. – Јеси ли 

икад помислио да те жена вара?

Погодила ме изненада, напрасно, као да ме бомбардирала, остао сам затечен 

као малени неваљалац у шпајзи. Испред мене се у недоглед простирала равна улица 

притиснута отежалим љетним крошњама кроз које се тешко пробијало сипљиво 

модрикасто свјетло.

- Шутиш. Биће да јој не вјерујеш.

Још увијек ми кроз уши кола тај изазовни глас заобљен дрском иронијом; 

признајем да и сада осјећам срам, не, ни сада се не бих усудио погледати у њу. Какво ме је 

осјећање тада обузело? Знам да сам и тада као и сада у најтамнијој дубини своје утробе 

осјетио како кипи неки љепљив кисео сок, од његовог испарења подилазе ме хладни 

жмарци, и ја знам да се то у мени буди мрачњак. Док се тога присјећам, опет пожелим да 

скочим на њу, да стегнем своје кошчате прсте око њеног врата и да се силом насладим у 

богатом мирису љетног цвијећа. То говорим сада, када је све скончало у бестрагу. Сада 

могу дозволити бијесу да се размаше, тако ће и Вама бити занимљивије, али нека остане 
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све како је онда било "када је, као и увијек у мом животу, надвладао разбор".

- Ви не знате моју жену – протиснуо сам с муком, грчевито, као да су ми псећи 

очњаци доиста стиснули грло.

Засмијала се напрасно, с јетком горчином, незаустављиво, закоценила се од 

неке тврдокорне ироније, надмоћне и свезнајуће. Ипак, остао сам прибран:

- Шта хоћете од мене? Не разумијем, шта очекујете? Да вас финансирам? Да од 

вас купујем љубав? 

- Мој те интерес, срце, – говорила је кроз незадрживе налете смијеха – у овој 

ствари не занима. Боље би било да размишљаш о интересу своје жене. Хахахахахахаха...

Пројурили смо преко једног закривљеног моста под мутним наранчастим 

освјетљењем, из корита је долазио неподношљив воњ од фекалија и хемикалија. 

Залазили смо међу стамбењаке, велике спаваонице на рубу града плански, као неком 

небеском руком, поредане у правилне редове попут гранитне титанске солдатеске. Језив 

крај за сваког ко је имало свикнут на комоцију и луксуз посебнога.

- Заустави код тржног центра. Ту искачем – напокон се умирила. Одједном је 

изгледала озбиљно и одсутно као да се ова сцена међу нама није одиграла. Стао сам, у 

себи жалостан, предосјећајући почетак несреће.

- Припази на своју жену, медени – раскалашено је намигнула прије него је 

закорачила вани. И тада сам га први пут видио. Био је истетовиран на њеној десној 

слабини. Он, демон у човјечијем тијелу с нејаким крилима палог анђела и хипнотичном 

главом сове, јахао је на вуку, шездесет и трећи дух Гоеције, заповједник тридесет легија 

демона. Видио сам га кроз сладак мирис ружмарина помијешан с другим 

медитеранским биљем, кроз фину ружичасту измаглицу што бјеше остала за једним 

меденим тијелом. То нису бизарни детаљи, то нису тривије, он је заиста био са мном у 

мојим колима, гађао је немиром моју душу, као што би ловац медвјеђом сачмом 

раскрзао сненочудесног фазана. Његов пажљиви, прорачунат дух унио је у моју главу 

једну мрачну слику, неодређен страх, један интензиван доживљај несклада и ја сам 

почео да се гушим у тим црним визијама, био сам притиснут неком блатњавом водом, 

опружен наузнак у подводној трави што је вијугала попут пијавица, спокојно сам зурио 

горе, у два голема круга малинове боје.

3.

Пробудио сам се на тријему, немарно заваљен у дрвену наслоњачу, непокривен, 

очима залијепљен за хоризонт изнад језера, далеко на истоку. Сунце је већ било високо, 

неки благ, пријазан љетни повјетарац играо се на води, гледао сам га како кришом 

искаче из високе траве и истискује пјену из мрког језера. Тишина неспокојна тог дана 

бјеше умртвила предио, никакав крик овоземаљски да смјело објави живот, само 

демонски бубањ пулсира кроз уши у крвавом обредном ритму.

Нисам издржао. Покушавао сам се умирити, покушавао сам из себе повратити 

привиђење, очистити се од нечисте силе, али нисам имао снаге. Цијелога дана 

повлачио сам једно класично дјело Михаела Маjера, покушавао се удубити у гонетање 

arcane arcanissimе, препустити своје биће једном супериорном посвећењу, 

надземаљској преокупацији, али немир је извирао из могу желуца парајући ми утробу 

као хируршки скалпел. Био је то болан немир, сачињен од хиљаду крвавих крикова у 

мом трбуху, била је то црна миса мог укоријепљеног срца, немртви ужас који је прохујао 

кроз мој ужегли ум остављајући за собом пустолину. Сјећам се, у једном трену био сам 

наднесен над црном водурином, зибао сам се у чамцу као леш у колијевци, ишчекујући 

разрјешење из мрачне дубине. Не, то се више не може испричати, тај закрвављени 

поглед у црном огледалу, та недокучива жеља да се зарони у муљ, тај рески титрај у 

ждријелу и игра живаца оштра као плес жилета. Да ли сам на тој води бјежао од једног 

демона тражећи другог, оног кобног, ослободитеља с вјечним сјечивом? Да ли сам 

очекивао да се та костурница стрепње у мојој души може срушити у један час, мукао и 

муњевит? Јесам ли се надао благословљеном трену у којем ће се поглед укочити 

заувијек? 

Сада, са ове даљине, видим себе како очајан веслам према обали, малени чун 

клизи преко језера малаксало, изнемоћало парајући кожу тој црној авети.

Сјећам се да је била дубока ноћ када сам се коначно запутио у град. Возио сам 

дивљачки, бијесно, раздражено, не престајући мислити на ону чије је тијело обиљежио 

Андрас. Дао сам јој име Ида, јер била је попут малине. Мало бјеше остало до зоре када 

сам отворио врата нашег стана. Све је било истина. Затекао сам их. На нашем олтару. 

Лабуђи врат моје жене мирно је почивао под његовом мишком, гледао сам је како се 

невино мешкољи на његовим грудима. 

Не, ја не знам шта је то било, је ли то било олакшање или немоћ, не знам шта је 

било то сљепило воље што ме обузело изнутра и наједном, не разумијем зашто сам се 

као препорођен вратио на улицу, умилну, благу, осјенчену тупим грцајима. 

Сутрадан сам одлучио да ћу је наћи. Сигурно је то било сутрадан, јер оне ноћи сам 

био спокојан као мртвац и само је тај неживи мир одагнао навалу зле крви. Пробудио 

сам се као нови човјек, опијен магичним напитком, и одлучио да ћу је наћи. Позвао сам 

надређеног у дирекцији и замолио за седмодневни допуст. Жени сам у имејлу јавио да 

хитно одлазим на седмодневно пословно путовање.

Тих сам дана као суманут опходио предграђе, слуђено сам трагао за оном коју не 

знам, обијајући прагове без икаквог трага. Нико није знао дјевојку са очима малинове 

боје и људи су се тек сажалијевали над лудаком туштог погледа што је спас својој 

ошинутој души тражио у неком митском бићу. Тих сам ноћи снивао мрачно: неко црно 

цвијеће, налик на локвање, прораста кроз језеро, а у средини, као краљ те морбозне 

врсте, узноси се џиновски гримизни пупољак преливен магичним седефастим сјајем. 

Тај се горди љепотан грациозно расцвјетава, из његовог се срца излегла језерска вила. 

Узнесена је у невиној игри, врлуда под затамњеним небом, стрмоглавце урања у мрачну 

воду, лудује то величанствено биће опијено свијетом. Ја са своје веранде гледам тај 

чаробни балет као хипнотисан. Њена величанствена игра наједном постаје груба, она 

почиње да се плашљиво врти као звијер када осјети ловца, онда се изненада тргне и 

појури на мене, и тек тада угледам њене очи као двије малине, и ја се немоћно 

препуштам тој харпији што јуриша у злурадом грохоту.

Тешко је исказати сав немир и сву бојазан што су ме били опсјели тих дана. 

Дрхтавица, сноморица, луда игра живаца, конвулзије, мукла бол у утроби, још и нека крв 

што ми бјеше ударила у главу и стално ми цураше низ нос. Као да сам био опсједнут, 

злодух у мени тјерао ме да трагам, да бдијем, пришаптавао ми је нечувене мисли и 

будио макабричне визије. 

Не сјећам се више којег је то дана било, враћао сам се на језеро у сумрак, пријазан 

мир бјеше овладао крајем. У свом отегнутом ритму мој је аутомобил пролазио 

земљаним друмом међу високом травом спокојно се примичући језеру. Тек што сам 

избио на обалу угледах неку црну прилику како се башкари на веранди заваљена у 

висећу лежаљку. И ето, тако ме дочекала моја жена, црна осветница – "телефонирала је у 

дирекцију, није било никаквог бизнис путовања"...
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све како је онда било "када је, као и увијек у мом животу, надвладао разбор".

- Ви не знате моју жену – протиснуо сам с муком, грчевито, као да су ми псећи 

очњаци доиста стиснули грло.

Засмијала се напрасно, с јетком горчином, незаустављиво, закоценила се од 

неке тврдокорне ироније, надмоћне и свезнајуће. Ипак, остао сам прибран:

- Шта хоћете од мене? Не разумијем, шта очекујете? Да вас финансирам? Да од 

вас купујем љубав? 

- Мој те интерес, срце, – говорила је кроз незадрживе налете смијеха – у овој 

ствари не занима. Боље би било да размишљаш о интересу своје жене. Хахахахахахаха...

Пројурили смо преко једног закривљеног моста под мутним наранчастим 

освјетљењем, из корита је долазио неподношљив воњ од фекалија и хемикалија. 

Залазили смо међу стамбењаке, велике спаваонице на рубу града плански, као неком 

небеском руком, поредане у правилне редове попут гранитне титанске солдатеске. Језив 

крај за сваког ко је имало свикнут на комоцију и луксуз посебнога.

- Заустави код тржног центра. Ту искачем – напокон се умирила. Одједном је 

изгледала озбиљно и одсутно као да се ова сцена међу нама није одиграла. Стао сам, у 

себи жалостан, предосјећајући почетак несреће.

- Припази на своју жену, медени – раскалашено је намигнула прије него је 

закорачила вани. И тада сам га први пут видио. Био је истетовиран на њеној десној 

слабини. Он, демон у човјечијем тијелу с нејаким крилима палог анђела и хипнотичном 

главом сове, јахао је на вуку, шездесет и трећи дух Гоеције, заповједник тридесет легија 

демона. Видио сам га кроз сладак мирис ружмарина помијешан с другим 

медитеранским биљем, кроз фину ружичасту измаглицу што бјеше остала за једним 

меденим тијелом. То нису бизарни детаљи, то нису тривије, он је заиста био са мном у 

мојим колима, гађао је немиром моју душу, као што би ловац медвјеђом сачмом 

раскрзао сненочудесног фазана. Његов пажљиви, прорачунат дух унио је у моју главу 

једну мрачну слику, неодређен страх, један интензиван доживљај несклада и ја сам 

почео да се гушим у тим црним визијама, био сам притиснут неком блатњавом водом, 

опружен наузнак у подводној трави што је вијугала попут пијавица, спокојно сам зурио 

горе, у два голема круга малинове боје.

3.

Пробудио сам се на тријему, немарно заваљен у дрвену наслоњачу, непокривен, 

очима залијепљен за хоризонт изнад језера, далеко на истоку. Сунце је већ било високо, 

неки благ, пријазан љетни повјетарац играо се на води, гледао сам га како кришом 

искаче из високе траве и истискује пјену из мрког језера. Тишина неспокојна тог дана 

бјеше умртвила предио, никакав крик овоземаљски да смјело објави живот, само 

демонски бубањ пулсира кроз уши у крвавом обредном ритму.

Нисам издржао. Покушавао сам се умирити, покушавао сам из себе повратити 

привиђење, очистити се од нечисте силе, али нисам имао снаге. Цијелога дана 

повлачио сам једно класично дјело Михаела Маjера, покушавао се удубити у гонетање 

arcane arcanissimе, препустити своје биће једном супериорном посвећењу, 

надземаљској преокупацији, али немир је извирао из могу желуца парајући ми утробу 

као хируршки скалпел. Био је то болан немир, сачињен од хиљаду крвавих крикова у 

мом трбуху, била је то црна миса мог укоријепљеног срца, немртви ужас који је прохујао 

кроз мој ужегли ум остављајући за собом пустолину. Сјећам се, у једном трену био сам 

наднесен над црном водурином, зибао сам се у чамцу као леш у колијевци, ишчекујући 

разрјешење из мрачне дубине. Не, то се више не може испричати, тај закрвављени 

поглед у црном огледалу, та недокучива жеља да се зарони у муљ, тај рески титрај у 

ждријелу и игра живаца оштра као плес жилета. Да ли сам на тој води бјежао од једног 

демона тражећи другог, оног кобног, ослободитеља с вјечним сјечивом? Да ли сам 

очекивао да се та костурница стрепње у мојој души може срушити у један час, мукао и 

муњевит? Јесам ли се надао благословљеном трену у којем ће се поглед укочити 

заувијек? 

Сада, са ове даљине, видим себе како очајан веслам према обали, малени чун 

клизи преко језера малаксало, изнемоћало парајући кожу тој црној авети.

Сјећам се да је била дубока ноћ када сам се коначно запутио у град. Возио сам 

дивљачки, бијесно, раздражено, не престајући мислити на ону чије је тијело обиљежио 

Андрас. Дао сам јој име Ида, јер била је попут малине. Мало бјеше остало до зоре када 

сам отворио врата нашег стана. Све је било истина. Затекао сам их. На нашем олтару. 

Лабуђи врат моје жене мирно је почивао под његовом мишком, гледао сам је како се 

невино мешкољи на његовим грудима. 

Не, ја не знам шта је то било, је ли то било олакшање или немоћ, не знам шта је 

било то сљепило воље што ме обузело изнутра и наједном, не разумијем зашто сам се 

као препорођен вратио на улицу, умилну, благу, осјенчену тупим грцајима. 

Сутрадан сам одлучио да ћу је наћи. Сигурно је то било сутрадан, јер оне ноћи сам 

био спокојан као мртвац и само је тај неживи мир одагнао навалу зле крви. Пробудио 

сам се као нови човјек, опијен магичним напитком, и одлучио да ћу је наћи. Позвао сам 

надређеног у дирекцији и замолио за седмодневни допуст. Жени сам у имејлу јавио да 

хитно одлазим на седмодневно пословно путовање.

Тих сам дана као суманут опходио предграђе, слуђено сам трагао за оном коју не 

знам, обијајући прагове без икаквог трага. Нико није знао дјевојку са очима малинове 

боје и људи су се тек сажалијевали над лудаком туштог погледа што је спас својој 

ошинутој души тражио у неком митском бићу. Тих сам ноћи снивао мрачно: неко црно 

цвијеће, налик на локвање, прораста кроз језеро, а у средини, као краљ те морбозне 

врсте, узноси се џиновски гримизни пупољак преливен магичним седефастим сјајем. 

Тај се горди љепотан грациозно расцвјетава, из његовог се срца излегла језерска вила. 

Узнесена је у невиној игри, врлуда под затамњеним небом, стрмоглавце урања у мрачну 

воду, лудује то величанствено биће опијено свијетом. Ја са своје веранде гледам тај 

чаробни балет као хипнотисан. Њена величанствена игра наједном постаје груба, она 

почиње да се плашљиво врти као звијер када осјети ловца, онда се изненада тргне и 

појури на мене, и тек тада угледам њене очи као двије малине, и ја се немоћно 

препуштам тој харпији што јуриша у злурадом грохоту.

Тешко је исказати сав немир и сву бојазан што су ме били опсјели тих дана. 

Дрхтавица, сноморица, луда игра живаца, конвулзије, мукла бол у утроби, још и нека крв 

што ми бјеше ударила у главу и стално ми цураше низ нос. Као да сам био опсједнут, 

злодух у мени тјерао ме да трагам, да бдијем, пришаптавао ми је нечувене мисли и 

будио макабричне визије. 

Не сјећам се више којег је то дана било, враћао сам се на језеро у сумрак, пријазан 

мир бјеше овладао крајем. У свом отегнутом ритму мој је аутомобил пролазио 

земљаним друмом међу високом травом спокојно се примичући језеру. Тек што сам 

избио на обалу угледах неку црну прилику како се башкари на веранди заваљена у 

висећу лежаљку. И ето, тако ме дочекала моја жена, црна осветница – "телефонирала је у 

дирекцију, није било никаквог бизнис путовања"...

Савремена бх проза
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Не памтим најбоље онај мук што нас бјеше обузео, пред собом је видим 

безбрижну каква је у тај први трен била, и ја јој, таквој простодушној, нетремице све 

рекох. Отимала се, противила се свему, није хтјела да буде тако, њено лице зборало се 

нагло и напрасно поружњело, врућ дах бјеше јој нахрупио на отромбољену усну. Носио 

сам је до кревета згрчену и врелу док ме је гребала по лицу уз језиве вриске. Горјела је у 

некој лудој ватри, ломила се у струку, неотмјено се шигицала, говорила да ће умријети... 

Ничим се није дала умирити, покушавао сам да је загрлим, али ме је гризла вичући да 

сам луд, у нападу очаја била је ратоборна као рањена звијер. У једном тренутку немоћно 

је падала на постељу, а већ у сљедећем скакала и почињала да ме удара по леђима и 

врату својим маленим песницама. Осјећао сам на грудима те шачице као жаоке немоћи, 

очајно оружје ситног бића. Задихану, брзо ју је обузимала немоћ и још је само јетко 

грцала, лице јој би ужутјело и као испијено. 

Чудио сам се тада, откуд такав бијес, зашто не жели признати, зашто хоће да 

ствар иде једнолинијски, откуда та потреба да се живи као да се живот одмотава са роле? 

Зашто не жели прихватити да су се наше везе потргале, зашто одбија схватити да је 

фантазам који нас је држао скупа као пуцњем разнесен, зашто да не види како су сада из 

нашег живота потекле многе линије које се више никад неће преплести. (Сада би се, 

само да то није непристојно, самоме себи смијао због помисли да се линије наших 

живота неће никад више преплести, али да не искачем унапријед, причу треба 

стрпљиво исприповиједати, иако сам сигуран да ми се Ви као добро обавијештен 

читалац сада у себи ругате.) Она је све негирала, називала ме луђаком, болесником, 

оптуживала је и друге да су је обиједили, из ње је пламтјела фанатичка ватра у којој је 

сагоријевао стварни свијет. Ни тада, као уосталом ни данас, нисам разумијевао због чега 

сам јој потребан, зашто хоће спасити ту везу чије су светости оскврнуте и обезвријеђене, 

али одбијам да нижем претпоставке, мене се не пристоји да је оптужујем. Нипошто не 

желим ружно говорити о њој, ако ни због чега а оно у име љубави коју смо заједно 

проживјели.

Растали смо се сљедећег дана, отишла је сломљена, крхка срца, на стакленим 

ногама. Лично сам је одвезао до предграђа одакле је могла узети аутобус. Растали смо се 

без поздрава, без икакве ријечи, ниједног знака није било међу нама, растали смо се 

тупи и далеки. Отишла је сломљена и такву сам је посљедњи пут видио.

4.

У понедјељак је позвао мој надређени и рекао да могу продужити "боловање" 

колико год ми треба или "колико љекар сматра да треба". Све то без икаквог објашњења, 

није дозволио разговор.

Тајна се ојасновидила након другог позива. Овога пута звао је полицијски 

инспектор. Моја жена је била мртва. "Свирепо убијена".

Оно што сам видио у њеном стану толико је грозно да ја низашто не свијету не 

бих пристао да то опишем. Нека Вам о "монструозном убиству у којем је жртва 

немилосрдно исјечена жилетом" буде доста оно што сте писали Ви и остали новинари. Ја 

сам те чланке видио тек сада када су љекари утврдили да то могу поднијети, али одбијам 

да се присјетим детаља које сам лично видио, моја душа још увијек еквилибрира на 

танком конопцу развученом над паклом, и само један криви осјет могао би ме заувијек 

бацити у шаке демону. Зато ћу прескочити ова извјешћа, нећу описивати ни разговоре с 

испектором у којима, поуздано знам, ништа сувисло нисам казао, мој нервни сустав тада 

је већ био раздробљен и ја сам се понашао као неурастеник. Не знам ко ме је послао на 

лијечење, можда је то био мој надређени, можда инспектор, али то није ни важно, знам 

само да су ме у то вријеме кљукали неуритицима. Никада ми није речено јесам ли био 

осумњичен или су ме тек ради мира моје душе одлучили одвојити од мог дотадашњег 

живота, но како год, завршио сам у овом бањском љечилишту гдје још увијек убијам 

вријеме. Е да, једну ствар је битно споменути, не сјећам се како сам и када инспектору 

испричао причу о Иди, тек сам читајући записнике установио да је истрага ту ствар узела 

за најчишћи умишљај, или другачије речено, "неуротичку халуцинацију".

Ипак, сада морам признати да сам тада, и у таквом стању, од истраге затајио једну 

ствар: на ноћном ормарићу моје жене био је један предмет који јој није припадао. Била 

је то сићушна фигура изрезбарена од дрвета, а приказивала је Андраса у борбеној пози 

како јаше на вуку. Не знам због чега, али сам осјећао да ју је ту оставио убојица, с њом је 

потписао убиство. Непримјетно сам је угурао у џеп и од тада је стално била са мном. 

Ноћу, у својој ћелији дуго сам је држао на длану наслућујући коме припада. 

Будио сам се тих дана с осјећајем пустоши, носио сам пијесак и вјетар у својој 

души, и неку мрачну сахарску ноћ. Цијелу седмицу проведох на постељи, а послије сам 

почео излазити у шетње и ићи на пливање. За три недјеље живот се потпуно довео у ред, 

усталио се свакодневни ритам, неосјетан, једнолик, устрајан. Тих ноћи нисам имао 

снова. Не знам је ли то било узроковано неуритицима, извјесно је тек да сам спавао 

блажено, као мртвац. Тек опустјеле груди и дрвени Андрас подсјећали су ме да нисам 

само садашњи, већ и прошли човјек.

Ускоро ме почео обилазити полицијски инспектор, долазио је ненајављено и у 

сућутном расположењу, као стари пријатељ. Био је то пријатан дебео човјек који је 

обожавао да пије природни сок. Имао је смијешно име – Семир Селмирагић. Доносио 

ми је на дар воће и слаткише, а једног је дана донио и ручно израђену музичку кутију:

- Знам да волиш Чарлија Паркера – рекао је као неко ко је са мном подијелио бар 

двије деценије.

Једнога дана, када је провијавао пријазан лахор, сједили смо на тераси 

љечилишног ресторана с погледом на отворени базен. Група реконвалесцената весело 

се брчкала у плићини под непримјетним надзором једног његоватеља. У тишини смо 

испијали сок од цијеђене наранче, обојица вртећи шушкаве папирнате кишобранчиће.

- Јеси ли знао да ти је жена имала љубавника? – упитао је изненада, лагодним 

тоном као да и није хтио то рећи.

Напомињем да сам у истрази, ко зна зашто и како, све о томе прешутио.

- Знао сам – одговорио сам неодређено, загледан у љескави љубичасти 

кишобранчић.

- Он је мртав – добацио је то између два брза гутљаја.

Да скратим, човјек је – што као добро обавијештен читалац већ знате – био 

задављен и то чини се за једне садо-мазо оргије. Нашли су га голог, очито је добровољно 

пристао да буде свезан за кревет. Изгледа да је очекивао да ће се добро забавити док је 

пуштао убојицу да му притегне кожни ремен око врата. А понешто од те забаве је и 

доживио, бар се тако може рећи, јер је истрага на његовом тијелу нашла трагове 

просутог сјемена. Претпоставља се да је убица притегао ремен до краја у тренутку док је 

жртва ејакулирала. 

- Како није остало никаквих трагова ако су обоје били у истом кревету?

- Убојица је био у одијелу од латекса. Фулл бодy цостуме. Ни влас није остала за 

њим.

Ставио сам дрвеног идола на стол.

Савремена бх проза
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Не памтим најбоље онај мук што нас бјеше обузео, пред собом је видим 

безбрижну каква је у тај први трен била, и ја јој, таквој простодушној, нетремице све 

рекох. Отимала се, противила се свему, није хтјела да буде тако, њено лице зборало се 

нагло и напрасно поружњело, врућ дах бјеше јој нахрупио на отромбољену усну. Носио 

сам је до кревета згрчену и врелу док ме је гребала по лицу уз језиве вриске. Горјела је у 

некој лудој ватри, ломила се у струку, неотмјено се шигицала, говорила да ће умријети... 

Ничим се није дала умирити, покушавао сам да је загрлим, али ме је гризла вичући да 

сам луд, у нападу очаја била је ратоборна као рањена звијер. У једном тренутку немоћно 

је падала на постељу, а већ у сљедећем скакала и почињала да ме удара по леђима и 

врату својим маленим песницама. Осјећао сам на грудима те шачице као жаоке немоћи, 

очајно оружје ситног бића. Задихану, брзо ју је обузимала немоћ и још је само јетко 

грцала, лице јој би ужутјело и као испијено. 

Чудио сам се тада, откуд такав бијес, зашто не жели признати, зашто хоће да 

ствар иде једнолинијски, откуда та потреба да се живи као да се живот одмотава са роле? 

Зашто не жели прихватити да су се наше везе потргале, зашто одбија схватити да је 

фантазам који нас је држао скупа као пуцњем разнесен, зашто да не види како су сада из 

нашег живота потекле многе линије које се више никад неће преплести. (Сада би се, 

само да то није непристојно, самоме себи смијао због помисли да се линије наших 

живота неће никад више преплести, али да не искачем унапријед, причу треба 

стрпљиво исприповиједати, иако сам сигуран да ми се Ви као добро обавијештен 

читалац сада у себи ругате.) Она је све негирала, називала ме луђаком, болесником, 

оптуживала је и друге да су је обиједили, из ње је пламтјела фанатичка ватра у којој је 

сагоријевао стварни свијет. Ни тада, као уосталом ни данас, нисам разумијевао због чега 

сам јој потребан, зашто хоће спасити ту везу чије су светости оскврнуте и обезвријеђене, 

али одбијам да нижем претпоставке, мене се не пристоји да је оптужујем. Нипошто не 

желим ружно говорити о њој, ако ни због чега а оно у име љубави коју смо заједно 

проживјели.

Растали смо се сљедећег дана, отишла је сломљена, крхка срца, на стакленим 

ногама. Лично сам је одвезао до предграђа одакле је могла узети аутобус. Растали смо се 

без поздрава, без икакве ријечи, ниједног знака није било међу нама, растали смо се 

тупи и далеки. Отишла је сломљена и такву сам је посљедњи пут видио.

4.

У понедјељак је позвао мој надређени и рекао да могу продужити "боловање" 

колико год ми треба или "колико љекар сматра да треба". Све то без икаквог објашњења, 

није дозволио разговор.

Тајна се ојасновидила након другог позива. Овога пута звао је полицијски 

инспектор. Моја жена је била мртва. "Свирепо убијена".

Оно што сам видио у њеном стану толико је грозно да ја низашто не свијету не 

бих пристао да то опишем. Нека Вам о "монструозном убиству у којем је жртва 

немилосрдно исјечена жилетом" буде доста оно што сте писали Ви и остали новинари. Ја 

сам те чланке видио тек сада када су љекари утврдили да то могу поднијети, али одбијам 

да се присјетим детаља које сам лично видио, моја душа још увијек еквилибрира на 

танком конопцу развученом над паклом, и само један криви осјет могао би ме заувијек 

бацити у шаке демону. Зато ћу прескочити ова извјешћа, нећу описивати ни разговоре с 

испектором у којима, поуздано знам, ништа сувисло нисам казао, мој нервни сустав тада 

је већ био раздробљен и ја сам се понашао као неурастеник. Не знам ко ме је послао на 

лијечење, можда је то био мој надређени, можда инспектор, али то није ни важно, знам 

само да су ме у то вријеме кљукали неуритицима. Никада ми није речено јесам ли био 

осумњичен или су ме тек ради мира моје душе одлучили одвојити од мог дотадашњег 

живота, но како год, завршио сам у овом бањском љечилишту гдје још увијек убијам 

вријеме. Е да, једну ствар је битно споменути, не сјећам се како сам и када инспектору 

испричао причу о Иди, тек сам читајући записнике установио да је истрага ту ствар узела 

за најчишћи умишљај, или другачије речено, "неуротичку халуцинацију".

Ипак, сада морам признати да сам тада, и у таквом стању, од истраге затајио једну 

ствар: на ноћном ормарићу моје жене био је један предмет који јој није припадао. Била 

је то сићушна фигура изрезбарена од дрвета, а приказивала је Андраса у борбеној пози 

како јаше на вуку. Не знам због чега, али сам осјећао да ју је ту оставио убојица, с њом је 

потписао убиство. Непримјетно сам је угурао у џеп и од тада је стално била са мном. 

Ноћу, у својој ћелији дуго сам је држао на длану наслућујући коме припада. 

Будио сам се тих дана с осјећајем пустоши, носио сам пијесак и вјетар у својој 

души, и неку мрачну сахарску ноћ. Цијелу седмицу проведох на постељи, а послије сам 

почео излазити у шетње и ићи на пливање. За три недјеље живот се потпуно довео у ред, 

усталио се свакодневни ритам, неосјетан, једнолик, устрајан. Тих ноћи нисам имао 

снова. Не знам је ли то било узроковано неуритицима, извјесно је тек да сам спавао 

блажено, као мртвац. Тек опустјеле груди и дрвени Андрас подсјећали су ме да нисам 

само садашњи, већ и прошли човјек.

Ускоро ме почео обилазити полицијски инспектор, долазио је ненајављено и у 

сућутном расположењу, као стари пријатељ. Био је то пријатан дебео човјек који је 

обожавао да пије природни сок. Имао је смијешно име – Семир Селмирагић. Доносио 

ми је на дар воће и слаткише, а једног је дана донио и ручно израђену музичку кутију:

- Знам да волиш Чарлија Паркера – рекао је као неко ко је са мном подијелио бар 

двије деценије.

Једнога дана, када је провијавао пријазан лахор, сједили смо на тераси 

љечилишног ресторана с погледом на отворени базен. Група реконвалесцената весело 

се брчкала у плићини под непримјетним надзором једног његоватеља. У тишини смо 

испијали сок од цијеђене наранче, обојица вртећи шушкаве папирнате кишобранчиће.

- Јеси ли знао да ти је жена имала љубавника? – упитао је изненада, лагодним 

тоном као да и није хтио то рећи.

Напомињем да сам у истрази, ко зна зашто и како, све о томе прешутио.

- Знао сам – одговорио сам неодређено, загледан у љескави љубичасти 

кишобранчић.

- Он је мртав – добацио је то између два брза гутљаја.

Да скратим, човјек је – што као добро обавијештен читалац већ знате – био 

задављен и то чини се за једне садо-мазо оргије. Нашли су га голог, очито је добровољно 

пристао да буде свезан за кревет. Изгледа да је очекивао да ће се добро забавити док је 

пуштао убојицу да му притегне кожни ремен око врата. А понешто од те забаве је и 

доживио, бар се тако може рећи, јер је истрага на његовом тијелу нашла трагове 

просутог сјемена. Претпоставља се да је убица притегао ремен до краја у тренутку док је 

жртва ејакулирала. 

- Како није остало никаквих трагова ако су обоје били у истом кревету?

- Убојица је био у одијелу од латекса. Фулл бодy цостуме. Ни влас није остала за 

њим.

Ставио сам дрвеног идола на стол.
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- Јесте ли у његовом стану пронашли овакву ствар?

- Шта је то? – правио се да није заинтересован испијајући посљедњи гутљај.

- Можеш узети и мој – гурнуо сам своју чашу пред њега. – Ово је потпис. Ако сте 

нашли, убојица је исти. А мислим да знам и ко је.

- Чуј, лако је провјерити је ли то говно тамо – ексирао је из моје чаше и брзо се 

опростио. Са неодређеном горчином у грлу сам гледао за њим док је одлазио 

експресним корацима. Примијетио сам да је узбуђен иако се правио да га није дотакло, 

јездио је низ терасу попут извршитеља божије правде.

Потом сам се будио са зубљом у грудима, обузимало ме неко громко лудило на 

које, чини ми се, ни неуритици нису дјеловали. До тада сам се тјешио, мислио сам да ћу је 

наћи или да ће се сама појавити, али се сада у муњевитом јасновиђењу фантазија 

распрснула. Прштало ми је у глави као да ми је мозак на усцврчалом уљу, и опет сам 

допао у постељу, овога пута у некој несносној хуци, као да се демони у свом гнијезду 

бјеху ускомешали.

Био сам на једној високој дини, сунце бјеше нада мном, црно и високо као у 

еквиноцију, пустињски је вјетар односио рубове моје дине. Ја клечим на кољенима, 

малаксао, исцијеђен, и чекам да се пода мном отвори понор и да ме прогута пустињска 

пијавица. Осјетим га; са зенита, од бескраја, дојахује на своме курјаку са уздигнутим 

мачем, демон жедан крви. Покорно истурам врат, желим да му олакшам, желим да брзо 

сврши посао, желим да моја крв у хипу опије његову гримизну душу. Нека се крволок 

напоји са овог затрованог извора, нека осјети шта је кисела крв, нека се загрцне мојом 

поквареном душом. Пала је на мене његова сјенка тешка као бездан, он се узноси 

колосално, попут божанства, и ја клечим под њим, слијеп, предан, коначно спокојан. Још 

само једном, ја још само једном желим осјетити себе и посљедњи пут подижем клонулу 

главу да погледам из бездана. И видим их, у оквиру од таме, два изблиједјела сунца, два 

ока малинова.

5.

Глухота у коју сам доспио ошинула ме громко као нагли ваздушни удар, жестоко 

ми је запљуснула груди, ледени грч гвозденом силом стискао ми је срце, осјећао сам како 

из њега нагло бризга крв и страховао сам да ће се распрснути. Прије неголи сам 

повратио дах опазио сам да је и он са мном, али је био ситан, чак ситнији од мене, сада је 

имао женско тијело, гипко и згодно. Наједном његова глава поче да се мијења, стара 

ушара се растезала уз јако прелијевање боја попут каквог поквареног холограма, 

разнобојне тачкице су јарко титрале тјерајући ме да затворим очи, а када сам их опет 

отворио трансформација је била готова. Преда мном је стајала она, демонка, вјештица, 

гола, препланула, заогрнута бијелим плаштом. 

- Сада не можеш побјећи – рекла је мрачно, муклим звјерским гласом. 

Не хтијући почео сам да огледам по непрозирном црнилу што се спустило око 

нас попут сатенске завјесе. Гробница. Затворени смо у гробници. Или је то зарушена 

одаја неке катакомбе.

- Ја никада нисам бјежао – прошаптао сам згрченим гласовима. – Тражио сам те.

Очи су јој биле црне, само црне, као да јој нека стваралачка сила бјеше усадила 

два црна вранина јајета. Повремено је танка црвенкаста линија пресијецала то црнило. 

Гледајући злокобни бљесак те крваве жилице осјетио сам да ме демонка жели убити.

- Због чега то хоћеш? Ја те волим! Волим те! 

- Ти си глуп. Ти си обична будала. Не схваташ да си починио светогрђе.

Можда сам требао бити збуњен, али ме више зачудило што је била огрнута 

мантилом какве носе медицинске сестре. Свладавао ме умор, неки потмуо бол у брзом 

ритму ударао ми је у сљепоочице, из таме је мјестимице почела извирати засљепљујућа 

бјелина, слијевала се из висине налик на млазове млијека, бешумно и споро. Она је 

наставила говорити, али је више нисам разумио. Обраћала ми се неким демонским 

језиком. 

Свијет се замутио. Осјетио сам да ми је лице прекрила нека блага, мекана ствар, 

била је њежна и топла, али је сисала дах из мојих плућа.

Изненада је све обасјало јарко студено свјетло и ја сам препознао своју болничку 

собу. Мноштво људи комешало се у њој. Неки грубијани у бијелим мантилима насилно 

су одводили Иду, она је викала, вриштала, кристално је одзвањао њен хистерични 

смијех. Хтио сам јој помоћи, али био сам немоћан. Био је ту и мој пријатељ инспектор. 

Покушавао сам га упозорити, рећи му нека јој помогне, али ни за то нисам имао снаге. 

Нека сједокоса жена љубазног осмијеха својом магичном справом враћала је ваздух у 

моја плућа. 

6.

Не знам колико је дана протекло откако само почео долазити себи. Бунило ме 

још није било скроз напустило, напрасно су долазили свијетли часови из којих сам с 

муњевитим ударом у добош опет падао у бездан. Моје потпуно исцјељење, увјетно 

речено потпуно, могло би се датирати у једну бешумну ноћ коју је парало неко тихо и 

далеко пуцкетање. Пробудио сам се нагло, заслијепљен неким развученим свјетлом што 

је лијено извирало испод абажура на нахткасни. Ствари су ми се ускоро почеле 

откривати у својој правој боји и ја сам уз лампу препознао огуљену наранчину кору. Уз 

мој кревет нека се мрачна прилика мирно сладила наранчиним кришкама. Домало се 

пред мојим очима указа цијела соба, у полутами, нападнута пригушеним свјетлом. У углу 

је мачијим оком жмиркао мој стари грамофон једва чујно свирајући тактове џез 

композиције „Блу ин Грин“.

- Донио сам га из твог стана. Мислио сам да ће ти се тако свидјети. А и мени је 

убијао вријеме – равнодушно се из сјене јавио инспектор, као да смо се у најљепшем 

расположењу растали пред која три часа. – Ја сам ти, пријатељу мој, појео воће. Штета да 

труне. Донијет ћу ти сутра друго.

Домало је на његовом мјесту био лијечник, почео ме детаљно прегледавати, 

памтим да су ме очи жестоко бољеле од неке проклете лампице којом ме је свако мало 

напастовао. Инспектор Селмирагић наставио је долазити увечер свакога дана, доносио 

је воће и пуштао плоче по свом избору. (Морам бити искрен и рећи да не знам шта је тог 

човјека везало за мене. Могуће да је био усамљен. Можда је тражио пријатеља. Не знам, 

али ме он и сада обилази и ми се односимо као стари пријатељи иако се никада заправо 

нисмо упознали. То јест, он о мени, захваљујући истрази, зна скоро све, али ја о њему још 

увијек не знам ништа.) 

 Како сам оздрављао тако је и он постепено почињао говорити о „случају“. 

Мислим да је протекло више од двије седмице када ми је обзнанио да је „привео А...“ – 

умало да напишем њено право име, али не, боље је да до краја задржим нестварно име 

које сам јој надјенуо, Ви ионако знате њен прави идентитет. Ја се пак тог посла нећу 

лаћати, за мене ће она остати ова литерарна личност, унаточ свему и пристојност ми 

забрањује да пређем преко тога.

Причао је дуго о истрази. Говорио је незанимљиво и изломљено, многошта је 
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- Јесте ли у његовом стану пронашли овакву ствар?

- Шта је то? – правио се да није заинтересован испијајући посљедњи гутљај.

- Можеш узети и мој – гурнуо сам своју чашу пред њега. – Ово је потпис. Ако сте 

нашли, убојица је исти. А мислим да знам и ко је.

- Чуј, лако је провјерити је ли то говно тамо – ексирао је из моје чаше и брзо се 

опростио. Са неодређеном горчином у грлу сам гледао за њим док је одлазио 

експресним корацима. Примијетио сам да је узбуђен иако се правио да га није дотакло, 

јездио је низ терасу попут извршитеља божије правде.

Потом сам се будио са зубљом у грудима, обузимало ме неко громко лудило на 

које, чини ми се, ни неуритици нису дјеловали. До тада сам се тјешио, мислио сам да ћу је 

наћи или да ће се сама појавити, али се сада у муњевитом јасновиђењу фантазија 

распрснула. Прштало ми је у глави као да ми је мозак на усцврчалом уљу, и опет сам 

допао у постељу, овога пута у некој несносној хуци, као да се демони у свом гнијезду 

бјеху ускомешали.

Био сам на једној високој дини, сунце бјеше нада мном, црно и високо као у 

еквиноцију, пустињски је вјетар односио рубове моје дине. Ја клечим на кољенима, 

малаксао, исцијеђен, и чекам да се пода мном отвори понор и да ме прогута пустињска 

пијавица. Осјетим га; са зенита, од бескраја, дојахује на своме курјаку са уздигнутим 

мачем, демон жедан крви. Покорно истурам врат, желим да му олакшам, желим да брзо 

сврши посао, желим да моја крв у хипу опије његову гримизну душу. Нека се крволок 

напоји са овог затрованог извора, нека осјети шта је кисела крв, нека се загрцне мојом 

поквареном душом. Пала је на мене његова сјенка тешка као бездан, он се узноси 

колосално, попут божанства, и ја клечим под њим, слијеп, предан, коначно спокојан. Још 

само једном, ја још само једном желим осјетити себе и посљедњи пут подижем клонулу 

главу да погледам из бездана. И видим их, у оквиру од таме, два изблиједјела сунца, два 

ока малинова.

5.

Глухота у коју сам доспио ошинула ме громко као нагли ваздушни удар, жестоко 

ми је запљуснула груди, ледени грч гвозденом силом стискао ми је срце, осјећао сам како 

из њега нагло бризга крв и страховао сам да ће се распрснути. Прије неголи сам 

повратио дах опазио сам да је и он са мном, али је био ситан, чак ситнији од мене, сада је 

имао женско тијело, гипко и згодно. Наједном његова глава поче да се мијења, стара 

ушара се растезала уз јако прелијевање боја попут каквог поквареног холограма, 

разнобојне тачкице су јарко титрале тјерајући ме да затворим очи, а када сам их опет 

отворио трансформација је била готова. Преда мном је стајала она, демонка, вјештица, 

гола, препланула, заогрнута бијелим плаштом. 

- Сада не можеш побјећи – рекла је мрачно, муклим звјерским гласом. 

Не хтијући почео сам да огледам по непрозирном црнилу што се спустило око 

нас попут сатенске завјесе. Гробница. Затворени смо у гробници. Или је то зарушена 

одаја неке катакомбе.

- Ја никада нисам бјежао – прошаптао сам згрченим гласовима. – Тражио сам те.

Очи су јој биле црне, само црне, као да јој нека стваралачка сила бјеше усадила 

два црна вранина јајета. Повремено је танка црвенкаста линија пресијецала то црнило. 

Гледајући злокобни бљесак те крваве жилице осјетио сам да ме демонка жели убити.

- Због чега то хоћеш? Ја те волим! Волим те! 

- Ти си глуп. Ти си обична будала. Не схваташ да си починио светогрђе.

Можда сам требао бити збуњен, али ме више зачудило што је била огрнута 

мантилом какве носе медицинске сестре. Свладавао ме умор, неки потмуо бол у брзом 

ритму ударао ми је у сљепоочице, из таме је мјестимице почела извирати засљепљујућа 

бјелина, слијевала се из висине налик на млазове млијека, бешумно и споро. Она је 

наставила говорити, али је више нисам разумио. Обраћала ми се неким демонским 

језиком. 

Свијет се замутио. Осјетио сам да ми је лице прекрила нека блага, мекана ствар, 

била је њежна и топла, али је сисала дах из мојих плућа.

Изненада је све обасјало јарко студено свјетло и ја сам препознао своју болничку 

собу. Мноштво људи комешало се у њој. Неки грубијани у бијелим мантилима насилно 

су одводили Иду, она је викала, вриштала, кристално је одзвањао њен хистерични 

смијех. Хтио сам јој помоћи, али био сам немоћан. Био је ту и мој пријатељ инспектор. 

Покушавао сам га упозорити, рећи му нека јој помогне, али ни за то нисам имао снаге. 

Нека сједокоса жена љубазног осмијеха својом магичном справом враћала је ваздух у 

моја плућа. 

6.

Не знам колико је дана протекло откако само почео долазити себи. Бунило ме 

још није било скроз напустило, напрасно су долазили свијетли часови из којих сам с 

муњевитим ударом у добош опет падао у бездан. Моје потпуно исцјељење, увјетно 

речено потпуно, могло би се датирати у једну бешумну ноћ коју је парало неко тихо и 

далеко пуцкетање. Пробудио сам се нагло, заслијепљен неким развученим свјетлом што 

је лијено извирало испод абажура на нахткасни. Ствари су ми се ускоро почеле 

откривати у својој правој боји и ја сам уз лампу препознао огуљену наранчину кору. Уз 

мој кревет нека се мрачна прилика мирно сладила наранчиним кришкама. Домало се 

пред мојим очима указа цијела соба, у полутами, нападнута пригушеним свјетлом. У углу 

је мачијим оком жмиркао мој стари грамофон једва чујно свирајући тактове џез 

композиције „Блу ин Грин“.

- Донио сам га из твог стана. Мислио сам да ће ти се тако свидјети. А и мени је 

убијао вријеме – равнодушно се из сјене јавио инспектор, као да смо се у најљепшем 

расположењу растали пред која три часа. – Ја сам ти, пријатељу мој, појео воће. Штета да 

труне. Донијет ћу ти сутра друго.

Домало је на његовом мјесту био лијечник, почео ме детаљно прегледавати, 

памтим да су ме очи жестоко бољеле од неке проклете лампице којом ме је свако мало 

напастовао. Инспектор Селмирагић наставио је долазити увечер свакога дана, доносио 

је воће и пуштао плоче по свом избору. (Морам бити искрен и рећи да не знам шта је тог 

човјека везало за мене. Могуће да је био усамљен. Можда је тражио пријатеља. Не знам, 

али ме он и сада обилази и ми се односимо као стари пријатељи иако се никада заправо 

нисмо упознали. То јест, он о мени, захваљујући истрази, зна скоро све, али ја о њему још 

увијек не знам ништа.) 

 Како сам оздрављао тако је и он постепено почињао говорити о „случају“. 

Мислим да је протекло више од двије седмице када ми је обзнанио да је „привео А...“ – 

умало да напишем њено право име, али не, боље је да до краја задржим нестварно име 

које сам јој надјенуо, Ви ионако знате њен прави идентитет. Ја се пак тог посла нећу 

лаћати, за мене ће она остати ова литерарна личност, унаточ свему и пристојност ми 

забрањује да пређем преко тога.

Причао је дуго о истрази. Говорио је незанимљиво и изломљено, многошта је 
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било тешко повезати, а и ја сам услијед слабости живаца много пречуо. Једну ствар 

добро памтим, цијели је догађај често називао „шарадом“. „Шарада је то била, 

пријатељу мој,“, тако ми је говорио, „требало је доскочити ђаволици“. Причао ми је да је 

она хтјела бити ухваћена, али је „играла игру“, требало је пратити трагове по њеном 

упутству. „Први је траг била она дрвена лутка, иста ко она што си ми је показо код 

базена.“ Поигравала се с њима, тако ми је причао. Вољела је остављати лажне трагове и 

слати истрагу кривим смјером. Потом их је опет враћала на прави пут. И тако узастопно, 

све док није одлучила да се преда, тада их је довела до себе. „Мислим да је та мала луда ко 

тромблон“, закључио је љуштећи пету наранчу. Замолио сам га да ми буде допуштено да 

је видим. Опет се понио као стари пријатељ. Већ сутрадан је уредио да ме пропусте у 

Специјалну затворску болницу.

Тога јутра сам се пажљиво одијевао. Одабрао сам хлаче од џинса у боји купине и 

индиго свилену кошуљу са финим радом на порубима. Обријао сам лице и ставио јак 

парфем од којег сам се закашљао. Додао сам и антилоп ципеле малинове боје. Биће да 

сам још гајио неку наду.

Чекао сам десетак минута у једној полуосвијетљеној просторији да је чувар 

доведе. Ушла је хладно, лежерно, очито се добро осјећала у болничкој одјећи. Коса јој је 

била острижена, скоро до главе. Без коврча је изгледала питомо, иако морам признати 

да ме је њено заводљиво лице и даље збуњивало. Сјела је наспрам мене и остадосмо 

тако дуго у шутњи, бар ми се сада чини да је то дуго потрајало. 

- Зашто си то учинила? – започео сам тек да нешто кажем, нисам знао другачије. 

Није одмах одговорила. Требало јој је времена да утоли бијес, видио сам да јој смеђе очи 

сијевају под намрштеним вјеђама, очигледно је тражила прави тон. Када је коначно 

проговорила глас јој је био спокојан, раван, неупадљив попут љетне канцоне.

- Вољела сам га.

Потом смо опет шутјели. Однекуд извана допирало је неко иритирајуће 

кврцање, од слабе свјетиљке чуло се хладно зујање, стражар је дисао уравнотежено као 

да је хтио бити непримјетан. Хтио сам да нам се ноге дотакну, али је она своје склонила 

на сигурну дистанцу, колико год се упињао нисам могао допријети.

- То си требао ти учинити – истиснула је кроз полушапат, као да јој је сада 

свеједно. Не знам зашто, али ме одједном све то више није интересовало, ријешио сам 

да ћу се истог часа опростити и поћи у неки ресторан брзе хране да се наједем хрскаве 

пилетине. Колико год вам то сада чудно и неувјерљиво звучало, мени су се тога часа 

наквасиле зазубице на помисао о хрскавој пилетини. Вјерујем да сам само о томе и 

размишљао док је она свеудиљ говорила:

- Уходила сам вас мјесецима, скоро од када сам сазнала за њихову везу. Било је то 

одмах на почетку, сигурна сам, примијетила сам промјене на њему. Почео ме 

занемаривати. Ја сам га тако добро знала, био је моја једина љубав. Провели смо заједно 

скоро десет година и никад није пошао за другом. Све док му она није изашла на сет. 

Најприје сам мислила да ћу умријети, али сам послије првог шока одлучила да ћу га 

вратити себи. Ја сам јака жена, не одустајем олако. Темељито сам проводила своју освету. 

Сазнала сам све о њој. Сваку њену ствар, сваки излазак, сваки оброк који је узела, чак сам 

познавала и њене осјећаја. Не мораш ми вјеровати да је тако, али ја сам познавала ваш 

живот боље од вас самих. Све је било испланирано у детаљ, пажљиво сам одабрала час 

када ћу те сачекати, немој се чудит, знала сам да ћеш наићи. Све сам знала. Све! Само сам 

се с тобом преварила. Ти си испао слабић. Кукавица. Мислила сам да ћеш се светити, да 

ћеш их раставити, да ћеш пуцати. А ти... Ти си ме изневјерио... – клонула је главом и 

почела грцати – Ја сам сада опет почела налазити бога. Знаш, ја никада нисам вјеровала. 

Родитељи су ме научили да бога нема. Ја сам свог бога нашла у њему. Обожавала сам га. 

Била сам његова свећеница, и само сам ја имала право да погубим посрнуло божанство. 

Али, с тим је живот постао бесмислен. Свећеница мора служити своме богу, у томе је 

једини смисао њеног живота. Без свог бога она је изгубљена. Зато сам се одлучила 

предати. Шарада је била у његову част, посљедња спомен, погребни ритуал. На крају сам 

и ја требала умријети. Али се у тој игри у мени појавила друга вјера. Не знам како је до 

тога дошло, али ја сада осјетим новог бога. Оног правог. Нељудског. Небеског. Он је ту, 

свуда, он је и у мени. Ја сам сада изнутра сломљено биће, али у том хаосу се пробудио бог, 

дуго година скривен. Спремна сам положити завјет, посвети ћу своје тијело у име вишње 

правде. У мени ће оживјети благословљени дух и ја ћу стати уз бок најсвјетлијим женама 

под олтаром невјесте неневјесне. Као Марија од Инкарнације, самопоништењем ћу 

доћи до савршеног мира. Душа која се препушта богу налази се у стању у којем нема 

више неспокоја, нема више ни жеља, већ влада дубоки мир, који ништа не може да 

наруши. Онај ко се поништи на неки начин у богу почива у миру, јер је мртав за себе и 

нема више чега да се плаши... – она ушути нагло као да се у њеном гласу нешто сломило 

и пропаде у себе. Нагло успламтјеле смеђе очи тихо згаснуше.

Зијевнуо сам и погледао на џепни сат. Бројке су флуоресцентно свијетлиле у 

полумраку. Било је три сата поподне. Хладно сам се опростио с њом и отишао лаганим 

кораком, за мном је остајало несигурно тапкање тврдих ђонова у опустјелом ходнику. 

Испред ме дочекао инспектор Селмирагић. Заједно смо пошли у ресторан брзе хране, 

он на природни сок, ја на хрскаву пилетину.
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било тешко повезати, а и ја сам услијед слабости живаца много пречуо. Једну ствар 

добро памтим, цијели је догађај често називао „шарадом“. „Шарада је то била, 

пријатељу мој,“, тако ми је говорио, „требало је доскочити ђаволици“. Причао ми је да је 

она хтјела бити ухваћена, али је „играла игру“, требало је пратити трагове по њеном 

упутству. „Први је траг била она дрвена лутка, иста ко она што си ми је показо код 

базена.“ Поигравала се с њима, тако ми је причао. Вољела је остављати лажне трагове и 

слати истрагу кривим смјером. Потом их је опет враћала на прави пут. И тако узастопно, 

све док није одлучила да се преда, тада их је довела до себе. „Мислим да је та мала луда ко 

тромблон“, закључио је љуштећи пету наранчу. Замолио сам га да ми буде допуштено да 

је видим. Опет се понио као стари пријатељ. Већ сутрадан је уредио да ме пропусте у 

Специјалну затворску болницу.

Тога јутра сам се пажљиво одијевао. Одабрао сам хлаче од џинса у боји купине и 

индиго свилену кошуљу са финим радом на порубима. Обријао сам лице и ставио јак 

парфем од којег сам се закашљао. Додао сам и антилоп ципеле малинове боје. Биће да 

сам још гајио неку наду.

Чекао сам десетак минута у једној полуосвијетљеној просторији да је чувар 

доведе. Ушла је хладно, лежерно, очито се добро осјећала у болничкој одјећи. Коса јој је 

била острижена, скоро до главе. Без коврча је изгледала питомо, иако морам признати 

да ме је њено заводљиво лице и даље збуњивало. Сјела је наспрам мене и остадосмо 

тако дуго у шутњи, бар ми се сада чини да је то дуго потрајало. 

- Зашто си то учинила? – започео сам тек да нешто кажем, нисам знао другачије. 

Није одмах одговорила. Требало јој је времена да утоли бијес, видио сам да јој смеђе очи 

сијевају под намрштеним вјеђама, очигледно је тражила прави тон. Када је коначно 

проговорила глас јој је био спокојан, раван, неупадљив попут љетне канцоне.

- Вољела сам га.

Потом смо опет шутјели. Однекуд извана допирало је неко иритирајуће 

кврцање, од слабе свјетиљке чуло се хладно зујање, стражар је дисао уравнотежено као 

да је хтио бити непримјетан. Хтио сам да нам се ноге дотакну, али је она своје склонила 

на сигурну дистанцу, колико год се упињао нисам могао допријети.

- То си требао ти учинити – истиснула је кроз полушапат, као да јој је сада 

свеједно. Не знам зашто, али ме одједном све то више није интересовало, ријешио сам 

да ћу се истог часа опростити и поћи у неки ресторан брзе хране да се наједем хрскаве 

пилетине. Колико год вам то сада чудно и неувјерљиво звучало, мени су се тога часа 

наквасиле зазубице на помисао о хрскавој пилетини. Вјерујем да сам само о томе и 

размишљао док је она свеудиљ говорила:

- Уходила сам вас мјесецима, скоро од када сам сазнала за њихову везу. Било је то 

одмах на почетку, сигурна сам, примијетила сам промјене на њему. Почео ме 

занемаривати. Ја сам га тако добро знала, био је моја једина љубав. Провели смо заједно 

скоро десет година и никад није пошао за другом. Све док му она није изашла на сет. 

Најприје сам мислила да ћу умријети, али сам послије првог шока одлучила да ћу га 

вратити себи. Ја сам јака жена, не одустајем олако. Темељито сам проводила своју освету. 

Сазнала сам све о њој. Сваку њену ствар, сваки излазак, сваки оброк који је узела, чак сам 

познавала и њене осјећаја. Не мораш ми вјеровати да је тако, али ја сам познавала ваш 

живот боље од вас самих. Све је било испланирано у детаљ, пажљиво сам одабрала час 

када ћу те сачекати, немој се чудит, знала сам да ћеш наићи. Све сам знала. Све! Само сам 

се с тобом преварила. Ти си испао слабић. Кукавица. Мислила сам да ћеш се светити, да 

ћеш их раставити, да ћеш пуцати. А ти... Ти си ме изневјерио... – клонула је главом и 

почела грцати – Ја сам сада опет почела налазити бога. Знаш, ја никада нисам вјеровала. 

Родитељи су ме научили да бога нема. Ја сам свог бога нашла у њему. Обожавала сам га. 

Била сам његова свећеница, и само сам ја имала право да погубим посрнуло божанство. 

Али, с тим је живот постао бесмислен. Свећеница мора служити своме богу, у томе је 

једини смисао њеног живота. Без свог бога она је изгубљена. Зато сам се одлучила 

предати. Шарада је била у његову част, посљедња спомен, погребни ритуал. На крају сам 

и ја требала умријети. Али се у тој игри у мени појавила друга вјера. Не знам како је до 

тога дошло, али ја сада осјетим новог бога. Оног правог. Нељудског. Небеског. Он је ту, 

свуда, он је и у мени. Ја сам сада изнутра сломљено биће, али у том хаосу се пробудио бог, 

дуго година скривен. Спремна сам положити завјет, посвети ћу своје тијело у име вишње 

правде. У мени ће оживјети благословљени дух и ја ћу стати уз бок најсвјетлијим женама 

под олтаром невјесте неневјесне. Као Марија од Инкарнације, самопоништењем ћу 

доћи до савршеног мира. Душа која се препушта богу налази се у стању у којем нема 

више неспокоја, нема више ни жеља, већ влада дубоки мир, који ништа не може да 

наруши. Онај ко се поништи на неки начин у богу почива у миру, јер је мртав за себе и 

нема више чега да се плаши... – она ушути нагло као да се у њеном гласу нешто сломило 

и пропаде у себе. Нагло успламтјеле смеђе очи тихо згаснуше.

Зијевнуо сам и погледао на џепни сат. Бројке су флуоресцентно свијетлиле у 

полумраку. Било је три сата поподне. Хладно сам се опростио с њом и отишао лаганим 

кораком, за мном је остајало несигурно тапкање тврдих ђонова у опустјелом ходнику. 

Испред ме дочекао инспектор Селмирагић. Заједно смо пошли у ресторан брзе хране, 

он на природни сок, ја на хрскаву пилетину.
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Јулско јутро, двадесет двије године касније.

Некад-Окејбој и његова супруга стоје на молу у реду туриста пред улазом на бродић Крк – 

Раб – Голи оток. 

Љето, каже он. Море, бродић, туристи. 

Она ћути. Предала се ослушкивању кликтаја галебова над пристаништем? Засметало јој 

је оно туристи? Можда је опет помислила како су некад, оне давне године, у земљи 

њиховог уточишта имали туристичку дозволу боравка? Био је то својеврстан туризам а 

ни триста километара југоисточно од Удина дивљао је рат. Који више није био од оних на 

телевизијском екрану, далеких, ко-зна-гдје у свијету. Већ у земљи у којој су рођени, из 

које су отишли. 

Побјегли смо, он је увијек исправи. 

Она, и послије свих тих година, каже да је то његово побјегли смо као музика неког 

вергла. Потом се накашље, усиљено. Јер, он то зна, оно побјегли смо њу ипак нервира: 

сви други су изашли, отишли, емигрирали и тако даље, а само ми смо побјегли. Једном 

му је рекла да је то, вјероватно, досадило и читаоцима његових прича. Не баш тако 

бројним, дода он редовно. То, сматра она, и није тако важно. Данас не читају ни Кафку, 

ни Достојевског, ни Дикенса. 

Он се тад пита је ли то она њега тјеши. Као и било кога другог? И неког посве непознатог, 

којем би рекла да има на свијету и других људи који се баве стварима изван главних 

колосјека своје епохе. А одговори јој, равнодушно, само да је све тако како јесте 

Рат, говорила је ономад, а ми? Шта смо, ко смо? И много година касније, кад год би се 

сјетила оне дозволе за туристички боравак, понављала је да су били туристи. Ето, 

мислио је он, ни након исправке грешке надлежног италијанског министарства, којом је 

та дозвола преиначена у хуманитарну, она то није заборавила. 

Отворивши рекламни каталог отока, он чита – у пола гласа али разговјетно: "Оток Крк 

нуди широки избор различитих излета јер свако је мјесто на отоку занимљиво на себи 

својствен начин. Уз разгледавање старих градских језгри, односно културно-повијесне 

баштине, можете осјетити прави дах прошлих времена и у ресторанима и у конобама уз 

домаћи пршут и сир, увијек свјежу рибу и плодове мора, врхунско маслиново уље и вино 

из крчких маслиника и винограда…" 

Не, њој није јасно зашто он то чита. Боље би било да стави капу и сунчане наочале. Он 

тврди да му сунце није ударило у главу, није – мада је топло. Још није ни девет сати, али 

толико је топло да се, зацијело, и рибе зноје у води. То је из једне шаљиве пјесмице, из 

времена у којем у овој земљи нису били страни држављани. Коју он неће завршити 

стихом: "Леђа им гризе морска со." Да, све то под сунцем које "сија ко тепсија". Ипак, 

осмијех, њен, побјегне испод сламног шешира. 

Ето, каже она, то је боље. То, о рибама које се зноје.

Уто мимо реда пролази већа група других туриста. Корачају посве тихо, чинило му се без 

иједне прозборене ријечи, бешумно, као да пазе како им под стопалима не би 

зашкрипао каменчић или шушнуо папирић. Понеком од туриста у реду та предност није 

јасна, мијешају се гласови питања на неколико језика. Није то јасно ни супрузи Некад-

Окејбоја. Он јој укратко објасни разлог предности те групе.

Ах, тако, то је родбина словеначких логораша… Они су закупили брод! Не желе водича? 

И то си сазнао. 

Јесам, каже он, хоће да виде, само да виде, све то, на Голом, без ичијих ријечи.

Истина, могао јој је то рећи синоћ, кад се вратио са купљеним картама за овај излет. Да 

није било те групе, не би било ни данашњег излета. Једноставно, не би било довољно 

путника. Прије три-четири године, кад су почеле посјете Голом отоку, није било довољно 

бродића. Голи је био атракција! А сада, рекла му је она жена за пултом на риви, као да се 

свијет заситио – траже се лежерније понуде: мало купања, мало рибарења, мало 

сунчања у некој заклонитој ували, далеко од каоса туризма на велико. Не, синоћ јој није 

причао о томе, већ о дану једног давног љета у његовом родном граду, у који су стали 

један чудан гост, највише брдо на свијету које то заправо није, мрвице хљеба, ружине 

бодље, лигенштул, хладовина лозе американке, његов штап-коњ којем је према 

омиљеној узречици јунака једног стрипа дао име Океј-Бој и једна тамноплава свеска. 

Све то, укратко. И додао потом да га је његово сестра дуго звала Океј-Бој. Кад би јахао 

свог коња, њој се чинило да су једно биће. 

Свеска? У којој је своје дане на Голом записивао један логораш! И она је нестала, тамо? 

Тамо – то је друго име за град у којем су живјели прије него што су постали "туристи". 

Не, каже он. Оригинал свеске је нестао у кући мојих родитеља. А код нас, у стану биле су 

фотокопије свеске и оног писма. Он сада неће поновити: Који је опљачкан, као и хиљаде 

других, а што објелодањује да је и то једна од “нијанси” особина наших врлих народа. 

Родољубиво је опљачкан, није издржао да не каже барем то, не скривајући иронију.

Она се љутне – није потребно да је на то подсјећа. Нису сви пљачкали имовину других. И, 

на крају крајева, ипак смо на мору, зар не?

Наравно, каже он. 

*

Чим је брод испловио, путницима служе доручак: срделе на жару, мијешана салата, 

бијело вино. Као и други, њему слични, и овај бродић се лако претвори у ресторан на 

отвореном. Послужујући јело, младе, витке, свјетлокосе дјевојке у кратким панталонама 

лако се крећу између столова. 

То си одмах примијетио, каже она, кроз смијех.

Јесам, каже он, жив човјек има очи. Има их, и у младости, као и сада – у предсобљу јесени 

живота. Она поћути па га упита је ли то он мисли да је живот кућа пуна годишњих доба, а 

пред сваком собом сезоном, има и предсобље? Он се насмије, вели – омакло му се, као 

поглед на календар. Јутрос, у једном киоску, објешен је на зид цијели низ календара. 

Година 2014, на сваком. Која га је подсјетила да нису тамо већ, зна се, колико година. Али 

оно, о коси – то му се није омакло. Истина, радо би рекао и нешто слично о очима 
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му је рекла да је то, вјероватно, досадило и читаоцима његових прича. Не баш тако 

бројним, дода он редовно. То, сматра она, и није тако важно. Данас не читају ни Кафку, 

ни Достојевског, ни Дикенса. 
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Све то, укратко. И додао потом да га је његово сестра дуго звала Океј-Бој. Кад би јахао 

свог коња, њој се чинило да су једно биће. 

Свеска? У којој је своје дане на Голом записивао један логораш! И она је нестала, тамо? 

Тамо – то је друго име за град у којем су живјели прије него што су постали "туристи". 

Не, каже он. Оригинал свеске је нестао у кући мојих родитеља. А код нас, у стану биле су 

фотокопије свеске и оног писма. Он сада неће поновити: Који је опљачкан, као и хиљаде 

других, а што објелодањује да је и то једна од “нијанси” особина наших врлих народа. 

Родољубиво је опљачкан, није издржао да не каже барем то, не скривајући иронију.

Она се љутне – није потребно да је на то подсјећа. Нису сви пљачкали имовину других. И, 

на крају крајева, ипак смо на мору, зар не?

Наравно, каже он. 

*

Чим је брод испловио, путницима служе доручак: срделе на жару, мијешана салата, 

бијело вино. Као и други, њему слични, и овај бродић се лако претвори у ресторан на 

отвореном. Послужујући јело, младе, витке, свјетлокосе дјевојке у кратким панталонама 

лако се крећу између столова. 

То си одмах примијетио, каже она, кроз смијех.

Јесам, каже он, жив човјек има очи. Има их, и у младости, као и сада – у предсобљу јесени 

живота. Она поћути па га упита је ли то он мисли да је живот кућа пуна годишњих доба, а 

пред сваком собом сезоном, има и предсобље? Он се насмије, вели – омакло му се, као 

поглед на календар. Јутрос, у једном киоску, објешен је на зид цијели низ календара. 

Година 2014, на сваком. Која га је подсјетила да нису тамо већ, зна се, колико година. Али 

оно, о коси – то му се није омакло. Истина, радо би рекао и нешто слично о очима 

Савремена бх проза
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дјевојака рођених крај мора. Има нечег у сунцу и води – зато се овдје рађају такве, 

већином свјетлокосе и свјетлооке?

Можда, каже она, али – охладиће се срделе.

Управу си, каже он, доручкујмо! 

Још није ни пола десет, каже она у шали. Шта би рекли у Италији?

Он, смијешећи се кроз залогај, покаже палцем иза себе. Нека ослушне, кроз звиждукање 

вјетра и бректање мотора, тамо, иза њих се до малочас чуо италијански. А сада? Мук, 

драга моја! Група Италијана прво се вајкала – ето, они не доручкују овако обилно. Она се 

насмије, у Италији ни они већ дуго година не доручкују као што су обичавали у њиховом 

некад-тамо. Кафа и кекс-два, то је све. А сада – једу срделе и салату, у пола десет пију вино.

Иза њих, о нечему жустро расправља пет-шест младих Нијемаца. Она мисли да нису 

добро разумјели објашњење једне од оних свјетлокосих да на Голом отоку неће имати 

водича. Преводи му њихов разговор, у пола гласа. Није им јасно да је тамо све јасно, 

рећи ће касније свјетлокоса, оток је био логор. Лако ће се у то увјерити и сами. А има и 

један возић. Питали су ти млади Нијемци је ли то прави возић, са станицама и 

колосјецима али она дјевојка их није разумјела. Ваљда њемачки не зна тако добро? 

Ипак, ти млади њемачки туристи су задовољни – на Рабу ћемо имати водича. То је један 

стари професор, који је заљубљен у своје родно мјесто. Из љубави је научио много о свом 

отоку. То радује туристе, барем тамо неће остати ускраћени. А дивно је што су чули да је у 

повратку са Голог предвиђен један сат за купање, и то на једном посебном мјесту, на 

једном слатком оточићу. Свјетлокоса каже и да на том оточићу има једна увала, коју зову 

Златна. Купање је тамо, да знате, нешто предивно. Вода је… Ах, вода – као да је 

намијењена боговима! Задржаћемо се довољно дуго да се свако може окупати. И, да се 

зна, ко жели, може се купати и на Голом. Има туриста који се одмах бућну у море, са мола 

уз који ће пристати бродић.

Једе се, каже он, и пије се и на бродићу који плови према Голом. И ми једемо, и ми пијемо. 

И ја сам турист, проклети турист. И ти, драга моја! То, и ништа више. 

Она се љутне. Ако је тако, вели она, онда нису требали ни поћи на ову пловидбу. А он, 

нека устане и баци поглед на доњу палубу. Тако ће видјети да и доље сви једу. Ко сви, 

драга моја? Па, сви, и они Словенци. Поћутавши, он из свог нотеса извади онај рекламни 

листић. 

“У широкој туристичкој понуди можете пронаћи и излете на оточиће као што су Плавник, 

Гргур и Голи оток, те све врсте једнодневних или полудневних излета с бродом по жељи 

госта као нпр: рибарење врхунским рибарским алатима, роњење, ноћна вожња за 

младе – изласци у диско, кафе и коктел барове”. 

Не, он нема намјеру да јој то прочита наглас. Само гурне онај листић према њој. 

Живот, каже она мало касније, то је и опис живота. Туристичког, додаће након кратког 

ћутања. 

Уто им приђу двије млађе жене. Нижа растом, црнка, упита их да ли је код њих слободно. 

Она друга, виша, плавуша, вели да тамо, гдје су досад биле, сунце је упрло баш у сто за 

којим су сједиле. Једва су чекале да заврше доручак, па да се премјесте. По говору се 

чини да су оточанке – из Крка или из неког другог мјеста на отоку? 

Мислиле смо да сте Италијани, каже црнка чим је сјела. У његовој супрузи то пробуди 

радозналост. По чему се то види? 

Једноставно, каже плавуша показујући прстом према његовом нотесу. 

А да је умјесто аnnо, на нотесу написано yеаr, мислили бисте да смо Американци, можда 

Енглези, Канађани или Аустралијанци? Он би се овако нашалио, врло радо али само се 

насмијеши. Кажу да су училе италијански, у школи – једна у Ријеци, друга у Крку. 

Нисмо вас увриједиле?

Боже сачувај, кажу они углас, као по договору. 

Слиједе питања, одговори, питања, одговори – све по славенском обичају, дакле privacy 

zero. Не, оне се не чуде што они тако дуго живе у другој земљи. Сви би некуд даље, 

свеједно што је сада мир. А питају и је ли точно да ни у земљи која на карти сличи на 

чизму не цвјетају руже. Он, у шали, каже да праве руже, у цвијетњацима, и даље цвјетају. 

Оне, кроз смијех и мимику прстима који би да изброје невидљиве новчанице, кажу да су 

мислиле на оне економске. Потом их црнка пита је ли истина да је она чувена 

италијанска творница женских чарапа затворила и посљедњи производни погон у тој 

земљи. Сада је код њих, у Хрватској. И у Србији имају творницу. Чему то води? Запад сели 

рад према Истоку, али зашто? Само због ниских плаћа радницима? Плавуша не 

одобрава њена питања, вели да су превише тешка. А њихови сапутници, вјерује она, 

нису дошли на море да би се оптеретили. Црнка се извињава, истина је – није требало да 

их обаспе питањима. 

Али, кад већ разговарамо, каже она, ви сте имали неког?

Тамо, показујући руком у правцу кретања бродића, дода плавуша на питање своје 

другарице. 

Тамо – на Голом. 

Не, каже његова супруга, никог од наших блиских тамо није било.

Некад-Окејбој отвори нотес и нешто брзо запише.

Уто им приђе једна од свјетлокосих. За ручак, молим лијепо – месо или риба? 

*

Посјета Рабу, кратка. Цркве, самостани, зидине, цркве, тргови – самостани, зидине, 

тргови, цркве. Истина је – онај професор, водич кроз Раб, о свему приповиједа са 

страшћу оних који, чини се, не познају досаду и не признају старост. Сви путници за Голи 

слиједе његов бијели шешир који он одиже увис бодрим покретом руке као путоказ 

којим махне често у уским улицама и на маленим трговима обасјаним врелим сунцем. 

Дођите опет, вели им старац поздрављајући их на молу. Жели им угодну пловидбу према 

Голом и, наравно, још угоднији повратак на Крк. 

Касније, за ручком на бродићу, црнка их пита је ли им се допала водичева прича о 

везовима монахиња у једном самостану. Тамо, вели плавуша, кад једном уђу, нема им 

више изласка. Има о томе и једна легенда, али она се не може сјетити детаља те 

старинске приче о једној монахињи, ђерђефу, игли и капљици крви на њеној одежди. 

Она друга, црнка, маше главом – није то било на Рабу, већ на неком од јужнијих отока. Не 

знам баш точно на којем, каже она. Јер, да је легенда с Раба, водич би је сигурно 

исприповиједао. Кад се врати кући, погледаће књигу старих јадранских легенди па ће 

освјежити памћење. А њој је, вели, занимљиво било слушати о капарима, што расту 

посвуда у старом дијелу града. Избијају из зидина, чудо једно! Била је тамо давно, на 

једном школском излету. Све што је тако близу, каже плавуша, чини се да је даље од 

најудаљенијих мјеста. Човјек је такав, закључи њена другарица, не види мјесец већ прст 

уперен према њему. Па дода, као успут, да ни на Голом никад прије није била. Кад се све 

срачуна, тај туризам још увијек је некаква новина. 
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дјевојака рођених крај мора. Има нечег у сунцу и води – зато се овдје рађају такве, 

већином свјетлокосе и свјетлооке?

Можда, каже она, али – охладиће се срделе.

Управу си, каже он, доручкујмо! 

Још није ни пола десет, каже она у шали. Шта би рекли у Италији?

Он, смијешећи се кроз залогај, покаже палцем иза себе. Нека ослушне, кроз звиждукање 

вјетра и бректање мотора, тамо, иза њих се до малочас чуо италијански. А сада? Мук, 

драга моја! Група Италијана прво се вајкала – ето, они не доручкују овако обилно. Она се 

насмије, у Италији ни они већ дуго година не доручкују као што су обичавали у њиховом 

некад-тамо. Кафа и кекс-два, то је све. А сада – једу срделе и салату, у пола десет пију вино.

Иза њих, о нечему жустро расправља пет-шест младих Нијемаца. Она мисли да нису 

добро разумјели објашњење једне од оних свјетлокосих да на Голом отоку неће имати 

водича. Преводи му њихов разговор, у пола гласа. Није им јасно да је тамо све јасно, 

рећи ће касније свјетлокоса, оток је био логор. Лако ће се у то увјерити и сами. А има и 

један возић. Питали су ти млади Нијемци је ли то прави возић, са станицама и 

колосјецима али она дјевојка их није разумјела. Ваљда њемачки не зна тако добро? 

Ипак, ти млади њемачки туристи су задовољни – на Рабу ћемо имати водича. То је један 

стари професор, који је заљубљен у своје родно мјесто. Из љубави је научио много о свом 

отоку. То радује туристе, барем тамо неће остати ускраћени. А дивно је што су чули да је у 

повратку са Голог предвиђен један сат за купање, и то на једном посебном мјесту, на 

једном слатком оточићу. Свјетлокоса каже и да на том оточићу има једна увала, коју зову 

Златна. Купање је тамо, да знате, нешто предивно. Вода је… Ах, вода – као да је 

намијењена боговима! Задржаћемо се довољно дуго да се свако може окупати. И, да се 

зна, ко жели, може се купати и на Голом. Има туриста који се одмах бућну у море, са мола 

уз који ће пристати бродић.

Једе се, каже он, и пије се и на бродићу који плови према Голом. И ми једемо, и ми пијемо. 

И ја сам турист, проклети турист. И ти, драга моја! То, и ништа више. 

Она се љутне. Ако је тако, вели она, онда нису требали ни поћи на ову пловидбу. А он, 

нека устане и баци поглед на доњу палубу. Тако ће видјети да и доље сви једу. Ко сви, 

драга моја? Па, сви, и они Словенци. Поћутавши, он из свог нотеса извади онај рекламни 

листић. 

“У широкој туристичкој понуди можете пронаћи и излете на оточиће као што су Плавник, 

Гргур и Голи оток, те све врсте једнодневних или полудневних излета с бродом по жељи 

госта као нпр: рибарење врхунским рибарским алатима, роњење, ноћна вожња за 

младе – изласци у диско, кафе и коктел барове”. 

Не, он нема намјеру да јој то прочита наглас. Само гурне онај листић према њој. 

Живот, каже она мало касније, то је и опис живота. Туристичког, додаће након кратког 

ћутања. 

Уто им приђу двије млађе жене. Нижа растом, црнка, упита их да ли је код њих слободно. 

Она друга, виша, плавуша, вели да тамо, гдје су досад биле, сунце је упрло баш у сто за 

којим су сједиле. Једва су чекале да заврше доручак, па да се премјесте. По говору се 

чини да су оточанке – из Крка или из неког другог мјеста на отоку? 

Мислиле смо да сте Италијани, каже црнка чим је сјела. У његовој супрузи то пробуди 

радозналост. По чему се то види? 

Једноставно, каже плавуша показујући прстом према његовом нотесу. 

А да је умјесто аnnо, на нотесу написано yеаr, мислили бисте да смо Американци, можда 

Енглези, Канађани или Аустралијанци? Он би се овако нашалио, врло радо али само се 

насмијеши. Кажу да су училе италијански, у школи – једна у Ријеци, друга у Крку. 

Нисмо вас увриједиле?

Боже сачувај, кажу они углас, као по договору. 

Слиједе питања, одговори, питања, одговори – све по славенском обичају, дакле privacy 

zero. Не, оне се не чуде што они тако дуго живе у другој земљи. Сви би некуд даље, 

свеједно што је сада мир. А питају и је ли точно да ни у земљи која на карти сличи на 

чизму не цвјетају руже. Он, у шали, каже да праве руже, у цвијетњацима, и даље цвјетају. 

Оне, кроз смијех и мимику прстима који би да изброје невидљиве новчанице, кажу да су 

мислиле на оне економске. Потом их црнка пита је ли истина да је она чувена 

италијанска творница женских чарапа затворила и посљедњи производни погон у тој 

земљи. Сада је код њих, у Хрватској. И у Србији имају творницу. Чему то води? Запад сели 

рад према Истоку, али зашто? Само због ниских плаћа радницима? Плавуша не 

одобрава њена питања, вели да су превише тешка. А њихови сапутници, вјерује она, 

нису дошли на море да би се оптеретили. Црнка се извињава, истина је – није требало да 

их обаспе питањима. 

Али, кад већ разговарамо, каже она, ви сте имали неког?

Тамо, показујући руком у правцу кретања бродића, дода плавуша на питање своје 

другарице. 

Тамо – на Голом. 

Не, каже његова супруга, никог од наших блиских тамо није било.

Некад-Окејбој отвори нотес и нешто брзо запише.

Уто им приђе једна од свјетлокосих. За ручак, молим лијепо – месо или риба? 

*

Посјета Рабу, кратка. Цркве, самостани, зидине, цркве, тргови – самостани, зидине, 

тргови, цркве. Истина је – онај професор, водич кроз Раб, о свему приповиједа са 

страшћу оних који, чини се, не познају досаду и не признају старост. Сви путници за Голи 

слиједе његов бијели шешир који он одиже увис бодрим покретом руке као путоказ 

којим махне често у уским улицама и на маленим трговима обасјаним врелим сунцем. 

Дођите опет, вели им старац поздрављајући их на молу. Жели им угодну пловидбу према 

Голом и, наравно, још угоднији повратак на Крк. 

Касније, за ручком на бродићу, црнка их пита је ли им се допала водичева прича о 

везовима монахиња у једном самостану. Тамо, вели плавуша, кад једном уђу, нема им 

више изласка. Има о томе и једна легенда, али она се не може сјетити детаља те 

старинске приче о једној монахињи, ђерђефу, игли и капљици крви на њеној одежди. 

Она друга, црнка, маше главом – није то било на Рабу, већ на неком од јужнијих отока. Не 

знам баш точно на којем, каже она. Јер, да је легенда с Раба, водич би је сигурно 

исприповиједао. Кад се врати кући, погледаће књигу старих јадранских легенди па ће 

освјежити памћење. А њој је, вели, занимљиво било слушати о капарима, што расту 

посвуда у старом дијелу града. Избијају из зидина, чудо једно! Била је тамо давно, на 

једном школском излету. Све што је тако близу, каже плавуша, чини се да је даље од 

најудаљенијих мјеста. Човјек је такав, закључи њена другарица, не види мјесец већ прст 

уперен према њему. Па дода, као успут, да ни на Голом никад прије није била. Кад се све 

срачуна, тај туризам још увијек је некаква новина. 

Савремена бх проза
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Он једе и ћути, слуша њихове ријечи у које се покаткад уплете понека ријеч његове 

супруге. И мисли на један детаљ, јутрос записан у нотес, о дугом стољећу, двадесетом, 

које су и у оном код нас обиљежили логори, не само они из Другог свјетског рата, већ и 

они из посљедњег, југобратског. 

Ипак, он мјештанке запита како се ономад живјело у овом крају Јадрана, у непосредној 

близини Голог и оног другог отока поред њега. Који се зове Свети Гргур. Оне хитро 

размијене погледе, па црнка одговори да би им о томе можда боље могли нешто да 

испричају њихови родитељи. Истина, много су заузети у овом периоду. Примају госте, 

сезона је у пуном јеку.

Можда, каже на то плавуша, као одјек.

Па, вели црнка, можда би боље од њихових родитеља могли нешто да кажу њихови 

нони, да су живи. Она зна мало, а сада, као и њена другарица – обје су добиле карту по 

сниженој цијени, некад и тога има – први пут иду на Голи. Баш као и они, ето. А то што 

знају старији – хм, ето, знају да је шутњом све било обавијено. Мало ко и у том крају 

говорио је тада о логорима – сви су мислили да су тамо поправилишта и радионице. 

Истина, зна се и данас – нико није побјегао, мада ни Голи ни Св. Гргур нису далеко од 

обале. Која привидно изгледа близу, па би и осредњем пливачу измамила наду. Али 

струје у овом дијелу Јадрана су толико јаке да би сваки такав подухват онемогућиле и 

најсмјелијима. Да, некада давно, педесетих година, говорило се да је тамо, на отоку, била 

нека фабрика намјештаја. И то врло квалитетног, тако да се извозио у иноземство. Неки 

тврде – и у Америку. Вјероватно је био и неки погон за производњу плочица, врло 

тражених – од камена? Ето, све у свему, и сада једни причају ово, други оно. Ту застане. Не 

жели, очито је, рећи ко су "једни" а ко су они "други". Ето, оне иду да виде, као и други 

туристи, како је било тамо и шта је од свега заиста остало. Па полушапатом дода да је 

затворски комплекс, по затварању концем осамдесетих, покраден. Одвозило се све што 

вриједи, прво ноћу а касније, безобзирно, и дању. 

Он би се радо машио свог нотеса и записао да изнова слуша како нису ријетки такви, 

међу Јужним Славенима и кад вријеме није ратно. Истина, нису ријетки ни они који не 

пљачкају али затварају очи пред том појавом. Само из патриотских разлога? 

Свијет је пун пљачкаша и разбојника, тако га је, прије много година, покушао да утјеши 

његов пријатељ Орландо, Тршћанин. Он мисли да је опаснија раса оних који носе бијеле 

рукавице и лептир-машну. То су, мисли он, киклопи који једним додиром прста по 

тастатури компјутера сиромаше цијеле државе. Али, Орландо, какво је то оправдање? 

Слабо, рекао је на то његов пријатељ, боље рећи – никакво! 

Ипак, имамо среће, каже плавуша. Дан је веома лијеп! 

Дан је веома лијеп, каже и неко од туриста, на енглеском – и божанствено сунчан! 

Недалеко од тог гласа двије старије жене бацају остатке хране у море галебовима који 

неуморно прате бродић. Кикоћу се, као дјевојчице. 

Уто заћуте сви – као по неком договору, и они млади Нијемци који сједе иза њих, међу 

којим има и веселих, који су наручили и вина, и пива, у изобиљу. Дотад су и пјевуцкали, а 

сада су замукли. Потом и они устану од стола, иду за другима – који журе према прамцу 

бродића. 

Многе руке показују према нечему, у даљини. 

*

Било би добро да си се и ти овдје окупао, каже му супруга док пешкиром посушује косу. 

Штета, вриједило би да си скочио у море барем на овом мјесту. 

У море? 

Она га погледа, у очима јој заискри пријекор – ти си ме слушао? 

Да, у море, у шта би друго скочио, овдје? Она потом тврди да је увала на оточићу, поред 

које се бродић зауставио, заиста посебна. Види се сваки каменчић, вода је кристално 

јасна. Кашљуцајући, он вели да би она лако могла писати текстове за туристичке водиче, 

мада постоји један проблем: толико је много вода које су кристално јасне, да је сваком 

обичном смртнику тешко да се одлучи која је кристалнија. 

А ти, отрове с нотесом, шта си радио овдје умјесто у води и на сунцу под којим нема 

потребе да се тако, глумачки кашље?

Мислиш тако? Он каже да не глуми и да тај кашаљ није ништа друго до нека алергија. 

Ваљда на туризам? А ништа посебно није радио – шта може да ради отров с нотесом? 

Нашкрабао сам двије-три цртице, у нотес – то је све. 

Послије свих оних, у возићу?

Да, послије свих оних у возићу.

А возић који креће по отоку зове се Голи Експрес. Полази од табле на којој је написано, на 

неколико језика, Добро дошли на Голи оток, стазом – врлудавом, прашњавом, без 

икаквих шина – од које се отварају видици према зградама овог некад-логора, и враћа се 

на исто мјесто. 

“Локомотива” је одмах изазвала буран смијех оних младих Нијемаца – то је трактор, који 

вјешто вози један плећати младић.

А кад се возић врати на своје полазиште, туристи појуре према импровизованој 

продавници сувенира, потом према маленом молу. Врућина, подневна, у многима буди 

жељу за освјежењем у мору.

Ни ми се тамо, на Голом, нисмо купале, каже црнка касније. Нисмо ни помислиле… Ту 

застане, и само рашири руке. Али, свијет као свијет – ваљда свако има неке своје разлоге, 

за све што чини? Каже им и да се они Словенци нису купали, ни тамо а ни овдје, гдје је 

море чисто као суза. 

Тамо, то је онај мол, на Голом. 

Ах, кликне плавуша као да се, гледајући према његовом нотесу, нешто у њој пробудило. 

Штета што нисте упознали једног човјека, ове године је умро. И то у дубокој старости. Он 

је, кажу, био водич хиљадама туриста. Био је заточен на Голом… Колико оно рекоше, 

двије или три године? Можда и коју више?

Са њим је требало доћи, вајка се црнка, а не овако. Био нам је као под руком, а нас двије – 

данас ћемо, сутра ћемо.

То је тако, каже плавуша док у косу ставља укоснице. Данас, сутра – никад. 

Добро је и овако, кликне црнка!

Па, каже њена другарица, имаш право. 

Прије него што бродић буде пристао уз мол пристаништа у Крку, њихове сапутнице ће 

им препоручити да виде један документарни филм – говори о оном водичу, сада 

покојном, кроз Голи оток. Лако га је наћи, довољно је имати компјутер.

Хвала на савјету, каже он.

Савремена бх проза
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Он једе и ћути, слуша њихове ријечи у које се покаткад уплете понека ријеч његове 

супруге. И мисли на један детаљ, јутрос записан у нотес, о дугом стољећу, двадесетом, 

које су и у оном код нас обиљежили логори, не само они из Другог свјетског рата, већ и 

они из посљедњег, југобратског. 

Ипак, он мјештанке запита како се ономад живјело у овом крају Јадрана, у непосредној 

близини Голог и оног другог отока поред њега. Који се зове Свети Гргур. Оне хитро 

размијене погледе, па црнка одговори да би им о томе можда боље могли нешто да 

испричају њихови родитељи. Истина, много су заузети у овом периоду. Примају госте, 

сезона је у пуном јеку.

Можда, каже на то плавуша, као одјек.

Па, вели црнка, можда би боље од њихових родитеља могли нешто да кажу њихови 

нони, да су живи. Она зна мало, а сада, као и њена другарица – обје су добиле карту по 

сниженој цијени, некад и тога има – први пут иду на Голи. Баш као и они, ето. А то што 

знају старији – хм, ето, знају да је шутњом све било обавијено. Мало ко и у том крају 

говорио је тада о логорима – сви су мислили да су тамо поправилишта и радионице. 

Истина, зна се и данас – нико није побјегао, мада ни Голи ни Св. Гргур нису далеко од 

обале. Која привидно изгледа близу, па би и осредњем пливачу измамила наду. Али 

струје у овом дијелу Јадрана су толико јаке да би сваки такав подухват онемогућиле и 

најсмјелијима. Да, некада давно, педесетих година, говорило се да је тамо, на отоку, била 

нека фабрика намјештаја. И то врло квалитетног, тако да се извозио у иноземство. Неки 

тврде – и у Америку. Вјероватно је био и неки погон за производњу плочица, врло 

тражених – од камена? Ето, све у свему, и сада једни причају ово, други оно. Ту застане. Не 

жели, очито је, рећи ко су "једни" а ко су они "други". Ето, оне иду да виде, као и други 

туристи, како је било тамо и шта је од свега заиста остало. Па полушапатом дода да је 

затворски комплекс, по затварању концем осамдесетих, покраден. Одвозило се све што 

вриједи, прво ноћу а касније, безобзирно, и дању. 

Он би се радо машио свог нотеса и записао да изнова слуша како нису ријетки такви, 

међу Јужним Славенима и кад вријеме није ратно. Истина, нису ријетки ни они који не 

пљачкају али затварају очи пред том појавом. Само из патриотских разлога? 

Свијет је пун пљачкаша и разбојника, тако га је, прије много година, покушао да утјеши 

његов пријатељ Орландо, Тршћанин. Он мисли да је опаснија раса оних који носе бијеле 

рукавице и лептир-машну. То су, мисли он, киклопи који једним додиром прста по 

тастатури компјутера сиромаше цијеле државе. Али, Орландо, какво је то оправдање? 

Слабо, рекао је на то његов пријатељ, боље рећи – никакво! 

Ипак, имамо среће, каже плавуша. Дан је веома лијеп! 

Дан је веома лијеп, каже и неко од туриста, на енглеском – и божанствено сунчан! 
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бродића. 

Многе руке показују према нечему, у даљини. 

*

Било би добро да си се и ти овдје окупао, каже му супруга док пешкиром посушује косу. 

Штета, вриједило би да си скочио у море барем на овом мјесту. 

У море? 

Она га погледа, у очима јој заискри пријекор – ти си ме слушао? 

Да, у море, у шта би друго скочио, овдје? Она потом тврди да је увала на оточићу, поред 
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мада постоји један проблем: толико је много вода које су кристално јасне, да је сваком 

обичном смртнику тешко да се одлучи која је кристалнија. 

А ти, отрове с нотесом, шта си радио овдје умјесто у води и на сунцу под којим нема 

потребе да се тако, глумачки кашље?

Мислиш тако? Он каже да не глуми и да тај кашаљ није ништа друго до нека алергија. 

Ваљда на туризам? А ништа посебно није радио – шта може да ради отров с нотесом? 

Нашкрабао сам двије-три цртице, у нотес – то је све. 
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Савремена бх проза
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На оном дијелу моста који се зове капија, ту, на средњем стубу који се при врху 

проширује, са испуста озиданих са обје стране, лијево и десно од коловоза, проширују се 

по једна тераса, око пет корака дуга и широка, ограђена каменом оградом; ту, на десној 

тераси, идући од вароши, на софи, уздигнутој за два басамака, опточеној сједиштима 

којима ограда служи као наслон... ту, дакле, на капији, на којој су застајале и свадбе и 

сахране, на мјесту чији су величанствени опис сви учили наизуст као Свету Књигу, на 

педесету годишњицу њеног исписивања, овјенчаног славом, доводили су их са свих 

страна, из чаршије и околних села, и бацали их, тој љепоти у част, ритуално у Дрину, с 

величанственим осјећајем да испуњавају завјештање предака, с трсима који подилазе 

тијело од осјећаја узвишености и задовољства што су изабрани да, много година 

послије, а никад касно, испуне давну правду. Стајали су вишеградски муслимани 

смјерно у реду – угледници, љекари, професори, трговци и адвокати, они што су се 

мрсили свињетином и залијевали ракијом и они што су постили рамазан и клањали пет 

ваката, и хаџије и обична сиротиња раја, и приградске балије, сви одреда и без разлике, 

једнако криви – обамрли више од невјерице него од страха, без побуне и псовке, са само 

једном жељом да се све заврши што прије и да бућну у Дрину са софе, с које су ономад 

само најхрабрији скакали, а сад одреда; одлазили су на онај свијет с задњим погледом у 

тај порозни камен и окна моста из којих су у дјетињству скупа хватали голубове, с рукама 

на потиљку везаним жицом што је кожу сјекла до кости, и шаптали молитву умјесто 

клетви, не мрзећи ни из једног од разлога оне који су мрзили њих, без иједног.

 До акшама тог јунског дана 92, Салко Ћоркан их кришом изброја 280, па ако је сваки 

тресак о воду значио један живот, а мање није, онда су се за четири дана, од уторка до 

петка, колико је неоткривен чучао у окну моста, међу напуштеним голубијим 

гнијездима, о барем хиљаду људи огријешили, с устима пуним Бога. Најпослије га 

примијетише и позваше да им се придружи у гозби, и да својом руком скрати неког 

Пашана за главу јер му је баш он, судећи по свему, отео и обешчастио његову љубљену, 

сиромашну Пашу; али направи се то копиле будалом већом од себе, па се оглуши и 

запјева неку давну пјесму, од које на трен сви застадоше: и кољачи, и недоклани, и они 

који су смјерно чекали свој ред, као да их је та пјесма на тренутак вратила у друго 

вријеме. 

– Тиридам, тиридам! – пјевао је Ћоркан у невријеме, када ником није било до 

пјесме, глух за добацивања, па као да му је било мало што је будала, него је још и 

„луд полудио“. Нешто му очи залијева, као сузе, као весеље.

 Већ су били заборавили да му је име Салко и да је од мајке циганке и неког анадолијског 

подофицира, и знали су га само као Ћоркана – а Ћоркан нема ни име ни вјеру! – па су га 

сматрали за свог, за будалу која и није човјек па не може бити ни свједок, јер која би то 

будала повјеровала шта је све будала Ћоркан видио и чуо за та четири дуга дана? Нису 

се, у послу до гуше, крили пред њим, него узносили, онако како жена не крије стид пред 

Савремена бх проза

Божидар Станишић (Високо, 1956), до 1992. живио у Маглају. Био је професор 

српскохрватског језика и књижевности у мјесној средњој школи. Осамдесетих 

година објављивао есеје, књижевну и ликовну критику, радиодраме, збирке прича за 

дјецу. Од 1992. живи и пише у Цуљијану код Удина. На италијанском је објавио више 

збирки прича, двије књиге поезије и једну драму. Роман�Гост Ивана Николајевича 

објавио је 2017. (Књижевни клуб, Брчко дистрикт БиХ). 

Разне приче, пјесме и есеји налазе се у антологијама на италијанском и енглеском 

језику. 

Нека од његових дјела преведена су на француски, словенски, енглески, албански, 

јапански и кинески језик. 

Док се поздрављају са њима, Некад-Окејбој ћути мада би их радо упитао на шта их 

подсјећа Голи оток гледан из даљине. Њему тај оток, сав од стијења, на сунцу час жућкаст 

час бјеличаст, личи на великог уснулог камелеона, без репа и очију. 

 Цуљијано, мај 2016.
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штенад; али сви се слажу да су, док су се утопљеници надметали с таласима Дрине, јасно 

чули лудог Ћоркана како пјева!

Акшам гелди, сунце зајде,

На твом лицу више не сија.

Све друго не би били сигурни посвједочити шта је истина, а шта им се пијаним само 

причинило, али остаде прича о томе како је – тек тада му се неки сјетише и имена! – 

Салко Ћоркан скончао с турском пјесмом на уснама, како и приличи лудама и бићима 

нижег соја.

Међу преживјелим Бошњацима – јер од оноликих турских глава не остаде ни толико да 

им се може чути глас – разбацаним од Сарајева, преко Штокхолма и Салцбурга до 

Сијетла, поче се плести мит како те нераспаднуте и скоро живе лешеве – и Ћоркана међу 

њима! – у муљу ријеке чувају виле бродарице, оне које су од почетка биле против да се на 

том мјесту обуздава дивља Дрина, па су ноћу рушиле оно што би се за дана саградило, 

јер – ето, као! – знале су каквом ће злу, наспрам племените замисли и нијета великог 

везира, та велебна ћуприја послужити, туђа, по свему боља и изнад свега што су у тим 

крајевима људске очи видјеле. Разумнији међу њима, и они који су мању штету 

претрпјели, говорили су како није крива ћуприја, ни Дрина није крива, и све би се исто и 

без ње догодило што и с њом, на њој, али мало узводно или мало низводно, на згодним 

спрудовима уз обалу; само би на мјесту гдје је велебни мост зјапила бескрајна празнина 

у њиховим животима и, како, да није ћуприје, не би било разлога да ту буде ни 

Вишеграда, ни пјесама и како без ћуприје не би било ни Вишеграђана који преживјеше, 

ни њихових успомена од којих живе. Јер, ножем се може одрезати крух да нахрани 

гладног, а може се тим ножем гладном пререзати гркљан; па је ли заслужан нож што 

гладног нахрани и је ли нож крив што га њиме уби!?

Најпослије, закључише расправу преко друштвених мрежа – које их умјесто ћуприје 

окупљају расуте по бијелом свијету, испод и изнад земље и поврх неба – како није крива 

ћуприја ни дивља вода над којом се надвила, и како виле бродарице, од малена на злу 

гласу, бдију у муљу над нијемим свједоцима и приводе их у правилним размацима, 

увијек када људи падну у напаст да их забораве; нису ни књиге криве, и саме велебне као 

ћуприја на Дрини, ни они који прославише касабу нипочем бољу од других, него је 

крива зла људска ћуд да све племенито и вриједно поништи и претвори у супротност, 

љубав у мржњу, живот у смрт, и како је тако одувијек и како је тако заувијек, откада је 

свијета и вијека, борба је добра са злом и трајаће све док буде између тих брда текла 

Дрина и над њом бдјела ћуприја. 

 Прошло је четврт стољећа, и три четврти стољећа, и протећи ће испод ћупријских окана 

још пуно воде Дрине, а у вишеградској касаби владаће и даље тај заглушујући мук и 

нијек; а само ћуприја, нијеми свједок стољећа, зна и чува истину за оног који ће се – али 

сваких двјесто година! – рађати као волшебник способан да ствара слике толико 

увјерљиве, као да су стварне и живе, да могу мијењати људске судбине.

Савремена бх проза

својим човјеком, како би га пред туђим крила, него се узноси и мами га увијајући 

струком, па су и они, узнесени и пијани од страха и крви, подврискивали и ојкали, све 

маљем и камом уоколо замахујући и сјекући Турке Селџуке на два, на три.

– Хеј, Ћоркане, Дрина је опет гробар, хљеб ти из руку узима! – подврискивале су 

војводе надмећући се у вјештинама и танког и тупог зареза, а ако би неки ипак 

пао с ћуприје на обалу, ни жив ни мртав, или негдје до појаса заглавио у води, 

слали би га тек толико да не заборави хамалски занат.

– Ћоркане, копилане, кад нема рума ни „Јамајке“, добра ти је и шљива! – частили су 

га у предасима а он им – добар човјече! – наздрављао и отпијао ракијетину брљу 

крупним гутљајима. 

Падали су пљоштимице са софе, недоклани оштром камом, с танком црвеном нити 

изнад гркљана, као послије бријања када стари жилет остави траг, или би им грло дуго 

пилали тупим ножем, с патрљцима жилаве, искидане коже; с лубањом смрсканом 

кундаком на којој су остајали крвави праменови косе и љигави приштићи мозга што 

мирише на кухана јаја; или с куршумом у леђима и потиљку који тек излазећи из тијела 

прави велике кратере; али често само рањени и још живи, пљускали су тупо и давили се 

у хладној и вировитој Дрини која их је час избацивала на површину, час ковитлацима 

повлачила на дно, и вукла их све до ушћа у Саву, и даље. Ношена брзом матицом, тјелеса 

су се насукавала на плаже и качила за шипражја, или, пуно доцније, бивала упецана 

аласким удицама па би их, умјесто младица и сомова, извлачили на чамце, подбухле и 

модре, полураспаднуте, мумифициране у муљу, исколачених очију и зачуђеног погледа, 

као да су се утопили јуче; и никада их, док год већим дијелом свога тока ријека Дрина 

буде протицала кроз тијесне гудуре, неће стићи све наћи ни извадити, и мијешаће се 

њихове кости с костима њихових очева, и очевих очева из Другог рата, који на истом 

мјесту скончаше на навлас исти начин, од очева ових истих који их затраше 

деведесетих, и очева њихових очева, у муку и тишини, с кажипрстом на уснама, без 

помена и сузе; љети, за јарих врућина, када би се Дрина повлачила дубље у жилу корита, 

бљескала су се на мјесечини њихова ребра и лобање страшећи дјецу која су их налазила 

и у њима препознавала слике великог мајстора и материјализирани доказ да је писао 

чисту истину, али су од све те љепоте и мудрости, само те слике сачували, и приписали их 

себи, а гријех уступили другима, позивајући се на великог мештра као поузданог 

свједока на тој великој вишеградској фресци увјерљиво исцртаној као да је стварна у 

сваком детаљу и својим очима видјена; не као споменик људској имагинацији него као 

упутство, наук и позив за свету освету.

Послаше Ћоркана, четвртог дана светковине на ћуприји, у петак око џуме, да дохвати 

неког Идризовића који се заглавио међу шипражјем, још жив, с раном на грлу из које је 

киптила крв, више црна него црвена; а он весело поскочи, као псето које и без команде 

зна свој задатак, и све вјешто запличући ногицама као да игра и плеше, оде до 

Идризовића па се, обујмивши га око струка, баш када га је скоро био извукао, скупа с 

њим баци низ воду. Поново их је та луда помела у послу, па су сви застали и гледали шта 

се догађа и да ли Ћоркан тог Идризовића спашава, или дави; и чији је онда, заправо, 

Ћоркан?! 

И данас, док с дјецом и унуцима шетају предвече ћупријом или се постројени окупљају 

да обиљеже неку годишњицу велике побједе над вишеградским Турцима, нису сигурни 

шта су тог дана заиста заиста видјели. Неки кажу да се Ћоркан само оклизнуо о крв и да га 

је Дрина повукла у загрљај; други веле да је испливао на другу страну ријеке и да сваке 

године на тај дан око поноћи чучи у ћупријском окну и цвили као што то чине мала 
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штенад; али сви се слажу да су, док су се утопљеници надметали с таласима Дрине, јасно 

чули лудог Ћоркана како пјева!

Акшам гелди, сунце зајде,

На твом лицу више не сија.

Све друго не би били сигурни посвједочити шта је истина, а шта им се пијаним само 

причинило, али остаде прича о томе како је – тек тада му се неки сјетише и имена! – 

Салко Ћоркан скончао с турском пјесмом на уснама, како и приличи лудама и бићима 

нижег соја.

Међу преживјелим Бошњацима – јер од оноликих турских глава не остаде ни толико да 

им се може чути глас – разбацаним од Сарајева, преко Штокхолма и Салцбурга до 

Сијетла, поче се плести мит како те нераспаднуте и скоро живе лешеве – и Ћоркана међу 

њима! – у муљу ријеке чувају виле бродарице, оне које су од почетка биле против да се на 

том мјесту обуздава дивља Дрина, па су ноћу рушиле оно што би се за дана саградило, 

јер – ето, као! – знале су каквом ће злу, наспрам племените замисли и нијета великог 

везира, та велебна ћуприја послужити, туђа, по свему боља и изнад свега што су у тим 

крајевима људске очи видјеле. Разумнији међу њима, и они који су мању штету 

претрпјели, говорили су како није крива ћуприја, ни Дрина није крива, и све би се исто и 

без ње догодило што и с њом, на њој, али мало узводно или мало низводно, на згодним 

спрудовима уз обалу; само би на мјесту гдје је велебни мост зјапила бескрајна празнина 

у њиховим животима и, како, да није ћуприје, не би било разлога да ту буде ни 

Вишеграда, ни пјесама и како без ћуприје не би било ни Вишеграђана који преживјеше, 

ни њихових успомена од којих живе. Јер, ножем се може одрезати крух да нахрани 

гладног, а може се тим ножем гладном пререзати гркљан; па је ли заслужан нож што 

гладног нахрани и је ли нож крив што га њиме уби!?

Најпослије, закључише расправу преко друштвених мрежа – које их умјесто ћуприје 

окупљају расуте по бијелом свијету, испод и изнад земље и поврх неба – како није крива 

ћуприја ни дивља вода над којом се надвила, и како виле бродарице, од малена на злу 

гласу, бдију у муљу над нијемим свједоцима и приводе их у правилним размацима, 

увијек када људи падну у напаст да их забораве; нису ни књиге криве, и саме велебне као 

ћуприја на Дрини, ни они који прославише касабу нипочем бољу од других, него је 

крива зла људска ћуд да све племенито и вриједно поништи и претвори у супротност, 

љубав у мржњу, живот у смрт, и како је тако одувијек и како је тако заувијек, откада је 

свијета и вијека, борба је добра са злом и трајаће све док буде између тих брда текла 

Дрина и над њом бдјела ћуприја. 

 Прошло је четврт стољећа, и три четврти стољећа, и протећи ће испод ћупријских окана 

још пуно воде Дрине, а у вишеградској касаби владаће и даље тај заглушујући мук и 

нијек; а само ћуприја, нијеми свједок стољећа, зна и чува истину за оног који ће се – али 

сваких двјесто година! – рађати као волшебник способан да ствара слике толико 

увјерљиве, као да су стварне и живе, да могу мијењати људске судбине.

Савремена бх проза

својим човјеком, како би га пред туђим крила, него се узноси и мами га увијајући 

струком, па су и они, узнесени и пијани од страха и крви, подврискивали и ојкали, све 

маљем и камом уоколо замахујући и сјекући Турке Селџуке на два, на три.

– Хеј, Ћоркане, Дрина је опет гробар, хљеб ти из руку узима! – подврискивале су 

војводе надмећући се у вјештинама и танког и тупог зареза, а ако би неки ипак 

пао с ћуприје на обалу, ни жив ни мртав, или негдје до појаса заглавио у води, 

слали би га тек толико да не заборави хамалски занат.

– Ћоркане, копилане, кад нема рума ни „Јамајке“, добра ти је и шљива! – частили су 

га у предасима а он им – добар човјече! – наздрављао и отпијао ракијетину брљу 

крупним гутљајима. 

Падали су пљоштимице са софе, недоклани оштром камом, с танком црвеном нити 

изнад гркљана, као послије бријања када стари жилет остави траг, или би им грло дуго 

пилали тупим ножем, с патрљцима жилаве, искидане коже; с лубањом смрсканом 

кундаком на којој су остајали крвави праменови косе и љигави приштићи мозга што 

мирише на кухана јаја; или с куршумом у леђима и потиљку који тек излазећи из тијела 

прави велике кратере; али често само рањени и још живи, пљускали су тупо и давили се 

у хладној и вировитој Дрини која их је час избацивала на површину, час ковитлацима 

повлачила на дно, и вукла их све до ушћа у Саву, и даље. Ношена брзом матицом, тјелеса 

су се насукавала на плаже и качила за шипражја, или, пуно доцније, бивала упецана 

аласким удицама па би их, умјесто младица и сомова, извлачили на чамце, подбухле и 

модре, полураспаднуте, мумифициране у муљу, исколачених очију и зачуђеног погледа, 

као да су се утопили јуче; и никада их, док год већим дијелом свога тока ријека Дрина 

буде протицала кроз тијесне гудуре, неће стићи све наћи ни извадити, и мијешаће се 

њихове кости с костима њихових очева, и очевих очева из Другог рата, који на истом 

мјесту скончаше на навлас исти начин, од очева ових истих који их затраше 

деведесетих, и очева њихових очева, у муку и тишини, с кажипрстом на уснама, без 

помена и сузе; љети, за јарих врућина, када би се Дрина повлачила дубље у жилу корита, 

бљескала су се на мјесечини њихова ребра и лобање страшећи дјецу која су их налазила 

и у њима препознавала слике великог мајстора и материјализирани доказ да је писао 

чисту истину, али су од све те љепоте и мудрости, само те слике сачували, и приписали их 

себи, а гријех уступили другима, позивајући се на великог мештра као поузданог 

свједока на тој великој вишеградској фресци увјерљиво исцртаној као да је стварна у 

сваком детаљу и својим очима видјена; не као споменик људској имагинацији него као 

упутство, наук и позив за свету освету.

Послаше Ћоркана, четвртог дана светковине на ћуприји, у петак око џуме, да дохвати 

неког Идризовића који се заглавио међу шипражјем, још жив, с раном на грлу из које је 

киптила крв, више црна него црвена; а он весело поскочи, као псето које и без команде 

зна свој задатак, и све вјешто запличући ногицама као да игра и плеше, оде до 

Идризовића па се, обујмивши га око струка, баш када га је скоро био извукао, скупа с 

њим баци низ воду. Поново их је та луда помела у послу, па су сви застали и гледали шта 

се догађа и да ли Ћоркан тог Идризовића спашава, или дави; и чији је онда, заправо, 

Ћоркан?! 

И данас, док с дјецом и унуцима шетају предвече ћупријом или се постројени окупљају 

да обиљеже неку годишњицу велике побједе над вишеградским Турцима, нису сигурни 

шта су тог дана заиста заиста видјели. Неки кажу да се Ћоркан само оклизнуо о крв и да га 

је Дрина повукла у загрљај; други веле да је испливао на другу страну ријеке и да сваке 

године на тај дан око поноћи чучи у ћупријском окну и цвили као што то чине мала 
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Књижевност и нови медији

Нихад Агић

Свијет као филмска                               
и литерарна фикција
До сада не постојe компаратистичке студије, које се на прегледан начин баве и обрађују 

фигуре филмског гледатеља.

Романи што тематизирају улогу филмског гледатеља у роману могу се грубо подијелити 

у двије групе, и то романе који се изричито односе на одређене стварно постојеће 

филмове, користећи се при том експлиците назнакама наслова филмова, именима 

глумаца или редатеља, и оне што утичу на филмско искуство и знање читатеља својом 

изравном релацијом према стварности изван романа. Импликације овог умјетничког 

поступка су очигледне: аутор се може одрећи именовања испричаног филма, или може 

свјесно говорити о непостојећем филму; дакле може измислити филмску причу. С овим у 

вези, романи се могу подијелити у двије групе: (1) у фиктивне филмове у роману са 

формом филмског наслова или формом испричаног филма, те (2) романи са стварно 

постојећим филмовима.

Прије него рефлектирамо различите типове фигура као филмских гледатеља, осврнут 

ћемо се на оне приповједне текстове који тематизирају фикционални филм тако што их 

јунак у роману реципира гледајући их у кину или на телевизији, па су у том случају 

романескни ликови пасионирани гледатељи филма у кину. У овим случајевима фигуре и 

радња филма протагонистима романа нуде потенцијал за поистовјећење са филмским 

јунацима.

Сувремени енглески писац и теоретичар књижевности Дејвид Лоџ (David Lodge) у свом 

првом роману Кино-гледатељ (1960/1993), све романескне ликове доводи у везу са 

кином тако што их прати на њихову путу до кина и износи њихова искуства проистекла 

из гледања и доживљаја одређеног филма, током радње романа прича често у брзом 

приповједном темпу прелази од једне фигуре до друге омогућујући тако свакој од њих да 

изнесу своје унутрашње виђење филма.

Кино се у роману тематизира као форма бијега од стварности, оно је и позитивно и 

негативно конотирано, а двије фигуре романа симболизирају ове позиције: Марк 

Андерхуд (Mark Underhood), студент књижевности и млади писац, те Клара Мелори 

(Clara Mallory): на почетку радње Марк живи као подстанар код Мелори, он је циничан и 

без идеала. Пошто се он осјећа надмоћним изнад свих и сваког, он одабире дјетињасту 

Клару као објект проучавања с чијим се осјећањима он поиграва. Током романа Марк се 

преображава проналазећи ненадано смисао живота у вјери, али се тиме не мијења 

његова усмјереност према филму, који од самог почетка сматра опасним за духовни и 

социјални живот појединца. Клер, под Марковим утицајем, све више се окреће 

свјетовним стварима и за разлику од њега, брани кино и његове филмове сматрајући да 

им они омогућују промјену.

Роман Кино-посјетитељи подијељен је у три дијела: у првом су ликови посебно 

карактеризирани њиховим реакцијама на филм While The Cat's Away cа фиктивном 

звијездом филма Амбером Лашом (Amber Lush), обоје – и наслов филма и глумац – 

измишљени су, али је у томе лако препознати филм Билиja Вилдера (Billy Wilder) The 

Seven Year Image (1955) са Мерлин Монро (Marilyn Monroe) као узором, па је Амбер Лаш 

квинтесенца холивудског симбола и важан дио индустрије забаве.

У другом дијелу романа кинопосјетитељи се сучељавају са причом , која се одвија 

обрнутим слиједом , пошто се у њему показује стварно постојећи филм Ladri di biciclette 

(1948). Управо у овом другом дијелу Клер (Claire) среће своју некадашњу другарицу из 

интерната Хилду, страственог фана Џејмса Дина (Jamesa Deana), чије је филмове гледала 

више пута, а на Клерин приговор да она сједи у њеној соби и мисли на мртву филмску 

звијезду, Хилда одговара поређењем: И часне сестре су сједиле у својим собама и 

мислиле на Исуса, који је исто тако мртав. Клер је ужаснута тиме да се Хилда одрекла 

праве религије и практицира замјенску (инстант) религију! Дакако, није тешко овдје 

успоставити релацију према реалности Холивуда (Hollywood) педесетих година 

прошлог стољећа: Џејмс Дин, у себи растројен и киван јунак филмова Rebel Without a 

Cause (1955), East of Eden (1955) и Giant (1955), постао је узором за генерације, које се 

окрећу против самозадовољства добростојећих родитеља.

У трећем и посљедњем дијелу романа кино доживљава узлет и полет појавом новог 

жанра (genre), рокенрол-филма (Rock anad Roll), али унаточ томе роман у својој просудби 

филма остаје амбивалентан употребом мултиперспективног приказивања.

Слично Дејвиду Лоџу , и аргентински писац Мануел Пуиг (Manuel Puig) у својим 

романима се обилато користи културалним референцијама на филм као његов 

омиљени медиј: у свом роману Betrayed by Rita Hayworth (1968), писац радњу смјешта у 

Аргентину између 1933. и 1948. године, гдје се у шеснаест поглавља износе разговори и 

мисли већег броја ликова, а свако поглавље садржи директан говор у форми неутралне 

репродукције говора, или се извјештава из угла једне фигуре, при чему се 

употребљавају различите форме текста – дневник, анонимно писмо, писмо, школски 

оглед. Све су фигуре окупљене око младића Хозеа Казала (Јоѕе Casal) званог Тото, и прате 

његов развој од дјетета до петнаестогодишњег младића, чиме му полази за роком 

предочити потрет друштва, док Тото пати и трпи од 

фиксације родних слика. Он је близак са мајком, 

обожава је и с њом дијели страст према филму, она 

утјеловљује лијепо и хармонично, не само да воли 

филм него и књижевност. Тото и његова мајка 

заједно иду у кино записујући у свом памћењу 

сцене из филмова. За разлику од њих, његов отац је 

један једини пут отишао у кино погледати филм 

Blood and Sand (1941), одушевивши се при том 

глумицом Ритом Хејворт, а како се након посјета 

кину ништа није промијенило у њихову односу, 

Рита Хејворт је остала симболом оца.

Након ове краће епизоде, Тото се изнова окреће 

својим правим фаворитима, обожава страствене 

филмове са трагичним љубавним причама у 

којима се ликови жена показују као спремне на 

жртву: Ромео и Јулија (1936) Интермецо (1939) и 

Зачаран (Spellbound, 1945). 
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Књижевност и нови медији

Нихад Агић

Свијет као филмска                               
и литерарна фикција
До сада не постојe компаратистичке студије, које се на прегледан начин баве и обрађују 

фигуре филмског гледатеља.

Романи што тематизирају улогу филмског гледатеља у роману могу се грубо подијелити 

у двије групе, и то романе који се изричито односе на одређене стварно постојеће 

филмове, користећи се при том експлиците назнакама наслова филмова, именима 

глумаца или редатеља, и оне што утичу на филмско искуство и знање читатеља својом 

изравном релацијом према стварности изван романа. Импликације овог умјетничког 

поступка су очигледне: аутор се може одрећи именовања испричаног филма, или може 

свјесно говорити о непостојећем филму; дакле може измислити филмску причу. С овим у 

вези, романи се могу подијелити у двије групе: (1) у фиктивне филмове у роману са 

формом филмског наслова или формом испричаног филма, те (2) романи са стварно 

постојећим филмовима.

Прије него рефлектирамо различите типове фигура као филмских гледатеља, осврнут 

ћемо се на оне приповједне текстове који тематизирају фикционални филм тако што их 

јунак у роману реципира гледајући их у кину или на телевизији, па су у том случају 

романескни ликови пасионирани гледатељи филма у кину. У овим случајевима фигуре и 

радња филма протагонистима романа нуде потенцијал за поистовјећење са филмским 

јунацима.

Сувремени енглески писац и теоретичар књижевности Дејвид Лоџ (David Lodge) у свом 

првом роману Кино-гледатељ (1960/1993), све романескне ликове доводи у везу са 

кином тако што их прати на њихову путу до кина и износи њихова искуства проистекла 

из гледања и доживљаја одређеног филма, током радње романа прича често у брзом 

приповједном темпу прелази од једне фигуре до друге омогућујући тако свакој од њих да 

изнесу своје унутрашње виђење филма.

Кино се у роману тематизира као форма бијега од стварности, оно је и позитивно и 

негативно конотирано, а двије фигуре романа симболизирају ове позиције: Марк 

Андерхуд (Mark Underhood), студент књижевности и млади писац, те Клара Мелори 

(Clara Mallory): на почетку радње Марк живи као подстанар код Мелори, он је циничан и 

без идеала. Пошто се он осјећа надмоћним изнад свих и сваког, он одабире дјетињасту 

Клару као објект проучавања с чијим се осјећањима он поиграва. Током романа Марк се 

преображава проналазећи ненадано смисао живота у вјери, али се тиме не мијења 

његова усмјереност према филму, који од самог почетка сматра опасним за духовни и 

социјални живот појединца. Клер, под Марковим утицајем, све више се окреће 

свјетовним стварима и за разлику од њега, брани кино и његове филмове сматрајући да 

им они омогућују промјену.

Роман Кино-посјетитељи подијељен је у три дијела: у првом су ликови посебно 

карактеризирани њиховим реакцијама на филм While The Cat's Away cа фиктивном 

звијездом филма Амбером Лашом (Amber Lush), обоје – и наслов филма и глумац – 

измишљени су, али је у томе лако препознати филм Билиja Вилдера (Billy Wilder) The 

Seven Year Image (1955) са Мерлин Монро (Marilyn Monroe) као узором, па је Амбер Лаш 

квинтесенца холивудског симбола и важан дио индустрије забаве.

У другом дијелу романа кинопосјетитељи се сучељавају са причом , која се одвија 

обрнутим слиједом , пошто се у њему показује стварно постојећи филм Ladri di biciclette 

(1948). Управо у овом другом дијелу Клер (Claire) среће своју некадашњу другарицу из 

интерната Хилду, страственог фана Џејмса Дина (Jamesa Deana), чије је филмове гледала 

више пута, а на Клерин приговор да она сједи у њеној соби и мисли на мртву филмску 

звијезду, Хилда одговара поређењем: И часне сестре су сједиле у својим собама и 

мислиле на Исуса, који је исто тако мртав. Клер је ужаснута тиме да се Хилда одрекла 

праве религије и практицира замјенску (инстант) религију! Дакако, није тешко овдје 

успоставити релацију према реалности Холивуда (Hollywood) педесетих година 

прошлог стољећа: Џејмс Дин, у себи растројен и киван јунак филмова Rebel Without a 

Cause (1955), East of Eden (1955) и Giant (1955), постао је узором за генерације, које се 

окрећу против самозадовољства добростојећих родитеља.

У трећем и посљедњем дијелу романа кино доживљава узлет и полет појавом новог 

жанра (genre), рокенрол-филма (Rock anad Roll), али унаточ томе роман у својој просудби 

филма остаје амбивалентан употребом мултиперспективног приказивања.

Слично Дејвиду Лоџу , и аргентински писац Мануел Пуиг (Manuel Puig) у својим 

романима се обилато користи културалним референцијама на филм као његов 

омиљени медиј: у свом роману Betrayed by Rita Hayworth (1968), писац радњу смјешта у 

Аргентину између 1933. и 1948. године, гдје се у шеснаест поглавља износе разговори и 

мисли већег броја ликова, а свако поглавље садржи директан говор у форми неутралне 

репродукције говора, или се извјештава из угла једне фигуре, при чему се 

употребљавају различите форме текста – дневник, анонимно писмо, писмо, школски 

оглед. Све су фигуре окупљене око младића Хозеа Казала (Јоѕе Casal) званог Тото, и прате 

његов развој од дјетета до петнаестогодишњег младића, чиме му полази за роком 

предочити потрет друштва, док Тото пати и трпи од 

фиксације родних слика. Он је близак са мајком, 

обожава је и с њом дијели страст према филму, она 

утјеловљује лијепо и хармонично, не само да воли 

филм него и књижевност. Тото и његова мајка 

заједно иду у кино записујући у свом памћењу 

сцене из филмова. За разлику од њих, његов отац је 

један једини пут отишао у кино погледати филм 

Blood and Sand (1941), одушевивши се при том 

глумицом Ритом Хејворт, а како се након посјета 

кину ништа није промијенило у њихову односу, 

Рита Хејворт је остала симболом оца.

Након ове краће епизоде, Тото се изнова окреће 

својим правим фаворитима, обожава страствене 

филмове са трагичним љубавним причама у 

којима се ликови жена показују као спремне на 

жртву: Ромео и Јулија (1936) Интермецо (1939) и 

Зачаран (Spellbound, 1945). 
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Његова рецепција филма није пасивна, не држи се строго филмских узора, већ често 

смишља алтернативни крај за филм, када његов омиљена филмска јуњакина Лујза 

Рајнер (Luise Reiner) прерано умире, мијешајући на тај начин свакодневно искуство са 

филмском причом. Овај поступак најјасније долази до изражаја у његовој расправи на 

слободну тему “Филм, који ми се највише допао” (поглавље XIII): базирајући се на 

елементима стварно постојећих, али и филмова што нису именом споменути, младић 

живи свој сан. Тотов проблем не лежи у његовој страсти за холивудске филмове и не 

заснива се на величању холивудских глумица, него је проблем у друштву које не жели 

прихватити Тотово одступање од друштвених норми.

Као један од ријетких романа који приповиједа о потпуно фиктивном филму или о филму 

који се експлиците не означава јест роман сувременог америчког писца Пата Баркера The 

Man Who Wasn't There (1988), у којем се описују три дана у животу дванаестогодишњег 

Колина Харпера (Colin Harper), који је кратко након Другог свјетског рата одрастао без оца, 

и будући да се због тога не сналази у реалности, он бјежи у свијет филма.

У Колиновој глави настају филмске сцене у којима се мијешају и повезују доживљаји и 

детаљи из стварног, свакодневног свијета са трауматичним свијетом инспирираним 

филмовима, па у филмској фантазији Колин постаје Гастон, борац из покрета отпора у 

Француској 1943. године. У роману писац показује амбивалентно дјеловање филма на 

протагонисте, фимови су од почетка основно средство бијега од реалности, те се у 

складу с тим мијења њихова функција током одвијања радње романа – својим 

дјеловањем на фантазију протагонисте, филмови постају дио стратегије превладавања 

стварности: Колин превладава своју патњу за мртвим оцем и ослобађа се 

самофикционализацијом у “властитом кину у глави” од изобличеног виђења свијета 

ратних филова.

Експлиците именован постојећи филм је у центру радње романа сувременог њемачког 

писца Петера Хертлинга (Peter Haertling) Хуберт или повратак у Казабланку (1978), гдје 

насловни јунак, детерминиран доживљајим из младости, свој рани бијег у кино доводи у 

везу са његовим одбијањем оца као припадника SS-војних формација, док је у исто 

вријеме филмска фигура Минхаузена (Münchhausen) посталa његовим несвјесним 

узором, због чега он почиње сам да фабулира, не разликујући при том између 

измишљених и проживљених догађаја.

Заокрет у Хубертову животу настаје када он први пут 

види на филмском платну Хемпфрија Богарта 

(Humphrey Bogart), јер Богартов имиџ филмске 

звијезде као утјеловитеља мушкарца, нуди Хуберту 

алтернативни модел улоге мушкарца ,  која му 

омогућује дистанцу према генерацији родитеља. 

Током романа његова идентификација са Богартом 

претпоставља увијек нездраве и ненормалне форме, 

он због улоге оца у рату прешућује своје поријекло и 

инсценира сам себе ослањањем на Богарта као 

филмске фигуре. Атрактивност ове фигуре, у случају 

Х у б е рт а ,  о б ј а ш њ а в а  с е  њ е го в о м  “ м у ш ко м ” 

усамљеношћу, а и због тога што су то мушкарци без 

прошлости.

Хуберт копира свог идола Богарта изгледом , 

понашањем и навикама, а колеге и његова супруга 

спознају да Хуберт нема властити идентитет те он сам 

не разликује више између измишљених и доживљених сјећања, осјећања итд. 

Ситуације у роману досежу свој врхунац Хубертовом причом о његовој јединој великој 

љубави у ратним временима, која постаје меланж (melange) из лажи и истине, филмских 

сцена из Казабланке (1942) и личних сјећања: ”Понекад (…) сјећања сличе филмским 

сценама и онда опет постају филмови о сјећању”, каже се на једном мјесту у роману.

Хертлингов јунак не успијева, у првом реду јер се поводи стереотипима мушкости 

холивудских филмова и поистовјећује се са филмском звијездом; писац разлоге за 

Хубертово понашање тражи у његову проблематичном дјетињству и младости, што и 

јест права тема романа – генерација родитеља и политичке околности тог времена у 

Њемачкој доводе до Хубертова узмака и повлачења у свијет филма.

У роману сувременог француског писца Танжија Вјела (Tanguy Biele) Cinema (1999) на 

преко 124 стране предочава се монолог анонимног приповједача који настоји 

рекапитулирати филм што га је гледао сто пута. И ту је ријеч о стварно постојећем филму 

Убојство с малом погрешком (1972) Јозефа Манкијевича ( Joseph Mankiewicz). Роман 

почиње описом почетне сцене филма, а да се при том читаоцу експлиците не саопћава 

да се ради о испричаном филму. Извјештај приповједача се заснива на биљешкама што 

их овај саставља сваки пут кад је филм одгледао. Циљ и сврха ових биљешки јесте да о 

свим аспектима филма проговори у писаној форми. Не репродуцирају се само филмски 

дијалози, него и описи, мимике и гестике ликова, спомиње се музика као и вођење 

камере, освјетљење, техника монтаже, тако да се у овом случају може говорити о 

свеобухватном покушају филмске анализе љубитеља филма. Читалац једва да ишта зна 

о животу приповједача осим о његову филмском искуству, он као да живи за филм и кроз 

филм. Такав његов однос према филму указује, с једне стране, на његову социјалну 

изолацију, а, с друге стране, роман свједочи о немогућности да се комплексност филма 

оправда средствима књижевности, па се на ово надовезује опћи увид, да је 

принципијелно немогуће проникнути у свеобухватну перцепцију стварности.

Сличне је тематике и роман другог француског аутора Андреја Макина (Andreï Makine) Au 

temps du fleuve Amour (1994), гдје се описује дјеловање доживљаја филма на живот 

одраслих, лични приповједач Дмитри из двадесетогодишње дистанце извјештава о 

дјеловању филма Ж. П. Белмонда на њега и двојицу његових пријатеља. Његови 

пријатељи Самурај и Уткин, који су одрасли без оца, осјећају филм као засјек у њихов 

живот, а посебно и осебујно у Макинову роману је то да он радњу романа локализира у 

интеркултурални контекст: ради се о дјеловању француског филма у Сибиру у вријеме 

хладног рата, о наивном одушевљењу младих за њима стран свијет вестерна, који се на 

крају романа за њих ишчахури као фикција. Код свих романа што фикционализирају 

стварни или измишљени филм је важно колико су фигуре романа још у стању да се 

остваре у животу с оне стране филмског доживљаја.

Мијешана форма романа из експлиците постојећих и фиктивних филмова обиљежава 

роман аргентинског писца Мануела Пуига Пољубац жене-паука (1976), у којем се 

приповједач потискује из фикције тако да је посриједи роман без приповједача. 

Различити декоративни додаци – дијалози у директном говору, научне фусноте, дијалог 

између Молине и директора затвора, извадак из аката Министарства унутрашњих 

послова, полицијски извјештај о отпуштању из затвора и Молинина смрт, монолог, 

снови, кошмари луђака, унутрашњи монолог оба протагониста, шест испричаних 

филмова, извадак из рекламног текста берлинског филмског студија Тобијас – тичу се 

судбине двају протагониста Луиса Алберта Молине и Валентина Арегуиа Паза.

За вријеме свог боравка у затвору Молина(тридесетседмогодишњи хомосексуални 

декоратер излога) приповиједа укупно шест филмова, трећи филм приповиједа само за 

Књижевност и нови медији
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Његова рецепција филма није пасивна, не држи се строго филмских узора, већ често 

смишља алтернативни крај за филм, када његов омиљена филмска јуњакина Лујза 

Рајнер (Luise Reiner) прерано умире, мијешајући на тај начин свакодневно искуство са 

филмском причом. Овај поступак најјасније долази до изражаја у његовој расправи на 

слободну тему “Филм, који ми се највише допао” (поглавље XIII): базирајући се на 

елементима стварно постојећих, али и филмова што нису именом споменути, младић 

живи свој сан. Тотов проблем не лежи у његовој страсти за холивудске филмове и не 

заснива се на величању холивудских глумица, него је проблем у друштву које не жели 

прихватити Тотово одступање од друштвених норми.

Као један од ријетких романа који приповиједа о потпуно фиктивном филму или о филму 

који се експлиците не означава јест роман сувременог америчког писца Пата Баркера The 

Man Who Wasn't There (1988), у којем се описују три дана у животу дванаестогодишњег 

Колина Харпера (Colin Harper), који је кратко након Другог свјетског рата одрастао без оца, 

и будући да се због тога не сналази у реалности, он бјежи у свијет филма.

У Колиновој глави настају филмске сцене у којима се мијешају и повезују доживљаји и 

детаљи из стварног, свакодневног свијета са трауматичним свијетом инспирираним 

филмовима, па у филмској фантазији Колин постаје Гастон, борац из покрета отпора у 

Француској 1943. године. У роману писац показује амбивалентно дјеловање филма на 

протагонисте, фимови су од почетка основно средство бијега од реалности, те се у 

складу с тим мијења њихова функција током одвијања радње романа – својим 

дјеловањем на фантазију протагонисте, филмови постају дио стратегије превладавања 

стварности: Колин превладава своју патњу за мртвим оцем и ослобађа се 

самофикционализацијом у “властитом кину у глави” од изобличеног виђења свијета 

ратних филова.

Експлиците именован постојећи филм је у центру радње романа сувременог њемачког 

писца Петера Хертлинга (Peter Haertling) Хуберт или повратак у Казабланку (1978), гдје 

насловни јунак, детерминиран доживљајим из младости, свој рани бијег у кино доводи у 

везу са његовим одбијањем оца као припадника SS-војних формација, док је у исто 

вријеме филмска фигура Минхаузена (Münchhausen) посталa његовим несвјесним 

узором, због чега он почиње сам да фабулира, не разликујући при том између 

измишљених и проживљених догађаја.

Заокрет у Хубертову животу настаје када он први пут 

види на филмском платну Хемпфрија Богарта 

(Humphrey Bogart), јер Богартов имиџ филмске 

звијезде као утјеловитеља мушкарца, нуди Хуберту 

алтернативни модел улоге мушкарца ,  која му 

омогућује дистанцу према генерацији родитеља. 

Током романа његова идентификација са Богартом 

претпоставља увијек нездраве и ненормалне форме, 

он због улоге оца у рату прешућује своје поријекло и 

инсценира сам себе ослањањем на Богарта као 

филмске фигуре. Атрактивност ове фигуре, у случају 

Х у б е рт а ,  о б ј а ш њ а в а  с е  њ е го в о м  “ м у ш ко м ” 

усамљеношћу, а и због тога што су то мушкарци без 

прошлости.

Хуберт копира свог идола Богарта изгледом , 

понашањем и навикама, а колеге и његова супруга 

спознају да Хуберт нема властити идентитет те он сам 

не разликује више између измишљених и доживљених сјећања, осјећања итд. 

Ситуације у роману досежу свој врхунац Хубертовом причом о његовој јединој великој 

љубави у ратним временима, која постаје меланж (melange) из лажи и истине, филмских 

сцена из Казабланке (1942) и личних сјећања: ”Понекад (…) сјећања сличе филмским 

сценама и онда опет постају филмови о сјећању”, каже се на једном мјесту у роману.

Хертлингов јунак не успијева, у првом реду јер се поводи стереотипима мушкости 

холивудских филмова и поистовјећује се са филмском звијездом; писац разлоге за 

Хубертово понашање тражи у његову проблематичном дјетињству и младости, што и 

јест права тема романа – генерација родитеља и политичке околности тог времена у 

Њемачкој доводе до Хубертова узмака и повлачења у свијет филма.

У роману сувременог француског писца Танжија Вјела (Tanguy Biele) Cinema (1999) на 

преко 124 стране предочава се монолог анонимног приповједача који настоји 

рекапитулирати филм што га је гледао сто пута. И ту је ријеч о стварно постојећем филму 

Убојство с малом погрешком (1972) Јозефа Манкијевича ( Joseph Mankiewicz). Роман 

почиње описом почетне сцене филма, а да се при том читаоцу експлиците не саопћава 

да се ради о испричаном филму. Извјештај приповједача се заснива на биљешкама што 

их овај саставља сваки пут кад је филм одгледао. Циљ и сврха ових биљешки јесте да о 

свим аспектима филма проговори у писаној форми. Не репродуцирају се само филмски 

дијалози, него и описи, мимике и гестике ликова, спомиње се музика као и вођење 

камере, освјетљење, техника монтаже, тако да се у овом случају може говорити о 

свеобухватном покушају филмске анализе љубитеља филма. Читалац једва да ишта зна 

о животу приповједача осим о његову филмском искуству, он као да живи за филм и кроз 

филм. Такав његов однос према филму указује, с једне стране, на његову социјалну 

изолацију, а, с друге стране, роман свједочи о немогућности да се комплексност филма 

оправда средствима књижевности, па се на ово надовезује опћи увид, да је 

принципијелно немогуће проникнути у свеобухватну перцепцију стварности.

Сличне је тематике и роман другог француског аутора Андреја Макина (Andreï Makine) Au 

temps du fleuve Amour (1994), гдје се описује дјеловање доживљаја филма на живот 

одраслих, лични приповједач Дмитри из двадесетогодишње дистанце извјештава о 

дјеловању филма Ж. П. Белмонда на њега и двојицу његових пријатеља. Његови 

пријатељи Самурај и Уткин, који су одрасли без оца, осјећају филм као засјек у њихов 

живот, а посебно и осебујно у Макинову роману је то да он радњу романа локализира у 

интеркултурални контекст: ради се о дјеловању француског филма у Сибиру у вријеме 

хладног рата, о наивном одушевљењу младих за њима стран свијет вестерна, који се на 

крају романа за њих ишчахури као фикција. Код свих романа што фикционализирају 

стварни или измишљени филм је важно колико су фигуре романа још у стању да се 

остваре у животу с оне стране филмског доживљаја.

Мијешана форма романа из експлиците постојећих и фиктивних филмова обиљежава 

роман аргентинског писца Мануела Пуига Пољубац жене-паука (1976), у којем се 

приповједач потискује из фикције тако да је посриједи роман без приповједача. 

Различити декоративни додаци – дијалози у директном говору, научне фусноте, дијалог 

између Молине и директора затвора, извадак из аката Министарства унутрашњих 

послова, полицијски извјештај о отпуштању из затвора и Молинина смрт, монолог, 

снови, кошмари луђака, унутрашњи монолог оба протагониста, шест испричаних 

филмова, извадак из рекламног текста берлинског филмског студија Тобијас – тичу се 

судбине двају протагониста Луиса Алберта Молине и Валентина Арегуиа Паза.

За вријеме свог боравка у затвору Молина(тридесетседмогодишњи хомосексуални 

декоратер излога) приповиједа укупно шест филмова, трећи филм приповиједа само за 

Књижевност и нови медији
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себе у форми унутрашњег монолога, а само код првог испричаног филма Људи-мачке 

постоји усаглашеност између наслова и садржаја испричаног филма и истоименог 

постојећег филма Cat People (Жак Турнер/Jacques Tourner/, 1942), док у пет осталих 

испричаних филмова Молина или не наводи наслов (трећи, четврти и шести испричани 

филм), или наведени наслов не указује на стварно егзистирајући филм (други и пети 

испричани филм).

На основу првог испричаног филма може се закључити о функцији испричаних 

филмова за роман, о томе да они служе карактеризацији оба протагониста Молине и 

Валентина, код испричаних филмова ријеч је о међуљудским односима, што се огледа и 

у промјени односа између њих двојице. Причом Човјек-мачка Пуиг ствара експозицију 

свог романа, јер фигуре испричаног филма нуде обојици протагониста експлицитни 

образац за идентификацију –несретна али атрактивна Ирена постаје идентификацијска 

фигура за Молину, Валентин види у колегици Оливери своју рану партнерицу Марту, док 

самог себе види у улози психијатра.

Ако успоредимо у Пољупцу жене-паука испричани филм Људи-мачке са егзистирајућим 

филмом, онда пада у очи да Молинина прича мијења детаље филма, па овим 

умјетничким проседеом Пуиг фигури Молини додјељује више аутентичности, пошто се 

ова литерарна фигура више не сјећа детаља филма. Молина као приповједач више је 

свјестан тога, да је усмено испричаном филму својствен један специфичан начин 

приповиједања, због чега његова одступања од стварно егистирајућег филма доводе до 

свјесних промјена.

Једине разлике између испричаног и егзистирајућег филма су објашњиве карактером 

Молине: за њега је жена-мачка Ирена тип жене коју види у својим сновима те је због тога 

исцрпно описује, нпр. вањска појавна слика и љепота безимене жене нема свог 

еквивалента у стварно постојећем филму. За Молинино саморазумијевање од посебног 

је значења крај филма: Ирена на крају мора умријети као трагична фигура, њој није 

допуштена срећа у односу са њеним мужем. Свим испричаним филмовима, осим петог, 

заједничко је повезивање љубави и смрти, у центру сваког филма је лик жене спремне да 

се жртвује због љубави.

Молинину смрт на крају романа могуће је објаснити у свјетлу филмских прича: потпуно 

неполитички филмски приповједач Молина свјесно одабире судбину по узору на своје 

филмске јунакиње и умире због љубави: четврти испричани филм је Молинин уступак 

Валентиновим потребама о којима нагађа. У средишту испричаног филма је млади 

богати баштиник који постаје герилац, назнака идентификације Валентина, чиме је 

Молина направио добар избор, јер се Валентинова прича наставља у његову сну.

Груба систематизација романескних текстова који тематизирају било стварно постојеће, 

било фиктивне као и мијешане форме филмова, не обухвата један број приповједних 

текстова, па су они у некој врсти опозиције према њој. Код ових посебних форми текста 

фигура романа није гледатељ филма, него је у питању културна позадина назначена за 

вријеме процеса читања: филмско знање реципијената аутор романа свијесно 

активира. Приликом читања евоцирају се опћепознате филмске слике кроз садржај 

текста. Примјер за овај поступак је приповједни текст Роберта Кувера (Robert Coover) A 

Night at the Movies, Or, You Must Remember This (1987), збирка текстова позната под ознаком 

f i c t i o n s /фикције/, (не роман/ n o v e l/ ), у којој само први текст представља експлиците 

декор филмске приче, премда се и код осталих текстова збирке може једнозначно 

говорити о модифицираним филмским цитатима, а кроз паратекстуалне сигнале се 

успоставља однос према филму и у збирци као цјелини.

Наслов ових Куверових фикција представља системску референцију на кино опћенито, 

док се кроз цитат “You must remember this“, ради о појединачној референцији према 

одређеном филму Казабланка (1942). Функција игре са филмским сликама и филмским 

цитатима у текстовима је литерарно сучељавање са одређеним иконама класичног 

холивудског филма, односно обрада одређених филмских жанрова и њихових 

конвенција.

Сљедећи примјер за игру са филмским знањем из Куверова стваралаштва је роман 

Утваре града (Ghost Town, 1998) у којем аутор вестерн деконструира кроз претурање, 

заокретање и надвисивање, а у центру ове компилације бајке о Dивљем западу и хорора 

о лутању јеste јунак против своје воље. И овдје Кувер ради са филмским цитатима и 

мотивима вестерна, што доводи до успјешног укрштања маријачи-филма и итало-

вестерна (mariachi film и italo-western).

Текстови што активирају и укључују филмско знање читатељства користе углавном 

поступак симулације филмског помоћу литерарних средстава и тиме спадају у 

интермедијално усмјерено проучавање. Такођер ,  посебном  формом  ове 

интермедијалности сматрају се они текстови у којима се читатељ у тексту експлиците 

ословљава као гледатељ филма, као што је случај с приповједним текстом Владимира 

Набокова Асистент продукције (The Assistant Producer), у којем се већ у уводним ријечима 

налази ословљавање читатеља, у њему се описују хисторијске догодовштине сличне 

лошем филму.

Бројни су сувремени романи који тематизирају и инсценирају филмског ствараоца и 

филмског гледатеља, ова комбинација укључује: (1) филмског ствараоца и филмског 

гледатеља у једном протагонисти, или се (2) стварање и гледање филма реализира кроз 

двије или више различитих романескних фигура. Гледање филма се дешава или у кину 

(нпр. Холивуд Чарлса Буковског (Charles Bukowski), или у простору за приказивање 

продукције (нпр. Ишервудов/Isherwoodov Prater Violet, 1984), и гледање филма је дио 

радње романа и служи карактеризацији ликова.

Филм и религија, слично роману Д. Лоџа, права је тема романа Џона Апдајка ( John 

Updike) In the Beauty of the Lilies  (1996) у којем је свим члановима породице Вилмот 

заједничко то да се свака генерација суочава с новим 

проблемом спиритуалне чежње.

У уводном дијелу романа Апдајк показује везу између 

религије и филма, протагонисти с временом губе вјеру 

постајући филмским гледатељима, они имитирају 

понашање својих филмских узора, осим преузимања 

псеудонима, они се подвргавају естетској кирургији или 

операцији љепоте те постају филмском звијездом поред 

Кларка Гебла (Clark Gable) и Гарија Купера (Gary 

Cooper).Фиксирањем на филмске звијезде за Алму/Еси 

значи да је нашла замјену за религију. Кад је упознала 

звијезде, спознала је да живот филмске звијезде постоји 

иза лијепог привида холивудског свијета, успијева јој 

искорачити из малограђанског миљеа, у Холивуду 

постаје „светом статуом“ без осјећаја, а након успјеха 

настаје дуга фаза без великих улога, пошто телевизија 

тих година потискује кино. У четвртом дијелу догађа се 
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себе у форми унутрашњег монолога, а само код првог испричаног филма Људи-мачке 

постоји усаглашеност између наслова и садржаја испричаног филма и истоименог 

постојећег филма Cat People (Жак Турнер/Jacques Tourner/, 1942), док у пет осталих 

испричаних филмова Молина или не наводи наслов (трећи, четврти и шести испричани 

филм), или наведени наслов не указује на стварно егзистирајући филм (други и пети 

испричани филм).

На основу првог испричаног филма може се закључити о функцији испричаних 

филмова за роман, о томе да они служе карактеризацији оба протагониста Молине и 

Валентина, код испричаних филмова ријеч је о међуљудским односима, што се огледа и 

у промјени односа између њих двојице. Причом Човјек-мачка Пуиг ствара експозицију 

свог романа, јер фигуре испричаног филма нуде обојици протагониста експлицитни 

образац за идентификацију –несретна али атрактивна Ирена постаје идентификацијска 

фигура за Молину, Валентин види у колегици Оливери своју рану партнерицу Марту, док 

самог себе види у улози психијатра.

Ако успоредимо у Пољупцу жене-паука испричани филм Људи-мачке са егзистирајућим 

филмом, онда пада у очи да Молинина прича мијења детаље филма, па овим 

умјетничким проседеом Пуиг фигури Молини додјељује више аутентичности, пошто се 

ова литерарна фигура више не сјећа детаља филма. Молина као приповједач више је 

свјестан тога, да је усмено испричаном филму својствен један специфичан начин 

приповиједања, због чега његова одступања од стварно егистирајућег филма доводе до 

свјесних промјена.

Једине разлике између испричаног и егзистирајућег филма су објашњиве карактером 

Молине: за њега је жена-мачка Ирена тип жене коју види у својим сновима те је због тога 

исцрпно описује, нпр. вањска појавна слика и љепота безимене жене нема свог 

еквивалента у стварно постојећем филму. За Молинино саморазумијевање од посебног 

је значења крај филма: Ирена на крају мора умријети као трагична фигура, њој није 

допуштена срећа у односу са њеним мужем. Свим испричаним филмовима, осим петог, 

заједничко је повезивање љубави и смрти, у центру сваког филма је лик жене спремне да 

се жртвује због љубави.

Молинину смрт на крају романа могуће је објаснити у свјетлу филмских прича: потпуно 

неполитички филмски приповједач Молина свјесно одабире судбину по узору на своје 

филмске јунакиње и умире због љубави: четврти испричани филм је Молинин уступак 

Валентиновим потребама о којима нагађа. У средишту испричаног филма је млади 

богати баштиник који постаје герилац, назнака идентификације Валентина, чиме је 

Молина направио добар избор, јер се Валентинова прича наставља у његову сну.

Груба систематизација романескних текстова који тематизирају било стварно постојеће, 

било фиктивне као и мијешане форме филмова, не обухвата један број приповједних 

текстова, па су они у некој врсти опозиције према њој. Код ових посебних форми текста 

фигура романа није гледатељ филма, него је у питању културна позадина назначена за 

вријеме процеса читања: филмско знање реципијената аутор романа свијесно 

активира. Приликом читања евоцирају се опћепознате филмске слике кроз садржај 

текста. Примјер за овај поступак је приповједни текст Роберта Кувера (Robert Coover) A 

Night at the Movies, Or, You Must Remember This (1987), збирка текстова позната под ознаком 

f i c t i o n s /фикције/, (не роман/ n o v e l/ ), у којој само први текст представља експлиците 

декор филмске приче, премда се и код осталих текстова збирке може једнозначно 

говорити о модифицираним филмским цитатима, а кроз паратекстуалне сигнале се 

успоставља однос према филму и у збирци као цјелини.

Наслов ових Куверових фикција представља системску референцију на кино опћенито, 

док се кроз цитат “You must remember this“, ради о појединачној референцији према 

одређеном филму Казабланка (1942). Функција игре са филмским сликама и филмским 

цитатима у текстовима је литерарно сучељавање са одређеним иконама класичног 

холивудског филма, односно обрада одређених филмских жанрова и њихових 

конвенција.

Сљедећи примјер за игру са филмским знањем из Куверова стваралаштва је роман 

Утваре града (Ghost Town, 1998) у којем аутор вестерн деконструира кроз претурање, 

заокретање и надвисивање, а у центру ове компилације бајке о Dивљем западу и хорора 

о лутању јеste јунак против своје воље. И овдје Кувер ради са филмским цитатима и 

мотивима вестерна, што доводи до успјешног укрштања маријачи-филма и итало-

вестерна (mariachi film и italo-western).

Текстови што активирају и укључују филмско знање читатељства користе углавном 

поступак симулације филмског помоћу литерарних средстава и тиме спадају у 

интермедијално усмјерено проучавање. Такођер ,  посебном  формом  ове 

интермедијалности сматрају се они текстови у којима се читатељ у тексту експлиците 

ословљава као гледатељ филма, као што је случај с приповједним текстом Владимира 

Набокова Асистент продукције (The Assistant Producer), у којем се већ у уводним ријечима 

налази ословљавање читатеља, у њему се описују хисторијске догодовштине сличне 

лошем филму.

Бројни су сувремени романи који тематизирају и инсценирају филмског ствараоца и 

филмског гледатеља, ова комбинација укључује: (1) филмског ствараоца и филмског 

гледатеља у једном протагонисти, или се (2) стварање и гледање филма реализира кроз 

двије или више различитих романескних фигура. Гледање филма се дешава или у кину 

(нпр. Холивуд Чарлса Буковског (Charles Bukowski), или у простору за приказивање 

продукције (нпр. Ишервудов/Isherwoodov Prater Violet, 1984), и гледање филма је дио 

радње романа и служи карактеризацији ликова.

Филм и религија, слично роману Д. Лоџа, права је тема романа Џона Апдајка ( John 

Updike) In the Beauty of the Lilies  (1996) у којем је свим члановима породице Вилмот 

заједничко то да се свака генерација суочава с новим 

проблемом спиритуалне чежње.

У уводном дијелу романа Апдајк показује везу између 

религије и филма, протагонисти с временом губе вјеру 

постајући филмским гледатељима, они имитирају 

понашање својих филмских узора, осим преузимања 

псеудонима, они се подвргавају естетској кирургији или 

операцији љепоте те постају филмском звијездом поред 

Кларка Гебла (Clark Gable) и Гарија Купера (Gary 

Cooper).Фиксирањем на филмске звијезде за Алму/Еси 

значи да је нашла замјену за религију. Кад је упознала 

звијезде, спознала је да живот филмске звијезде постоји 

иза лијепог привида холивудског свијета, успијева јој 

искорачити из малограђанског миљеа, у Холивуду 

постаје „светом статуом“ без осјећаја, а након успјеха 

настаје дуга фаза без великих улога, пошто телевизија 

тих година потискује кино. У четвртом дијелу догађа се 
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повратак религији, која није позитивно приказана: Алмин син Кларк, након живота без 

емоција, тражи у Холивуду прибјежиште код Џеси Смит ( Jessie Smith) и њене 

апокалиптичке интерпретације Библије. Упознавши живот филмских звијезда у 

Холивуду, Апдајкова протагонистица постаје „светом статуом“ без осјећаја.

Кад је ријеч о приповједним стратегијама испричаних или стварно постојећих филмова, 

може се констатирати да приповједач у ријетким случајевима описује понашање 

камере (дистанца, перспектива, кретање) или употријебљене монтажне поступке, а 

тежиште се ставља у испричаним филмовима на разину приказивања при чему се 

препричавају радње, фрагменти дијалога, мимика и гестика фигура или описи мјеста 

радње и времена радње. Код укључивања филма у роман ради се само секундарно о 

медијалном феномену, примарна је код испричаног филма форма унутрашњег текста, 

који се може проучавати у свом садржајном и структуралном односу према оквирном 

тексту  уз  примјену поузданих и прокушаних 

к њ и же в н о н а у ч н и х  м е то д а .  П р и  то м е  в а ж н о 

структурално питање тиче се удјела испричаног филма 

у цјеловитости текста – да ли је употреба испричаних 

филмова обиљежје текста што се опетовано понавља, 

или се само у малом броју случајева филм приповиједа 

на централним мјестима текста романа (почетак, крај)? 

Код испричаног филма са унутрашњим текстом треба 

истражити првенствено његову тематску релацију 

према тексту као цјелини.

Посебно питање везано за употребу испричаног филма 

у роману тиче се функције и значења филмске звијезде 

за идентификацију и социјализацију филмског 

гледатеља, па се у оквиру тзв. Студија филмских звијезда 

(Star Studies) о слици звијезде у глави проматрача 

расправља са стајалишта субјективних фактора 

рецепције. Тако се америчка теоретичарка медија Лора 

Мулви (Laura Mulvey) у својој књизи Visual and Other 

Pleasures (1989) бави сликом жена и њеном функцијом у фикционалном филму, полазећи 

од тога да се визуално задовољство за мушког филмског гледатеља може остварити на 

два начина: “ The first, skopophilic, arises from pleasure in using another person as an object 

of sensual stimulation through sight. The second, developed through narcissism and the 

constitution of the ego, comes from identification with the image seen“(стр. 18). За разлику 

од ње, Џеки Стејси ( Jackie Stacey) у хрестоматији Stardom. Industry of Desire (Лондон, 1991) у 

свом проучавању понашања женског гледатеља слиједи појам идентификације и у 

подручју Филмских студија (Film Studies) налази дефиницију, која је блиска литерарној 

традицији („sympathising or engaging with a character“). Ове, као и бројни други 

проучаватељи рецепције филмске звијезде у роману, ауторице сматрају да су 

гледатељице у холивудском кину изложене, “ dominant cultural representations“, па из 

приказаног дјеловања идентификације у романима настаје каталог форми 

појављивања идентификације, при чему Стејси прави разлику између, “ cinematic 

fantasies of identification“ и “ extra-cinematic practices of identification“.

Важан проблем везан за фикционалне филмове у роману повезан је с дојмом о 

реалности и с губитком значења времена и простора. У књижевности може доћи до 

надомјештавања прича основним филмским причама, па функцију абимизације, која је 

честа у причама о сновима у роману, може да испуни филмска прича: из абимизације 

сна настаје абимизација филма, и обоје служе испреплетености (дјело у дјелу) и 

одражавању. То значи да гледање филма у роману може довести до губитка осјећаја за 

реалност, али у својој просудби ове опасности многа су дјела амбивалентна, тако Дејвид 

Лоџ заступа негативно и позитивно виђење филма, знатан број сувремених романа 

показује метафизичку чежњу својих протагониста у вези са филмом.

До сада је било ријечи о неколико типова фикционалног и стварно постојећег филма у 

роману, а наредна два примјера треба да баце свјетло на тип (а): романа у којем 

протагонистица гледатеља филма постаје стваралац филма, те тип (б): романа гдје један 

поред другог наступају протагонисти као гледатељи и ствараоци филма.

У први тип романа спада роман америчке ауторице Џојс Керол Оуз ( Joyce Carol Oates) 

Плавуша (Blonde, 2000) у којем се ради о животу холивудске глумице Мерлин Монро и 

слици о њој у медијима. Овдје није ријеч о биографији глимице, него роман представља 

мјешавину факата јавне перцепције и фиктивних пасажа са сврхом да се оцрта портрет 

жене Норме Џин Бекер (Norma Jean Baker) иза фасаде умјетничке фигуре Мерилин 

Монро. Дакле, ауторица тематизира унутрашњи живот жене и окружење, које је од ње 

створило икону како Холивуда, тако и америчког друштва.

Премда роман избором тема и мотива стоји у традицији холивудског романа, он у 

важним сегментима одступа од обрасца овог жанра и експриментира са стилистичким и 

структуралним обиљежјима овог типа романа. Рашчлањен је у крупне хронолошке 

цјелине и бави се једном фазом у животу главне фигуре (Дјетињство, 1932–1938, 

Дјевојаштво, 1942–1947), а унутар ових блокова није увијек присутна хронологија 

догађаја. У поглављ“Pješčani grad“ (City of Sand ради се о трауматској сцени из заједничког 

живота мајке и кћерке, премда је дијете у претходном поглављу „Купка“ (The Bath) још код 

баке, и тек за трајања радње у овом поглављу објашњава се, у исцрпном осврту, да је 

бака Норме Џин , код које је она живјела до осме године, у међувремену умрла.

Једно од најуочљивијих обиљежја овог романа је вишегласје, које ауторица означава 

као, „posmrtna naracija subjekta“(posthumous narration by of subject), то јест протагонисти 

приповиједају о свом властитом животу, при чему се њихов приповједни глас мијења 

како они старе. У претпричи романа описује се Норма Џин као гледатељица филма, јер је 

њена мајка Гледиз до њене шесте године још радила у филмској индустрији, и приказана 

је као несретна жена обољела на нервима, те је као таква имала одлучујући утицај на 

развој карактера своје кћерке. Она је била одушевљена лириком и сама покушавала 

писати лирску поезију и љубав за лириком потицала је мајчину глад за апокалиптичним 

(Временска машина, Врли нови свијет), што је утицало на то, да су њене промјене 

расположења често биле изван контроле. Њена околина увијек је била свјесна њеног 

лудила – Норма Џин није ишла у школу и знатан дио времена је проводила у стану и 

Гледиз је у свом лудилу сумњичила све људе у својој околини и није долазила у контакт са 

познаницима и сусједима.

Кад је мајка једног дана Норму хтјела полити врелом куханом водом, сусједи су притекли 

у помоћ, она је завршила у санаторију, а Норма Џин имала је властито објашњење за 

несрећу своје мајке: “ Your punishment if you're a woman. Not loved enough.“ Гледиз је у 

својој кћерци видјела могућност да она преокрене њен животни сан да направи 

успјешну филмску каријеру, и избор имена указује на то: Норма према Норма Талмеџ, 

Џин према Џин Харлоу. Једини лични поклон који је од мајке Норма добила јесте лутка, 

која јој је трајно лебдјела пред очима као клише плаве женствености у 

персонализираној форми: црвене напућене усне, стакласте плаве очи.

Док је била бољег душевног здравља, Гледиз је Норму недјељом водила изван града да 
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повратак религији, која није позитивно приказана: Алмин син Кларк, након живота без 

емоција, тражи у Холивуду прибјежиште код Џеси Смит ( Jessie Smith) и њене 

апокалиптичке интерпретације Библије. Упознавши живот филмских звијезда у 

Холивуду, Апдајкова протагонистица постаје „светом статуом“ без осјећаја.

Кад је ријеч о приповједним стратегијама испричаних или стварно постојећих филмова, 

може се констатирати да приповједач у ријетким случајевима описује понашање 

камере (дистанца, перспектива, кретање) или употријебљене монтажне поступке, а 

тежиште се ставља у испричаним филмовима на разину приказивања при чему се 

препричавају радње, фрагменти дијалога, мимика и гестика фигура или описи мјеста 

радње и времена радње. Код укључивања филма у роман ради се само секундарно о 

медијалном феномену, примарна је код испричаног филма форма унутрашњег текста, 

који се може проучавати у свом садржајном и структуралном односу према оквирном 

тексту  уз  примјену поузданих и прокушаних 

к њ и же в н о н а у ч н и х  м е то д а .  П р и  то м е  в а ж н о 

структурално питање тиче се удјела испричаног филма 

у цјеловитости текста – да ли је употреба испричаних 

филмова обиљежје текста што се опетовано понавља, 

или се само у малом броју случајева филм приповиједа 

на централним мјестима текста романа (почетак, крај)? 

Код испричаног филма са унутрашњим текстом треба 

истражити првенствено његову тематску релацију 

према тексту као цјелини.

Посебно питање везано за употребу испричаног филма 

у роману тиче се функције и значења филмске звијезде 

за идентификацију и социјализацију филмског 

гледатеља, па се у оквиру тзв. Студија филмских звијезда 

(Star Studies) о слици звијезде у глави проматрача 

расправља са стајалишта субјективних фактора 

рецепције. Тако се америчка теоретичарка медија Лора 

Мулви (Laura Mulvey) у својој књизи Visual and Other 

Pleasures (1989) бави сликом жена и њеном функцијом у фикционалном филму, полазећи 

од тога да се визуално задовољство за мушког филмског гледатеља може остварити на 

два начина: “ The first, skopophilic, arises from pleasure in using another person as an object 

of sensual stimulation through sight. The second, developed through narcissism and the 

constitution of the ego, comes from identification with the image seen“(стр. 18). За разлику 

од ње, Џеки Стејси ( Jackie Stacey) у хрестоматији Stardom. Industry of Desire (Лондон, 1991) у 

свом проучавању понашања женског гледатеља слиједи појам идентификације и у 

подручју Филмских студија (Film Studies) налази дефиницију, која је блиска литерарној 

традицији („sympathising or engaging with a character“). Ове, као и бројни други 

проучаватељи рецепције филмске звијезде у роману, ауторице сматрају да су 

гледатељице у холивудском кину изложене, “ dominant cultural representations“, па из 

приказаног дјеловања идентификације у романима настаје каталог форми 

појављивања идентификације, при чему Стејси прави разлику између, “ cinematic 

fantasies of identification“ и “ extra-cinematic practices of identification“.

Важан проблем везан за фикционалне филмове у роману повезан је с дојмом о 

реалности и с губитком значења времена и простора. У књижевности може доћи до 

надомјештавања прича основним филмским причама, па функцију абимизације, која је 

честа у причама о сновима у роману, може да испуни филмска прича: из абимизације 

сна настаје абимизација филма, и обоје служе испреплетености (дјело у дјелу) и 

одражавању. То значи да гледање филма у роману може довести до губитка осјећаја за 

реалност, али у својој просудби ове опасности многа су дјела амбивалентна, тако Дејвид 

Лоџ заступа негативно и позитивно виђење филма, знатан број сувремених романа 

показује метафизичку чежњу својих протагониста у вези са филмом.

До сада је било ријечи о неколико типова фикционалног и стварно постојећег филма у 

роману, а наредна два примјера треба да баце свјетло на тип (а): романа у којем 

протагонистица гледатеља филма постаје стваралац филма, те тип (б): романа гдје један 

поред другог наступају протагонисти као гледатељи и ствараоци филма.

У први тип романа спада роман америчке ауторице Џојс Керол Оуз ( Joyce Carol Oates) 

Плавуша (Blonde, 2000) у којем се ради о животу холивудске глумице Мерлин Монро и 

слици о њој у медијима. Овдје није ријеч о биографији глимице, него роман представља 

мјешавину факата јавне перцепције и фиктивних пасажа са сврхом да се оцрта портрет 

жене Норме Џин Бекер (Norma Jean Baker) иза фасаде умјетничке фигуре Мерилин 

Монро. Дакле, ауторица тематизира унутрашњи живот жене и окружење, које је од ње 

створило икону како Холивуда, тако и америчког друштва.

Премда роман избором тема и мотива стоји у традицији холивудског романа, он у 

важним сегментима одступа од обрасца овог жанра и експриментира са стилистичким и 

структуралним обиљежјима овог типа романа. Рашчлањен је у крупне хронолошке 

цјелине и бави се једном фазом у животу главне фигуре (Дјетињство, 1932–1938, 

Дјевојаштво, 1942–1947), а унутар ових блокова није увијек присутна хронологија 

догађаја. У поглављ“Pješčani grad“ (City of Sand ради се о трауматској сцени из заједничког 

живота мајке и кћерке, премда је дијете у претходном поглављу „Купка“ (The Bath) још код 

баке, и тек за трајања радње у овом поглављу објашњава се, у исцрпном осврту, да је 

бака Норме Џин , код које је она живјела до осме године, у међувремену умрла.

Једно од најуочљивијих обиљежја овог романа је вишегласје, које ауторица означава 

као, „posmrtna naracija subjekta“(posthumous narration by of subject), то јест протагонисти 

приповиједају о свом властитом животу, при чему се њихов приповједни глас мијења 

како они старе. У претпричи романа описује се Норма Џин као гледатељица филма, јер је 

њена мајка Гледиз до њене шесте године још радила у филмској индустрији, и приказана 

је као несретна жена обољела на нервима, те је као таква имала одлучујући утицај на 

развој карактера своје кћерке. Она је била одушевљена лириком и сама покушавала 

писати лирску поезију и љубав за лириком потицала је мајчину глад за апокалиптичним 

(Временска машина, Врли нови свијет), што је утицало на то, да су њене промјене 

расположења често биле изван контроле. Њена околина увијек је била свјесна њеног 

лудила – Норма Џин није ишла у школу и знатан дио времена је проводила у стану и 

Гледиз је у свом лудилу сумњичила све људе у својој околини и није долазила у контакт са 

познаницима и сусједима.

Кад је мајка једног дана Норму хтјела полити врелом куханом водом, сусједи су притекли 

у помоћ, она је завршила у санаторију, а Норма Џин имала је властито објашњење за 

несрећу своје мајке: “ Your punishment if you're a woman. Not loved enough.“ Гледиз је у 

својој кћерци видјела могућност да она преокрене њен животни сан да направи 

успјешну филмску каријеру, и избор имена указује на то: Норма према Норма Талмеџ, 

Џин према Џин Харлоу. Једини лични поклон који је од мајке Норма добила јесте лутка, 

која јој је трајно лебдјела пред очима као клише плаве женствености у 

персонализираној форми: црвене напућене усне, стакласте плаве очи.

Док је била бољег душевног здравља, Гледиз је Норму недјељом водила изван града да 
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гледају виле филмских звијезда, за њу су то били бајковни предјели и ова ходочашћа у 

Холивуд су јој остала у трајном сјећању. За њу су идеали мушкарца и жене филмски 

обиљежени, женске и мушке филмске звијезде увијек су само варијације бајковних 

прича Dark Prince i Princess она сања са фигурама на платну и истовремено сања о томе, 

да постане једна од њих. Њен најважнији мушки лик је њен отац којег никад није 

упознала, али је дознала да је био глумац, а за шести рођендан мајка јој показује 

фотографију њеног оца који је сличан Клерку Геблу; она у властитим мислима оживљава 

тренутак кад ће упознати оца. Одлучујућом фигуром у њену животу постаје Dark Prince, 

вјерује да јунак на платну може бити њен одсутни отац о којем сања.

Родна слика Норме Џин у компримираној форми је садржана у бајковном сну о 

избављењу – малој дјевојчици која доспијева у врт опасан зидом висине куће, иза овог 

зида владају рајска стања, али дјевојчици није допуштено да уђе у врт. Лик „lijepe.čestite 

kume“( Fair Godmother показujе јој могућност доспијећа у врт, она мора проћи поред 

мушког стражара на вратима, који је ружни стари патуљак са жабљом кожом. Након што 

је ушла у рај, патуљак се преображава у принца и “ never will you be a lonely, unhappy little 

girl again“. Јасно је да Џинина искуства са мушкарцима слиједе дати образац, она настоји 

оправдати очекивања мушкараца како би остварила своја задовољства и њена искуства 

из Холивуда потврђују њене клишеизиране, филмом обиљежене слике о мушкарцима, а 

њен сан о избављењу додатно потиче њен успон у филмско друштво.

Норма Џин већ је рано научила да својом вањштином фасцинира, нарочито мушкарце, 

па је као дијете била жртвом мушке жудње учитеља клавира, неуспјешног енглеског 

глумца у Холивуду. Због своје тјелесне конституције већ у дванаестој години је људи из 

њене околине сексуализирају, а у кући њених усвојитеља није презала да излази с много 

мушкараца, али никад није одустајала од својих начела, да своје понашање према њима 

усклади са холивудским филмовима.

Њена искуства са мушкарцима из овог времена у роману Плавуша су показана из 

перспективе двају мушкараца, један од њих је детектив Вајдy (Widdoe) који је 

фасциниран Нормом препознавши у њој мјешавину дјетиње невиности и женске 

тјелесности – она је дијете у тијелу жене. Први пут се удаје са шеснаест година, њен муж 

Баки (Bucky) тражи жену за пријатеље (“Sexy like Rita Hayworth. But a girl you'd want to 

marry like Jeanette McDonald“), његово понашање означава двоструки морал његова 

времена. Она вјерује у своју срећу и не одступа од својих увјерења, да жене требају 

мушког избавитеља. Након једног посјета кину, Баки открива својој жени да жели ићи у 

рат, а под утицајем пропаганде у медијима, новинама и кинофилмовима он жели 

постати јунак из медија. Док јој је муж у рату, она постаје ратни профитер и вјерује да 

само у ратним временима жена може постати свјесна саме себе.

У овом тренутку Dark Prince  U лику фотографа Ота Оуза (Otto Oese) ступа у њен живот, 

наговара је да ради као пинап-фотомодел (слика лијепе жене која се причврсти на зид) и 

захваљујући његовима фотографијама, она постаје познато лице. Захваљујући овом 

послу, она чини прве измјене на својој вањштини: на коси, шминки, ставу, одијевању: 

Нормино частољубље води је преко рада као модела коначно у Холивуд.

Роман Џој Керол Оуз Плавуша стоји у традицији других холивудских романа, у њему 

фигуре представљају типове као у другим холивудским романима: агенте, продуценте, 

режисере без особених карактерних црта. Заједничко свим овим фигурама је 

бескрупулозно стремљење према моћи и новцу. Норма живи у доминантно мушком 

друштву гдје је сексуалност средство за постизање циља. Ауторица показује да 

мушкарци једнаки модерном Пигмалиону у Холивуду, који вјештачке жене као Мерилин 

Монро користе за задовољење својих властитих потреба,а, премда су жене као Норма 

Џин у Холивуду обликоване као лутке, код којих је 

тјелесност једино занимљиво гледиште за проматрача, 

и премда мушко друштво Холивуда ове лутке, које су 

сами створили, користи за властите егоистичке циљеве, 

ипак посто ји  двоструки морал у  америчком 

микрокосмосу, које женама као што је Норма, стављају 

границе.

У карактеризацији холивудског друштва ауторица 

посеже за ситуацијама класичног холивудског романа 

показујући протагонисте на филмским премијерама, 

филмским партијима и на филмском сету. Снови Норме 

Џин никад нису индивидуални и независни од публике 

и њеног укуса, она не преузима из холивудског романа 

улогу кућанице и мајке, типичну за жене њихове доби, 

али ни умјетничку фигуру Мерилин која функционира 

само сукладно мушким очекивањима – она игра такву 

улогу, јер је публика такву обожава. На овај начин 

роман обрађује класичне теме холивудског романа, а 

теоретичар медија Јонас Спац ( Jonas Spatz) у својој књизи Hollywood in Fiction  (1969) 

констатира, да Оуз тематизира антиинтелектуализам Холивуда.

Уз употребу појмова promiseland (обећана земља) и wasteland (пуста земља) Џона Париса 

Спрингера ( John Paris Springer: Hollywood Fictions. The Dream Factory in American Popular 

Literature, 2000) Норма Џин је већ од дјетињства у својим сновима усмјерена према 

обећаној земљи, док многе друге централне фигуре холивудског романа брзо од 

обећане прелазе у пусту земљу. Њени промашени односи док је била у Холивуду мање су 

продукт холивудске околине, а више су утемељени у њеном дјетињству. Попут своје 

мајке и она је пасионирани гледатељ филмова, што резултира првом љубавном везом са 

сином њеног омиљеног филмског јунака, она вјерује да ће је мушкарци спасити, због 

чега она тражи близину чувених и моћних мушкараца, било да су то “The EU-Athlete“, 

било пак “The Playwright“ или, на крају, живот са „The President“: она настоји остварити 

амерички сан о “freedom, individualism, success“, али у томе не успијева, јер њој у 

Холивуду није допуштено да оствари своју улогу као Мерлин Монро.

Тиме што Оуз са Мерлин Монро показује само један дио личности Норме Џин, она 

посеже изнова за темом из холивудског романа, темом конфликта између умјетности и 

комерцијалности, њена јунакиња не глуми због новца, он чезне за популарношћу код 

шире публике, која с презиром одбија њене умјетнички захтјевне филмове. Надилазећи 

трагичну судбину Норме Џин као Мерлин Монро, ауторица у свом роману Плавуша 

деконструира и демонтира систематски мушке идоле америчког друштва оних година, 

што се на драстичан начин испољава у ставу америчког предсједника о М. Монрое, она 

је за њега, “Female meat, to be delivered“(„Plavuša“, стр. 703).

Списатељица Џојс Керол Оуз у свом роману Плавуша показује, дакле, развој Норме Џин 

од филмске гледатељице у филмског ствараоца Мерлин Монро, обједињујући на тај 

начин роман о гледању филма са романом о филмској индустрији, а иако темом сличи 

класичном холивудском роману, избором перспектива приповиједања од њег се битно 

разликује.

Главни протагонист романа Књига илузија (2002) америчког писца Пола Остера (Paul 

Auster), Дејвид Цимер изгубивши жену и дијете у паду авиона, изгубио је вољу за 

животом, запада у депресију те размишља о самоубиству. Из дана у дан му је бивало све 
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гледају виле филмских звијезда, за њу су то били бајковни предјели и ова ходочашћа у 

Холивуд су јој остала у трајном сјећању. За њу су идеали мушкарца и жене филмски 

обиљежени, женске и мушке филмске звијезде увијек су само варијације бајковних 

прича Dark Prince i Princess она сања са фигурама на платну и истовремено сања о томе, 

да постане једна од њих. Њен најважнији мушки лик је њен отац којег никад није 

упознала, али је дознала да је био глумац, а за шести рођендан мајка јој показује 

фотографију њеног оца који је сличан Клерку Геблу; она у властитим мислима оживљава 

тренутак кад ће упознати оца. Одлучујућом фигуром у њену животу постаје Dark Prince, 

вјерује да јунак на платну може бити њен одсутни отац о којем сања.

Родна слика Норме Џин у компримираној форми је садржана у бајковном сну о 

избављењу – малој дјевојчици која доспијева у врт опасан зидом висине куће, иза овог 

зида владају рајска стања, али дјевојчици није допуштено да уђе у врт. Лик „lijepe.čestite 

kume“( Fair Godmother показujе јој могућност доспијећа у врт, она мора проћи поред 

мушког стражара на вратима, који је ружни стари патуљак са жабљом кожом. Након што 

је ушла у рај, патуљак се преображава у принца и “ never will you be a lonely, unhappy little 

girl again“. Јасно је да Џинина искуства са мушкарцима слиједе дати образац, она настоји 

оправдати очекивања мушкараца како би остварила своја задовољства и њена искуства 

из Холивуда потврђују њене клишеизиране, филмом обиљежене слике о мушкарцима, а 

њен сан о избављењу додатно потиче њен успон у филмско друштво.

Норма Џин већ је рано научила да својом вањштином фасцинира, нарочито мушкарце, 

па је као дијете била жртвом мушке жудње учитеља клавира, неуспјешног енглеског 

глумца у Холивуду. Због своје тјелесне конституције већ у дванаестој години је људи из 

њене околине сексуализирају, а у кући њених усвојитеља није презала да излази с много 

мушкараца, али никад није одустајала од својих начела, да своје понашање према њима 

усклади са холивудским филмовима.

Њена искуства са мушкарцима из овог времена у роману Плавуша су показана из 

перспективе двају мушкараца, један од њих је детектив Вајдy (Widdoe) који је 

фасциниран Нормом препознавши у њој мјешавину дјетиње невиности и женске 

тјелесности – она је дијете у тијелу жене. Први пут се удаје са шеснаест година, њен муж 

Баки (Bucky) тражи жену за пријатеље (“Sexy like Rita Hayworth. But a girl you'd want to 

marry like Jeanette McDonald“), његово понашање означава двоструки морал његова 

времена. Она вјерује у своју срећу и не одступа од својих увјерења, да жене требају 

мушког избавитеља. Након једног посјета кину, Баки открива својој жени да жели ићи у 

рат, а под утицајем пропаганде у медијима, новинама и кинофилмовима он жели 

постати јунак из медија. Док јој је муж у рату, она постаје ратни профитер и вјерује да 

само у ратним временима жена може постати свјесна саме себе.

У овом тренутку Dark Prince  U лику фотографа Ота Оуза (Otto Oese) ступа у њен живот, 

наговара је да ради као пинап-фотомодел (слика лијепе жене која се причврсти на зид) и 

захваљујући његовима фотографијама, она постаје познато лице. Захваљујући овом 

послу, она чини прве измјене на својој вањштини: на коси, шминки, ставу, одијевању: 

Нормино частољубље води је преко рада као модела коначно у Холивуд.

Роман Џој Керол Оуз Плавуша стоји у традицији других холивудских романа, у њему 

фигуре представљају типове као у другим холивудским романима: агенте, продуценте, 

режисере без особених карактерних црта. Заједничко свим овим фигурама је 

бескрупулозно стремљење према моћи и новцу. Норма живи у доминантно мушком 

друштву гдје је сексуалност средство за постизање циља. Ауторица показује да 

мушкарци једнаки модерном Пигмалиону у Холивуду, који вјештачке жене као Мерилин 

Монро користе за задовољење својих властитих потреба,а, премда су жене као Норма 

Џин у Холивуду обликоване као лутке, код којих је 

тјелесност једино занимљиво гледиште за проматрача, 

и премда мушко друштво Холивуда ове лутке, које су 

сами створили, користи за властите егоистичке циљеве, 

ипак посто ји  двоструки морал у  америчком 

микрокосмосу, које женама као што је Норма, стављају 

границе.

У карактеризацији холивудског друштва ауторица 

посеже за ситуацијама класичног холивудског романа 

показујући протагонисте на филмским премијерама, 

филмским партијима и на филмском сету. Снови Норме 

Џин никад нису индивидуални и независни од публике 

и њеног укуса, она не преузима из холивудског романа 

улогу кућанице и мајке, типичну за жене њихове доби, 

али ни умјетничку фигуру Мерилин која функционира 

само сукладно мушким очекивањима – она игра такву 

улогу, јер је публика такву обожава. На овај начин 

роман обрађује класичне теме холивудског романа, а 

теоретичар медија Јонас Спац ( Jonas Spatz) у својој књизи Hollywood in Fiction  (1969) 

констатира, да Оуз тематизира антиинтелектуализам Холивуда.

Уз употребу појмова promiseland (обећана земља) и wasteland (пуста земља) Џона Париса 

Спрингера ( John Paris Springer: Hollywood Fictions. The Dream Factory in American Popular 

Literature, 2000) Норма Џин је већ од дјетињства у својим сновима усмјерена према 

обећаној земљи, док многе друге централне фигуре холивудског романа брзо од 

обећане прелазе у пусту земљу. Њени промашени односи док је била у Холивуду мање су 

продукт холивудске околине, а више су утемељени у њеном дјетињству. Попут своје 

мајке и она је пасионирани гледатељ филмова, што резултира првом љубавном везом са 

сином њеног омиљеног филмског јунака, она вјерује да ће је мушкарци спасити, због 

чега она тражи близину чувених и моћних мушкараца, било да су то “The EU-Athlete“, 

било пак “The Playwright“ или, на крају, живот са „The President“: она настоји остварити 

амерички сан о “freedom, individualism, success“, али у томе не успијева, јер њој у 

Холивуду није допуштено да оствари своју улогу као Мерлин Монро.

Тиме што Оуз са Мерлин Монро показује само један дио личности Норме Џин, она 

посеже изнова за темом из холивудског романа, темом конфликта између умјетности и 

комерцијалности, њена јунакиња не глуми због новца, он чезне за популарношћу код 

шире публике, која с презиром одбија њене умјетнички захтјевне филмове. Надилазећи 

трагичну судбину Норме Џин као Мерлин Монро, ауторица у свом роману Плавуша 

деконструира и демонтира систематски мушке идоле америчког друштва оних година, 

што се на драстичан начин испољава у ставу америчког предсједника о М. Монрое, она 

је за њега, “Female meat, to be delivered“(„Plavuša“, стр. 703).

Списатељица Џојс Керол Оуз у свом роману Плавуша показује, дакле, развој Норме Џин 

од филмске гледатељице у филмског ствараоца Мерлин Монро, обједињујући на тај 

начин роман о гледању филма са романом о филмској индустрији, а иако темом сличи 

класичном холивудском роману, избором перспектива приповиједања од њег се битно 

разликује.

Главни протагонист романа Књига илузија (2002) америчког писца Пола Остера (Paul 

Auster), Дејвид Цимер изгубивши жену и дијете у паду авиона, изгубио је вољу за 

животом, запада у депресију те размишља о самоубиству. Из дана у дан му је бивало све 
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горе и горе, док једне вечери није видио филмску репортажу о комичару нијемог филма 

у којем је приказан исјечак из кратког филма о Хектору Ману, звијезди фиктивног 

нијемог филма двадесетих година прошлог стољећа, који је готово пао у заборав. 

Фасцинира га личност Мана, који је након неколико филмова под необјашњивим 

околностима нетрагом нестао, те одлучује истражити филмове овога филмског 

ствараоца. У томе види и пригоду да се одмакне од своје личне ситуације и посјећује 

филмске музеје у Европи и САД-у како би оно неколико егземплара, за које се сматра да 

су загубљени, истражио и, одвојен од вањског свијета, резултате свог проучавања 

преточио у књигу Свијет тишине Хектора Мана.

Након што је окончао рад на својој књизи о филму, Цимер се повлачи у своју забитну 

кућу у брдима Вермонта, тежећи и даље за одвојеношћу и самоћом. Сусрет са старим 

пријатељима учвршћује га у увјерењу да му је њихов свијет постао стран и туђ, одаје се 

алкохолу и под дејством алкохола старим познаницима прави сцену, раскидајући на тај 

начин посве контакт с људима из своје прошлости. У оваквој ситуацији затиче га писмо 

извјесне Фриде Спелинг, која тврди да је Хектор Ман био њен муж, да је још жив и да би 

радо лично упознао аутора једине књиге о његовим филмовима. На почетку оклијева и 

скањује се у одлуци, вјерује да је то шала, али након што је добио друго писмо у којем га 

Фрида обавјештава да би могао видјети и филмове њеног мужа настале након његова 

нестанка из Холивуда. Он и даље сумња у Маново постојање и тражи доказ за то, у 

мислима се и даље бави његовим животом прије нестанка, настојећи из новинских 

исјечака реконструирати ту празнину у његовој биографији, и и на тај начин настала 

слика о Хектору Ману је фрагментарна и у себи противрјечна.

Објашњење о личности Хектора Мана Цимер је добио од Алме Грунд и кад је добио 

позив да посјети Хекторов ранч у Новом Мексику, у почетку се двоумио, али након 

кратке афере са Алмом, одлучи отпутовати и стигавши тамо успио је накратко упознати 

овог загонетног умјетника, који је исте вечери умро. Уз Алмину помоћ успијева му 

видјети његове филмове прије него што је Фрида, према посљедњој умјетниковој жељи, 

спалила све његове филмове и записана сјећања. Прије него је Алма смртно страдала у 

несрећи, Фрида је спалила и једину редигирану биографију Виктора Мана.

О раним филмовима Х. Мана у роману се исцрпно приповиједа: у предњем је плану 

комика ситуације, и у оба Хекторова филма The Joceky Club i The Prop Man ријеч је о 

егзистенцијалним проблемима глумца, закључује Цимер, а најисцрпније он описује 

филм Mr. Nobody, једанаести и посљедњи Хекторов филм, сматрајући да је то његов 

најважнији и симболима бременит филм. Непримјетно на површину избија наговјештај 

и спознаја о пријетећем доласку тонског филма. Много простора је дато формалном 

опису филма, а кроз комплексну реконструкцију приповједач, уједно и професор 

књижевности, Цимер указује на паралеле у именима између К. Лестер Чеза (C. Lester 

Chase – нитков, лупеж и хуља филма) и Сејмура Ханта (Seymour Hunt), продуцента 

Хектора Мана, да би разјаснио да Хектор филмом индиректно оптужује и Ханта и с њим 

се обрачунава.

Чез разара филмску фигуру Хектора и ороби његов идентитет тако да постаје несигуран 

у себе попивши магијско пиће. Приповједач Цимер у овоме налази сличност са 

властитим животом и он егзистира без било каква контакта са људима и не зна како 

даље у животу: својевољно се дистанцира од људи из своје околине и повлачи се у осаму 

планинског крајолика.

Бавећи се исцрпно биографијом и приватним животом глумца нијемог филма Хектора 

Мана, Цимер се користи двама изворима, готово сви искази у биографској скици су 

противрјечни, због чега и даље остаје загонетан и нејасан идентитет умјетника, стално 

је присутан у новинским трач-колумнама иако је већ седам мјесеци одсутан из јавног 

живота, “(...) his smoldering magnetism, his irresistible eyes, or his heart-stopping handsome 

face(...)“ (Наведено дјело, стр. 87).

У пасажима о Хекторову времену у Холивуду , приповједач Цимер готово знанственом 

акрибијом набраја и вреднује видеоматеријале, разликујући између (а) биографских 

скица, (б) извјештаја из холивудских трач-партија и (ц) докумената који су се појавили 

дуго времена након умјетникова нестанка (1933, 1945, 1957). Цимер увијек изнова 

наводи цитате из новина тог времена, успоставља хронологију у свом приказу и настоји 

критички расвијетлити документе времена, али тек из Алмина извјештаја дознаје прави 

разлог његова повлачења у потпуну изолацију. Унаточ томе, није му познато што је 

Хектор био прије доласка у Холивуд, занима га само какав је постао у Холивуду, чини се 

да је већ на почетку своје филмске каријере одлучио да се окружи имиџом тајновитости, 

у шта спада и поигравање са идентитетом.

Хекторов живот се прати у слиједу искустава у Холивуду, након повлачења не само да 

мијења вањски изглед него мијења и своје име, његов се ранији идентитет увијек 

доводи у кушњу, што је дио његова самокажњавања за лагодан и неодговоран живот у 

Холивуду, који му је омогућио умјетничку дјелатност, па је у стварању филмова видио 

животно послање, али се самокажњава, јер мора да води обичан живот без филма, своје 

умјетности. Холивуд је овдје приказан у стилу дуге литерарне традиције, као миље, који 

корумпира људе, па је Хекторова прича типична прича холивудског романа.

Типичне карактере у Књизи илузија П. Остера Брус Чипмен (Bruce Chipman) је у својој 

књизи Into America's Dream-Dump (1999) подијелио у сљедеће типове: “naive sucker“, 

живот Холивуда постаје све корумпиранији, међуљудски односи се не узима озбиљно, 

The Magic-Helper (Bridget O'Fallon), Cheaters (С. Хант), а напустивши Холивуд он постаје 

један од многих опсјенара и превараната, овим бијегом он спашава властити живот и 

наставља да опстоји у наизмјеничним идентитетима(назива се, између осталог, Херман 

Лесер). У слободно вријеме прекида социјалне контакте, образовно се усавршава и чита 

много књига (Дикенс, Флобер, Стендал, Толстој), за вријеме једног шоуа се тражи да се 

његово лице прикрије како би задржао своју анонимност, али маске што их он носи, 

само су метафора за губитак његове особности.

Хекторов филмски лик, безначајни благајник, типични је филмски лик Хектора Мана, он 

приказује сретног човјека, који живи ничим узнемираван, али од изнимне је важности 

за Цимера близина Манових филмова трагикомедији: трагика филмске фигуре се за 

гледатеља ублажава комиком ситуације (slapstick). Хектор сам себе доживљава као 

фигуру у трагикомедији, Цимер је Мановим филмовима, које је гледао, фасциниран 

њиховим идентитетским потенцијалом, они имају готово терапеутско дјеловање. 

Цимер се сам идентифицира са филмским фигурама, и осим тих сличности између 

приповједача и филмског ствараоца, они дијеле смрт и тугу као заједничко искуство: 

због кајања Цимер се повлачи из свијета људи, напушта уобичајено окружење, прекида 

контакте са старим познаницима. Обојица инсценирају губитак особности наспрам 

околине – Цимер на партију његова пријатеља или Ман за вријеме његова наступа са 

Силвијом Мер: за обојицу свијет је фикција, било кроз филм (Цимер), било кроз 

литературу (Ман), фикција живота добива на значењу насупрот свакодневног, стварног 

свијета, што обојицу води ка злој коби живота живућих мртваца.

Извјештај приповједача Цимера о Хектору Ману, као и о Цимерову односу према њему и 

његову окружењу не чини се само као веома субјективан, него штавише има се дојам да 

се његов живот након Холивуда приказује као живот Дејвида Цимера, да је фикција у 

фикцији. Цимер је у Остерову роману конципиран и остварен као непоуздани, односно 
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горе и горе, док једне вечери није видио филмску репортажу о комичару нијемог филма 

у којем је приказан исјечак из кратког филма о Хектору Ману, звијезди фиктивног 

нијемог филма двадесетих година прошлог стољећа, који је готово пао у заборав. 

Фасцинира га личност Мана, који је након неколико филмова под необјашњивим 

околностима нетрагом нестао, те одлучује истражити филмове овога филмског 

ствараоца. У томе види и пригоду да се одмакне од своје личне ситуације и посјећује 

филмске музеје у Европи и САД-у како би оно неколико егземплара, за које се сматра да 

су загубљени, истражио и, одвојен од вањског свијета, резултате свог проучавања 

преточио у књигу Свијет тишине Хектора Мана.

Након што је окончао рад на својој књизи о филму, Цимер се повлачи у своју забитну 

кућу у брдима Вермонта, тежећи и даље за одвојеношћу и самоћом. Сусрет са старим 

пријатељима учвршћује га у увјерењу да му је њихов свијет постао стран и туђ, одаје се 

алкохолу и под дејством алкохола старим познаницима прави сцену, раскидајући на тај 

начин посве контакт с људима из своје прошлости. У оваквој ситуацији затиче га писмо 

извјесне Фриде Спелинг, која тврди да је Хектор Ман био њен муж, да је још жив и да би 

радо лично упознао аутора једине књиге о његовим филмовима. На почетку оклијева и 

скањује се у одлуци, вјерује да је то шала, али након што је добио друго писмо у којем га 

Фрида обавјештава да би могао видјети и филмове њеног мужа настале након његова 

нестанка из Холивуда. Он и даље сумња у Маново постојање и тражи доказ за то, у 

мислима се и даље бави његовим животом прије нестанка, настојећи из новинских 

исјечака реконструирати ту празнину у његовој биографији, и и на тај начин настала 

слика о Хектору Ману је фрагментарна и у себи противрјечна.

Објашњење о личности Хектора Мана Цимер је добио од Алме Грунд и кад је добио 

позив да посјети Хекторов ранч у Новом Мексику, у почетку се двоумио, али након 

кратке афере са Алмом, одлучи отпутовати и стигавши тамо успио је накратко упознати 

овог загонетног умјетника, који је исте вечери умро. Уз Алмину помоћ успијева му 

видјети његове филмове прије него што је Фрида, према посљедњој умјетниковој жељи, 

спалила све његове филмове и записана сјећања. Прије него је Алма смртно страдала у 

несрећи, Фрида је спалила и једину редигирану биографију Виктора Мана.

О раним филмовима Х. Мана у роману се исцрпно приповиједа: у предњем је плану 

комика ситуације, и у оба Хекторова филма The Joceky Club i The Prop Man ријеч је о 

егзистенцијалним проблемима глумца, закључује Цимер, а најисцрпније он описује 

филм Mr. Nobody, једанаести и посљедњи Хекторов филм, сматрајући да је то његов 

најважнији и симболима бременит филм. Непримјетно на површину избија наговјештај 

и спознаја о пријетећем доласку тонског филма. Много простора је дато формалном 

опису филма, а кроз комплексну реконструкцију приповједач, уједно и професор 

књижевности, Цимер указује на паралеле у именима између К. Лестер Чеза (C. Lester 

Chase – нитков, лупеж и хуља филма) и Сејмура Ханта (Seymour Hunt), продуцента 

Хектора Мана, да би разјаснио да Хектор филмом индиректно оптужује и Ханта и с њим 

се обрачунава.

Чез разара филмску фигуру Хектора и ороби његов идентитет тако да постаје несигуран 

у себе попивши магијско пиће. Приповједач Цимер у овоме налази сличност са 

властитим животом и он егзистира без било каква контакта са људима и не зна како 

даље у животу: својевољно се дистанцира од људи из своје околине и повлачи се у осаму 

планинског крајолика.

Бавећи се исцрпно биографијом и приватним животом глумца нијемог филма Хектора 

Мана, Цимер се користи двама изворима, готово сви искази у биографској скици су 

противрјечни, због чега и даље остаје загонетан и нејасан идентитет умјетника, стално 

је присутан у новинским трач-колумнама иако је већ седам мјесеци одсутан из јавног 

живота, “(...) his smoldering magnetism, his irresistible eyes, or his heart-stopping handsome 

face(...)“ (Наведено дјело, стр. 87).

У пасажима о Хекторову времену у Холивуду , приповједач Цимер готово знанственом 

акрибијом набраја и вреднује видеоматеријале, разликујући између (а) биографских 

скица, (б) извјештаја из холивудских трач-партија и (ц) докумената који су се појавили 

дуго времена након умјетникова нестанка (1933, 1945, 1957). Цимер увијек изнова 

наводи цитате из новина тог времена, успоставља хронологију у свом приказу и настоји 

критички расвијетлити документе времена, али тек из Алмина извјештаја дознаје прави 

разлог његова повлачења у потпуну изолацију. Унаточ томе, није му познато што је 

Хектор био прије доласка у Холивуд, занима га само какав је постао у Холивуду, чини се 

да је већ на почетку своје филмске каријере одлучио да се окружи имиџом тајновитости, 

у шта спада и поигравање са идентитетом.

Хекторов живот се прати у слиједу искустава у Холивуду, након повлачења не само да 

мијења вањски изглед него мијења и своје име, његов се ранији идентитет увијек 

доводи у кушњу, што је дио његова самокажњавања за лагодан и неодговоран живот у 

Холивуду, који му је омогућио умјетничку дјелатност, па је у стварању филмова видио 

животно послање, али се самокажњава, јер мора да води обичан живот без филма, своје 

умјетности. Холивуд је овдје приказан у стилу дуге литерарне традиције, као миље, који 

корумпира људе, па је Хекторова прича типична прича холивудског романа.

Типичне карактере у Књизи илузија П. Остера Брус Чипмен (Bruce Chipman) је у својој 

књизи Into America's Dream-Dump (1999) подијелио у сљедеће типове: “naive sucker“, 

живот Холивуда постаје све корумпиранији, међуљудски односи се не узима озбиљно, 

The Magic-Helper (Bridget O'Fallon), Cheaters (С. Хант), а напустивши Холивуд он постаје 

један од многих опсјенара и превараната, овим бијегом он спашава властити живот и 

наставља да опстоји у наизмјеничним идентитетима(назива се, између осталог, Херман 

Лесер). У слободно вријеме прекида социјалне контакте, образовно се усавршава и чита 

много књига (Дикенс, Флобер, Стендал, Толстој), за вријеме једног шоуа се тражи да се 

његово лице прикрије како би задржао своју анонимност, али маске што их он носи, 

само су метафора за губитак његове особности.

Хекторов филмски лик, безначајни благајник, типични је филмски лик Хектора Мана, он 

приказује сретног човјека, који живи ничим узнемираван, али од изнимне је важности 

за Цимера близина Манових филмова трагикомедији: трагика филмске фигуре се за 

гледатеља ублажава комиком ситуације (slapstick). Хектор сам себе доживљава као 

фигуру у трагикомедији, Цимер је Мановим филмовима, које је гледао, фасциниран 

њиховим идентитетским потенцијалом, они имају готово терапеутско дјеловање. 

Цимер се сам идентифицира са филмским фигурама, и осим тих сличности између 

приповједача и филмског ствараоца, они дијеле смрт и тугу као заједничко искуство: 

због кајања Цимер се повлачи из свијета људи, напушта уобичајено окружење, прекида 

контакте са старим познаницима. Обојица инсценирају губитак особности наспрам 

околине – Цимер на партију његова пријатеља или Ман за вријеме његова наступа са 

Силвијом Мер: за обојицу свијет је фикција, било кроз филм (Цимер), било кроз 

литературу (Ман), фикција живота добива на значењу насупрот свакодневног, стварног 

свијета, што обојицу води ка злој коби живота живућих мртваца.

Извјештај приповједача Цимера о Хектору Ману, као и о Цимерову односу према њему и 

његову окружењу не чини се само као веома субјективан, него штавише има се дојам да 

се његов живот након Холивуда приказује као живот Дејвида Цимера, да је фикција у 

фикцији. Цимер је у Остерову роману конципиран и остварен као непоуздани, односно 
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невјеројатни приповједач (unreliable narrator), он је хомодијегетски приповједач, који је 

уједно протагонист властите испричане приче. На разини испричане приче он је 

замјетљив кроз субјективно обојене коментаре, кроз интерпретаторске допуне и 

уметке, лично становиште или ословљавање читаоца. У Књизи илузија филм и 

књижевност су важне контекстуалне релације па су због тога конвенције појединачних 

жанрова и интерткстуални/интермедијални знакови вриједни спомена.

Код Дејвида Цимера ради се о приповједачу који описује илузије и самозаваравања 

његова „кина у глави“ и он пресликава само оно што може репродуцирати према свом 

личном сјећању, те га то сврстава у посве нов тип филмског гледатеља. За њега је цијели 

његов живот филм, који се одвија и врти у његовој глави, кроз референције на оба 

медија и на филм The Inner Life of Martin Frost  читатељ може да спозна Дејвида Цимера као 

непоузданог приповједача. Писац кроз приповједача Цимера описује никад “догођену“ 

прошлост, то је илузија проистекла из туге, алкохола и психофармака, фикција у 

фикционалном свијету романа.

Након смрти своје породице Цимер се прикопчава на сјећања на умрле и повлачи се од 

живућих људи, изолира се од свијета, почиње пити и поиграва се с мишљу о 

самоубиству, но унаточ тому успијева написати књигу о Хектору Ману, али док је радио 

на књизи често је посезао за средством за смирење. Читатељ има непосредан удио у 

Цимеровим страховима и самопрекоравању, на неколико страница књиге дознајемо 

више о његовим духовним стањима него у свим исказима о себи, тако се плаши 

ситуација у којима је изложен екстремним душевним оптерећењима, као нпр. за 

вријеме летења авионом губи контролу над собом. Чак и кад није на путовању, он не 

води нормалан живот, концентрира се једино и само на проучавање филмова Хектора 

Мана и увијек у бризи да не полуди.Контакте са својим ранијим околишем његује само 

још у писаној форми или преко телефона, он води нов живот без идентитета.

Завршивши књигу, он живи у напуштеној кући у Вермонту и овдје се иза Цимерових 

исказа о његовој новој кући скрива став према његову духовном стању, нико га у овој 

кући није видио и он не мора никог да види! У свађи и бијесу прекида са својим старим 

пријатељима и познаницима, а изричаји најбоље пријатељице његове жене Мери 

појављују се као коректив његових самоисказа, кад она спознаје да Цимер не може без 

туђе помоћи, не може пребродити животну кризу у коју је запао губиткном своје 

породице.

Што се тиче контекстуалних релација романа Књига илузија, текст нуди различите 

интертекстуалне упуте, а многе регресије на књижевност мотивиране су тако, да је 

протагонист литерарно образован човјек који пише о важним ауторима свјетске 

књижевности, способан је преводити са француског на енглески и дјелатан је као доцент 

за поредбену науку о књижевности. Као посебно важна форма интертекстуалног односа 

у роману је цитат, а један од њих је централни за саморазумијевање фигуре Цимера.

У приповијести Хермана Мелвила (Herman Melville) Bartleby, the Scrivener  насловна 

фигура је шутљив, неприступачан лик који се једног дана појављује у бироу Вол-Стрита 

да би преузео мјесто кописте, изолира се од свих на свом радном мјесту, али упада у очи 

својом манијом за рад, а још необичније је његово понашање, кад он све ради не би ли 

показао, да је психички жртва својих животних околности , изгубивши на тај начин вољу 

за животом.

С двократним спомињањем сиреалисте Луиса Буњуела (Luis Buñuel) наводи се особа, 

код које су слично као код Дејвида Цимера, како литература тако и филм имали 

одлучујућу улогу у животу. Једно од најранијих спомињања сиреалисте налази се у 

повезаности са Алмином биографијом о Хектору Ману, будући да она одабире мото 

параграф из Буњуелове аутобиографије. На Буњуелов рани филм Un Chien Andalou овдје 

рекурира Остеров приповједач, за чији филмски поступак се веже стил клизних 

пријелаза између вањске реалности и старности свијести, а начитани приповједач 

Цимер читатељу посредује слике свог унутрашњег свијета као реалност вањског 

свијета. Слично Буњуелу и Цимер докида границе између фикције и стварности и тек 

људско памћење функционира према Буњуеловој предоџби, као инстанца што 

прекорачује ове границе.

И за Дејвида Цимера његова имагинарна сјећања постају његовом стварном 

прошлошћу, није му намјера збунити читатеља, он сам је заробљеник својих илузија. С 

обзиром да догађаје описане у роману ставља у близину филмског, сваки одсјечак из 

Хекторова живота уређен је према конвенцијама појединих жанрова холивудског 

романа, при чему је веома тешко повући границе између литерарног и филмског жанра. 

Фикционалност Цимерова доживљаја се најјасније показује у сцени у кући Хектора и 

Фриде, Цимер у овој сцени није само једна од фигура радње, он у радњу романа посеже 

извана попут деус екс макина (Deux ex machina), његова мисао nou aun (No One) се 

осамостаљује и дјелује на ток радње у форми телефонског позива.

Код романа П. Остера Књига илузија има један дио, чије значење читатељ може да схвати 

и одгонетне само читањем романа. Полази се од тога да је Цимер поуздан приповједач 

чији је извјештај (=свијет текста) компатибилан са реалним свијетом. Тако се наслов 

може с једне стране односити на филмско стваралаштво Х. Мана опћенито као дјело 

илузије, односно с друге стране може се констатирати да су како Хекторов, тако и 

Дејвидов живот засновани на илузији: Цимер сам себе означава као психички мртвог и 

повлачи се од вањског свијета тако далеко, да му се егзистенција чини више илузијом, 

него реалношћу.

Из Манове умјетничке оставштине Цимер је погледао још и филм The Inner Life of Martin 

Frost настао на умјетникову ранчу и траје четрдест и један минут. Цимер протоколира 

филм, из чега настаје прича и опис филма на двадесет и девет страна те представља 

унутрашњу причу унутар новомексичке епизоде. Код приказивања филмске радње 

Цимер се у опису те радње у потпуности служи поступком u s (ми), премда је он једина 

особа, која може извјештавати о овом филму, ова употреба првог лица множине 

омогућује приповједачу да радњу опише пластично како би она филмски дјеловала на 

читатеља. Овај опис филма изнимно је важан за тумачење романа, ријеч је о томе да 

писац Мартин Фрост у зимским мјесецима станује у кући брачног пара Хектора и Фриде 

Спелинг. Одваја се од свакодневног живота како би у миру могао да ради, након још 

једне фазе привикавања и прилагођавања, он почиње да ради, али једног јутра, посве 

изненађен, затиче страну особу у свом кревету, ситуација је комична, и особа се 

представља као Клер, нећакиња Спелингових, она зна шта ће Мартин одговорити и на 

почетку њихова познанства се одаје као жена из снова за Мартина. Има намјеру 

довршити рад из филозофије под насловом „Од Декарта до Канта: основе филозофског 

истраживања“, обоје се слажу да ту остану и доврше сваки свој рад: Мартин пише своје 

приче, Клер се сучељава с принципима људске спознаје након Берклија.

Мартин дознаје да она познаје све његове текстове, што је приближава појму идеалне 

жене, она заводи Мартина, а наредних дана о Мартину се извјештава из off-гласа, док у 

исто вријеме гледатељ види монтажу различитих усмјерења из свакодневног живота 

њих двоје.

Али, Цимер као ни читатељ никад не дознају шта је настало из везе Мартина и Клер, он 

објашњава да се Хекторово филмско обликовање окреће радњи филма, а тумачећи 

догађаје у филму, он се држи дојма првог виђења и одбија да се мијеша у радњу помоћу 
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невјеројатни приповједач (unreliable narrator), он је хомодијегетски приповједач, који је 

уједно протагонист властите испричане приче. На разини испричане приче он је 

замјетљив кроз субјективно обојене коментаре, кроз интерпретаторске допуне и 

уметке, лично становиште или ословљавање читаоца. У Књизи илузија филм и 

књижевност су важне контекстуалне релације па су због тога конвенције појединачних 

жанрова и интерткстуални/интермедијални знакови вриједни спомена.

Код Дејвида Цимера ради се о приповједачу који описује илузије и самозаваравања 

његова „кина у глави“ и он пресликава само оно што може репродуцирати према свом 

личном сјећању, те га то сврстава у посве нов тип филмског гледатеља. За њега је цијели 

његов живот филм, који се одвија и врти у његовој глави, кроз референције на оба 

медија и на филм The Inner Life of Martin Frost  читатељ може да спозна Дејвида Цимера као 

непоузданог приповједача. Писац кроз приповједача Цимера описује никад “догођену“ 

прошлост, то је илузија проистекла из туге, алкохола и психофармака, фикција у 

фикционалном свијету романа.

Након смрти своје породице Цимер се прикопчава на сјећања на умрле и повлачи се од 

живућих људи, изолира се од свијета, почиње пити и поиграва се с мишљу о 

самоубиству, но унаточ тому успијева написати књигу о Хектору Ману, али док је радио 

на књизи често је посезао за средством за смирење. Читатељ има непосредан удио у 

Цимеровим страховима и самопрекоравању, на неколико страница књиге дознајемо 

више о његовим духовним стањима него у свим исказима о себи, тако се плаши 

ситуација у којима је изложен екстремним душевним оптерећењима, као нпр. за 

вријеме летења авионом губи контролу над собом. Чак и кад није на путовању, он не 

води нормалан живот, концентрира се једино и само на проучавање филмова Хектора 

Мана и увијек у бризи да не полуди.Контакте са својим ранијим околишем његује само 

још у писаној форми или преко телефона, он води нов живот без идентитета.

Завршивши књигу, он живи у напуштеној кући у Вермонту и овдје се иза Цимерових 

исказа о његовој новој кући скрива став према његову духовном стању, нико га у овој 

кући није видио и он не мора никог да види! У свађи и бијесу прекида са својим старим 

пријатељима и познаницима, а изричаји најбоље пријатељице његове жене Мери 

појављују се као коректив његових самоисказа, кад она спознаје да Цимер не може без 

туђе помоћи, не може пребродити животну кризу у коју је запао губиткном своје 

породице.

Што се тиче контекстуалних релација романа Књига илузија, текст нуди различите 

интертекстуалне упуте, а многе регресије на књижевност мотивиране су тако, да је 

протагонист литерарно образован човјек који пише о важним ауторима свјетске 

књижевности, способан је преводити са француског на енглески и дјелатан је као доцент 

за поредбену науку о књижевности. Као посебно важна форма интертекстуалног односа 

у роману је цитат, а један од њих је централни за саморазумијевање фигуре Цимера.

У приповијести Хермана Мелвила (Herman Melville) Bartleby, the Scrivener  насловна 

фигура је шутљив, неприступачан лик који се једног дана појављује у бироу Вол-Стрита 

да би преузео мјесто кописте, изолира се од свих на свом радном мјесту, али упада у очи 

својом манијом за рад, а још необичније је његово понашање, кад он све ради не би ли 

показао, да је психички жртва својих животних околности , изгубивши на тај начин вољу 

за животом.

С двократним спомињањем сиреалисте Луиса Буњуела (Luis Buñuel) наводи се особа, 

код које су слично као код Дејвида Цимера, како литература тако и филм имали 

одлучујућу улогу у животу. Једно од најранијих спомињања сиреалисте налази се у 

повезаности са Алмином биографијом о Хектору Ману, будући да она одабире мото 

параграф из Буњуелове аутобиографије. На Буњуелов рани филм Un Chien Andalou овдје 

рекурира Остеров приповједач, за чији филмски поступак се веже стил клизних 

пријелаза између вањске реалности и старности свијести, а начитани приповједач 

Цимер читатељу посредује слике свог унутрашњег свијета као реалност вањског 

свијета. Слично Буњуелу и Цимер докида границе између фикције и стварности и тек 

људско памћење функционира према Буњуеловој предоџби, као инстанца што 

прекорачује ове границе.

И за Дејвида Цимера његова имагинарна сјећања постају његовом стварном 

прошлошћу, није му намјера збунити читатеља, он сам је заробљеник својих илузија. С 

обзиром да догађаје описане у роману ставља у близину филмског, сваки одсјечак из 

Хекторова живота уређен је према конвенцијама појединих жанрова холивудског 

романа, при чему је веома тешко повући границе између литерарног и филмског жанра. 

Фикционалност Цимерова доживљаја се најјасније показује у сцени у кући Хектора и 

Фриде, Цимер у овој сцени није само једна од фигура радње, он у радњу романа посеже 

извана попут деус екс макина (Deux ex machina), његова мисао nou aun (No One) се 

осамостаљује и дјелује на ток радње у форми телефонског позива.

Код романа П. Остера Књига илузија има један дио, чије значење читатељ може да схвати 

и одгонетне само читањем романа. Полази се од тога да је Цимер поуздан приповједач 

чији је извјештај (=свијет текста) компатибилан са реалним свијетом. Тако се наслов 

може с једне стране односити на филмско стваралаштво Х. Мана опћенито као дјело 

илузије, односно с друге стране може се констатирати да су како Хекторов, тако и 

Дејвидов живот засновани на илузији: Цимер сам себе означава као психички мртвог и 

повлачи се од вањског свијета тако далеко, да му се егзистенција чини више илузијом, 

него реалношћу.

Из Манове умјетничке оставштине Цимер је погледао још и филм The Inner Life of Martin 

Frost настао на умјетникову ранчу и траје четрдест и један минут. Цимер протоколира 

филм, из чега настаје прича и опис филма на двадесет и девет страна те представља 

унутрашњу причу унутар новомексичке епизоде. Код приказивања филмске радње 

Цимер се у опису те радње у потпуности служи поступком u s (ми), премда је он једина 

особа, која може извјештавати о овом филму, ова употреба првог лица множине 

омогућује приповједачу да радњу опише пластично како би она филмски дјеловала на 

читатеља. Овај опис филма изнимно је важан за тумачење романа, ријеч је о томе да 

писац Мартин Фрост у зимским мјесецима станује у кући брачног пара Хектора и Фриде 

Спелинг. Одваја се од свакодневног живота како би у миру могао да ради, након још 

једне фазе привикавања и прилагођавања, он почиње да ради, али једног јутра, посве 

изненађен, затиче страну особу у свом кревету, ситуација је комична, и особа се 

представља као Клер, нећакиња Спелингових, она зна шта ће Мартин одговорити и на 

почетку њихова познанства се одаје као жена из снова за Мартина. Има намјеру 

довршити рад из филозофије под насловом „Од Декарта до Канта: основе филозофског 

истраживања“, обоје се слажу да ту остану и доврше сваки свој рад: Мартин пише своје 

приче, Клер се сучељава с принципима људске спознаје након Берклија.

Мартин дознаје да она познаје све његове текстове, што је приближава појму идеалне 

жене, она заводи Мартина, а наредних дана о Мартину се извјештава из off-гласа, док у 

исто вријеме гледатељ види монтажу различитих усмјерења из свакодневног живота 

њих двоје.

Али, Цимер као ни читатељ никад не дознају шта је настало из везе Мартина и Клер, он 

објашњава да се Хекторово филмско обликовање окреће радњи филма, а тумачећи 

догађаје у филму, он се држи дојма првог виђења и одбија да се мијеша у радњу помоћу 
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њеног коментирања. Тиме он сугерира да је Хектор Ман овим филмом креирао један 

веома лични филм који представља обраду његове кривње. У унутрашњој причи овог 

филма скрива се важна рефлексија о централној теми Остерова романа – теми илузије. 

Писац је на тај начин протагонистима филмског ствараоца и филмског гледатеља у 

роману Књига илузија приписао вриједност централног мјеста.

У литерарном тексту филм губи своја специфична медијална својства, док , с друге 

стране, појам “филмско писање“ претпоставља, да одређене литерарне структуре могу 

бити филмске, за који је неопходно развити теоретски фундиран концепт филмског 

стила писања. Француски пандан појму “филмски стил писања“ је појам écriture 

cinématographique. Строго узевши, ради се о оксиморону чија се противрјечност, између 

осталог, састоји у томе да измјењивим контекстима може наступити само један појам у 

његову правом значењу, док се у другим контекстима употребљава само као метафора. 

Супстантив “стил писања“, у контексту књижевности дословно се схваћа као писани 

начин изражавања, а атрибут “филмски“ стиче метафоричко значење. Филмске 

структуре текста су литерарне структуре које само упућују на филм, те се као филмске 

релације продуциране литерарним средствима, морају описати и анализирати. Анализа 

функција филмског стила писања остварује се у контексту цјеловитог текста и с обзиром 

на дату индивидуалну поетику, те узимањем у обзир одговарајуће естетике романа.

С обзиром на то, да се појам “филмски стил писања“ дефинира као укупност свих 

филмских односа литерарног текста, те односе треба описати и анализирати према 

њиховој врсти (тематизација, реализација), према њиховој квалитети (густина, 

учесталост) и њихову квалитетном ступњу интензитета (референцијалност, 

комуникативност, ауторефлексивност, структуралност, селективност, дијалогичност), 

као и мјесту на којем се појављују у приповједном тексту.

Многи романи сувремене америчке, француске, италијанске, као и осталих 

националних књижевности, овај концепт филмског стила писања примјењују кроз јаку 

тематизацију филма и учесталости експлицитних односа (наслов филма, име глумца и 

режисера, вокабулар филмске технике) и приказана стварност се у тим романима 

константно посредује као филмска. Поред ове референцијалне функције, филмски стил 

писања у романима има и рефлексивну функцију, јер однос према филму постаје дио 

романескне поруке. Важно је у овом контексту истаћи да се однос романа према филму 

мијења у зависности од различитих естетичких темељних усмјерења, због чега се 

развој романа у овом аспекту и на овој разини не може реконструирати на нити-

водиљи типологије филмског стила писања, него на основи различитих парадигми 

естетике романа.

Кад ово имамо на уму, у егзистенцијалистичком роману (Сартр, Ками) паралеле према 

филму настају с обзиром на обликовање перспективе приповиједања, на приказивање 

вањских догађаја са одређеног стајалишта, у овом типу романа паралеле остају 

опћените и нису филмски маркиране, њихово средство приповиједања оријентира се 

на премисе егзистенцијалистичке филозофије. У новом роману, напротив, филмски 

односи су повезани са радикализираним наставком феноменолошких премиса и уз 

употребу медијалних клишеа као замјене за стварност. Дакле, од истакнутог и важног 

значења као причи приповиједајућег медија, цитирају се филмски топои, 

демонстративно се примјењују филмске технике и, више или мање, јасно се упућује на 

одређене сцене појединих филмова. Такав однос према филму допушта 

поставангардном роману да се приказана стварност репродуцира и само приказивање 

се појављује као симулација. Према томе, књижевност и филм се конституирају као 

стилови писања, и то на начин да у себе укључују саморефлексивни моменат, кроз који 

можемо препознати “литерарност“ књижевности и “кинематографичност“ филма: 

монтажа представлља овај саморефлексивни моменат, као литерарни елемент у филму 

и филмски елемент у књижевности, монтажа, ипак, не упућује само на књижевност и 

филм него истовремено и на дати други медиј.

Три тежишне тачке и приповједни ставови медијски обиљеженог приповиједања – 

испричана теорија медија, приступ естетици медија без озбиљних намјера и медијски 

обиљежено испричано опажање, узимају се у обзир у оквиру филмског и литерарног, 

али без ширег појма медија тенденције у сувременом роману који тематизира и 

рефлектира филмску умјетност не могу се разумјети на адекватан начин. Оне су 

појмљиве једино и само под увјетом естетичке интеграције концепата појединих медија 

у нов медијални контекст.
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њеног коментирања. Тиме он сугерира да је Хектор Ман овим филмом креирао један 
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роману Књига илузија приписао вриједност централног мјеста.
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стила писања. Француски пандан појму “филмски стил писања“ је појам écriture 

cinématographique. Строго узевши, ради се о оксиморону чија се противрјечност, између 

осталог, састоји у томе да измјењивим контекстима може наступити само један појам у 

његову правом значењу, док се у другим контекстима употребљава само као метафора. 

Супстантив “стил писања“, у контексту књижевности дословно се схваћа као писани 

начин изражавања, а атрибут “филмски“ стиче метафоричко значење. Филмске 

структуре текста су литерарне структуре које само упућују на филм, те се као филмске 

релације продуциране литерарним средствима, морају описати и анализирати. Анализа 
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на дату индивидуалну поетику, те узимањем у обзир одговарајуће естетике романа.

С обзиром на то, да се појам “филмски стил писања“ дефинира као укупност свих 

филмских односа литерарног текста, те односе треба описати и анализирати према 

њиховој врсти (тематизација, реализација), према њиховој квалитети (густина, 
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као и мјесту на којем се појављују у приповједном тексту.

Многи романи сувремене америчке, француске, италијанске, као и осталих 

националних књижевности, овај концепт филмског стила писања примјењују кроз јаку 

тематизацију филма и учесталости експлицитних односа (наслов филма, име глумца и 

режисера, вокабулар филмске технике) и приказана стварност се у тим романима 

константно посредује као филмска. Поред ове референцијалне функције, филмски стил 

писања у романима има и рефлексивну функцију, јер однос према филму постаје дио 

романескне поруке. Важно је у овом контексту истаћи да се однос романа према филму 

мијења у зависности од различитих естетичких темељних усмјерења, због чега се 
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преноси све или ништа. Преношење мема је, изгледа, подвргнуто непрестаној мутацији и 

мијешању (Dawkins, 222). 

У контексту смајли емотикона, „непрестана мутација и мијешање“ представљају разне 

врсте емотикона које настају убрзо након првотних „:-)“ и „:-(“, као што су „:-П“, „:-С“, „:-/“, и 

многи други. Емотикони се данас већ аутоматски претварају у слике („�“ умјесто „:-(“), те 

постоје многи емотикони чији је симболички запис састављен од интерпункцијских 

знакова предуг да би се сваки пут писао па су листе разних емотикона (који укључују и 

слике хране, возила и разних других предмета) понуђене у готово свакој чет соби поред 

траке за писање поруке. Својеврсна сврха мема је, као што је то случај и код гена, 

успјешно умножавање. Докинс показује како меми једни наспрам других граде 

супарнички однос: мем задобија људску пажњу на начин супарничких мема. 

Специфична врста мема којој се желим посветити јесу дигитални, тачније интернет 

мемови. 

Способност дигиталних мемова да се умножавају уско је везана за појмове 

хиперреалности и хипертекста, које објашњава Ж. Бодријар у дјелу „Симулација и 

збиља“ (127–137). Тачније, описан је начин на који се сама стварност урушава у 

хиперреализам (129): 

(...) у брижно подвостручење стварности, по могућности почевши од некога другога 

репродуктивног медија – реклама, фотографија итд. – од медија до медија 

стварност се расплињује, она постаје алегорија смрти, али добива на снази управо 

властитим разарањем, она постаје стварношћу стварности ради (нагласила Л. 

М.), фетишизам изгубљеног предмета – не више предмет представљања, него 

врхунац нијекања и властитог обредног истребљења: хиперреалност.

Што се тиче хипертекста, он је за разлику од „обичног“ текста лишен прецизно 

одређеног реда читања – читалац одређује на који начин ће и којим редослиједом 

читати дати текст. Са хипертекстом се сусрећете сваки пут кад отворите било коју веб 

страницу, будући да у њој можете имати неколико трака текста, а ниједна од њих се не 

намеће као прва по важности.

Објашњавајући свој појам мема, Докинс наводи примјер човјека који сједи у интернет 

кафићу и плаћа одређени износ новца за одређени број минута које може провести за 

рачунаром (224). Човјеков сусрет са мемовима путем екрана монитора Докинс описује 

реченицом: „Рачунала у којима живе меми су људски мозгови.“ Идеја људског 

мозга као строја у ком живе и размножавају се мемови, идеја је људске интелигенције 

као оперативног система различитих културних садржаја, који заједно чине мапу којом 

се руководи појединчева спознајна моћ.

2.� Миметска критичка иконологија 

В. Мичел у дјелу „Picture Theory“ позива на истраживање начина на који слике себе 

представљају, тј. на нови облик иконографије, који треба успоставити супротност 

између појмова „icon“ и „logos“ у смислу да се људски субјект обзнани као једињење 

сликовног и вербалног. Сходно томе, Мичел говори о критичкој иконологији. Она 

представља Мичелову идеју нове дисциплине, која би изучавала отпор слике логосу. У 

контексту интернет мемова, врло је битно што сви дигитални мемови заједно чине 

просто скупину мрежасто умножених слика, биле оне миметске слике, покретне слике 

кратког трајања („GIF“ слике, колоквијално „гифови“ од екстензије „.gif“) или вирални 

видеи од којих касније настају друге форме интернет мемова. „Отпор слике логосу“ тиче 
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1.� „Рачунала у којима живе меми су људски мозгови“ 

Тренутак у ком су интерпункцијски знаци двотачка, цртица и заграда постали смајли 

емотикон – „:-)“ – тренутак је у ком се језик подсјетио на свој првотни, иконографски 

облик и сликовни потенцијал. Такозвани „sideways smiley face“ настао је 19. септембра 

1982. године, а творац првог емотицона је Скот Фелман. „Еmoticon“ је управо оно што му 

само име имплицира – знак за изражавање емоција, невербалних елемената говора – 

но та околност упућује на још једну битну ствар. Онлајн комуникација посредована 

тастатуром лишена је говора. 

Приликом четања, свједочимо чистом језику (langue без parole), што ће рећи систему 

знакова сведеном на примање и пружање информација. Суговорник је присутан једино 

путем поруке коју нам шаље. Утолико се простор инбокса (виртуалног поштанског 

сандучета) остварује као хетеротопијски (према М. Фукоу, „други простор“, попут одраза 

у огледалу, присутан и истовремено измјештен) простор комуникације. Инбокс је 

простор комуникације самих порука – суговорници путем сликовног приказа низања 

порука једне иза друге пројицирају своје мисли у тај измјештени простор развучен 

преко екрана монитора. 

Ријеч коју видимо на екрану монитора уједно је и ријеч (низ означитеља) и слика те 

ријечи. Једнако тако, ако читате књигу на електронском читачу, страница те књиге није 

једнака страници штампане књиге – страница на е-читачу је уједно и слика те 

странице. Стога, рођење дигиталног хипертекста омогућује повратак на иконографско 

писмо, наравно у нешто измијењеном облику: двотачка, цртица и заграда постају 

„смјешко“, постају слика. Удруживање интерпункцијских знакова у слику и, штавише, 

кориштење таквог емотикона на глобалном нивоу, доказ је такозваног 

„иконичког/сликовног заокрета“. 

Одакле потиче свеопћа прихваћеност знака (или слике?) „:-)“ и како је могућа толико 

велика брзина којом се емотикон проширио дигиталним свијетом и ушао у јавне или 

приватне чет собе? Смајли је постао дио опћег комуникацијског кода, велики број 

корисника интернета пронашао је у смајлију практичан значај и своју потребу. Као 

такав, смајли се сматра једним од најстаријих, ако не и првим мемом. Појам „meme“ 

осмислио је Ричард Докинс, у својој књизи „Себични ген“ (Dawkins, 216–231). Докинс овај 

назив везује за појам гена, као преносника биолошког материјала, док мем (назив је 

смишљен у намјери да буде што сличнији ријечи „ген“, а да има повезницу са грчком 

ријечи мимесис, или пак француском ријечи „meme“) представља преносника 

културног материјала. Као што су услови ширења једног гена дуговјечност, плодност и 

вјерност копирања, опстанак мема је такођер овисан о његовој дуговјечности, но он ту 

дуговјечност не постиже споменутом „вјерношћу копирања“. Меми нам се преносе у 

измијењеном облику. То нимало не сличи оној посебној одлици преношења гена кад се 
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слике хране, возила и разних других предмета) понуђене у готово свакој чет соби поред 

траке за писање поруке. Својеврсна сврха мема је, као што је то случај и код гена, 

успјешно умножавање. Докинс показује како меми једни наспрам других граде 

супарнички однос: мем задобија људску пажњу на начин супарничких мема. 

Специфична врста мема којој се желим посветити јесу дигитални, тачније интернет 

мемови. 

Способност дигиталних мемова да се умножавају уско је везана за појмове 

хиперреалности и хипертекста, које објашњава Ж. Бодријар у дјелу „Симулација и 

збиља“ (127–137). Тачније, описан је начин на који се сама стварност урушава у 

хиперреализам (129): 

(...) у брижно подвостручење стварности, по могућности почевши од некога другога 

репродуктивног медија – реклама, фотографија итд. – од медија до медија 

стварност се расплињује, она постаје алегорија смрти, али добива на снази управо 

властитим разарањем, она постаје стварношћу стварности ради (нагласила Л. 

М.), фетишизам изгубљеног предмета – не више предмет представљања, него 

врхунац нијекања и властитог обредног истребљења: хиперреалност.

Што се тиче хипертекста, он је за разлику од „обичног“ текста лишен прецизно 

одређеног реда читања – читалац одређује на који начин ће и којим редослиједом 

читати дати текст. Са хипертекстом се сусрећете сваки пут кад отворите било коју веб 

страницу, будући да у њој можете имати неколико трака текста, а ниједна од њих се не 

намеће као прва по важности.

Објашњавајући свој појам мема, Докинс наводи примјер човјека који сједи у интернет 

кафићу и плаћа одређени износ новца за одређени број минута које може провести за 

рачунаром (224). Човјеков сусрет са мемовима путем екрана монитора Докинс описује 

реченицом: „Рачунала у којима живе меми су људски мозгови.“ Идеја људског 

мозга као строја у ком живе и размножавају се мемови, идеја је људске интелигенције 

као оперативног система различитих културних садржаја, који заједно чине мапу којом 

се руководи појединчева спознајна моћ.

2.� Миметска критичка иконологија 

В. Мичел у дјелу „Picture Theory“ позива на истраживање начина на који слике себе 

представљају, тј. на нови облик иконографије, који треба успоставити супротност 

између појмова „icon“ и „logos“ у смислу да се људски субјект обзнани као једињење 

сликовног и вербалног. Сходно томе, Мичел говори о критичкој иконологији. Она 

представља Мичелову идеју нове дисциплине, која би изучавала отпор слике логосу. У 

контексту интернет мемова, врло је битно што сви дигитални мемови заједно чине 

просто скупину мрежасто умножених слика, биле оне миметске слике, покретне слике 

кратког трајања („GIF“ слике, колоквијално „гифови“ од екстензије „.gif“) или вирални 

видеи од којих касније настају друге форме интернет мемова. „Отпор слике логосу“ тиче 
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вјерност копирања, опстанак мема је такођер овисан о његовој дуговјечности, но он ту 

дуговјечност не постиже споменутом „вјерношћу копирања“. Меми нам се преносе у 

измијењеном облику. То нимало не сличи оној посебној одлици преношења гена кад се 

Књижевност и нови медији
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Међутим, из овога не смијемо закључити да је текст титла у поменутом „То“ мему важнији 

од саме слике. Намјера овог мема је да буде комичан. Да би вам титл „It's me, Slavoj Žižek, 

don't fear me“ био смијешан, потребно је да знате: из ког филма је сцена узета као 

материјал за мем, тј. да будете упознати са улогом кловна у филму; оригиналну реплику; 

ко је Славој Жижек и да будете упознати са његовим научним опусом. Ако испуните све 

ове увјете, схватит ћете зашто се у мему Жижек успоређује са Пенивајзом. Лик кловна у 

С. Кинговом роману „То“, као и у екранизацији романа из 1990. године, утјеловљење је 

страхова скупине дјеце, која заједно одрастају знајући мрачну тајну о том злу које вреба 

из подземља. За потребе интернет мема, лик Пенивајза је искориштен као знак за све 

оно што је наизглед доброћудно и пријатељски настројено, а заправо има мрачне, 

скривене намјере. Утолико се овакав опис значења лика Пенивајза аналогно повезао са 

Славојем Жижеком. 

У потпуности ћете схватити шалу овог мема ако повежете изглед самог кловна са 

Жижековим изгледом: у многим интервјуима, као и у својим филмовима („Первертитов 

водич кроз филм“ итд), примјетни су Жижекови тикови док прича и његов специфичан 

нагласак док говори енглеским језиком. Овај мем утолико исмијава Жижекову, 

„кловновску“, појаву. Надаље, Пенивајз није само кловн, он је такођер врло страшан и 

има скривене намјере. Није случајно да мем одабире баш Пенивајза, а не било ког 

другог познатог кловна – овим одабиром се алудира да Жижек, упркос „кловновској“ 

вањштини, износи врло озбиљне, чак и провокативне ставове у својим 

дјелима/филмовима/интервјуима. 

Будуће умножене верзије овог мема би биле или миметске слике са титлом у ком неће 

стајати име „Славој Жижек“ већ неко друго (алтернација логоса на слици) или исти титл 

са другим сликама узетим за подлогу мема (алтернација слике под логосом). У првом 

случају, алтернације логоса на слици, и сам логос тј. натпис „It's me, Slavoj Žižek, don't fear 

me“, понаша се као слика, утолико што учествује у искључиво сликовној логици колажа. 

У процесу умножавања неких мемова чак се зна десити да су фонт и сам натпис 

познатији од слике, те у том случају тај натпис са специфичним фонтом се сликовно 

препознаје на различитим мемовима. 

Ево још једног примјера:

Натпис је препознатљиви фонт фејсбук 

странице „Надреалистички интеграци-

онизам“. Да бисте разумјели мем, морате 

знати да је човјек на слици Достојевски и да 

се натпис односи на неку пјесму очито 

колоквијалног дискурса и да се садржај 

натписа везује за Достојевског због 

употребе ријечи „касиро“ и „цасино“, које 

упућују на његов роман „Коцкар“. Битно је 

примијетити како се овај мем остварује и као 

поље борбе различитих дискурса. Пјесма 

чији стихови чине натпис у овом мему у 

с в а ко м  с л у ч а ј у  и м а  м а њу  е с те тс к у 

вриједност него роман „Коцкар“, али се 

дискурс те пјесме и дискурс Достојевског 

изравно сучељавају у једном интернет мему. 

се опће сликовности дигиталног текста (текст на екрану је истовремено и слика самог 

себе). Та сликовност произлази из чињенице да је дигитални садржај смјештен у 

хетеротопију, омеђену оквиром монитора. 

О овој новој димензији нарави слике говори и К. Пургар у тексту „Што (више) није слика? 

Иконичка разлика, имерзија и иконичка симултаност у доба културе екрана“, наводећи 

два концепта слике. С једне стране, на слику се гледа као на репрезентацију и сликовно 

посредовану стварност. С друге стране, слика је приказ саме стварности као медијски 

посредован визуални догађај који није репрезентација, али задржава нека 

традиционална обиљежја tableau-a, попут оквира, илузије простора или референције на 

познате ствари и особе. Сама хетеротопија никада није репрезентација стварности, но 

никада није ни фиктивна у толико мјери да бисмо могли поставити чврсте границе 

између ње и стварности у којој се налазимо. Другим ријечима, хетеротопија је 

измјештена у односу на простор у ком се ми налазимо и ми смо нужно затворени у ту 

уску перспективу. У бити, нисмо сигурни из које перспективе проматрати хетеротопију, 

јер је можемо посматрати само из једне перспективе. Да се не бисмо у претјераној мјери 

посветили хетеротопији а занемарили мемове, враћамо се на Пургаров други концепт 

слике, који је претходно цитиран. Када говори о „медијски посредованом визуалном 

догађају који није репрезентација“, Пругар говори о апстрактном сликарству. 

Међутим, Пургар нам такођер нуди могућу дефиницију дигиталног мема (напомињем да 

мемови нису тема његовог текста).

Узмимо за примјер мем из хорор филма То:

У овом мему искориштена 

је сцена у којој разговарају 

кловн Пенивајз и дјечак 

Џорџи,  али са  измије -

њеним титлом. Име кловна 

у  титлу  је  замијењено 

именом „Славој Жижек“. 

А к о  с е  о с в р н е м о  н а 

Пургарову дефиницију, на 

примјеру овог мема ради се 

о „медијски посредованом 

в и з у а л н о м  д о г а ђ а ј у “ 

утолико што се ради о 

ф и л м у  То ,  к о ј и  ј е с т е 

визуални догађај, али је 

медијски посредован дигиталним интернет простором, који је од једне познате сцене у 

филму начинио статичну слику. Други дио дефиниције каже да овај визуални догађај 

„није репрезентација“. То је тачно из сљедећег разлога: будући да је измијењен изворни 

титл, тј. кловнова реплика у датој сцени, тај титл више не представља кловнове ријечи, 

штавише, тај титл уопће не припада филму То. Помоћу Фотошопа уметнути титл у 

поменутој сцени нарушава значење саме сцене: она се више не реферира на филм То. 

Дакле, сама слика сцене није репрезентација сцене у филму, нити је кловн у мему кловн 

из филма (мада кловн у мему подсјећа на оног из филма, дакле он задржава референцу 

на филм, али му се у мему проширује значење помоћу измијењеног титла). Утолико се 

Пургаров опис апстрактне умјетности доказује као задовољавајућа дефиниција 

интернет мема. 
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Међутим, из овога не смијемо закључити да је текст титла у поменутом „То“ мему важнији 

од саме слике. Намјера овог мема је да буде комичан. Да би вам титл „It's me, Slavoj Žižek, 

don't fear me“ био смијешан, потребно је да знате: из ког филма је сцена узета као 

материјал за мем, тј. да будете упознати са улогом кловна у филму; оригиналну реплику; 

ко је Славој Жижек и да будете упознати са његовим научним опусом. Ако испуните све 

ове увјете, схватит ћете зашто се у мему Жижек успоређује са Пенивајзом. Лик кловна у 

С. Кинговом роману „То“, као и у екранизацији романа из 1990. године, утјеловљење је 

страхова скупине дјеце, која заједно одрастају знајући мрачну тајну о том злу које вреба 

из подземља. За потребе интернет мема, лик Пенивајза је искориштен као знак за све 

оно што је наизглед доброћудно и пријатељски настројено, а заправо има мрачне, 

скривене намјере. Утолико се овакав опис значења лика Пенивајза аналогно повезао са 

Славојем Жижеком. 

У потпуности ћете схватити шалу овог мема ако повежете изглед самог кловна са 

Жижековим изгледом: у многим интервјуима, као и у својим филмовима („Первертитов 

водич кроз филм“ итд), примјетни су Жижекови тикови док прича и његов специфичан 

нагласак док говори енглеским језиком. Овај мем утолико исмијава Жижекову, 

„кловновску“, појаву. Надаље, Пенивајз није само кловн, он је такођер врло страшан и 

има скривене намјере. Није случајно да мем одабире баш Пенивајза, а не било ког 

другог познатог кловна – овим одабиром се алудира да Жижек, упркос „кловновској“ 

вањштини, износи врло озбиљне, чак и провокативне ставове у својим 

дјелима/филмовима/интервјуима. 

Будуће умножене верзије овог мема би биле или миметске слике са титлом у ком неће 

стајати име „Славој Жижек“ већ неко друго (алтернација логоса на слици) или исти титл 

са другим сликама узетим за подлогу мема (алтернација слике под логосом). У првом 

случају, алтернације логоса на слици, и сам логос тј. натпис „It's me, Slavoj Žižek, don't fear 

me“, понаша се као слика, утолико што учествује у искључиво сликовној логици колажа. 

У процесу умножавања неких мемова чак се зна десити да су фонт и сам натпис 

познатији од слике, те у том случају тај натпис са специфичним фонтом се сликовно 

препознаје на различитим мемовима. 

Ево још једног примјера:

Натпис је препознатљиви фонт фејсбук 

странице „Надреалистички интеграци-

онизам“. Да бисте разумјели мем, морате 

знати да је човјек на слици Достојевски и да 

се натпис односи на неку пјесму очито 

колоквијалног дискурса и да се садржај 

натписа везује за Достојевског због 

употребе ријечи „касиро“ и „цасино“, које 

упућују на његов роман „Коцкар“. Битно је 

примијетити како се овај мем остварује и као 

поље борбе различитих дискурса. Пјесма 

чији стихови чине натпис у овом мему у 

с в а ко м  с л у ч а ј у  и м а  м а њу  е с те тс к у 

вриједност него роман „Коцкар“, али се 

дискурс те пјесме и дискурс Достојевског 

изравно сучељавају у једном интернет мему. 

се опће сликовности дигиталног текста (текст на екрану је истовремено и слика самог 

себе). Та сликовност произлази из чињенице да је дигитални садржај смјештен у 

хетеротопију, омеђену оквиром монитора. 

О овој новој димензији нарави слике говори и К. Пургар у тексту „Што (више) није слика? 

Иконичка разлика, имерзија и иконичка симултаност у доба културе екрана“, наводећи 

два концепта слике. С једне стране, на слику се гледа као на репрезентацију и сликовно 

посредовану стварност. С друге стране, слика је приказ саме стварности као медијски 

посредован визуални догађај који није репрезентација, али задржава нека 

традиционална обиљежја tableau-a, попут оквира, илузије простора или референције на 

познате ствари и особе. Сама хетеротопија никада није репрезентација стварности, но 

никада није ни фиктивна у толико мјери да бисмо могли поставити чврсте границе 

између ње и стварности у којој се налазимо. Другим ријечима, хетеротопија је 

измјештена у односу на простор у ком се ми налазимо и ми смо нужно затворени у ту 

уску перспективу. У бити, нисмо сигурни из које перспективе проматрати хетеротопију, 

јер је можемо посматрати само из једне перспективе. Да се не бисмо у претјераној мјери 

посветили хетеротопији а занемарили мемове, враћамо се на Пургаров други концепт 

слике, који је претходно цитиран. Када говори о „медијски посредованом визуалном 

догађају који није репрезентација“, Пругар говори о апстрактном сликарству. 

Међутим, Пургар нам такођер нуди могућу дефиницију дигиталног мема (напомињем да 

мемови нису тема његовог текста).

Узмимо за примјер мем из хорор филма То:

У овом мему искориштена 

је сцена у којој разговарају 

кловн Пенивајз и дјечак 

Џорџи,  али са  измије -

њеним титлом. Име кловна 

у  титлу  је  замијењено 

именом „Славој Жижек“. 

А к о  с е  о с в р н е м о  н а 

Пургарову дефиницију, на 

примјеру овог мема ради се 

о „медијски посредованом 

в и з у а л н о м  д о г а ђ а ј у “ 

утолико што се ради о 

ф и л м у  То ,  к о ј и  ј е с т е 

визуални догађај, али је 

медијски посредован дигиталним интернет простором, који је од једне познате сцене у 

филму начинио статичну слику. Други дио дефиниције каже да овај визуални догађај 

„није репрезентација“. То је тачно из сљедећег разлога: будући да је измијењен изворни 

титл, тј. кловнова реплика у датој сцени, тај титл више не представља кловнове ријечи, 

штавише, тај титл уопће не припада филму То. Помоћу Фотошопа уметнути титл у 

поменутој сцени нарушава значење саме сцене: она се више не реферира на филм То. 

Дакле, сама слика сцене није репрезентација сцене у филму, нити је кловн у мему кловн 

из филма (мада кловн у мему подсјећа на оног из филма, дакле он задржава референцу 

на филм, али му се у мему проширује значење помоћу измијењеног титла). Утолико се 

Пургаров опис апстрактне умјетности доказује као задовољавајућа дефиниција 

интернет мема. 
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У првом примјеру, својеврсна „оскудност“ њемачког језика се исмијава у односу на 

„рјечитост“ енглеског језика. Други пак мем гради своју комичност у контексту цртаних 

филмова које су гледале двије различите генерације дјеце, а под претпоставком да су 

они старији цртани филмови бољи (супериорнији) од оних које дјеца гледају данас. Оба 

наведена мема су својом комичношћу постигли и субверзивни ефект (подривање 

језичких различитости и подривање цртаних филмова). Разлог тому је управо схваћање 

њихове комичности као облика изражавања супериорности.

Трећи облик ког Перишић спомиње јесу „комуникацијске теорије“ смијеха. Перишић 

објашњава да је смијех првобитно био сигнал осталим члановима групе да се могу 

опустити јер су ван опасности. Дакле, смијех је израз свијести о друштвености. Но, када 

говоримо о дигиталним мемовима, говоримо о посебном типу друштвености. 

Примијетимо да творци мемова заправо остају анонимни. Чак и ако се творац мема сам 

открије, он то ради преко свог виртуалног профила и тај творац мема је и даље 

анониман, само се његов идентитет лажно употпуњује аватаром ког можемо видјети на 

његовом виртуалном профилу. Према томе, творци нових мемова, као и творци 

алтернација тих мемова у ланцу бесконачног умножавања, не само да су анонимни – 

они у бити нису ни важни за ширење и успјех неког мема. Творац шале у принципу није 

битан, битна је сама шала. Дакле, комуникација коју мемови успостављају у дигиталном 

простору открива се као комуникација самих мемова међусобно. 

Другим ријечима, интернет корисници преузимају језик и логику интернет мемова како 

би међусобно ширили једнаке идеје, што се захваљујући могућностима интернета 

одвија на глобалном плану. На тај начин, стварни идентитет свих твораца или 

„корисника“ (оних који прате или користе мемове приликом онлајн комуникације) 

мемова се распарчава и бива фрагментарно уписан у сваки од мемова с којима се 

поједини корисник поистовјетио (препознао их као изричај властитих ставова). 

Мемови себе позиционирају у виртуалне простор и вријеме, док су њихови творци 

истовремено физички ентитети (људи који сједе пред екраном монитора) и виртуални 

аватари. Виртуални аватари су хетеротопијска репрезентација физичких ентитета, или 

барем тако желимо вјеровати. Другим ријечима, виртуални аватар пружа интернет 

кориснику могућност да буде „што год пожели“. Ширењем мемова у дигиталном 

простору, путем гранања различитих врста или варијанти једног мема, сами мемови 

међусобно комуницирају, али је њихова комуникација уопће могућа због 

фрагментације идентитета интернет корисника, који фрагменте себе уписују у мемове 

које стварају или користе. Још једном подсјећам на Бодријаров појам хиперреалности: 

поента хиперреалности није само оно што може бити репродуцирано, већ оно што је 

увијек већ репродуцирано.

Утолико, хиперреалност у контексту интернет мемова показује своју авангардну нарав и 

то је очито уколико се осврнемо на појам фрагментарности, специфичан за авангардне 

покрете: однос споменутих „физичких ентитета“ и „виртуалних аватара“ је такав да 

фрагменти физичког ентитета бивају пренесени у виртуални простор (гдје добијају 

„хетеротопијску репрезентацију“ самих себе). Тиме они улазе у нови конекст свог 

постојања, те се ти фрагменти, уколико су и били вјерни оригиналу, понашају другачије у 

дигиталном свијету и употпуњују виртуалне аватаре. Ти аватари потом (ре)продуцирају 

мемове – но сваки од тих новонасталих мемова доприноси развитку комуникације у 

интернет заједници својом специфичном разликом којом се одваја, не од оригинала 

(који је давно изгубљен у дигиталном простору), већ од свог миметског претходника. 

Тако долазимо до још једне одлике авангарде: идеје бесконачног умножавања којим се, 

не само заборавља оригинал, већ почиње цијенити сам процес умножавања, као сврха 

Исти је случај у мему са Ивом Андрићем: 

3.� Мем као облик комуникације 

У књизи „Свијет као воља и представа“, А. Шопенхауер објашњава да смијех настаје само 

онда кад смо свјесни инконгруенције између појма и реалних објеката који су 

супсумирани под тај појам. Смијех се увијек односи на појмове, а не на спознају. На 

примјеру мема из филма „То“, видјели смо како се сам кловн Пенивајз оформљује као 

објект на слици и како се везује за име „Славој Жижек“, који се такођер понаша као 

инстанца кохерентног значења и као појам. Шопенхауер наставља: само ондје гдје је 

могућа заблуда, могућ је смијех. Заблуда је могућа тамо гдје је инструмент сазнања 

(појам) одвојен од материје сазнања (објект). У случају овог мема, кловн је објект на 

слици помоћу ког се „Славој Жижек“ као појам, проширује у значењском смислу. 

Када Докинс у „Себичном гену“ описује разлог због ког су неки мемови успјешније 

умножавани од других, он наводи како је узрок тому психолошка привлачност појединих 

мемова. Један од фактора психолошке привлачности свакако је комичност мема. И. 

Перишић, у књизи „Типологије теорија смеха“, наводи неколицину теорија, од којих бих 

посебно издвојила три које сматрам да се односе на мемове. Прва од њих јесте „теорија 

инконгруенције“, коју сам објаснила и која је сукладна Шопенхауеровој теорији.

Друга је „теорија надмоћи или супериорности“. Надмоћ се у дигиталном интернет 

простору мемова успоставља путем мемова који су или аутокритични или на шаљив 

начин исмијавају одређене (суб)културе. У том контексту наводим два примјера: 

Књижевност и нови медији



176 177

У првом примјеру, својеврсна „оскудност“ њемачког језика се исмијава у односу на 

„рјечитост“ енглеског језика. Други пак мем гради своју комичност у контексту цртаних 

филмова које су гледале двије различите генерације дјеце, а под претпоставком да су 

они старији цртани филмови бољи (супериорнији) од оних које дјеца гледају данас. Оба 

наведена мема су својом комичношћу постигли и субверзивни ефект (подривање 

језичких различитости и подривање цртаних филмова). Разлог тому је управо схваћање 

њихове комичности као облика изражавања супериорности.

Трећи облик ког Перишић спомиње јесу „комуникацијске теорије“ смијеха. Перишић 

објашњава да је смијех првобитно био сигнал осталим члановима групе да се могу 

опустити јер су ван опасности. Дакле, смијех је израз свијести о друштвености. Но, када 

говоримо о дигиталним мемовима, говоримо о посебном типу друштвености. 

Примијетимо да творци мемова заправо остају анонимни. Чак и ако се творац мема сам 

открије, он то ради преко свог виртуалног профила и тај творац мема је и даље 

анониман, само се његов идентитет лажно употпуњује аватаром ког можемо видјети на 

његовом виртуалном профилу. Према томе, творци нових мемова, као и творци 

алтернација тих мемова у ланцу бесконачног умножавања, не само да су анонимни – 

они у бити нису ни важни за ширење и успјех неког мема. Творац шале у принципу није 

битан, битна је сама шала. Дакле, комуникација коју мемови успостављају у дигиталном 

простору открива се као комуникација самих мемова међусобно. 

Другим ријечима, интернет корисници преузимају језик и логику интернет мемова како 

би међусобно ширили једнаке идеје, што се захваљујући могућностима интернета 

одвија на глобалном плану. На тај начин, стварни идентитет свих твораца или 

„корисника“ (оних који прате или користе мемове приликом онлајн комуникације) 

мемова се распарчава и бива фрагментарно уписан у сваки од мемова с којима се 

поједини корисник поистовјетио (препознао их као изричај властитих ставова). 

Мемови себе позиционирају у виртуалне простор и вријеме, док су њихови творци 

истовремено физички ентитети (људи који сједе пред екраном монитора) и виртуални 

аватари. Виртуални аватари су хетеротопијска репрезентација физичких ентитета, или 

барем тако желимо вјеровати. Другим ријечима, виртуални аватар пружа интернет 

кориснику могућност да буде „што год пожели“. Ширењем мемова у дигиталном 

простору, путем гранања различитих врста или варијанти једног мема, сами мемови 

међусобно комуницирају, али је њихова комуникација уопће могућа због 

фрагментације идентитета интернет корисника, који фрагменте себе уписују у мемове 

које стварају или користе. Још једном подсјећам на Бодријаров појам хиперреалности: 

поента хиперреалности није само оно што може бити репродуцирано, већ оно што је 

увијек већ репродуцирано.

Утолико, хиперреалност у контексту интернет мемова показује своју авангардну нарав и 

то је очито уколико се осврнемо на појам фрагментарности, специфичан за авангардне 

покрете: однос споменутих „физичких ентитета“ и „виртуалних аватара“ је такав да 

фрагменти физичког ентитета бивају пренесени у виртуални простор (гдје добијају 

„хетеротопијску репрезентацију“ самих себе). Тиме они улазе у нови конекст свог 

постојања, те се ти фрагменти, уколико су и били вјерни оригиналу, понашају другачије у 

дигиталном свијету и употпуњују виртуалне аватаре. Ти аватари потом (ре)продуцирају 

мемове – но сваки од тих новонасталих мемова доприноси развитку комуникације у 

интернет заједници својом специфичном разликом којом се одваја, не од оригинала 

(који је давно изгубљен у дигиталном простору), већ од свог миметског претходника. 

Тако долазимо до још једне одлике авангарде: идеје бесконачног умножавања којим се, 

не само заборавља оригинал, већ почиње цијенити сам процес умножавања, као сврха 

Исти је случај у мему са Ивом Андрићем: 

3.� Мем као облик комуникације 

У књизи „Свијет као воља и представа“, А. Шопенхауер објашњава да смијех настаје само 

онда кад смо свјесни инконгруенције између појма и реалних објеката који су 

супсумирани под тај појам. Смијех се увијек односи на појмове, а не на спознају. На 

примјеру мема из филма „То“, видјели смо како се сам кловн Пенивајз оформљује као 

објект на слици и како се везује за име „Славој Жижек“, који се такођер понаша као 

инстанца кохерентног значења и као појам. Шопенхауер наставља: само ондје гдје је 

могућа заблуда, могућ је смијех. Заблуда је могућа тамо гдје је инструмент сазнања 

(појам) одвојен од материје сазнања (објект). У случају овог мема, кловн је објект на 

слици помоћу ког се „Славој Жижек“ као појам, проширује у значењском смислу. 

Када Докинс у „Себичном гену“ описује разлог због ког су неки мемови успјешније 

умножавани од других, он наводи како је узрок тому психолошка привлачност појединих 

мемова. Један од фактора психолошке привлачности свакако је комичност мема. И. 

Перишић, у књизи „Типологије теорија смеха“, наводи неколицину теорија, од којих бих 

посебно издвојила три које сматрам да се односе на мемове. Прва од њих јесте „теорија 

инконгруенције“, коју сам објаснила и која је сукладна Шопенхауеровој теорији.

Друга је „теорија надмоћи или супериорности“. Надмоћ се у дигиталном интернет 

простору мемова успоставља путем мемова који су или аутокритични или на шаљив 

начин исмијавају одређене (суб)културе. У том контексту наводим два примјера: 
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самом себи, као интринзична вриједност: вриједност има „оно што је увијек већ 

репродуцирано“.

Још једна од битних карактеристика авангарде коју култура интернет мемова преузима 

јесте свакако начин асоцијативне изградње дјела: постојећи интернет садржај је мем 

уколико је погодан за нове асоцијативне низове који ће створити нове мемове. Ова 

одлика повезана је и са авагардним тенденцијама ка „шокантности“ умјетничких дјела. 

Та шокантност остварује се двојако. Најприје, на нивоу композиције самог мема: мем 

може намјерно бити лоше монтиран, тако да је његова колажност, инсценираност 

очита. С друге стране, шокантност мема је и у начину на који је измијенио свог 

претходника, у начину на који је искористио понуђене му асоцијације. 

Л. Шифман, у књизи „Memes in Digital Culture“, описује све ово што сам рекла о физичким 

ентитетима и виртуалним аватарима преко појма „хипермиметичке логике“. 

Шифман наводи како у информацијском добу највреднији извор није информација, већ 

пажња коју јој људи посвећују. Путем друштвених мрежа се изражава „мрежни 

индивидуализам“ и дигитална писменост. Из овог Шифмановог става можемо 

закључити да су и саме веб странице за дијељење мемова, као и цијела заједница мем 

твораца и корисника, заправо идеја о дигиталној заједници људи који изражавају своју 

дигиталну писменост и њене посебне облике (као што је разумијевање и способност 

творења мемова). Занимљива је Шифманова дефиниција мема: Интернет мемови се 

могу сматрати (пост)модерним фолклором, у ком се заједничка начела и вриједности 

граде кроз културалне артефакте какве су нпр. слике обрађене у Фотошопу или урбане 

легенде. (15)

Шифман спомиње и посебан случај мема – наиме мем који поприма облик политичке 

ангажованости. Примјер таквог мема је „Grass Mud Horse“ мем из Кине, који је служио 

симболичком противљењу интернет цензуре у Кини:

У случају овог мема се ради о игри ријечи, 

будући да назив мема на кинеском језику 

звучи исто као израз „fuck your mother“. Битно 

је напоменути да су мемови, који служе као 

израз политичког става, изузетак у интернет 

простору. Наравно да постоје мемови који у 

свој колаж укључују слику неког полити-

чара/ке, али њихова намјера није истовјетна 

оној какву је нпр. имао мем „Grass Mud Horse“ 

– први имају намјеру насмијати, док потоњи 

јесте озбиљан став, који има тенденцију 

издизања из хоризонталног поретка осталих 

интернет мемова. 

На концу, желим покренути тему културо-

лошке важности мемова, о начину на који се 

интернет култура дотиче са устројеношћу 

друштвених система. Чини ми се да се мемови 

откривају кроз шизофреничну вртоглавицу 

тих серијалних знакова, како Бодријар описује хиперреалност. Та вртоглавица настаје 

због саме нарави хиперпростора. Када Бодријар говори о „стварности ради стварности“, 

он управо описује дигитални простор интернета, виртуално употпуњену хетеротопију 

која, у случају интернет мемова, користи сликовне садржаје, који првотно репрезентују 

физичку стварност, да би искористила њихов сликовни потенцијал и уништили 

евентуалну важност објекта репрезентације одређене слике. На тај начин, уколико се за 

миметску слику користи слика из дневних вијести, та слика у мему више не представља 

оно што се налази на њој, она не упућује ни на какву физичку стварност изван себе. Та 
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Извори: 

1. Baudrillard, Ј.: Симулација и збиља, Наклада Јесенски и Турк, Хрватско социолошко 

друштво, Загреб, 2013.

2. Borszei, Linda K. : Makes a Meme Instead: A Concise History of Internet Memes, 

https://www.academia.edu/3649116/Makes_a_Meme_Instead_A_Concise_History_of_In

ternet_Memes, str. 5. (13. 5. 2017)

3. Dawkins, R.: Себични ген, Извори, Загреб, 2007.

4. Foucault, M.: Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007. 

5. Horisch, Ј.: Теоријска апотека, Алгоритам, Загреб, 2007.

6. Huntington, H. E.: Subversive Memes: Internet Memes as a Form of Visual Rhetoric, 

https://www.academia.edu/5415739/Subversive_Memes_Internet_Memes_as_a_Form_

of_Visual_Rhetoric (13. 5. 2017)

7. Jenkins, E.S.: The Modes of Visual Rhetoric: Circulating Memes as Expressions, 

https://www.academia.edu/10031096/The_Modes_of_Visual_Rhetoric_Circulating_Mem

es_as_Expressions (13. 5. 2017)

8. Mitchell, J.W.T.: Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, The University 

of Chicago Press, Chicago & London, 1994.

9. Перишић, И.: Увод у теорије смеха: кратак преглед теорије смеха од Платона до 

Пропа, Службени гласник, Београд, 2010.

10. Пургар, К.: Што (више) није слика? Иконичка разлика, имерзија и иконичка 

симултаност у доба културе екрана,   

 https://www.academia.edu/24034524/%C5%A0to_vi%C5%A1e_nije_slika_Ikoni%C4%8Dk

a_razlika_imerzija_i_ikoni%C4%8Dka_simultanost_u_doba_kulture_ekrana (13.5.2017)

11. R e i m e ,  Т. :  M e m e s  a s  V i s u a l  To o l s  f o r  P r e c i s e  M e s s a g e  C o n v e y i n g , 

https://www.ntnu.no/documents/10401/1264435841/Design+Theory+Article+-

+Final+Article+-+Thov+Reime.pdf/a5d150f3-4155-43d9-ad3e-b522d92886c2 (13. 5. 

2017)

12. Schopenhauer, А.: Свет као воља и представа, Матица Српска, Нови Сад, 1986. 

13. Shifman, L.: Memes in Digital Culture, MIT Press, Massachusetts, 2014.

 

Књижевност и нови медији



178 179

самом себи, као интринзична вриједност: вриједност има „оно што је увијек већ 

репродуцирано“.

Још једна од битних карактеристика авангарде коју култура интернет мемова преузима 

јесте свакако начин асоцијативне изградње дјела: постојећи интернет садржај је мем 

уколико је погодан за нове асоцијативне низове који ће створити нове мемове. Ова 

одлика повезана је и са авагардним тенденцијама ка „шокантности“ умјетничких дјела. 

Та шокантност остварује се двојако. Најприје, на нивоу композиције самог мема: мем 

може намјерно бити лоше монтиран, тако да је његова колажност, инсценираност 

очита. С друге стране, шокантност мема је и у начину на који је измијенио свог 

претходника, у начину на који је искористио понуђене му асоцијације. 

Л. Шифман, у књизи „Memes in Digital Culture“, описује све ово што сам рекла о физичким 

ентитетима и виртуалним аватарима преко појма „хипермиметичке логике“. 

Шифман наводи како у информацијском добу највреднији извор није информација, већ 

пажња коју јој људи посвећују. Путем друштвених мрежа се изражава „мрежни 

индивидуализам“ и дигитална писменост. Из овог Шифмановог става можемо 

закључити да су и саме веб странице за дијељење мемова, као и цијела заједница мем 

твораца и корисника, заправо идеја о дигиталној заједници људи који изражавају своју 

дигиталну писменост и њене посебне облике (као што је разумијевање и способност 

творења мемова). Занимљива је Шифманова дефиниција мема: Интернет мемови се 

могу сматрати (пост)модерним фолклором, у ком се заједничка начела и вриједности 

граде кроз културалне артефакте какве су нпр. слике обрађене у Фотошопу или урбане 

легенде. (15)

Шифман спомиње и посебан случај мема – наиме мем који поприма облик политичке 

ангажованости. Примјер таквог мема је „Grass Mud Horse“ мем из Кине, који је служио 

симболичком противљењу интернет цензуре у Кини:

У случају овог мема се ради о игри ријечи, 

будући да назив мема на кинеском језику 

звучи исто као израз „fuck your mother“. Битно 

је напоменути да су мемови, који служе као 

израз политичког става, изузетак у интернет 

простору. Наравно да постоје мемови који у 

свој колаж укључују слику неког полити-

чара/ке, али њихова намјера није истовјетна 

оној какву је нпр. имао мем „Grass Mud Horse“ 

– први имају намјеру насмијати, док потоњи 

јесте озбиљан став, који има тенденцију 

издизања из хоризонталног поретка осталих 

интернет мемова. 

На концу, желим покренути тему културо-

лошке важности мемова, о начину на који се 

интернет култура дотиче са устројеношћу 

друштвених система. Чини ми се да се мемови 

откривају кроз шизофреничну вртоглавицу 

тих серијалних знакова, како Бодријар описује хиперреалност. Та вртоглавица настаје 

због саме нарави хиперпростора. Када Бодријар говори о „стварности ради стварности“, 

он управо описује дигитални простор интернета, виртуално употпуњену хетеротопију 

која, у случају интернет мемова, користи сликовне садржаје, који првотно репрезентују 

физичку стварност, да би искористила њихов сликовни потенцијал и уништили 

евентуалну важност објекта репрезентације одређене слике. На тај начин, уколико се за 

миметску слику користи слика из дневних вијести, та слика у мему више не представља 

оно што се налази на њој, она не упућује ни на какву физичку стварност изван себе. Та 

слика, поставши мем, упућује на саму себе и колажно се спаја са другим сликама, у 

бесконачном ланцу умнажајућих слика и мемова. Како сам Бодријар каже: Надаље је та 

бескрајна рефракција само друга врста серијалности: стварно у њој више не размишља о 

себи, оно се заплиће у себе до ишчезнућа. (130) 

Извори: 

1. Baudrillard, Ј.: Симулација и збиља, Наклада Јесенски и Турк, Хрватско социолошко 

друштво, Загреб, 2013.

2. Borszei, Linda K. : Makes a Meme Instead: A Concise History of Internet Memes, 

https://www.academia.edu/3649116/Makes_a_Meme_Instead_A_Concise_History_of_In

ternet_Memes, str. 5. (13. 5. 2017)

3. Dawkins, R.: Себични ген, Извори, Загреб, 2007.

4. Foucault, M.: Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007. 

5. Horisch, Ј.: Теоријска апотека, Алгоритам, Загреб, 2007.

6. Huntington, H. E.: Subversive Memes: Internet Memes as a Form of Visual Rhetoric, 

https://www.academia.edu/5415739/Subversive_Memes_Internet_Memes_as_a_Form_

of_Visual_Rhetoric (13. 5. 2017)

7. Jenkins, E.S.: The Modes of Visual Rhetoric: Circulating Memes as Expressions, 

https://www.academia.edu/10031096/The_Modes_of_Visual_Rhetoric_Circulating_Mem

es_as_Expressions (13. 5. 2017)

8. Mitchell, J.W.T.: Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, The University 

of Chicago Press, Chicago & London, 1994.

9. Перишић, И.: Увод у теорије смеха: кратак преглед теорије смеха од Платона до 

Пропа, Службени гласник, Београд, 2010.

10. Пургар, К.: Што (више) није слика? Иконичка разлика, имерзија и иконичка 

симултаност у доба културе екрана,   

 https://www.academia.edu/24034524/%C5%A0to_vi%C5%A1e_nije_slika_Ikoni%C4%8Dk

a_razlika_imerzija_i_ikoni%C4%8Dka_simultanost_u_doba_kulture_ekrana (13.5.2017)

11. R e i m e ,  Т. :  M e m e s  a s  V i s u a l  To o l s  f o r  P r e c i s e  M e s s a g e  C o n v e y i n g , 

https://www.ntnu.no/documents/10401/1264435841/Design+Theory+Article+-

+Final+Article+-+Thov+Reime.pdf/a5d150f3-4155-43d9-ad3e-b522d92886c2 (13. 5. 

2017)

12. Schopenhauer, А.: Свет као воља и представа, Матица Српска, Нови Сад, 1986. 

13. Shifman, L.: Memes in Digital Culture, MIT Press, Massachusetts, 2014.

 

Књижевност и нови медији



180 181

Савремена бх поезија

Слађана Голијанин

 

УМУЈЕМ

Умујем, умујем, умујем,

Умујем цео свој век.

А ништа не разумем,

Понешто понекад тек.

Што дуже и јаче тражим,

То збуњена постајем већ.

Све моје животне дражи

Ништа ми немају рећ.

Облаци када се спусте

На тешке главе лик,

Само ће ноћи пусте

Још да објављују крик.

И никога неће бити 

Да ублажи те патње хук.

Кад глава одлучи снити

Ноћи најављују мук.

 

 

 

 БОЛ

Руке се успињу ка грудном кошу,

Тамо где још само осећам бол.

Неко би рекао да судбину лошу

Креирају виле, лутке, Д-мол.

Заштитићу се успоменама 

Кад срце стане

И шапне ми речи

Да стигао је крај.

Уснућу дан за даном

Што иде и нећу се будити

Јер вани је мрак.

Правићу се да не знам 

И не видим ништа,

Пробаћу отворити око,

Удахнути зрак,

И сањаћу дуго,

Сањаћу високо,

Док се сан не распрши

У само један мах.

 МИГРАЦИЈА СРЦА

Срце ми одавно на месту није,

У њему влада живота мук,

Мада још увек ко лудо бије,

То је сад трептај, то није хук.

Игре су његове престале онда

Кад љубав рече: „У заклон сви!“.

Кад једна вел'ка црна анаконда

Увуче у њега свој језик зли.

Од онда оно узалуд тражи

Свој пут, место и свој дом,

Ал' нестале су његове дражи,

Оно је залутало у трагању том.

Ко несналажљиви путник неки,

Што намеру не зна лутању свом,

И срце моје тек пут понеки

Успе назрети где му је дом.

Ал' преваре га уснуле птице

Што врзмају се по њему дуго

Исто је оно ко те луталице

И нема за њега места, туго.

 ГРАНИЦЕ

Где су границе

Издржљивости човекове?

Можда и не постоје,

Ал' све ми се чини више

Да би их требало бити негде,

Јер нехумано је и немогуће

Пола живота провести уз патње.

И оно друго пола

Није лишено бола,

Па нека граница

Негде постојати мора,

Иначе би било ужасно сурово

Бити осуђен на вечну пропаст,

На корак напред, на два назад,

Свет тако не функционише, ваљда.

Слађана Голијанин

Слађана Голијанин, рођена 30. 07. 1987. године у Сарајеву. Године 
2009. дипломирала компаративну књижевност и библиотекарство 
на Одсjеку за компаративну књижевност и библиотекарство на 
Филозофском факултету у Сарајеву. Године 2011. одбранила 
магистарски рад из подручја библиотекарства.

На посљедњој, петој години студија, била стипендистица „Фонда 
Суаде Дилберовић“, у категорији изузетно надарених студената. 
Пише и објављује репортаже, есеје, пjесме, те критике визуелних 

умjетности, позоришне, филмске и књижевне критике у разним електронским и 
штампаним медијима региона. 
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ЗА БЕСАНИЦА

 

За бесаница ја и моји друзи

Из младости пиво међу ракама

Гуштамо, док лелекачи у тузи

У груди бију се шакама

 

А око гроба њезина се јате

Гласови црних волшебника

Што из олуја јој и мећава чате

Као из требника.

 

За несаница  пјесник Џами

Стиховима ме драга

И у рукама захрђа ми

Сваки јатаган.

 

 За несаница пјевају села

Са ону страну Лима

И до вражијих карусела

Често ме води рима.

 

За несаница кричи ми орао

На црногорском бајраку

И све њиве које сам орао

Мени могле би дати раку.

Марко Вешовић

УГЛЕДАХ БРОДСКОГ

 

Угледах Бродског. Под њим скије.

Док из  пехара руског пије.

И његов као да виски је

Био донесен са Искије

Ламартинове ил' Однове

 

И гледа лађе, све од нове

Шпер-плоче здане,  како плове

Бодро у пропаст, јер им гове

Свјетло  са хумке. Са његове.

 

И, регби,  утрен, прођох салом

Гдје све се људско избрисало

Из огледала, али, слалом

Много божанство јест рисало

 

Око свег њином вољом  малог

Или је ко зна када пало

У јаму и још зове: “Ало!”

  ЧЕКАЊЕ

       

    Међ зеленим лишћем

    Отежаним мекано

    Тмином вечерњом

    Прошао је вјетар топао 

    И горе се попео

    За њим и мој уздисај тежак и пропао

    За небеским лептирима

    Памучним цестама

    Кућама од шећера

    И душама без времена...

    Јаки катанци на капијама

    Мојим земаљским сјенама...

    Комад срца губим сваки дан

    Поглед у даљинама истрошен

    Враћа се поново да наваљује

    Тамо гдје не може

    Повио је вјетар ватрене цвјетне главице

    Подсјетио на љепоте које

    У мојим очима свенуше                         

Мерима Кривошија

 БИЈЕГ

     

  Пробала сам – нисам могла

  Увући се у цвијет

  Отворити се и гутати зору

  Славити свијет

  Пробала сам бити цвијет...

  Бити земља орана плугом стољећа

  Мудра, стрпљива, ћутљива

  Распупавати се с кишама

  Бити звијезда и жмиркати

  У црним ноћима

  Величанствена у величанству 

  Свемира пламтјети

  Покушала сам бити остарјели храст

  И вјетар времена слушати

  Пробала сам бити јастреб 

  И гордо небом пловити

  Бити мрав и своје мрвице марљиво носити

  Пробала сам, у ништа се нисам

  Могла увући

  Поново родити

  Душа је умрла и од своје смрти

  Није могла побјећи

Мерима Кривошија,рођена у Сарајеву 23.08.1986. По занимању 

је медицински/лабораторијски техничар. Запослена у истој 

бранши као његоватељица.
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Санела Куко

Самообнављање

И од неких ријечи се умире

Можда не брзо,

Али се умире дуго

И тихо

Без испуштеног гласа

С унутрашњом грмљавином.

Сијевају ријечи као муње на небу унутрашњег свијета

Спаљују погођена мјеста до непрепознавања

Док тијело не клоне

Док се свијест не трансформира.

Зато су те ријечи увијек свјеже

Иако изговорене годинама уназад.

Зато су оне слика

И емоција

И прича.

Сјети се данас да је прича испричана давно.

Остави ријечи у пољима спаљених макова.

Земља рађа свјежином послије ватре.

Буди самообнављајућа земља. 

Нека из твоје нутрине изникну нови макови

Сунцокрети и руже.

Разгрни облаке 

И буди сунце свом цвјетању.

Гледај како ријечи постају тек трачак бјеличасте прашине

И више те не додирују.

О крилима 

Дијете у нама хоће да га пустите да му расту шарена крила.

Кажете да дијете нема крила?

Никада нисте видјели то шаренило боја?!

Нисте испробали снагу тих крила?

Тужно, зар не.

Имате крила.

Да, ви, што ме блиједо гледате док читате.

Управо сте помислили које глупости, 

Зар на то трошити вријеме.

А то сте ви.

То што изговарате.

Ја имам крила, извините.

Имам и боје.

Посудит ћу вам.

Само се усудите.

Знате,

Крила се вјежбају летењем.

Немојте ме убјеђивати да не можете летјети

Ви који ни не знате да имате крила!

Једном сам била овдје

Већ су вам рекли да је овај свијет прашина.

Да се не вежете ни за што.

Ни за кога.

И ти си прашина.

И мени су рекли.

Ја сам се везала за свитања.

Испреплела сам руке у коријења биљака

Исциједила крв и сузе у понеки стих

Везала се уз осмијехе и брижност 

Других људи.

Неки су људи постали прашина.

Њихови осмијеси и брижност нису.

Неке су биљке 

просуле сјеме за нове биљке.

Није поента у прашини и страху.

Проспи свјетло љубави 

Путем којим идеш

Јер и иза прашине свиће.

Знам.

Била сам овдје.

Санела Куко

Савремена бх поезија
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Санела Куко

Заволи се

Између нас двије

Далек је пут

И мислим добро је

Док имам те на видику

Док ти обрисе разазнајем

Пут је земљан и окружен травама

Ти обавијена бјеличастом хаљином

Флуидна и питома 

Чекаш ме

Скидам са себе навике 

Скидам морања

Скидам трку за временом

Скидам свиђања свијету

Скидам сва невољења

Раздаљина између нас све је мања

Моја ме остављена драга предуго чека

И ја више немам времена ни за шта 

Осим за љубав

Вода

Изронит ће ријеч из колопета ријечног бука

Гласнија од хука

Бистрија од воде

Огледат ћеш се у њој као у капљама усидреним на кожи

И ријеч ће да се множи

И претвара у слику

Слика у причу

Прича у филм

Близу си бука

Ослухни гласове 

И не плаши се свог хука

Тих капљи што лијепе се за кожу

Отпусти ријечи

Отпусти слике

Диши у бистрини

Удахни жубор

Издахни хуку

Знаш да си одувјек савршена вода.

Санела Куко (1978, Мостар) у свијет 

књижевности ушла је стиховима 

објављиваним још у основној 

ш ко л и .  П р в у  з б и р к у  п о е з и ј е 

Близнакиње свјетлости (едиција 

Рондо, Мостар, 2000) објавила је у 

коауторству са Лејлом Патак. Прича, 

ја и горки бадем (Добра књига, 

Сарајево, 2008) њена је друга, али и 

прва самостална збирка. Поезију је 

објављивала у часописима: Мост, 

Мотришта ,  Диоген ,  Сарајевске 

свеске, Живот, Стране. Била је члан 

редакције часописа за културу и 

образовање Мост, којег је уређивао 

Алија Кебо.  Магистар је наука из 

области комуникологије и виши 

асистент на Факултету хуманист-

ичких наука Универзитета “Џемал 

Биједић” у Мостару.

Љубица Остојић

ОДЛАЗЕ РИЈЕЧИ

Чини се како нас

Напуштају ријечи,

Све брже одлијећу:

Најприје самотнице,

Пророчице,

Па оне у паровима,

Љубавнице,

Оне у јатима, тачне

Небеске геометрије;

Камо одлијећу ријечи?

Веле они који знаду:

Некуд да жеђ утаже

На изворима говора

Некуд да глад утоле,

 Храњивим коријењем

Властитог настанка,

Дуго већ у дубинама

Пијеска сиње пустиње;

Одлазе ријечи, остављају

Нам нијемост и бијес,

Празнине неизреченог

ВРИЈЕМЕ

Родила сам се мимо времена.

Узалуд ме тражиш, калифе трена,

О, вријеме!

Минух те. Не и ти мене.

Марина Цветаева

Као паун млади, страсни,

Носила сам у запучку

Вријеме за украс,

Док су га други прели

И ткали властите животе,

Вријеме је моћно!

Свјетлосне године

Оно одбројава,

Ходећ даноноћно.

У свом мимоходу

Мимоишло ме није. 

Више није за украс,

Нит оно мени,

Нит ја њему,

С њим нема игре, јасно.

Кад појмих би прекасно.

Савремена бх поезија
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Љубавнице,
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Дуго већ у дубинама

Пијеска сиње пустиње;

Одлазе ријечи, остављају

Нам нијемост и бијес,

Празнине неизреченог

ВРИЈЕМЕ

Родила сам се мимо времена.

Узалуд ме тражиш, калифе трена,

О, вријеме!

Минух те. Не и ти мене.

Марина Цветаева

Као паун млади, страсни,

Носила сам у запучку

Вријеме за украс,

Док су га други прели

И ткали властите животе,

Вријеме је моћно!

Свјетлосне године

Оно одбројава,

Ходећ даноноћно.

У свом мимоходу

Мимоишло ме није. 

Више није за украс,

Нит оно мени,

Нит ја њему,

С њим нема игре, јасно.

Кад појмих би прекасно.

Савремена бх поезија



188 189

ПРОМИЈЕНИТИ СВИЈЕТ
(опсесивни сан младости)

Не могу промијенити Свијет

Како некоћ дуго вјеровах,

Исписујућ га, оно неизрециво,

Што, мних, Свијет би на боље;

Но Свијет се мијења на моје

Очи, жестоко, за непрепознат,

Бешћутно, сумануто се баца

 У непојамне мијене и тмице,�
Успркос записима љековитим;

Напуштају нас ријечи, то је јасно,

Празнине зјапе баш ко црне рупе,

Накана слива се у оловне страве,

Не промијених Свијет на боље,

Тек могу промијенити Свијетом 

Јер на овом, најпрво би Ријеч.

Пак мних, до краја ће остати, 

Али ни тог, бојим се, неће бити.

ДАНИ КАД ЦВАТУ ЈОРГОВАНИ

Била шума расцвала јоргована,

Љубичасти облаци су небо скрили,

Биле и сјене загрљене, трагови

Лако исписивали камо се ходило,

Биле су птице мирисом опијене,

Луди Виолинист летио је у облаке

Свирајућ непостојећу мелодију,

Љубичасте хаљине лепршале

У чудовитом плесу…

Сад ничег одавно ту нема,

Сасуло се у прах, спаљено,

И поравнано помно у души;

Али, приповиједају који знају

Да каткад, уријетко, тајом,

 Неки долазе прах сакупљат

У урне и лакримарије празне,

Ваља то сахранити, похранити

Као и толико тога мртвог,

У своје нише, за никад више.

Љубица Остојић Сабахудин Хаџиалић

Бог или Човјек

Маргиналци духа

заједно

са Туторима ума

молитвом

разарају

ткиво сутрашњице.

...

Проблем

више није ни молитва

сама.

...

Уствари...

никада то није ни била

...

Питање је само

колико можемо издржати

непрестано убијање

цивилизације.

...

Или је то већ учињено

а да нисмо ни свјесни?

„Јадници...“,

рече имагинарни пријатељ

одраслих.

Људи?

Савремена бх поезија
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Сабахудин ХаџиалићСабахудин Хаџиалић

ЊОЈ, РОЗИ

Земља

једна се њеним

именом ваби.

Име јој црвенило буди.

Сутра

Осмога дана

Трећега мјесеца

Аnno domini

Руже 

ће се

даривати

знаним и незнаним.

Пјесма је само

сјећање на жене

којих више нема

а мајке су,

жене су,

дјевојке су биле...

Овима данашњим,

садашњим,

не треба пјесма.

Јер пјесма су оне.

Управо то.

Ето!

ПРИНЦЕЗА И ПРОСЈАК

Каљужа настала

на продуховљеној 

страни историје

одриче се 

сопствених намјера.

...

Њена слика

претаче се 

у 

даму што жудњи

стреми,

ни једнога тренутка

не 

тражећи

алтернативу, 

до сопствену судбину.

...

Ипак,

он остаје нијем

пред њеним 

изљевима радости,

среће.

...

Terra nova

се рађа.

На рубовима пустиње.

Духа.

И тијела...

УРБАНО ВИРТУАЛАН

Њен лик је само

одсјај сопственог бића

чудних накана.

...

Њен осмијех је само

рефлексија некадашњег очекиваног

израстања њежности.

....

Њена намјера била је само

искористити његове снове

док он бјеше ту.

...

А он?

Никада га није ни било.

...

Био је само виртуални

постер на зиду

њених жеља.

...

Урбаног бешчашћа!

...Снова...

Савремена бх поезија
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Шехерзадина унучад

Василиј Бјелов

Приче за дјецу

Каћушина кишица

Сада је Каћуша била наjсрећнија. Она и мама су отишле на сјенокос и спластиле су много 
пластова.

Једанпут се појавио на небу густ и црн облак и заклонио сунашце. На ливади се умирила 
травица, ластавице и брегунице су се сакриле у своје кућице. Ускоро је почела киша. А 
гром није грмио и муња није сијевала, зато што облак није био љут. Тога дана сви су били 
код куће.

- Ево и кишица је кренула – рекла је мама.

- А куда је кренула? – У продавницу?

- Шта ти је, кћери? – засмијала се мама – зар кишица хода? То се само тако каже, да је 
кишица кренула.

- А зашто се тако каже? – упитала је Каћуша.

Мама је рекла:

- Ето бићеш велика и сазнаћеш зашто тако говорим.

- А када ћу бити велика?

- Кад порастеш.

- Мама, растем ли ја већ и сада?

- Наравно, растеш – рекла је мама. – Ето, и Шар расте, и травица расте. Од кишице 
травица брже расте.

Мама је отишла у кухињу да потпали самовар, а Каћуша је дуго размишљала како ће бити 
велика. Малени Шар је вртио репом, он је, такође, вјероватно, размишљао како ће 
ускоро да порасте.

- Идемо, Шарик, на улицу – рекла му је Каћуша. Кишица ће нас сквасити, бићемо већи.

Шарик је само то и чекао. Потрчао је са доксата право на кишицу, залајао од радости.

А Каћуша није могла тако брзо. Док је она сишла са доксата, кишица је престала. 
Погледала је увис – нема кишице, само топло сунашце. А Шарик је стигао да протрчи на 
киши, дотрчао је и отреса се.

„Сада ће Шарик брже од мене порасти“ – помислила је Каћуша и само што није 
заплакала. Али тада је кроз прозор извирила мама и позвала је на чај.

Прошло је још неколико дана. Шарик је порастао послије оне кишице. А Каћуша само 
мало. И често се љутила на Шарика због тога што је без ње јурио на кишици. 

- Штеточина си ти Шар, ето шта си!

И окретала главу од њега. Шарик је махао репом. Он је осјећао своју кривицу, жмиркао 
очима. Каћуши је било жао Шарика, грлила га је и говорила му:

- Не љути се, Шарик. Само немој да трчиш без мене на кишици.

Мама је научила Каћушу да пјева пјесмицу о кишици и Каћуша је сваки дан истрчавала 
на улицу. А онакве кишице више није било. Једанпут је била олуја и Каћуша се бојала да 
изађе. Други пут кишица је падала ноћу, кад су Каћуша и Антон спавали.

Коначно се на небу опет појавио исти онакав благи облак. И ево, Каћуша је скинула 
ципелице и пожурила на ливадицу. Антон и Шарик нису били код куће. Каћуша је 
отрчала на ливадицу сама. Падала је тиха, блага кишица. Капала је на зелени чичак, на 
траву и на Каћушину главу. Каћуша је стала и тихо запјевала мамину пјесмицу:

Кишице, лиј,

Кишице, лиј

На мене и на људе,

На зелену пшеницу,

На густи јечам.

Падај читав дан.

Кишица је била добра и веома блага. Каћуша је отпјевала пјесмицу још двапут, и она није 
престајала. Ластавице и брегунице су излетјеле из кућица, засјало је сунашце, а кишица 
је још увијек падала на Каћушу. Изнад поља се појавила прелијепа дуга.

Увече је срећна Каћуша рекла Антону:

- Сад ћу ја исто тако бити велика.

Антон је био заузет: поправљао је кипер-камион, који је донијела мама.

Мама је расплела Каћуши косицу и смјестила је у кревет. Каћуша је цијелу ноћ сањала 
ластавице.

А ујутро су Антону и Каћуши рекли да треба да иду у град. На степеништу су се дуго 
опраштали. Бака је брисала сузе кецељом. Затим је дједица помогао Каћуши да се попне 
на камион. Антона су смјестили у кабину. Мама се попела горе код Каћуше. Каћуша је 
махала руком дједици, баки и Шарику. Антон је у кабини пажљиво разгледао разне 
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Кишице, лиј

На мене и на људе,
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Падај читав дан.

Кишица је била добра и веома блага. Каћуша је отпјевала пјесмицу још двапут, и она није 
престајала. Ластавице и брегунице су излетјеле из кућица, засјало је сунашце, а кишица 
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Увече је срећна Каћуша рекла Антону:

- Сад ћу ја исто тако бити велика.

Антон је био заузет: поправљао је кипер-камион, који је донијела мама.
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на камион. Антона су смјестили у кабину. Мама се попела горе код Каћуше. Каћуша је 
махала руком дједици, баки и Шарику. Антон је у кабини пажљиво разгледао разне 
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крхотине стакла и одломљене врхове. Камион је забрујао и кренуо, а Шарик је дуго 
трчао за њим. Напокон се зауставио, очигледно се уморио.

Каћуша је отпутовала у град. Све вријеме се сјећала Шарика, дједице и баке. Сјећала се 
још и оне кишице.

Послије оне кишице Каћуша је почела да расте много брже. Ускоро је била баш велика. 
Само чак и тада, кад је постала велика, свеједно је често пјевала пјесмицу о кишици.

Похлепни пијетао

Дуго, дуго се отегла зима, али стигло је и прољеће. Снијег под прозором је постао прљав, 
било га је све мање и мање. Ујутро у тријему громко су кокодакале кокошке. С крова су 
потекли бистри поточићи. Каћуша више ниједном није изгубила рукавицу. Сваки дан је 
излазила на тријем, до велике капије, како би погледала на ријеку. Ријека се разлила 
широко, широко. Каћуша се играла с Антоном поред капије на топлом сунашцу. Антон је 
ставио лутку у бакину котарицу и затворио је поклопцем. Рекао је:

- Нека спава!

Каћуша ништа није рекла. Престала је да се игра и дубоко је уздахнула. Опет се сјетила 
маме и јако јој се плакало. 

- Мама ће ми у граду купити меду – тихо је рекла Каћуша – послије ћу отићи у вртић. 

- Мама је моја – рекао је Антон.

- Не, моја је мама!

Бака је чула ту препирку и рекла је:

- Обоје сте ви мамини. А ти, Антошењка, зар је добро то што радиш? Ти, брате, попусти, 
немој Каћушу да вријеђаш.

Антон је попустио. Прошла га је воља за игром и гледао је у ријеку, а на ријеци је пловио 
чамац. У чамцу је сједио дједица. Грабио је веслима воду.

- Е па, космонаути, потрчите овамо, провозаћу вас! – викнуо је дједица и пристао уз 
обалу.

Бака је помогла Каћуши да сиђе са доксата. Антон је сишао на земљу сам. Каћуша и брацо 
Антон су потрчали према обали. Дједица их је смјестио у чамац и рекао им да се држе 
једно за друго, како не би пали. Затим је одгурнуо свој чамац од плићака. Био је у 
дубоким гуменим чизмама и газио је по води поред чамца. Кад је постало баш дубоко, 
дједица се прво једном ногом, затим другом, попео у чамац. Чамац се тада тако заљуљао 
да је Каћуши стао дах. Антону исто тако.

- Идемо!

Дједица је управљао веслом. Вода их је носила дуж обала. Била је свијетла и бистра. Ту и 
тамо видјело се дно са дугом, лијепом, као мамина коса, травом. Чамац је јурио право. 
Каћуша није стигла ни да дође к себи, а кућа и бака на доксату већ су били далеко, далеко. 
Каћуши је чак било и страшно. Чврсто се ухватила за брацу Антона, а брацо за њу.

- Гле, колико се водице скупило – рекао је дједица. – Јесте ли се смрзли?

- Не-е! – рекло је обоје дједициних унучади. Баш су били весели. Кад се дједица враћао 
назад, чамац је ишао мирније. Тек тада је Каћуша примијетила да су и на једној и на 
другој обали расли жути цвјетићи. Упитала је дједицу:

- Зашто су цвјетићи онако жути?

- Од сунашца – рекао је дједица. – То је љутић. Тако се цвјетићи зову.

- А зашто се тако зову?

- Хм... Дједица је ћутао неко вријеме. – Ево како је било. Једанпут је наша бака посијала 
грашак. Појавило се сунашце на небу, загријало грашак. Грашак је већ почео да клија, а 
пијетао и коке су баш ту биле. „Ку-ку-ри-ку, идемо на другу страну ријеке, грашак да 
кљуцамо!“ И отишле су коке и пијетао да кљуцају грашак. Видјело то сунашце и пљеснуло 
рукама: „Ах, какав безобразлук! Ја грашак гријем топлотом, да би брже растао, а пијетао 
и коке га кљуцају, све ће упропастити! Е па, марш кући!“ Побјегли су и пијетао и коке. 
Увече је сунашце за шумицу зашло, отишло кући на починак. У то вријеме лопужа 
пијетао дозива своје коке: „Идемо грашак да кљуцамо, сунашце је отишло на починак, 
нико нас неће видјети!“ А коке су га одговарале: „Не треба да идемо!“ Пијетао ни за шта 
није марио, само да покљуца. Отишли су и покљуцали до сунашца сав грашак. Ујутро је 
изашло сунашце, сасвим се растужило. Како да пијетла научи памети? Узело је и расуло 
се на ситне комадиће по свим барама. Угледао пијетао сунашце у бари, мисли, какво 
крупно зрно грашка. И поче да га кљуца. У једној барици кљуцне – празно. У другој 
кљуцне – нема ништа. Коке исто тако за њим у стопу. Разљутио се пијетао и поче да јури 
по свим барама и да кљуца сунашце. Кљуцао читав дан, кљуцао до вечери. А увече се 
спустио на сједало у кокошињцу, избуљио очи. Ништа, каже, не видим.

Кад сунашце зађе, пијетао више ништа не види на очи. Ето, како је сунашце пијетла 
научило памети! Е па, умјесто грашка, који је пијетао ноћу покљуцао, израсли су они 
цвјетићи. Гдје је зрно грашка било покљуцано, тамо је израстао жути цвјетић. А људи су 
те цвјетиће назвали кокошијим сљепилом*.

Дједица је пристао уз обалу и искрцао унучад на сухо мјесто.

Затим је извукао чамац на обалу да га не би однијела ријека. Каћуша је набрала букетић 
жутих цвјетића. И сви су се упутили кући. Бака је стајала на доксату и звала их на ручак, 
рекла је да је супа одавно на столу и да ће се сваког часа охладити.

 

Шехерзадина унучад

*Кокошије сљепило – руски назив за љутић (лат. Ранунцулус ацрис).
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институту „Максим Горки“ у Москви. Умро је 4. децембра 
2012. године у Вологди.

Објављује од 1956. године, прво као пјесник а затим је прешао 
на прозу. Прва објављена књига је збирка стихова „Сеоце 
моје шумско“ (1961). Исте године појавило се и прво прозно 
дјело – приповијест „Село Берђајка“, а потом и двије књиге 
прозе: „Спарно љето (1963) и „Ријечне окуке“ (1964). Аутор је 
романа „Све је пред нама“ (1986), трилогије „Час шести“ (1972-

1998), десетак приповијести, од којих су најпознатије „Обична ствар“ (1966), „Тесарске 
приче“ (1968) и „Медени мјесец“ („Повијест о једном селу“) (1995), те већи број прича. 
Написао је и пет драма, које су игране у водећим позориштима у земљи.

Његово најзначајније дјело је књига есеја о народној естетици „Склад“ (1982), за коју је 
Александар Солжењицин рекао да је „књига-драгуљ“. У књизи је ријеч о естетици 
сељачког рада, фолклору, умјетничким занатима, тежњи ка сврсисходности, 
једноставности и љепоти свакодневног живота а кориштени су етнографски 
материјали из Вологодске, Архангелске и Кировске области. „Склад“ је објављен у 
девет издања до сада и оцијењен је као јединствена енциклопедија о животу руског 
Сјевера. 

Добитник је бројних награда, између осталих и Државне награде Руске Федерације (за 
трилогију „Час шести“), Толстојеве награде „Јасна Пољана“ (2006 – за повијест „Обична 
ствар“) и награде „Александар Невски“ (2007), која му је додијељена поводом 75. 
годишњице рођења. 

Бјелов је један од најомиљенијих дјечијих писаца у Русији. Његове књиге „Каћушина 
кишица“ (1972), „Приче о разним животињама“(1978), „О Маљки“ (1981), „Школски 
распуст“ (1981), „Стар и млад“ (1989), „Изворчић“ (1991) објављене су у више издања и 
обавезна су лектира у руским школама. 

Превео са руског језика и биљешку о аутору написао: Милијан Симић

Антон Павлович Чехов

Он и она
Они живе као номади. Једино Паризу поклањају читаве мјесеце, а према осталим 

метрополама, Берлину, Бечу, Напуљу, Мадриду и Петрограду су много шкртији. У Паризу 

се осјећају готово као код куће. За њих је Париз главни град, њихов дом, док је остатак 

Европе досадна и немогућа провинција, на коју се може гледати једино кроз спуштене 

завјесе гранд-хотела или са avant-scène. Они нису стари, али су већ успјели да у више 

наврата бораве у свим европским великим градовима. Пошто им је додијала Европа, 

почели су причати о путовању у Америку, али су престали у оном часу кад их је неко 

убиједио да она нема баш тако изванредан глас да би га требало представити на обје 

полулопте Глобуса.

 Тешко их је случајно видјети. На улици се не могу срести јер се возе кочијама, а возе се 

само кад је мрачно, то јест увече и ноћу. Спавају до ручка. Буде се обично 

нерасположени и никога не примају. Посјете, уствари, примају ријетко, и то у 

неодређено вријеме, иза кулиса, или за вријеме вечере.

 Њу можемо видјети на разгледницама које се продају. Али на тим разгледницама, она је 

права љепотица, а љепотица није никада била. Не вјерујте тим сличицама: она је 

ругабет. Већина људи види је само на сцени. Но, на сцени је она непрепознатљива. 

Пудер, руменило, црни креон и туђа коса као маска покривају њено лице. Тако она 

изгледа и на концертима.

 Као Маргарита, она, која је са својих двадесет седам година потпуно изборана, укочена 

и носа прекривеног пјегама, на сцени изледа витка и лијепа као седамнаестогодишња 

дјевојчица. На сцени, она нимало не подсјећа на себе саму.

 Ако желите да их видите, прибавите позивнице за вечере које за њу приређују, или које 

она сама приређује каткад пред одлазак на турнеју. Добити позивницу изгледа само на 

први поглед лако. Доспјети до свечаног стола могу, уствари, само одабрани људи… 

Мисли се на господу критичаре, на лукавце који се представљају као критичари, на 

домаће пјеваче, диригенте и капелмајсторе, неуморне позоришне љубитеље и зналце 

са три длаке на глави, залијепљене на сјајним им ћелавицама, и разне чанколизе, који су 

постали то што јесу захваљујући свом злату, сребру и поријеклу. За посматрача, те 

вечере нису нимало досадне. Исплати се присуствовати им једном, или два пута.

 Славни гости (а има их много међу узваницама) разговарају једући. Поза је лежерна: 

врат на једну страну, глава на другу, лакат на столу. Мали старохани чачкају и зубе.

 Новинари заузимају столице које су најближе њој. Они су скоро сви пијани и разуздани, 

као да је познају већ стотину година. Уз још једну чашу више, дошло би до крајње 

интиме. Гласно се шале, пију, прекидају један другога (при чему не заборављају да кажу 

”пардон!”), наздрављају бучно, чини се без бојазни да ће испасти глупи; неки се 

џентлменски протежу преко стола и љубе јој ручицу.

 Назовикритичари менторски дискутују са љубитељима и зналцима. Љубитељи и зналци 

шуте. Они завиде новинарима, блажено се осмјехују и пију само црвено вино, које је на 

тим обједима изузетно добро.
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институту „Максим Горки“ у Москви. Умро је 4. децембра 
2012. године у Вологди.

Објављује од 1956. године, прво као пјесник а затим је прешао 
на прозу. Прва објављена књига је збирка стихова „Сеоце 
моје шумско“ (1961). Исте године појавило се и прво прозно 
дјело – приповијест „Село Берђајка“, а потом и двије књиге 
прозе: „Спарно љето (1963) и „Ријечне окуке“ (1964). Аутор је 
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девет издања до сада и оцијењен је као јединствена енциклопедија о животу руског 
Сјевера. 

Добитник је бројних награда, између осталих и Државне награде Руске Федерације (за 
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Он и она
Они живе као номади. Једино Паризу поклањају читаве мјесеце, а према осталим 

метрополама, Берлину, Бечу, Напуљу, Мадриду и Петрограду су много шкртији. У Паризу 

се осјећају готово као код куће. За њих је Париз главни град, њихов дом, док је остатак 

Европе досадна и немогућа провинција, на коју се може гледати једино кроз спуштене 

завјесе гранд-хотела или са avant-scène. Они нису стари, али су већ успјели да у више 

наврата бораве у свим европским великим градовима. Пошто им је додијала Европа, 

почели су причати о путовању у Америку, али су престали у оном часу кад их је неко 

убиједио да она нема баш тако изванредан глас да би га требало представити на обје 

полулопте Глобуса.

 Тешко их је случајно видјети. На улици се не могу срести јер се возе кочијама, а возе се 

само кад је мрачно, то јест увече и ноћу. Спавају до ручка. Буде се обично 

нерасположени и никога не примају. Посјете, уствари, примају ријетко, и то у 

неодређено вријеме, иза кулиса, или за вријеме вечере.

 Њу можемо видјети на разгледницама које се продају. Али на тим разгледницама, она је 

права љепотица, а љепотица није никада била. Не вјерујте тим сличицама: она је 

ругабет. Већина људи види је само на сцени. Но, на сцени је она непрепознатљива. 

Пудер, руменило, црни креон и туђа коса као маска покривају њено лице. Тако она 

изгледа и на концертима.

 Као Маргарита, она, која је са својих двадесет седам година потпуно изборана, укочена 

и носа прекривеног пјегама, на сцени изледа витка и лијепа као седамнаестогодишња 

дјевојчица. На сцени, она нимало не подсјећа на себе саму.

 Ако желите да их видите, прибавите позивнице за вечере које за њу приређују, или које 

она сама приређује каткад пред одлазак на турнеју. Добити позивницу изгледа само на 

први поглед лако. Доспјети до свечаног стола могу, уствари, само одабрани људи… 

Мисли се на господу критичаре, на лукавце који се представљају као критичари, на 

домаће пјеваче, диригенте и капелмајсторе, неуморне позоришне љубитеље и зналце 

са три длаке на глави, залијепљене на сјајним им ћелавицама, и разне чанколизе, који су 

постали то што јесу захваљујући свом злату, сребру и поријеклу. За посматрача, те 

вечере нису нимало досадне. Исплати се присуствовати им једном, или два пута.

 Славни гости (а има их много међу узваницама) разговарају једући. Поза је лежерна: 

врат на једну страну, глава на другу, лакат на столу. Мали старохани чачкају и зубе.

 Новинари заузимају столице које су најближе њој. Они су скоро сви пијани и разуздани, 

као да је познају већ стотину година. Уз још једну чашу више, дошло би до крајње 

интиме. Гласно се шале, пију, прекидају један другога (при чему не заборављају да кажу 

”пардон!”), наздрављају бучно, чини се без бојазни да ће испасти глупи; неки се 

џентлменски протежу преко стола и љубе јој ручицу.

 Назовикритичари менторски дискутују са љубитељима и зналцима. Љубитељи и зналци 

шуте. Они завиде новинарима, блажено се осмјехују и пију само црвено вино, које је на 

тим обједима изузетно добро.
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 Она, царица вечери, одјевена је неукусно, али ужасно скупо. Крупни бриљант на врату 

извирује јој испод чипкастог деколтеа. На свакој руци – по једна тешка и глатка 

наруквица. Мишљења о њеној фризури су веома подијељена: дамама се свиђа, а 

мушкарцима не. Њено лице блиста и разашиље по тој позваној братији величанствене 

осмијехе. Она успијева да се осмјехне свима у исто вријеме, да разговара са свима у исто 

вријеме, да умилно климне главом свакој од узваница. Погледате јој лице, и повјероват 

ћете да око ње сједе сами пријатељи и да она према њима гаји чиста, пријатељска 

осјећања. Послије јела, она понеком поклони своју сличицу и ту за столом, на полеђини 

те сличице исписује име и презиме сретног примаоца, уз свој потпис. Разумије се, она 

говори француски, а пред крај обједа, и друге језике. Енглески и њемачки говори тако 

лоше да је то напросто смијешно, али и то код ње изгледа љупко. Уопште, она је тако 

љупка да ћете дуго времена заборавити на то да је у ствари гадно ружна.

 А он? Он, le mari d'elle, сједи пет столица даље од ње, много пије, много једе, много шути, 

мрви хљеб правећи од њега куглице, и чита стално изнова етикете на флашама. 

Гледајући га, осјећа се да он нема ту шта да ради, да му је досадно и да му је досадило. Он 

има ћелавицу преко које претрчава неколико праменова плаве косе. Жене, вино, бесане 

ноћи и повлачење по бијелом свијету избраздале су му лице дубоким борама. Тридесет 

пет му је година, не више, али изгледа много старији. Лице му је као умочено у квас. Вид 

му је добар, али су му очи лијене. Некада није био тако ружан као сада. Ноге криве, руке 

земљане боје, врат длакав. Због тих кривих ногу и веома необичног хода, у Европи га 

називају «фијакер». Кад је у фраку, наличи на мокру врану сухог репа. Гости га ни не 

примјећују. Али он им не остаје дужан. 

 Нађете ли се на таквој вечери, погледајте те супружнике, пратите их и реците ми шта је 

везало и још увијек веже то двоје људи једно за друго.

 Ако их добро погледате, одговорићете на то питање (разумије се тек приближно) овако:

 Она је позната оперска пјевачица, он је само муж познате пјевачице, или како кажу иза 

кулиса, муж своје жене. Она зарађује до осамдесет хиљада рубаља годишње, он ништа не 

ради, дакле има довољно времена да њој служи. Њој је потребан књиговођа и човјек који 

ће се носити са менаџерима, уговорима и договорима. Она зна само за публику која јој 

пљешће, каса, то јест прозаични дио њене професије, не занима је. Дакле, он, њен муж, 

потребан јој је као неко ко ће јој стално бити за петама, као слуга. Она би га отјерала када би 

умјела управљати свим тим сама. Он прима од ње солидну плату (она не зна цијену новца!), 

и сигурно је ко два и два четири да је он поткрада, скупа са собарицама, да разбацује њене 

новце, лумпује, чак можда и крије новце за црне дане – а истовремено је задовољан својим 

положајем, као црв у доброј јабуци. Он би је напустио да она нема новаца.

 Тако мисле и говоре они који су им узваници на вечерама. Тако мисле и говоре јер нису у 

стању да проникну у дубину ствари, и суде само површно. На њу гледају као на диву, њега 

избјегавају као Пигмејца слузавог попут жабе; међутим, та европска дива је везана за 

овог жапца једном крајње завидном и племенитом везом.

 Ево шта он пише:

 “Питају ме зашто волим ту оштроконџу? Истина, та жена не заслужује љубав. Она не 

залужује чак ни да је мрзиш. Заслужује само то да на њу не обраћаш пажњу и да 

занемариш њено присуство. Да би је неко волио, мора бити или ја, или луд, што је 

уосталом једно те исто.

 Она није нимало лијепа. Била је наказа већ кад сам се оженио њоме, а сад је још ружнија. 

Она уопште нема чела; умјесто обрва, изнад очију су јој двије једва примјетне цртице, а 

на мјесту очију, двије плитке пукотине. У тим пукотинама ништа не блиста: ни ум, ни 

жеља, ни страст. Нос кромпираст. Уста мала и лијепа, али зуби ужасни. Она нема ни 

груди, ни стас. Овај посљедњи недостатак је, међутим, маскиран њеним ђаволским 

умијећем, изузетном вјештином којом се затеже у корзет. Она је помалена и пуначка. 

Дебела и млохава. En masse, читавом тијелу недостаје оно што је по мени наjважније: 

потпуно одсуство женствености. Бљедило пути и отромбољеност мишића нису за мене 

женственост, и по том питању се разилазим са многима. Она није ни дама, ни госпођа, 

него обична продавачица “ћошкастих” манира: кад хода маше рукама, кад сједи 

прекрсти ноге, њише се напријед-назад читавим тијелом, кад лежи, дигне ноге итд.

 Она је уз то и аљкава. Најбољи примјер за то су њени кофери. У њима је чисто рубље 

помијешано са прљавим, манжете са ципелама и мојим чизмама, нови корзети са 

поломљеним. Ми никада никога не примамо јер у нашим хотелским собама вјечно 

владају неред и прљавштина … Ах, шта да вам причам? Погледајте је у подне, када се 

буди и лијено извлачи испод покривача, у њој нећете препознати жену славујског гласа. 

Рашчупана, зaмршене косе, поспаног и мутног погледа, у спаваћици подераних рамена, 

боса и искривљена, обавијена облаком јучерашњег духанског дима – личи ли она на 

славуја?

 Она пије. Пије као гусар, било гдје и било шта. И то одавно. Кад не би пила, била би боља 

од Пати, у сваком случају не гора од ње. Пропила је половину своје каријере, а ускоро ће 

пропити и ону другу. Битанге од Нијемаца су је научили да пије пиво и она сада не може 

заспати, а да не попије наискап неколико флаша. Да не пије, не би имала проблема са 

желуцом.

 Она је нељубазна, о чему свједоче и студенти који је понекад позивају на своје концерте.

 Она воли рекламу. Реклама нам односи неколико хиљада франака годишње. Ја из дна 

душе презирем рекламу. Колико год била скупа та глупа реклама, још увијек је јефтинија 

од њеног гласа. Жена воли да је милују по њеној главици, не воли да о њој говоре истину 

која нимало не наликује на хвалу. За њу је купљени Јудин пољубац милији од искрене 

критике. Потпуно одсуство свијести о властитом достојанству!

 Она је паметна, али њена памет није култивисана. Њен мозак је одавно изгубио 

еластичност, прекривен је масноћом и успаван.

 Она је каприциозна и непостојана, ни у што није чврсто убијеђена. Јуче је говорила да је 

новац багатела, и да суштина није у томе, а данас даје концерте на четири различита 

краја, јер је закључила да на овом свијету нема ништа вредније од новца. Сутра ће 

порећи што је рекла јуче. Она се не интересује за отаџбину, не признаје политичке 

хероје, нема свој омиљени часопис ни свог омиљеног писца.

 Она је богата, али не помаже сиромашнима. Још горе, остаје чак дужна модистицама и 

фризеркама. Она нема срца.

 Хиљаду пута искварена жена!

 Погледајте само ту роспију када се тако намазана, зализана и утегнута приближава 

публици и почне да се такмичи са славујем и шевом кад поздрављају мајску зору. Колико 

је само достојанства и шарма у том лабуђем ходу! Молим вас, погледајте је, и то врло 

пажљиво! Чим дигне руку и отвори уста, оне двије пукотине на лицу се претварају у 

велике очи препуне бљеска и страсти. Нигдје нећете наћи тако дивне очи. Када она, моја 

жена, почне пјевати и кад по ваздуху залепршају прве ноте, кад почнем осјећати да се 

под утицајем тих чудних звукова умирује моја немирна душа, погледајте ме и открићете 

тајну моје љубави.

 - Зар није прелијепа ?, питам људе поред себе.

 Они кажу “да”, али мени то није довољно. Ја пожелим да уништим сваког ко би и 

помислио да ова прелијепа жена није моја супруга. Заборављам све што је било раније, 

и живим само тај тренутак.
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 Она, царица вечери, одјевена је неукусно, али ужасно скупо. Крупни бриљант на врату 

извирује јој испод чипкастог деколтеа. На свакој руци – по једна тешка и глатка 

наруквица. Мишљења о њеној фризури су веома подијељена: дамама се свиђа, а 

мушкарцима не. Њено лице блиста и разашиље по тој позваној братији величанствене 

осмијехе. Она успијева да се осмјехне свима у исто вријеме, да разговара са свима у исто 

вријеме, да умилно климне главом свакој од узваница. Погледате јој лице, и повјероват 

ћете да око ње сједе сами пријатељи и да она према њима гаји чиста, пријатељска 

осјећања. Послије јела, она понеком поклони своју сличицу и ту за столом, на полеђини 

те сличице исписује име и презиме сретног примаоца, уз свој потпис. Разумије се, она 

говори француски, а пред крај обједа, и друге језике. Енглески и њемачки говори тако 

лоше да је то напросто смијешно, али и то код ње изгледа љупко. Уопште, она је тако 

љупка да ћете дуго времена заборавити на то да је у ствари гадно ружна.

 А он? Он, le mari d'elle, сједи пет столица даље од ње, много пије, много једе, много шути, 

мрви хљеб правећи од њега куглице, и чита стално изнова етикете на флашама. 

Гледајући га, осјећа се да он нема ту шта да ради, да му је досадно и да му је досадило. Он 

има ћелавицу преко које претрчава неколико праменова плаве косе. Жене, вино, бесане 

ноћи и повлачење по бијелом свијету избраздале су му лице дубоким борама. Тридесет 

пет му је година, не више, али изгледа много старији. Лице му је као умочено у квас. Вид 

му је добар, али су му очи лијене. Некада није био тако ружан као сада. Ноге криве, руке 

земљане боје, врат длакав. Због тих кривих ногу и веома необичног хода, у Европи га 

називају «фијакер». Кад је у фраку, наличи на мокру врану сухог репа. Гости га ни не 

примјећују. Али он им не остаје дужан. 

 Нађете ли се на таквој вечери, погледајте те супружнике, пратите их и реците ми шта је 

везало и још увијек веже то двоје људи једно за друго.

 Ако их добро погледате, одговорићете на то питање (разумије се тек приближно) овако:

 Она је позната оперска пјевачица, он је само муж познате пјевачице, или како кажу иза 

кулиса, муж своје жене. Она зарађује до осамдесет хиљада рубаља годишње, он ништа не 

ради, дакле има довољно времена да њој служи. Њој је потребан књиговођа и човјек који 

ће се носити са менаџерима, уговорима и договорима. Она зна само за публику која јој 

пљешће, каса, то јест прозаични дио њене професије, не занима је. Дакле, он, њен муж, 

потребан јој је као неко ко ће јој стално бити за петама, као слуга. Она би га отјерала када би 

умјела управљати свим тим сама. Он прима од ње солидну плату (она не зна цијену новца!), 

и сигурно је ко два и два четири да је он поткрада, скупа са собарицама, да разбацује њене 

новце, лумпује, чак можда и крије новце за црне дане – а истовремено је задовољан својим 

положајем, као црв у доброј јабуци. Он би је напустио да она нема новаца.

 Тако мисле и говоре они који су им узваници на вечерама. Тако мисле и говоре јер нису у 

стању да проникну у дубину ствари, и суде само површно. На њу гледају као на диву, њега 

избјегавају као Пигмејца слузавог попут жабе; међутим, та европска дива је везана за 

овог жапца једном крајње завидном и племенитом везом.

 Ево шта он пише:

 “Питају ме зашто волим ту оштроконџу? Истина, та жена не заслужује љубав. Она не 

залужује чак ни да је мрзиш. Заслужује само то да на њу не обраћаш пажњу и да 

занемариш њено присуство. Да би је неко волио, мора бити или ја, или луд, што је 

уосталом једно те исто.

 Она није нимало лијепа. Била је наказа већ кад сам се оженио њоме, а сад је још ружнија. 

Она уопште нема чела; умјесто обрва, изнад очију су јој двије једва примјетне цртице, а 

на мјесту очију, двије плитке пукотине. У тим пукотинама ништа не блиста: ни ум, ни 

жеља, ни страст. Нос кромпираст. Уста мала и лијепа, али зуби ужасни. Она нема ни 

груди, ни стас. Овај посљедњи недостатак је, међутим, маскиран њеним ђаволским 

умијећем, изузетном вјештином којом се затеже у корзет. Она је помалена и пуначка. 

Дебела и млохава. En masse, читавом тијелу недостаје оно што је по мени наjважније: 

потпуно одсуство женствености. Бљедило пути и отромбољеност мишића нису за мене 

женственост, и по том питању се разилазим са многима. Она није ни дама, ни госпођа, 

него обична продавачица “ћошкастих” манира: кад хода маше рукама, кад сједи 

прекрсти ноге, њише се напријед-назад читавим тијелом, кад лежи, дигне ноге итд.

 Она је уз то и аљкава. Најбољи примјер за то су њени кофери. У њима је чисто рубље 

помијешано са прљавим, манжете са ципелама и мојим чизмама, нови корзети са 

поломљеним. Ми никада никога не примамо јер у нашим хотелским собама вјечно 

владају неред и прљавштина … Ах, шта да вам причам? Погледајте је у подне, када се 

буди и лијено извлачи испод покривача, у њој нећете препознати жену славујског гласа. 

Рашчупана, зaмршене косе, поспаног и мутног погледа, у спаваћици подераних рамена, 

боса и искривљена, обавијена облаком јучерашњег духанског дима – личи ли она на 

славуја?

 Она пије. Пије као гусар, било гдје и било шта. И то одавно. Кад не би пила, била би боља 

од Пати, у сваком случају не гора од ње. Пропила је половину своје каријере, а ускоро ће 

пропити и ону другу. Битанге од Нијемаца су је научили да пије пиво и она сада не може 

заспати, а да не попије наискап неколико флаша. Да не пије, не би имала проблема са 

желуцом.

 Она је нељубазна, о чему свједоче и студенти који је понекад позивају на своје концерте.

 Она воли рекламу. Реклама нам односи неколико хиљада франака годишње. Ја из дна 

душе презирем рекламу. Колико год била скупа та глупа реклама, још увијек је јефтинија 

од њеног гласа. Жена воли да је милују по њеној главици, не воли да о њој говоре истину 

која нимало не наликује на хвалу. За њу је купљени Јудин пољубац милији од искрене 

критике. Потпуно одсуство свијести о властитом достојанству!

 Она је паметна, али њена памет није култивисана. Њен мозак је одавно изгубио 

еластичност, прекривен је масноћом и успаван.

 Она је каприциозна и непостојана, ни у што није чврсто убијеђена. Јуче је говорила да је 

новац багатела, и да суштина није у томе, а данас даје концерте на четири различита 

краја, јер је закључила да на овом свијету нема ништа вредније од новца. Сутра ће 

порећи што је рекла јуче. Она се не интересује за отаџбину, не признаје политичке 

хероје, нема свој омиљени часопис ни свог омиљеног писца.

 Она је богата, али не помаже сиромашнима. Још горе, остаје чак дужна модистицама и 

фризеркама. Она нема срца.

 Хиљаду пута искварена жена!

 Погледајте само ту роспију када се тако намазана, зализана и утегнута приближава 

публици и почне да се такмичи са славујем и шевом кад поздрављају мајску зору. Колико 

је само достојанства и шарма у том лабуђем ходу! Молим вас, погледајте је, и то врло 

пажљиво! Чим дигне руку и отвори уста, оне двије пукотине на лицу се претварају у 

велике очи препуне бљеска и страсти. Нигдје нећете наћи тако дивне очи. Када она, моја 

жена, почне пјевати и кад по ваздуху залепршају прве ноте, кад почнем осјећати да се 

под утицајем тих чудних звукова умирује моја немирна душа, погледајте ме и открићете 

тајну моје љубави.

 - Зар није прелијепа ?, питам људе поред себе.

 Они кажу “да”, али мени то није довољно. Ја пожелим да уништим сваког ко би и 

помислио да ова прелијепа жена није моја супруга. Заборављам све што је било раније, 

и живим само тај тренутак.
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 � Погледајте само каква је то глумица! Колико се дубоког смисла крије у сваком 

њеном покрету! Она разумије све: љубав, завист, људску душу… Није случајно што се 

театар тресе од аплауза.

По завршетку посљедњег чина, водим је из позоришта, блиједу, изнемоглу, јер је само у 

једној вечери проживјела цијели један живот. И ја сам блијед и изнурен. Сједамо у 

фијакер и возимо се у хотел. У хотелу, без ријечи и скидајући се, она се баца у постељу. Ја 

шутке сједам на крај кревета и љубим јој руку. Те вечери, она ме не тјера од себе. Заспимо 

заједно, спавамо до јутра, и будимо се да би једно друго послали до ђавола, и…

 Знате када је још волим? На баловима и за вријеме вечера. А у њој волим управо 

изванредну глумицу. Каква само глумица треба бити да би се надвладала властита 

природа, и како то само она умије... Ја је не препознајем на тим глупим пријемима… Од 

очерупане патке, постаје прави правцати паун …”

 Ово писмо је написао пијанац, једва читљивим рукописом. Написано на њемачком 

језику, препуно правописних грешака.

 А ево шта она пише:

 “Питате ме да ли волим тог дјечака? Да, понекад… Зашто ? Сам Бог зна…

 Истина, он није ни лијеп, ни симпатичан. Такви попут њега нису рођени за узајамну 

љубав. Такви могу само куповати љубав, бесплатно је не могу добити. Просудите сами.

 Он је дању и ноћу пијан ко шустер. Руке му се тресу, што није нимало лијепо. Кад је пијан, 

свађа се и туче. Туче и мене. Кад је тријезан, лежи било гдје и шути.

 Вјечито је подеран, иако нема проблема са новцем да купи нову одјећу. Половина моје 

зараде прође му кроз руке, а да се не зна куд оде.

 Никако да нађем времена да га преконтролишем. Код несретно удатих умјетница, 

књиговође су ужасно скупе. Мужеви добивају за свој труд пола зараде.

 Не троши он на жене, то знам. Он презире жене.

 Он је љенчина. Нисам га никад видјела да нешто ради. Он пије, једе и спава, и то је све. 

 Није завршио никакве студије. Истјерали су га са прве године факултета због дрскости. 

 Он није племић, а што је ужасније од свега, он је чак и Нијемац.

 Ја не волим господу Нијемце. На сто Нијемаца, деведесет и девет је идиота и један 

геније. Ово сам дознала од једног принца, Нијемца француског поријекла.

 Он пуши одвратан духан.

 Али он има и добрих страна. Он више од мене воли племениту умјетност којом се бавим. 

Кад пред почетак спектакла најаве да због болести нећу моћи пјевати (то јест да ме је 

спопао хир), он хода као рањен и крши руке.

 Он није кукавица и не боји се људи. То је оно што највише волим опћенито код људи. 

Испричат ћу вам једну анегдоту из мог живота. Догодило се то у Паризу, годину дана 

након што сам завршила Конзерваториј. Била сам тада још врло млада и тек сам учила 

да пијем. Лумповала сам свако вече, колико год ми је дозвољавала младалачка снага. 

Уживала сам у слављу, разумије се, увијек са својим друштвом. За вријеме једног таквог 

славља, док сам наздрављала са својим обожаваоцима, столу је пришао један веома 

ружан и непознат дечко и гледајући ме право у очи рекао:

 - Зашто пијете?

 Сви смо се закикотали. Мој дечко се није збунио.

 Друго питање је било још дрскије и излетјело му је директно из душе.

 - Зашто се смијете? Гадови који вас опијају вином, неће вам дати ни гроша кад пропијете 

свој глас и постанете сиромашни.

 Каква дрскост? Моје друштво се побунило. Ја сам тад дечка посадила крај себе и 

наручила и за њега вина. Показало се да поборник трезвености зна изврсно да пије. A 

propos ријечи дечко, називам га тако јер имао веома мале бркове.

 Његову дрскост сам платила браком с њим.

 Он углавном шути. Понекад изусти тек једну једину ријеч. Изговара је из груди, с 

дрхтајем у грлу, и с грчем на лицу. Дешава му се да то изговори и док сједи с људима за 

вечером или на балу. Када неко – ма ко да је то – изговори неку лаж, дигне главу и не 

пометајући се каже:

 - Лаж! 

 То је његова омиљена ријеч. Која жена може одољети бљеску у очима с којим се та ријеч 

изговара? Волим ту ријеч, тај бљесак и тај грч на лицу. Не умије свако изговорити ту фину 

и смјелу ријеч, а мој муж је изговара свуда и увијек. Ја га понекад волим, а то “понекад” се 

дешава кад се деси и та фина рјеч. Уосталом, богзна зашто га волим. Ја сам лош психолог, 

а у датом случају, изгледа да се ради о психолошком проблему… »

 Ово писмо је написано на француском језику, прекрасним, готово мушким рукописом. У 

њему нећете наћи ниједне граматичке грешке. 

(Ова прича је први пут објављена у часопису Мирској Толк 23. јула 1882, бр. 26. 

Потписана је са Чеховљевим псеудонимом А. Чехонте. Стилски исправљену, аутор ју је 

уврстио у збирку прича под насловом Скаски Мелпомени, 1884. Превод је начињен из 

Сабраних дјела А. П. Чехов, том I, Приче од 1880–1882, издање Москва 1954.)

C руског превели: Валентин Чип и Јасна Шамић

Шехерзадина унучад
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једној вечери проживјела цијели један живот. И ја сам блијед и изнурен. Сједамо у 
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 Он углавном шути. Понекад изусти тек једну једину ријеч. Изговара је из груди, с 
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дешава кад се деси и та фина рјеч. Уосталом, богзна зашто га волим. Ја сам лош психолог, 

а у датом случају, изгледа да се ради о психолошком проблему… »

 Ово писмо је написано на француском језику, прекрасним, готово мушким рукописом. У 

њему нећете наћи ниједне граматичке грешке. 
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Савремена бх драма

Мирза Скендерагић

Терапија 
(Психијатријска ординација. Један сто и двије столице. Један цвијет. Један психијатар и 

један пацијент. Два мучитеља и двије жртве. Једна терапија.) 

ЛИЦА

ПАЦИЈЕНТ

ПСИХИЈАТАР

ПРВИ ЧИН

Приватна психијатријска ординација. 

На столици сједи ПСИХИЈАТАР. Преко пута њега, на столици сједи ПАЦИЈЕНТ. У 

углу на столу касетофон и поломљена саксија са цвијетом, повезана челичном 

жицом. 

Тишина.

ПСИХИЈАТАР

Да почнемо?

ПАЦИЈЕНТ

Реците ми, да ли постоје нека правила?

ПСИХИЈАТАР

Како то мислите?

ПАЦИЈЕНТ

Правила понашања. Како треба да се понашам? Шта треба да говорим? Да ли пред 

вама смијем изговорити... курац или јебање? Или...

ПСИХИЈАТАР

... Наравно. Ако је то непходно и ако то желите.

ПАЦИЈЕНТ

Не, не желим. Само да знам.

ПСИХИЈАТАР

Све можете рећи.

ПАЦИЈЕНТ

Одлично. 

ПАЦИЈЕНТ устаје. Разгледа около.

ПАЦИЈЕНТ

Тек усељавате?

ПСИХИЈАТАР

Да. Био сам вани дуго... јако дуго. Тек сам стигао. 

ПАЦИЈЕНТ

Видим. Ко би нормалан држао овакав касетофон. Старији је од мене.

ПСИХИЈАТАР

Ја га држим.

ПАЦИЈЕНТ

Зашто, молим вас? Да није нека успомена? Ако није тајна?

ПСИХИЈАТАР

Тајна је.

ПАЦИЈЕНТ

Извините. Нисам хтио бити...

ПСИХИЈАТАР

Све је у реду. Можемо наставити.

ПАЦИЈЕНТ

Извините још једном, молим вас.

ПСИХИЈАТАР

Све је у реду.

ПАЦИЈЕНТ

Прије колико сте стигли? Два-три мјесеца?

ПСИХИЈАТАР

Да. Отприлике. Како то знате?
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ПАЦИЈЕНТ

Мало сам се распитивао. Сви вас препоручују.

ПСИХИЈАТАР

Заиста? То је лијепо чути.

ПАЦИЈЕНТ

Кажу да је град много добио вашим повратком. 

ПСИХИЈАТАР

Захваљујем.

ПАЦИЈЕНТ

Сами сте дошли?

ПСИХИЈАТАР

Мислио сам да мало о вама разговарамо?

ПАЦИЈЕНТ

Наравно. 

ПСИХИЈАТАР

Више волим да слушам.

ПАЦИЈЕНТ

Ја сам дошао сам. Жена и дијете остали вани. У Шведској.

ПСИХИЈАТАР

Дошли сте некоме у посјету?

ПАЦИЈЕНТ

Да, може се рећи.

ПСИХИЈАТАР

Колико остајете?

ПАЦИЈЕНТ

Не знам. Видјећемо.

ПСИХИЈАТАР

Од чега то зависи?

ПАЦИЈЕНТ

Пуно питате.

ПСИХИЈАТАР

Овдје сам да питам. 

ПАЦИЈЕНТ

Рецимо да су шансе пола-пола.

ПСИХИЈАТАР

Пола-пола? За што?

ПАЦИЈЕНТ

Да се вратим или да останем?

ПСИХИЈАТАР

Размишљате да останете?

ПАЦИЈЕНТ

Ово је мој град. Исто ко и ваш. 

ПСИХИЈАТАР

Наравно, наравно.

ПАЦИЈЕНТ

Лијепо се вратити.

ПСИХИЈАТАР

Зашто супруга и син нису кренули са вама?

ПАЦИЈЕНТ

Када буде вријеме за то.

ПСИХИЈАТАР

Значи, ви сте здрави?

ПАЦИЈЕНТ

Шта?

ПСИХИЈАТАР

Овдје нисте због здравственог проблема?

ПАЦИЈЕНТ

Зашто то питате? 

ПСИХИЈАТАР

Дошли сте само да провјерите вриједи ли се вратити?

ПАЦИЈЕНТ

Не, докторе. Дошао сам код вас да ми помогнете.

ПСИХИЈАТАР

Чудно ми је...
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ПАЦИЈЕНТ

Шта то?

ПСИХИЈАТАР

Да сте баш дошли мени, поред толико других, бољих специјалиста?

ПАЦИЈЕНТ

Рецимо да доктори вани не разумију најбоље „наше“ проблеме?

ПСИХИЈАТАР

Ишли сте код других?

ПАЦИЈЕНТ

Боље да нисам. И да, код њих се не смије рећи ни курац, ни јебање... ништа. Једина 

добра ствар јесу бесплатне таблете.

ПСИХИЈАТАР

Узимате лијекове?

ПАЦИЈЕНТ

Не више. И боље се осјећам. Био сам ходајући мртвац. Нисам могао да радим. На 

жену нисам могао ни помислити. 

ПСИХИЈАТАР

Ја не дајем лијекове.

ПАЦИЈЕНТ

Да, и то сам чуо. 

ПСИХИЈАТАР

Испада да ви више о мени знате, него ја о вама.

ПАЦИЈЕНТ

То није истина. Ја не знам ни да ли имате породицу?

ПСИХИЈАТАР

Зашто вам је толико битна моја породица?

ПАЦИЈЕНТ

Није, докторе. Само кажем. 

ПСИХИЈАТАР

На шта сте мислили када сте рекли „наше проблеме“? Који су то наши?

ПАЦИЈЕНТ

Шта ви мислите?

ПСИХИЈАТАР

Не знам. Питам вас.

ПАЦИЈЕНТ

Јесте ли ви били овдје у рату?

ПСИХИЈАТАР

Молим вас?

ПАЦИЈЕНТ

То ми је врло битно. Морам знати. Иначе, ово нема смисла.

ПСИХИЈАТАР

Јесам. Био сам. Можемо ли сада наставити?

ПАЦИЈЕНТ

Не знам одакле да почнем.

ПСИХИЈАТАР

Како то сада утиче на вас?

ПАЦИЈЕНТ

„То“? Мислите рат? 

ПСИХИЈАТАР

Да.

ПАЦИЈЕНТ

Зашто не кажете?

ПСИХИЈАТАР

Шта да кажем?

ПАЦИЈЕНТ

Рат.

ПСИХИЈАТАР

Ето, ви сте рекли.

ПАЦИЈЕНТ

Зашто ви не кажете?

ПСИХИЈАТАР

Рат.

Гледају се неко вријеме. 
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ПСИХИЈАТАР

Наставите.

ПАЦИЈЕНТ

Имам проблем, докторе. Стално морам да пишам. Стално ми је сила. Свако мало 

морам поново... сваких пет минута. 

ПСИХИЈАТАР 

Сада вам је сила?

ПАЦИЈЕНТ

Помало, да.

ПСИХИЈАТАР 

Да ли сте провјерили то?

ПАЦИЈЕНТ

Проблем је у глави. 

ПСИХИЈАТАР 

Зато сте овдје.

ПАЦИЈЕНТ

Морам...

ПСИХИЈАТАР 

Само изволите. Ту лијево.

ПАЦИЈЕНТ (Из wц-а.)

Аххххххх... Какво олакшање. Сваки пут.

ПАЦИЈЕНТ се враћа.

ПСИХИЈАТАР 

Наставите.

ПАЦИЈЕНТ

Сјећам се да је у овој улици био један парк. У том парку сам попио прво пиво. Имао 

сам 13–14 година. Повраћао сам ко никад у животу. Било нас је пет. Увијек нас је било. 

Иако смо цијеле седмице сакупљали новац, купили смо само двије пиве. Остало смо 

дали таксисти да нас цијелу ноћ вози по граду. Никада нећу заборавити израз 

његовог лица када смо му рекли шта желимо. Сањао сам стално те двије даске и 

замишљао тренутак када поново видим ту клупу. Шта је било са тим парком?

ПСИХИЈАТАР

Порушен. Отворили трговачки центар. То вам је овдје преко пута.

ПАЦИЈЕНТ

Јебем им матер. Ви се не сјећате тог парка?

ПСИХИЈАТАР

Не, не. Ја сам живио на другом крају града.

ПАЦИЈЕНТ

Причао сам малом сину о том парку и како сам проводио вријеме у њему.

ПСИХИЈАТАР

Испричајте ми још нешто.

ПАЦИЈЕНТ

Сада?

ПСИХИЈАТАР

Да, наравно.

ПАЦИЈЕНТ

Ту сам открио да имам аритмију. Уствари, тај тренутак се десио истовремено када сам 

први пут ухватио за... (Показује на груди.) једну дјевојчицу. Била је старија од мене 

неколико година. Клупа је имала само двије даске и морали смо се држати рукама 

једно за друго. Ухватио сам је и увалио јој језик. Нагло се трзнула и једна даска је 

пукла. Срце је прескочило и ја сам пустио њена и ухватио се за своја прса, а она је 

побјегла бришући језик од рукав.

ПСИХИЈАТАР

Како сте се ви осјећали тада?

ПАЦИЈЕНТ

Смијао сам се. Било ми је смијешно.

ПСИХИЈАТАР

О овоме сте причали своме сину?

ПАЦИЈЕНТ

Наравно, докторе. Мали мора знати какав му је тата био играч.

ПСИХИЈАТАР

Каква је била његова реакција?

Тишина. 

ПАЦИЈЕНТ узима цигарету и ставља је у уста.

ПАЦИЈЕНТ

Могу ли?

Савремена бх драма
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ПСИХИЈАТАР

Овдје се не пуши.

ПАЦИЈЕНТ

Свеједно ћу запалити.

Тишина.

ПАЦИЈЕНТ 

Мој син ме се плаши, докторе. Мој мали син се ужасава свог оца. 

ПСИХИЈАТАР 

Како то знате?

ПАЦИЈЕНТ 

То је једноставно тако.

ПСИХИЈАТАР 

Када сте то схватили?

ПАЦИЈЕНТ 

Да ли имате дјеце, докторе?

ПСИХИЈАТАР 

Поново ви мене испитујете. 

ПАЦИЈЕНТ

Ви сте стварно за жив курац.

ПСИХИЈАТАР 

Правила понашања ипак постоје. Једно од правила је да се не вријеђамо? 

ПАЦИЈЕНТ 

Одговорите нешто, у пичку материну. 

Тишина.

ПАЦИЈЕНТ

Извините.

ПСИХИЈАТАР

... Почели сте о сину?

ПАЦИЈЕНТ из новчаника вади фотографију и показује је ПСИХИЈАТРУ.

ПАЦИЈЕНТ 

Знате, ја га волим највише на свијету.

ПСИХИЈАТАР

Ово сте ви?

ПАЦИЈЕНТ 

Да. Фотографија је старија. То је кад је још био Беба. 

ПСИХИЈАТАР

Не личите на себе.

ПАЦИЈЕНТ 

Било је то давно.

ПСИХИЈАТАР наставља да гледа фотографију. 

ПАЦИЈЕНТ 

Докторе? Докторе? Докторе! Све у реду?

ПСИХИЈАТАР враћа ПАЦИЈЕНТУ фотографију.

ПСИХИЈАТАР

Да, да, да... Шта мислите зашто вас се син плаши?

ПАЦИЈЕНТ 

Ухватио ме.

ПСИХИЈАТАР

Ухватио?

ПАЦИЈЕНТ 

Ухватио ме, видио ме... ма знате.

ПСИХИЈАТАР

Не знам.

ПАЦИЈЕНТ 

Видио ме како мастурбирам, речено вашим рјечником.

ПСИХИЈАТАР

Занимљиво како сте одједном престали да говорите простоте.

ПАЦИЈЕНТ 

Шта желите да кажете?

ПСИХИЈАТАР

Да вам је неугодно. Дакле, када сте закључили да плашите сина?

ПАЦИЈЕНТ 

Има скоро година дана. Знате, ја њега купам. Тако је одувијек. Откад је био још беба. 

Послије га је било стид да га купа мајка и тако је и остало. Радовао се томе. И ја сам се 

радовао. Одједном је то престало. 
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ПСИХИЈАТАР

Како?

ПАЦИЈЕНТ 

Једном, једном сам покушао. Дрхтао је сваки пут кад га додирнем. Сваки пут... А она... 

та јадна курва ми то још набија на нос. „Ја морам све да радим.“, „Ти не можеш да 

окупаш дијете.“, „Ја сам уморна.“...

ПСИХИЈАТАР

Да ли сте о томе разговарали са својом женом?

ПАЦИЈЕНТ 

Наравно да не. Њу само можете појебати и ту завршава свака комуникација. Баш 

прије него што сам кренуо овамо тражила је да јебем. Пустио сам је да моли... да 

преклиње... 

ПСИХИЈАТАР

Волите кад вас преклињу?

ПАЦИЈЕНТ 

Ја сам бивши војник. Ја морам бити доминантан. Цијели живот сам доминантан. Био 

сам доминантан у школи, у јединици, у породици, у браку... 

ПСИХИЈАТАР

Како је било у војци? 

ПАЦИЈЕНТ 

Не могу да јебем, докторе. 

ПСИХИЈАТАР

Занимљиво.

ПАЦИЈЕНТ 

Ви мене зајебавате?

ПСИХИЈАТАР

Занимљиво да сте на питање о војсци одговорили са: не могу да...

ПАЦИЈЕНТ 

Шта хоћете да кажете? 

ПСИХИЈАТАР

А не можете због...

ПАЦИЈЕНТ

... Пишања. Знате каква буде пишака када пишате сваких пет минута? Кристално 

провидна. Као лед. Изађе само вода, све лоше остане. Курац ми више не вриједи ни 

курца докторе.

ПСИХИЈАТАР

Колико дуго то траје? 

ПАЦИЈЕНТ 

Скоро годину, рекао сам вам. Је л` ви мене слушате? И то није све. Чим заспим, ја се 

упишам.

ПСИХИЈАТАР

Наставите о војсци...

ПАЦИЈЕНТ 

Докторе, све што кажем остаје овдје?

ПСИХИЈАТАР 

Таква су правила.

ПАЦИЈЕНТ 

Објасните ми појам „повјерљив однос“?

ПСИХИЈАТАР 

Једноставно је. Без вашег допуштења не смијем ништа рећи?

ПАЦИЈЕНТ 

А породици?

ПСИХИЈАТАР 

Ни породици, ни полицији, никоме. Једина је изнимка ако кажете да ћете некога 

убити. Тада би могао рећи тој особи, али само њој.

ПАЦИЈЕНТ 

И ви се држите ових ограничења?

ПСИХИЈАТАР 

Ја сам увијек под заклетвом.

ПАЦИЈЕНТ 

Ја желим да заборавим на то... Желим да кренем даље. Било-прошло. Желим да 

заборавим, али... Знате... сањам тај сан. Стално. 

ПСИХИЈАТАР 

Наставите...

ПАЦИЈЕНТ 

Сањам то једно село са мокром травом... не знам му име. Неко село. Покушавам да 

газим по трави, али ноге су ми тешке. Остали из једнице ходају нормално. Убрзо 

схватам да је трава натопљена пишаком и постаје веома загушљиво. Тај грозни мирис 

устајалог урина докторе. То је најгори мирис на свијету. Стижемо до једне колибе из 

које излази предивна дјевојка у бијелој хаљини. Простире бебине пелене. Чујем плач 
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бебе и она се окреће према мени и каже ми: Пишај. Пишај, ако можеш. Ту се увијек 

пробудим...

ПСИХИЈАТАР 

Да ли можеш? Извињавам се. Да ли можете још једном да ми покажете фотографију?

ПАЦИЈЕНТ 

Могу, могу. Изволите.

ПСИХИЈАТАР гледа фотографију.

ПСИХИЈАТАР 

Опростите... Морам до...

ПАЦИЈЕНТ 

Да пишате. То морате, молим вас. Докторе? Фотографија?

ПСИХИЈАТАР 

Опростите. Изволите. 

ПСИХИЈАТАР излази. ПАЦИЈЕНТ сједа на столицу. Гледа фотографију. Затвара 

очи, као да чека. Психијатар се враћа.

ПАЦИЈЕНТ 

Брзи сте... 

ПСИХИЈАТАР удара и обара ПАЦИЈЕНТА, а овај удара главом од под и губи свијест. 

ПСИХИЈАТАР окреће тијело, а затим навлачи засторе на прозоре. Размишља шта 

да уради са тијелом. Рови по кутијама и узима скалпел. Из страха га убрзо враћа. 

Застаје поред саксије, коју баца на под. Скида жицу. Прилази ПАЦИЈЕНТУ и 

подвезује му пенис. Подиже га на столицу. Скида му чизме, вади пертле и везује 

му руке и ноге. Дере му мајицу и ставља му повез преко очију. Узима касетофон и 

ставља га на стол. Узима фотографију ПАЦИЈЕНТА и његовог сина и ставља је 

поред касетофона (Фотографија се може ставити на пројектор или слично). Пали 

касетофон. Сједа. Неко вријеме гледа ПАЦИЈЕНТА.

Мирза Скендерагић је рођен у Сарајеву 1986. 

године. На Факултету политичких наука у 

Сарајеву дипломирао је журналистику 2009, а 

затим и драматургију на Академији сценских 

умјетности у Сарајеву, 2018. године. За 2014. 

годину добитник је стипендије Фондације „Карим 

Заимовић“, која се додјељује студентима са 

изразитим талентом из области културе, 

умјетности, књижевности и новинарства. Његов 

документарни филм „Ја могу да говорим“ освојио 

је Златну јабуку на 13. BHFF-u у Њујорку, те 

признање на Право Људски Филм Фестивалу 

2016. године. Његова драма „Пробуди ме кад 

заврши“ проглашена је побједничком на 4. 

Heartefactovom конкурсу за најбољи регионални 

савремени ангажовани драмски текст. Објавио је 

велики број ауторских текстова, студија, есеја, филмских, књижевних и театарских 

критика, рецензија, интервјуа, кратких прича. Драмски текст „Терапија“ је његов 

студентски рад који је у оквиру Регионалне мреже и у режији Драгане Гунин из 

Македоније, изведен на сценама Академија у Сарајеву, Београду, Загребу и Скопљу 

те на фестивалима KRADU, MESS, BITEF, МОТ.

Савремена бх драма
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Поезија из региона

Борис Јовановић Кастел

СТРАНЕ МОГУЋЕ СМРТИ

На Dивљем западу

отровао би се млијечком из кактуса

или издахнуо у двобоју уз ријеку Мисури.

На Dалеком истоку,

у Тихом океану утихнуо би

као непливач.

Жилетом глечера под брадом

испрљао идилу.

Пренут клепетањем гриља,

у чамчићу на калдрми

са папирнатих бродића

циједи туш молитви за пустолове.

Кад градове поплине

откриће

небројене стране Југа!

Наге, откопчаће пелерине

да га загњуре

али он ће увијек бити код друге...

УЛИЦА И БРОДИЋ

Његов син

дрвеном бојицом

браон срца

црта портрет Мачка у Чизмама.

Са радија допире вијест –

Балканска улица без смјера

названа је по именима квислинга

и протува из Другог рата 

пробуђених из сметлишта.

Његов син

дрвеном бојицом

плаветног срца

боји планету без копна

да се дрвени бродић

из несагледивости 

на улицу не насука.

ОСТРИГЕ СВЕШТЕНИЦЕ

Долијећу птице

са сјеверног океана – блуне

да наше копрцање

у балканској каљузи надгледају.

На мулу, умјесто кремираних барки,

везани глечери у кожи танкера

лијече од грознице.

Из саксије, у прозору рибарнице,

расцвала гљива показује јутро

темпером отрова пошкропљено.

На винилу шкрипе

инструментали нордијских митологија.

Гдје сада муцате,

у којим понорима дрхтите

и сјећате ли ме се, моје сестрице –

остриге ?

Са вама у очним шпиљама

камену бисту у муљу тражим

у огледало леда да је хитнем.

Разбије ли се у билион парчића

и никада не састави,

бићете моје свештенице, остриге...

АДРИЈА У ШИФРАМА

Мисионари и филиграни

звали су те – илирско.

Прије времена у луци Етрураца, Адрији,

шћућурено, чекало си 

да апокалипсе прохује.

У чаши од чаја, уз доручак, кључаш,

у супеном тањиру пријетиш лучом плиме,

с вечери у здјелици за пудинг

јогуниш се да поплинеш свијет.

Адријо,

постојбино странпутица капилара,

када те изговорим Морзеовом азбуком –

буди ми тачка опстанка,

цртица пловљења до поринућа рођења

и празнина без слова

о идеалу једнобојног.

Само у празнини

таласање наше заклетве одјекнуће

да силиконско срце акваријума

препукне!

АЛГЕБРА МОРА

Од персијског мајстора алгебре

Ал Каварзимија

научио је шта је судбина.

Ако је човјек море, то је 1.

Ако је умилан, 

додај нулу, то је 10.

Ако је имућан, 

додај двије, то је 100.

Ако је крви патриција, 

додај три, то је 1000.

Али, ако је море заробљено кругом,

онда је све остало –

нула!

Борис Јовановић Кастел
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Ђорђе Матић

Молитва Балканца

Дај ми, Боже,

излизани црвени спачек 

с кровом на отварање, ручно, него како,

у њему, изгужвану испресавијану ауто-карту Француске

и музику наравно: 

наше пјесме, да пјевам путем наглас, дању, 

на шљунчаној цести усред винограда 

Бордоа и Булоње, 

и ноћу, кад ме ухвати страх

И цигарета ми дај, с бијелим филтром – и довољно, а не као онда. 

Бензински упаљач, сребрeни, мат, напуњен

термос с кавом која се пије из пластичног поклопца.

И ламбруска, најслађег што има, а да је ипак вино,

и да пијем, од пасјалука и од дишпета, то јефтино италијанско усред Провансе.

И оловке и папир дај ми, 

плаве блазиране скупе блокове на линије

да запишем све

И ту једну, напокон, 

давну, а као прву, која воли 

с дубљим знањем 

и нема ништа од овдашње научене љубавне механике 

једну без самосвијести,

као да никад није видјела ниједан од прљавих малих филмова

већ само класике 

из осамдесетих, 

и оне раније

И нека буде плавокоса и плавоока 

или смеђа, не марим

са Сјевера, ајде, рецимо баш одавде

или ниже и сунчаније, из Фиренце или Сијене, свеједно 

да буде танка и жутовласа, пјегава као Твиги

или тамнокоса и бујна као Сицилијанка

Ма нек буде каква год била (не тражим много) –

само да је лијепа!

Само да се у рефлексу ретровизора 

мало огледнем у њеним очима,

и да ми се једном бар допадне 

што тамо видим

Носталгија за будућношћу II
Мирку Срдићу

Будућност је већ стигла 

гледам, чак одавде, и видим 

добро нам иде

(само ником не реци)

не, стварно, не би´ да солим додатно (само вам ја још фалим)

али добро иде

сезонски футур, згртање и трпање

и свакаквих чуда:

дају бабе буже с пет звјездица 

конобари дневнике на увид и карактерне опсервације страних гостију 

пицајоли преглед националних психологија

(израчунали их провјерљивим алгоритмом висине манче),

магарац шета товара

(или обрнуто?)

температура расте (ванка је за полудит, и у глави је за полудит)

цијене расту (а било је циније) 

цури свеједно, капа

смола с борова што горе

изнад градова што горе 

сад без ратова,

бар нема хисторијске смоле више

нагло обогатили, прескочили, ма иза себе оставили, богати!, оне тамо

цвијели свијет је сада са нама

и шолди – и култура

на Страдуну снимају серије за дјецу и малоумне 

а музиканти свирају у грамофон, на пуце, на ботун 

стиснеш – сâмо свира

У истом часу, 

предјелима, у несрећним

моја нискоземљакиња 

постаје почасна Нишлијка (са све плакету);

амстердамска татина принцеза Candy Dulfer у Шабановом граду

Принцеова побочница у махали пјевачког принца са златним зубом

свира на златном Amsterdam Free Wind  алто-саксу 

јужну утјеху коју је прошли пут баш ту чула

гледам слику 

а дао бих не знам шта да могу и ја чути, овај трен и одавде

гађам која би пјесма могла бити,

замишљам, замисли да је она 

Ђорђе Матић

Поезија из региона
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Ђорђе Матић

прва болес', Вере, леле прва болес

прва болес', Вере, нишлијске кафани...

поглед ми се уплашио и одмах полетио

високо изнад Нишвила

и даље, 

кружи, тражи као и увијек нешто своје 

и ево га, нађе, па се спусти ниже

у други мучени град, и ближе, на наслов и другу слику: 

високи један џентлмен, познат, већ стар (“мада изгледа млад”), а world star, 

и слова наслова, у Авазу: 

 “ John Cleese ручао у ресторану Код Кибета”.

Ово, јеботе, ко да сте ви писали, кажем Елвису

кад сте се прије тридесет година играли 

кошевских Пајтона,

ко “Вијести из будућности” (чита Неле наравно, шатро водитељ) 

или глас Саше Савића на Радио-Сарајеву, онда: 

 “ Bruce Springsteen  свира вечерас наравно у Логавиној улици..."

Само гледај, кад вам једном улицу дадну: 

 Сарајевских видилаца 84 (тешко вама!) 

или плочу¬ – “они су пали играјући се бољег свијета.”

Вјеруј, могуће је 

јер све се ионако догодило већ

јер ништа није дошло кад је требало

и кад дође ево, данас, 

не значи више ништа

говорим ти, изнутра, без гласа, из даљине, као и иначе

и сузе ми иду

напокон,

не што високи енглески џентлмен никада неће моћи разумјети

него више нећеш ни ти

У Хилегому, 18. 8. 2017.

Тијана Ракочевић

Над њиме, вјечним

 Радовану Зоговићу 

Лаштили се Црном црни цвјетозари,

полокано за њу жигало те крвље;

Наздравише њиме царски поклисари

носећи за тебе камење и дрвље.

Пуни, нека падне глава без џебане,

мељи тог што меке утропуте цмаче!

Сваки мах у правди – претрн, Вјековане,

и вјера да ножи силом богомраче.

Страх устави гњевне хунте и кохорте

да живу ти душу траже по капели,

аваз бјеше бакља, ballo con la morte.

Нијесу те свукли, а шћели су, шћели.

За те посни двопек и утамничење,

за ме да са стропом водим зогологе.

Стих у илегалу, фис и снотрвење

и лажни ће Исус раскрстити ноге...

Поезија из региона

Ђорђе Матић (Загреб, 1970), пјесник и есејист. Студиј енглеске и талијанске 

књижевности завршио на свеучилишту у Амстердаму. Објављивао у бројним 

медијима с подручја бивше Југославије и Низоземске. Стални је сурадник тједника 

Време и часописа Просвјета. Члан је Друштва хрватских писаца. 

Живи у Хилегому, Низоземска.

Књиге: Хисторија и савременици, Просвјета, Загреб, 2018.; Тајне везе; Сандорф, 

Загреб, 2017; Тајне везе, Хеликс; Смедерево, 2017.; Haarlem Nocturne; пјесме; 

Indeknipscheer, Низоземска, 2016.; Тајни живот пјесама; есеји; Антибарбарус, Загреб, 

2014.; Lingua franca; пјесме; Просвјета, Загреб, 2013.; Eastern European Folk Tunes 

(суаутор с Меримом Кључо); Schott Music Ltd., Лондон, 2009.; Лексикон Ју митологије 

(суаутор и уредник); Постфестум; Загреб, 2004.;
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Ђорђе Матић

прва болес', Вере, леле прва болес

прва болес', Вере, нишлијске кафани...

поглед ми се уплашио и одмах полетио

високо изнад Нишвила

и даље, 

кружи, тражи као и увијек нешто своје 

и ево га, нађе, па се спусти ниже

у други мучени град, и ближе, на наслов и другу слику: 

високи један џентлмен, познат, већ стар (“мада изгледа млад”), а world star, 

и слова наслова, у Авазу: 

 “ John Cleese ручао у ресторану Код Кибета”.

Ово, јеботе, ко да сте ви писали, кажем Елвису

кад сте се прије тридесет година играли 

кошевских Пајтона,

ко “Вијести из будућности” (чита Неле наравно, шатро водитељ) 

или глас Саше Савића на Радио-Сарајеву, онда: 

 “ Bruce Springsteen  свира вечерас наравно у Логавиној улици..."

Само гледај, кад вам једном улицу дадну: 

 Сарајевских видилаца 84 (тешко вама!) 

или плочу¬ – “они су пали играјући се бољег свијета.”

Вјеруј, могуће је 

јер све се ионако догодило већ

јер ништа није дошло кад је требало

и кад дође ево, данас, 

не значи више ништа

говорим ти, изнутра, без гласа, из даљине, као и иначе

и сузе ми иду

напокон,

не што високи енглески џентлмен никада неће моћи разумјети

него више нећеш ни ти

У Хилегому, 18. 8. 2017.

Тијана Ракочевић

Над њиме, вјечним

 Радовану Зоговићу 

Лаштили се Црном црни цвјетозари,

полокано за њу жигало те крвље;

Наздравише њиме царски поклисари

носећи за тебе камење и дрвље.

Пуни, нека падне глава без џебане,

мељи тог што меке утропуте цмаче!

Сваки мах у правди – претрн, Вјековане,

и вјера да ножи силом богомраче.

Страх устави гњевне хунте и кохорте

да живу ти душу траже по капели,

аваз бјеше бакља, ballo con la morte.

Нијесу те свукли, а шћели су, шћели.

За те посни двопек и утамничење,

за ме да са стропом водим зогологе.

Стих у илегалу, фис и снотрвење

и лажни ће Исус раскрстити ноге...

Поезија из региона

Ђорђе Матић (Загреб, 1970), пјесник и есејист. Студиј енглеске и талијанске 

књижевности завршио на свеучилишту у Амстердаму. Објављивао у бројним 

медијима с подручја бивше Југославије и Низоземске. Стални је сурадник тједника 

Време и часописа Просвјета. Члан је Друштва хрватских писаца. 

Живи у Хилегому, Низоземска.

Књиге: Хисторија и савременици, Просвјета, Загреб, 2018.; Тајне везе; Сандорф, 

Загреб, 2017; Тајне везе, Хеликс; Смедерево, 2017.; Haarlem Nocturne; пјесме; 

Indeknipscheer, Низоземска, 2016.; Тајни живот пјесама; есеји; Антибарбарус, Загреб, 

2014.; Lingua franca; пјесме; Просвјета, Загреб, 2013.; Eastern European Folk Tunes 

(суаутор с Меримом Кључо); Schott Music Ltd., Лондон, 2009.; Лексикон Ју митологије 

(суаутор и уредник); Постфестум; Загреб, 2004.;
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Тијана Ракочевић

Једночинка

Лица:

РАДЊА

МЈЕСТО

ВРИЈЕМЕ

РАДЊА (лакомислено):

Плакати док магма стопи Јерусалим,

сасушена биће шар за абажуре.

Викнути кад ђеца преклана зажмуре:

хљебови за мене, крв за Јерусалим.

МЈЕСТО (Времену):

Дејство твоје свето, тихораздируће

нутрином док сочном рендају мијазми:

предоśећам живот у тој ектоплазми

и кад слухоболно вјетропољи пруће.

ВРИЈЕМЕ (у себи):

Страсночајну мудрост растварам у гноми:

улне чине чврстим душе сомнабулне.

Чувствима су стране слухобоље чулне,

симетричне коже јаства-палиндроми.

Нијесу ли живљу страси бокорасти

којима у етру очи бјеху писле − 

изнивили за се видроснене смисле...

Мјеста која волим пусте хронокласти.

Завјеса.

Тијана Ракочевић

Капитални пројекти

они, каже

лијепо знају

колико њих

на свакој дионици

треба да страда

они, каже

кад неко страда

обаве телефонски позив

ваш син

није имао кацигу

и није слушао

наређења

они, каже

потегну уговор

у ком фино стоји

спреман си да погинеш

да погинеш

њима, каже

у мраку само

нога промаши стопу

и чује се само

чује се само туп

и упомоћ

Поезија из региона

Тијана Ракочевић је рођена 23. 6. 1994. године у Подгорици. 

Магистранткиња је на Студијском програму за црногорски језик 

и јужнословенске књижевности у Никшићу. Током студија је три 

пута проглашавана за најбољег студента свог одсјека, студент је 

генерације. Стипендисткиња је Црногорске академије наука и 

умјетности за 2016/17. годину и добитница Награде младима 

Општине Колашин. Њена поезија објављивана је у бројним 

књижевним часописима у земљи и региону. Ауторка је бројних 

предговора, есеја, и стручних радова из области књижевности и 

културе. Члан је уредништва часописа Фокализатор. Пјесме су 

јој превођене на албански, италијански, холандски, мађарски и енглески језик, а 

постигла је запажене резултате и у писању прозних радова.
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Прикази

Јасмин Агић

Повучен живот
ТКД Шахинпашић, Сарајево, 2017.

Између сатире и шифре

У зиму прошле године објављена збирка приповијетки босанскохерцеговачког 

прозаисте новије генерације Јасмина Агића она je врста књижевног остварења што у 

сваком смислу свједочи о естетичком и ауторском сазријевању када су у питању свијест о 

квалитети стила, књижевним техникама, а поготово законитостима различитих 

жанрова. Књига Повучен живот отворена је истоименом приповијетком која се бави 

животом и ликом Хасана Х., човјекa који без имало двојбе функционира као типичан 

изданак нашег садашњег друштвеног тренутка. Жанровски гледано, у питању је сатира, 

будући да, у првом реду, реалне друштвене проблеме третира тако што једну 

егзистенцијалну ситуацију лика сагледава са, такорећи, моралног становишта, а 

сатирички жанрови су, чак и у контексту еуропске књижевне хисторије, одувијек 

неодвојиви од моралне позиције аутора. Оно што, међутим, разликује Агићево 

остварење, у односу на читаву споменуту традицију, а што је дакако хисторијски 

увјетовано, јесте чињеница да он за главног лика (истовремену и тему) своје 

приповијетке бира човјека управо претјераног склоног размишљању у форматима 

моралне догматичности. Живот Хасана Х. је приказан као низ неспоразума са 

идеологијама, и по томе је он скоро па комичан узорак једне врсте људи који су, чини се, 

данас изразито присутни у нашем друштву, а одликују се, углавном, тиме што идеологије 

схватају до те мјере озбиљно, да у настојањима да их што досљедније заступају, губе из 

вида властиту појединачност и властити живот. 

� Тако је Хасан Х., објашњава нам Агићев 

приповједач, првобитно почео као човјек предан вјери 

и свим активностима које су се у његов рани 

свјетоназор уклапале, да би се послије разочарења, 

углавном у друге вјернике, из једног идеолошког 

табора преселио у други, свјетоназорски сасвим 

супротан, наиме, табор комунизма, југоносталгије и 

сличних заноса. Но боравак у том новом миљеу (гдје 

циркулирају и неријетко стварне личности из нашег 

друштва) Хасана доводи до спознаје да ни стварност ни 

идеологија немају много додирних тачака, него се, 

штавише, узајамно искључују, што га на концу води до 

повратка вјери и „повученом животу“. Агић је, могло би 

се рећи, врло прецизно исцртао обрисе тог типа 

човјека, којему је на свакодневној разини потребна 

солидна доза догме да би уопште могао функцио-

нирати, рекло би се. 

� Агићева упадљива склоност да приповијетку гради фокусирајући се на само 

један једини лик, проналази оправдање у његовој вјештини да психолошки детаљно 

нијансира особне побуде и искуства својих ликова у готово свим овдје сакупљеним 

приповијеткама. Наравно, ова тенденција је увјетована и краткоћом форме у којој се 

Агић врло добро сналази, прелазећи са дистанцираног приповједања у трећем лицу 

(Госпођица Биљана Тепељ) ка исповједничког прози (Да, то је мој брат Ибрахим). Но, 

тематску и стилску разноврст постигао је комбинацијом реалистичких и фантастичких 

приповиједака, од којих претходне три споменуте припадају спадају у прво, док је 

потоње оставио за други дио збирке. Свакако најзанимљивији подухват у том погледу 

представља приповијетка по имену Дјечак који је стварао вјетрове, која заправо 

представља неколико увезаних кратких прича чији су темпорално-хисторијски оквири 

међусобно удаљени, но притом прожети једном тематском споном. Почевши од Амр 

ибн Јетвана, који је живио у вријеме врхунца исламске цивилизације, преко Методија 

Охридског и Гиљерма Тореса, ликова који припадају кршћанском (православном и 

католичком) културном хоризонту, па све до Готлиба фон Мајстнера, човјека новог доба 

рационализма, Агићев приповједач нас води кроз хисторију једног мита, старијег чак и 

од оквира абрахамовске духовно-религијске традиције. Стилом који својом 

елеганцијом, па ако не и једном дозом лудизма, сугерира утјецај Борхесове 

књижевности, Агићу полази за руком да у хисторији духа тематизира тајне опсесије, по 

којима људи из разних стољећа личе једни на друге као да су једна једина особа. Прича о 

дјечаку који је стварао вјетрове очигледно припада контексту древних афричких пред-

цивилизацијских епоха, но коначно значење ове приповијетке, која може бити колико 

алегоријско толико и маниристичка шифра, остало је недоречено. Читатељу нека овом 

приликом буде довољан кратак увид у Агићеву приповједачку и естетску зрелост: 

„Име оца Guillerma Torresa анали црквене хисторије не памте, али они који 

познају приповијест његовог живота знају да је тај скромни севиљски црквењак 

учинио за католичку вјеру више него хиљаде оних који су вођени незнањем и 

безумљем походили свету земљу, тражећи Бога и доносећи са собом само крв и 

ужас. Своју вјеру отац Torres, хранио је мржњом, а славу опатског књижничара 

стекао је не бројем преписаних пергамената него количином кодекса које је дао 

спалити.“

За крај, можемо рећи да је овај примјер, као и многи други, показатељ да 

босанскохерцеговачка савремена књижевност и њени читатељи од Јасмина Агића могу 

још много тога доброг очекивати. 

Матија Бошњак
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жанрова. Књига Повучен живот отворена је истоименом приповијетком која се бави 

животом и ликом Хасана Х., човјекa који без имало двојбе функционира као типичан 

изданак нашег садашњег друштвеног тренутка. Жанровски гледано, у питању је сатира, 

будући да, у првом реду, реалне друштвене проблеме третира тако што једну 

егзистенцијалну ситуацију лика сагледава са, такорећи, моралног становишта, а 

сатирички жанрови су, чак и у контексту еуропске књижевне хисторије, одувијек 

неодвојиви од моралне позиције аутора. Оно што, међутим, разликује Агићево 

остварење, у односу на читаву споменуту традицију, а што је дакако хисторијски 

увјетовано, јесте чињеница да он за главног лика (истовремену и тему) своје 

приповијетке бира човјека управо претјераног склоног размишљању у форматима 

моралне догматичности. Живот Хасана Х. је приказан као низ неспоразума са 

идеологијама, и по томе је он скоро па комичан узорак једне врсте људи који су, чини се, 

данас изразито присутни у нашем друштву, а одликују се, углавном, тиме што идеологије 

схватају до те мјере озбиљно, да у настојањима да их што досљедније заступају, губе из 

вида властиту појединачност и властити живот. 

� Тако је Хасан Х., објашњава нам Агићев 

приповједач, првобитно почео као човјек предан вјери 

и свим активностима које су се у његов рани 

свјетоназор уклапале, да би се послије разочарења, 

углавном у друге вјернике, из једног идеолошког 

табора преселио у други, свјетоназорски сасвим 

супротан, наиме, табор комунизма, југоносталгије и 

сличних заноса. Но боравак у том новом миљеу (гдје 

циркулирају и неријетко стварне личности из нашег 

друштва) Хасана доводи до спознаје да ни стварност ни 

идеологија немају много додирних тачака, него се, 

штавише, узајамно искључују, што га на концу води до 

повратка вјери и „повученом животу“. Агић је, могло би 

се рећи, врло прецизно исцртао обрисе тог типа 

човјека, којему је на свакодневној разини потребна 

солидна доза догме да би уопште могао функцио-

нирати, рекло би се. 

� Агићева упадљива склоност да приповијетку гради фокусирајући се на само 

један једини лик, проналази оправдање у његовој вјештини да психолошки детаљно 

нијансира особне побуде и искуства својих ликова у готово свим овдје сакупљеним 

приповијеткама. Наравно, ова тенденција је увјетована и краткоћом форме у којој се 

Агић врло добро сналази, прелазећи са дистанцираног приповједања у трећем лицу 

(Госпођица Биљана Тепељ) ка исповједничког прози (Да, то је мој брат Ибрахим). Но, 

тематску и стилску разноврст постигао је комбинацијом реалистичких и фантастичких 

приповиједака, од којих претходне три споменуте припадају спадају у прво, док је 

потоње оставио за други дио збирке. Свакако најзанимљивији подухват у том погледу 

представља приповијетка по имену Дјечак који је стварао вјетрове, која заправо 

представља неколико увезаних кратких прича чији су темпорално-хисторијски оквири 

међусобно удаљени, но притом прожети једном тематском споном. Почевши од Амр 

ибн Јетвана, који је живио у вријеме врхунца исламске цивилизације, преко Методија 

Охридског и Гиљерма Тореса, ликова који припадају кршћанском (православном и 

католичком) културном хоризонту, па све до Готлиба фон Мајстнера, човјека новог доба 

рационализма, Агићев приповједач нас води кроз хисторију једног мита, старијег чак и 

од оквира абрахамовске духовно-религијске традиције. Стилом који својом 

елеганцијом, па ако не и једном дозом лудизма, сугерира утјецај Борхесове 

књижевности, Агићу полази за руком да у хисторији духа тематизира тајне опсесије, по 

којима људи из разних стољећа личе једни на друге као да су једна једина особа. Прича о 

дјечаку који је стварао вјетрове очигледно припада контексту древних афричких пред-

цивилизацијских епоха, но коначно значење ове приповијетке, која може бити колико 

алегоријско толико и маниристичка шифра, остало је недоречено. Читатељу нека овом 

приликом буде довољан кратак увид у Агићеву приповједачку и естетску зрелост: 

„Име оца Guillerma Torresa анали црквене хисторије не памте, али они који 

познају приповијест његовог живота знају да је тај скромни севиљски црквењак 

учинио за католичку вјеру више него хиљаде оних који су вођени незнањем и 

безумљем походили свету земљу, тражећи Бога и доносећи са собом само крв и 

ужас. Своју вјеру отац Torres, хранио је мржњом, а славу опатског књижничара 

стекао је не бројем преписаних пергамената него количином кодекса које је дао 

спалити.“

За крај, можемо рећи да је овај примјер, као и многи други, показатељ да 

босанскохерцеговачка савремена књижевност и њени читатељи од Јасмина Агића могу 

још много тога доброг очекивати. 

Матија Бошњак
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Шевргуље, магарци, крмци и кукавице Скендера Куленовића

Понорница (1977) Скендера Куленовића је засигурно један од оних романа у 

босанскохерцеговачкој књижевности којима ће се књижевни теоретичари и критичари 

радо враћати, aли посветити цијелу књигу прагматичким аспектима романа велики је 

изазов. Вјерујући да анализа употребе језика може допринијети интерпретацији текста, 

у овом случају романа Понорнице, Халид Булић нуди ново читање романа. Иако у „Уводу“ 

сугерира како читалац не мора бити „текстуални детектив“ тј. имати претходно знање из 

области науке о књижевности, чини ми се да ће ова књига бити најзанимљивија управо 

компаративистима књижевности. 

Књига је сачињена од десет поглавља. Аутор истражује прагматичку вриједност назива 

животиња и биљака, цитата и репродуцирања готових облика, унутарњу 

лексикографију, прагматичку вриједност шутње... На крају сваког поглавља, указује и на 

важност анализираних примјера. 

Вјешто се користећи прагмастилистичким приступом – комбинирајући прагматику и 

стилистику – аутор доводи у однос језик књижевности и контекст поручујући нам да 

резултат тог односа дефинира идентитете ликова у књижевним дјелима. Прије него што 

се упусти у језичку анализу, аутор даје кратак преглед рецепције Куленовићевог дјела 

истичући бројне књижевнохисторијске студије и текстове. Акценат ставља на текстове 

који су примјери лоше интерпретације – тамо гдје су аутори оцијенили дјело као 

неразумљиво, произвољно, оптерећено итд. Заправо, у свим тим интерпретацијама, 

Булић види могућност за пропитивање. 

Након читања ове књиге дала бих предност неким поглављима у односу на друга, јер ми 

отварају нове могућности за интерпретацију када је у 

питању поновљено читање романа. Издвајам поглавље 

„Прагматичка вриједност назива животиња и биљака“ из 

разлога што доноси анализу која може итекако 

допринијети разумијевању ликова у роману. Роман обилује 

називима животиња и биљака, а већина их промакне 

читаоцима. Уочавајући кориштење ријечи шевргуља, 

магарац, кукавица, крмци и других, Булић закључује да је С. 

Куленовић на више начина „(...) добро искористио 

семантички и прагматички потенцијал који такве ријечи 

имају“. (2018, стр. 45) Језичке компетенције читаоца имају 

велику улогу у читању прагматичке вриједности назива 

животиња и биљака. Када бисмо наведене примјере 

анализирали с групом читалаца, сигурна сам да би било 

још нових уписаних прагматичких вриједности. 

Пажњу привлачи и поглавље „Цитати и репродуцирање готових облика“ које 

доприноси анализи друштвеног контекста романа Понорнице. Проналазећи у роману 

пословице, хадисе, здравице, афоризме, Булић наводи читатеља да овога пута пажњу 

усмјери на културолошке импликације које роман производи. С. Куленовићу ови 

облици помажу да ослика културолошку сцену романа, а Булићу да покаже начин на које 

се књижевно дјело може повезати с традицијом. 

Када је ријеч о поглављу „Унутарња лексикографија“, аутор скреће пажњу читатељима 

на појашњавање/дефинирање појединих ријечи изговорених у роману. С. Куленовић 

веома вјешто користи могућност нараторовог говора када жели скренути пажњу на 

значење неких ријечи (нпр.: туркуша, хамамџик и сл.). Битно је нагласити да уз роман 

долази и „Рјечник турцизама и других мање познатих ријечи“ аутора Асима Пеце. 

Неовисно о образложењима датим у рјечнику, Булић се у својој анализи фокусира на 

појашњавање/дефинирање ријечи од стране самог писца – С. Куленовића.

С. Куленовић је добро искористио прагматички и стилистички потенцијал именовања 

ликова, на што нам Булић указује у дијелу књиге посвећеном „Именима и именовању“. 

Потенцијал именовања ликова огледа се у добро осмишљеним именима која могу 

имплицирати увреду или указати почаст одређеном лику. Стога је „(...) име знак, а 

именовање моћ“ (стр. 111). Имена и именовања у Понорници одређују не само 

националну и конфесионалну припадност ликова, већ и карактер.

Интересантним се чини и поглавље „Прагматичка вриједност шутње“. Ријеч је о оним 

мјестима у тексту гдје писац наглашавајући шутњу заправо покушава описати неку 

важну радњу/намјеру. Булић издваја различите типове шутње у роману (нпр.: шутња 

одобравања, шутња незнања, шутња о посвједоченом и сл.). „Шутња није пуко одсуство 

говора. Она у различитим контекстима може пренијети различита значења. Стога је 

тумачење шутње у различитим контекстима важан задатак прагматике (...)“ (стр. 158). 

Аутор врло вјешто препознаје та мјеста у роману, не издвајајући их само по ријечима 

„ћутња“ и „ћутати“, већ их препознаје и по реакцијама појединих ликова док говоре.

Књига „Прагматички аспекти романа Понорница Скендера Куленовића“ доноси 

истраживање темељено на конкретним примјерима из романа, али sматрам да јој 

недостаје поглавље које би било посвећено само прагматичким аспектима романа 

Понорнице у контексту женских ликова романа. Не заборавимо да је овај роман и приказ 

својеврсног „патријархалног слома“ у времену у којем је написан. Окидач за присјећање 

наратора јесте писмо жене. Булић на неколико мјеста у књизи указује на прагматичке 

аспекте језичких исказа у контексту женских ликова, али то се не чини довољним: 

„Занимљиво је да се у Понорници појављује и један случај именовања мушкараца по 

женину имену. Мужа Мухамедбегове сестре Арифе редовно називају Арифин муж или 

Арифин несретник. Наравно, не обраћају се тако њему изравно, тако га само 

спомињу (...) У језику се нису развили посебни суфикси којим би се твориле именице за 

мужеве изведене од имена жена.“ (Стр. 94, истакла Н. Г. Л.) Могла бих рећи да аутор 

отвара могућност интерпретације, али је не довршава.

Аутор је посебна поглавља посветио темама: „Ми – они и сличним дихотомијама“, 

„Свијести о језику“, „Употреби стратегије позитивне и негативне учтивости“, „Понорници 

између двије царевине“ и „Прагматичкој улози наводника“.

Булићево уочавање прагматичких аспеката у роману Понорница је изузетан допринос 

анализи и интерпретацији овог романа, али уједно и модел за анализу других текстова. 

Аутор показује моћ уочавања језичких примјера прагматичких вриједности језика у роману 

што ме наводи на исказ: Понорницу ћемо након ове књиге читати на потпуно нови начин. 

Надина Гребовић-Лендо

Прикази
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Након читања ове књиге дала бих предност неким поглављима у односу на друга, јер ми 

отварају нове могућности за интерпретацију када је у 

питању поновљено читање романа. Издвајам поглавље 

„Прагматичка вриједност назива животиња и биљака“ из 

разлога што доноси анализу која може итекако 

допринијети разумијевању ликова у роману. Роман обилује 

називима животиња и биљака, а већина их промакне 

читаоцима. Уочавајући кориштење ријечи шевргуља, 

магарац, кукавица, крмци и других, Булић закључује да је С. 

Куленовић на више начина „(...) добро искористио 

семантички и прагматички потенцијал који такве ријечи 

имају“. (2018, стр. 45) Језичке компетенције читаоца имају 

велику улогу у читању прагматичке вриједности назива 

животиња и биљака. Када бисмо наведене примјере 

анализирали с групом читалаца, сигурна сам да би било 

још нових уписаних прагматичких вриједности. 

Пажњу привлачи и поглавље „Цитати и репродуцирање готових облика“ које 

доприноси анализи друштвеног контекста романа Понорнице. Проналазећи у роману 

пословице, хадисе, здравице, афоризме, Булић наводи читатеља да овога пута пажњу 

усмјери на културолошке импликације које роман производи. С. Куленовићу ови 

облици помажу да ослика културолошку сцену романа, а Булићу да покаже начин на које 

се књижевно дјело може повезати с традицијом. 

Када је ријеч о поглављу „Унутарња лексикографија“, аутор скреће пажњу читатељима 

на појашњавање/дефинирање појединих ријечи изговорених у роману. С. Куленовић 

веома вјешто користи могућност нараторовог говора када жели скренути пажњу на 

значење неких ријечи (нпр.: туркуша, хамамџик и сл.). Битно је нагласити да уз роман 

долази и „Рјечник турцизама и других мање познатих ријечи“ аутора Асима Пеце. 

Неовисно о образложењима датим у рјечнику, Булић се у својој анализи фокусира на 

појашњавање/дефинирање ријечи од стране самог писца – С. Куленовића.

С. Куленовић је добро искористио прагматички и стилистички потенцијал именовања 

ликова, на што нам Булић указује у дијелу књиге посвећеном „Именима и именовању“. 

Потенцијал именовања ликова огледа се у добро осмишљеним именима која могу 

имплицирати увреду или указати почаст одређеном лику. Стога је „(...) име знак, а 

именовање моћ“ (стр. 111). Имена и именовања у Понорници одређују не само 

националну и конфесионалну припадност ликова, већ и карактер.

Интересантним се чини и поглавље „Прагматичка вриједност шутње“. Ријеч је о оним 

мјестима у тексту гдје писац наглашавајући шутњу заправо покушава описати неку 

важну радњу/намјеру. Булић издваја различите типове шутње у роману (нпр.: шутња 

одобравања, шутња незнања, шутња о посвједоченом и сл.). „Шутња није пуко одсуство 

говора. Она у различитим контекстима може пренијети различита значења. Стога је 

тумачење шутње у различитим контекстима важан задатак прагматике (...)“ (стр. 158). 

Аутор врло вјешто препознаје та мјеста у роману, не издвајајући их само по ријечима 

„ћутња“ и „ћутати“, већ их препознаје и по реакцијама појединих ликова док говоре.

Књига „Прагматички аспекти романа Понорница Скендера Куленовића“ доноси 

истраживање темељено на конкретним примјерима из романа, али sматрам да јој 

недостаје поглавље које би било посвећено само прагматичким аспектима романа 

Понорнице у контексту женских ликова романа. Не заборавимо да је овај роман и приказ 

својеврсног „патријархалног слома“ у времену у којем је написан. Окидач за присјећање 

наратора јесте писмо жене. Булић на неколико мјеста у књизи указује на прагматичке 

аспекте језичких исказа у контексту женских ликова, али то се не чини довољним: 

„Занимљиво је да се у Понорници појављује и један случај именовања мушкараца по 

женину имену. Мужа Мухамедбегове сестре Арифе редовно називају Арифин муж или 

Арифин несретник. Наравно, не обраћају се тако њему изравно, тако га само 

спомињу (...) У језику се нису развили посебни суфикси којим би се твориле именице за 

мужеве изведене од имена жена.“ (Стр. 94, истакла Н. Г. Л.) Могла бих рећи да аутор 

отвара могућност интерпретације, али је не довршава.

Аутор је посебна поглавља посветио темама: „Ми – они и сличним дихотомијама“, 

„Свијести о језику“, „Употреби стратегије позитивне и негативне учтивости“, „Понорници 

између двије царевине“ и „Прагматичкој улози наводника“.

Булићево уочавање прагматичких аспеката у роману Понорница је изузетан допринос 

анализи и интерпретацији овог романа, али уједно и модел за анализу других текстова. 

Аутор показује моћ уочавања језичких примјера прагматичких вриједности језика у роману 

што ме наводи на исказ: Понорницу ћемо након ове књиге читати на потпуно нови начин. 

Надина Гребовић-Лендо
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Аднан Бусулаџић

Трагови античког театра, музике, 
гладијаторских борби и такмичења из 
археолошких збирки у Босни и Херцеговини
Земаљски музеј, Сарајево, 2017.

Контекстуализирање позоришних трагова у (пост)процесној археологији

У Сарајеву је у издању Земаљског музеја 2017. године (промовирана априла 2018. 

године) изашла врло вриједна монографија Аднана Бусулаџића Трагови античког 

театра, музике, гладијаторских борби и такмичења из археолошких збирки у Босни и 

Херцеговини (= Evidence of the theatre, music, gladiator combats and games from ancient Greece 

and Rome in archaeology collections in Bosnia and Herzegovina) која по свом садржају и 

структури увелике превазилази класична дјела музејске публицистике чија је 

карактеристика, прије свега, публицирање артефаката, заснивајући се на три 

доминантна принципа у музеологји, архивистици и библиотекарству: прикупи, обради и 

дисеминирај. Овај врло успјели експеримент из (пост)процесне археологије додаје два 

битна елемента овом моделу а то су интерпретирај и контекстуализирај. Бусулаџић у 

свом дјелу инсистира и примјењује Калдвелову (Caldwell) идеју нове архелогије која 

показује да је ријеч о археологији која се занима за динамичке културне процесе за разлику 

од статичког поимања културе унутар културноисторијске археологије (према Gibbon 

1989, u B. Olsen, Од предмета до текста, 2002), а додаје јој и интерпретативну раван 

карактеристичну за постпроцесну археологију. Бусулаџић почиње као сакупљач 

трагова, слиједећи Хреновицину максиму поратног библиотекарства да извори нису 

ишчезли, треба их само педантно истраживати, а затим комуницирати са њима ради 

прикупљања барем оног елементарног дакле библиографског минимума о појединим 

библиотечким јединицама. Прикупљање примарних, секундарних и иних докумената може 

доћи касније. Сада је есенцијално открити и слиједити траг. (Хреновица, 1996). 

Бусулаџић превалзилази трагање, он мапира и у свом дјелу екстрахира и 

контекстуализира артефакте који се односе на античко позориште, музику, 

гладијаторске борбе и такмичења нађених на тлу Босне и Херцеговине и смјешта их у 

контекст европског културног круга. Посебну вриједност ове студије, како наглашава 

аутор у уводу, представља чињеница да се овом свјеврсном компендијуму први пут у 

босанскохерцеговачкој археологији презентира цјелокупан археолошки материјал који 

се може уврстити у категорију предмета са театарским садржајима, као и предмета који 

се могу ставити у контекст античког амфитеатра, гладијаторских борби, спортских 

такмичења, а пронађени су на простору Босне и Херцеговине или се у нашој земљи само 

чувају. Иако је превасходни циљ систематизирати грађу лоцирану у фундусима музеја, 

Бусулаџић у три велике цјелине (Улога трагедије, комедије, пантомиме и миме у развоју 

античке театарске умјетности, Музика у античко доба, Појава гладијаторских борби) 

даје, како историјски преглед историје античке драме и позоришта богато илуструјући 

артефактима из античке збирке Земаљског музеја, дајући том историсјком прегледу 

опредмећење. На тај начин ова студија може бити интегрални дио литературе на студију 

компаративне књижевности који третира историју позоришта, пружајући студентима 

прилику да наоко далеке приче о антици, могу видјети бар у траговима у свом музеју. 

У поглављу Улога трагедије, комедије, пантомиме и миме у развоју античке театарске 

умјетности, Бусулаџић даје преглед улоге античког театра и његовог развоја у римско 

доба, појаву театра, амфитеатра и хиподрома као намјенских објеката, појаву 

театарских маски, одјеће и обуће глумаца, улози глумаца, улози гледалаца. Посебну 

пажњу Бусулаџић посвећује театарским маскама. 

У другом поглављу посвећеном музици, аутор обрађује музичке инструменте, представе 

свирача на покретним налазима, представе плесачица и плесача, Орфеју и Калиопи, 

Хермесу као изумитељу лире, Аплону као свирачу лире, Атени, Силвану. Обрађена је и 

појава систрума.

У трећем поглављу посвећеном гладијаторским борбама, осим историјског прегледа, 

пажња је посвећена Дијани, Силвану, Марсу и Немези – заштитницима гладијатора. 

Поред гладијаторских борби налазимо и причу о траговима спорта и такмичењима, те о 

Диоскури и Хераклу, заштитницима атлета и спортиста. Занимљив је и приказ предмета 

за одржавање личне хигијене спортиста – стригилуса намијењеног скидању наслага 

уља, зноја и прашине, те арибалоса – посуде за похрану мирисних уља. 

Након студије дат је опсежан каталог који описује 144 артефакта из фундуса Земаљског 

музеја слиједећи врло прецизну метаподатковну структуру. За сваки артефакт дат је 

назив, инвентарни број под којим се чува у Земаљском музеју, локалитет на којем је 

нађен, опис, димензије, као и литературу, односно публицирање артефакта у научној и 

стручној литератури. Уз опис дата је и упута на табле гдје се налази фотографија 

артефакта. Документацијска основа рукописа је врло богата, доносећи библиографију 

радова којима се аутор служио при документирању и изради рукописа.

Монографија Аднана Бусулаџића представља ванредан допринос не само археологији 

Босне и Херцеговине него и као дидактичко средство у настави историје позоришта у 

нашој земљи.

Саша Мадацки
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Контекстуализирање позоришних трагова у (пост)процесној археологији

У Сарајеву је у издању Земаљског музеја 2017. године (промовирана априла 2018. 

године) изашла врло вриједна монографија Аднана Бусулаџића Трагови античког 

театра, музике, гладијаторских борби и такмичења из археолошких збирки у Босни и 

Херцеговини (= Evidence of the theatre, music, gladiator combats and games from ancient Greece 

and Rome in archaeology collections in Bosnia and Herzegovina) која по свом садржају и 

структури увелике превазилази класична дјела музејске публицистике чија је 

карактеристика, прије свега, публицирање артефаката, заснивајући се на три 

доминантна принципа у музеологји, архивистици и библиотекарству: прикупи, обради и 

дисеминирај. Овај врло успјели експеримент из (пост)процесне археологије додаје два 

битна елемента овом моделу а то су интерпретирај и контекстуализирај. Бусулаџић у 

свом дјелу инсистира и примјењује Калдвелову (Caldwell) идеју нове архелогије која 

показује да је ријеч о археологији која се занима за динамичке културне процесе за разлику 

од статичког поимања културе унутар културноисторијске археологије (према Gibbon 

1989, u B. Olsen, Од предмета до текста, 2002), а додаје јој и интерпретативну раван 

карактеристичну за постпроцесну археологију. Бусулаџић почиње као сакупљач 

трагова, слиједећи Хреновицину максиму поратног библиотекарства да извори нису 

ишчезли, треба их само педантно истраживати, а затим комуницирати са њима ради 

прикупљања барем оног елементарног дакле библиографског минимума о појединим 

библиотечким јединицама. Прикупљање примарних, секундарних и иних докумената може 

доћи касније. Сада је есенцијално открити и слиједити траг. (Хреновица, 1996). 

Бусулаџић превалзилази трагање, он мапира и у свом дјелу екстрахира и 

контекстуализира артефакте који се односе на античко позориште, музику, 

гладијаторске борбе и такмичења нађених на тлу Босне и Херцеговине и смјешта их у 

контекст европског културног круга. Посебну вриједност ове студије, како наглашава 

аутор у уводу, представља чињеница да се овом свјеврсном компендијуму први пут у 

босанскохерцеговачкој археологији презентира цјелокупан археолошки материјал који 

се може уврстити у категорију предмета са театарским садржајима, као и предмета који 

се могу ставити у контекст античког амфитеатра, гладијаторских борби, спортских 

такмичења, а пронађени су на простору Босне и Херцеговине или се у нашој земљи само 

чувају. Иако је превасходни циљ систематизирати грађу лоцирану у фундусима музеја, 

Бусулаџић у три велике цјелине (Улога трагедије, комедије, пантомиме и миме у развоју 

античке театарске умјетности, Музика у античко доба, Појава гладијаторских борби) 

даје, како историјски преглед историје античке драме и позоришта богато илуструјући 

артефактима из античке збирке Земаљског музеја, дајући том историсјком прегледу 
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театарских маски, одјеће и обуће глумаца, улози глумаца, улози гледалаца. Посебну 

пажњу Бусулаџић посвећује театарским маскама. 

У другом поглављу посвећеном музици, аутор обрађује музичке инструменте, представе 

свирача на покретним налазима, представе плесачица и плесача, Орфеју и Калиопи, 

Хермесу као изумитељу лире, Аплону као свирачу лире, Атени, Силвану. Обрађена је и 

појава систрума.

У трећем поглављу посвећеном гладијаторским борбама, осим историјског прегледа, 

пажња је посвећена Дијани, Силвану, Марсу и Немези – заштитницима гладијатора. 

Поред гладијаторских борби налазимо и причу о траговима спорта и такмичењима, те о 

Диоскури и Хераклу, заштитницима атлета и спортиста. Занимљив је и приказ предмета 

за одржавање личне хигијене спортиста – стригилуса намијењеног скидању наслага 

уља, зноја и прашине, те арибалоса – посуде за похрану мирисних уља. 

Након студије дат је опсежан каталог који описује 144 артефакта из фундуса Земаљског 

музеја слиједећи врло прецизну метаподатковну структуру. За сваки артефакт дат је 

назив, инвентарни број под којим се чува у Земаљском музеју, локалитет на којем је 

нађен, опис, димензије, као и литературу, односно публицирање артефакта у научној и 

стручној литератури. Уз опис дата је и упута на табле гдје се налази фотографија 

артефакта. Документацијска основа рукописа је врло богата, доносећи библиографију 

радова којима се аутор служио при документирању и изради рукописа.

Монографија Аднана Бусулаџића представља ванредан допринос не само археологији 

Босне и Херцеговине него и као дидактичко средство у настави историје позоришта у 

нашој земљи.

Саша Мадацки
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Владика Григорије

Преко прага
Лагуна, Београд, 2017.

ЛИТЕРАРНЕ ФРЕСКЕ

Трагајући за истином Владика започиње причање оног тренутка када се у његовој души 

нешто преломило и кад је ријешио да прекорачи родни праг и крене у неизвјесност 

даљине и непознатог свијета, с искром вјере у срцу да је добро вјечно.

Он се није стављао ни на једну страну. Вјеровао је и вјерује да је зло овладало неким 

душама, али да ће оно бити побијеђено снагом добра које је непобједиво, које је вјечно, 

које човјека из мрака и блата земаљског води вишим сферама људског достојанства.

Књига носи дубоку хуманистичку поруку, с обзиром на то да Владика у њој људе не 

дијели према националности, вјерама или другим одређењима. Најважнија подјела у 

овој књизи је она због чега је књига постала и најчитанија, а то је постојање људи и 

нељуди.

Ова збирка је исповијест душе ауторове која је и душа једног покољења суочена с 

великим искушењима крајем прошлог вијека: самим тим и историја национална и 

европска виђена изнутра кроз људске и породичне судбине.

Књигу је дирљиво, њежно и мудро написао писац који је Владика и који воли и разумије 

људе са којима живи и о којима брине без обзира на вјеру и нацију.

Збирка Преко прага је написана лијепим кочићевским језиком о судбинама малих људи 

из Херцеговине с краја 20. вијека, о њиховим несрећама, неспоразумима, заблудама, о 

њиховој тузи, смијеху, кућном прагу, возовима , мору... 

Најзад, он воли да путује возовима, да гледа кроз 

прозор, да слуша разговоре људи који непрестано улазе 

и излазе из вагона, најприје ћутљиви и окренути себи, а 

како точкови грабе километре, тако се и они открављују, 

започињу разговоре, зближавају се и неријетко 

повјеравају до тад непознатим људима своје 

најинтимније тајне да би, након изласка на одређеној 

станици, престали да знају једни за друге, да би читав 

сусрет потонуо у дубине заборава.

Владика је возовима обишао многе земље и градове, 

али у његовој души најдубљи траг су оставили 

манастири, нарочито Тврдош који је описивао са 

пјесничким заносом, најљепшим ријечима језика, 

откуцајима узбуђеног срца.

Овај велики хуманиста и истинољубац одбацује подјеле 

на људе и нељуде, наше и њихове јер у сваком житу има 

кукоља, али то не значи да је добро поражено.

Владика Григорије пише искрено, топло, пун љубави 

према човјеку који ће, без обзира на понеку погрешну мисао, наћи прави смјер на 

стрмој стази према висинама, општој љубави и праштању као темељним принципима 

завјета.

Он има осјећај за композицију, детаљ, ријеч у тексту. У књизи читалац ће наћи надахнуте 

описе, динамичне ситуације, слике пејзажа, описе ентеријера и екстеријера 

манастирских здања пред чијом стаменом градњом човјек осјећа своју сићушност, али и 

снагу вјере која ће му указати на стазе спаса и избављења. За приче у овој књизи могу 

рећи да су праве литерарне фреске, медаљони једног доба, нашег доба, које треба да 

одоли времену, да нас одбране и заштите од заборава и смрти историјске.

Са овом збирком Владика је на најбољи начин ушао у ред наших даровитих писаца који 

својом прозом настављају најбољу традицију приповједача Петра Кочића, Иве Андрића, 

Меше Селимовића и др.

Књига Владике Григорија Преко прага је један велики духовни светионик мудрости у коју 

је аутор уложио много труда и знања у исписивању њених страница и која мами читаоца 

да јој се враћа више пута и напаја идејама вјере и оствареног хуманитета.

Никола Вуколић

Прикази
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Емина Вилдић

Под свјетлом фењера
Connectum, Сарајево, 2018.

У збирци пјесама Под свјетлом фењера, Емина Вилдић уводи неколико тема које се 

прожимају кроз читаво дјело. Књига је, наиме, подијељена у три цјелине, и то сљедеће: 

„Прве секунде зоре“, „Свјетионик“ и „Моје сјене“. Изузимајући тематске разлике које 

постоје од једне до друге цјелине, ипак основну проблематику збирке можемо уочити 

још у самом наслову. Тако, свјетлост фењера је танка, слаба, искричава свјетлост, која 

заправо много више заклања, него што открива. У наслову се крије и трагање ауторке за 

свјетлом, смислом, надом. 

Пјесме су неријетко писане у првом лицу, што нам указује на персонализацију и 

унутрашњи став који пјесникиња заузима у свом стварању. Пјесме су написане 

једноставно, без много пјесничких фигура и разбацивања стилским елементима. Кратке 

су, сажете, језгровите, без риме и понегдје с нарушеним правилом интерпункцијских 

знакова. Емина Вилдић се кроз пјесме дотиче дубоких, личних, емоционалних, 

појединачних тема, али које се истовремено могу односити и на све људе.

Бол је једна од основних проблематика којима се пјесникиња бави у књизи. То је обично 

њена бол која проистиче из немогућности да се потпуно отвори према Другоме. Отуда 

слиједе патња, туга и празнина, која је тако лијепо приказана у пјесми Лептирово 

путовање:

Кад дође вријеме,

свака чахура ће пући

 и

тек сада користим очи,

осјећам само бол.

Погледај ме!

Сада сам оно што не волим

овоземаљски дјелић лажи.

Не требам бол

него она мене

свој дом!

Јасно је, она се пореди с лептиром који се отвара као гусјеница, или, још боље, отвара 

своја крила ка свијету, будући да чахура пуца. Овдје се сасвим лијепо уочава дихотомија 

унутра/ван, јер је осјећање бола управо присутно услијед отварања ка вани, ка Другом. 

Ради се, дакле, о својеврсном болу услијед гледања свијета онаквог какав јесте, и то 

властитим очима након буђења. Коначно, пјесникиња констатује да је овоземаљски 

живот лаж, обиљежен боли. Осим ове пјесме, бол се на сличан начин тематизира и у 

пјесмама Усамљеност, Порицање, Беспомоћници, Неко други, Од бића до бића.

У пјесми Особењак ауторка подвлачи особеност, тајанственост, заштиту властитог 

идентитета. Пише о рукама и кожи као граници између унутра и споља, односно између 

Ја и Другог. Овдје је присутна бол која проистиче из усамљености, бол без љубави, што 

као посљедицу повлачи затварање у себе и тугу. Празнина и туга једнако су присутне и у 

пјесми И пад је лет, али и у пјесми Море и ријека, у којој усамљено море узалудно чека 

ријеку која, пак, не смије да сруши брану. Овдје поново видимо границу и однос 

унутра/споља. Ријека не смије да се усуди да себе отвори Другом, у овом случају мору, 

бојећи се да је не прогута и самим тим уништи, или „упије“ њено постојање. Она ће и 

даље бити ријека, али ријека у склопу мора, гдје се бришу границе и поништава се 

сопственост.

Сљедећа тема с којом пјесникиња вјешто кокетира јесте тема корачања, ходања, 

нестајања у мјесту, које често, баш супротно, постаје управо то. У пјесми Носталгија тако 

она позива на корачање, на стално корачање које би омогућило кретање напријед. 

Једна пјесма баш и носи назив Зашто нам служе ноге, у њој ауторка набраја све оно што 

радимо ногама, почевши од пузања па све до ходања. У овом смислу, требали бисмо да 

издвојимо и неименовану пјесму у којој пјесникиња наглашава своју осакаћеност када је 

без оловке, те јој то ствара храмање и немогућност покретања ка циљу. 

У посљедњој цјелини Вилдићка истиче лаж, као нешто свеприсутно и једино стварно. 

Она чак у једној неименованој пјесми наводи лаж као власницу језика. Бјежање од 

истине и вјеровање у лаж чини се да пјесникињу дубоко погађа у њеном стваралачком 

нагону. Стога, она потенцира вјеру у Једног, у свемогућег Бога као јединој истини, коме 

се обраћа у пјесмама Један и Молитва.

Коначно, свјетлост је нешто за чим пјесникиња трага и, чини се, често и проналази. Ова 

тема је стога и остављена за сами крај. У пјесми Опрост Пут ка свјетлости указује се 

жеља да се из властите слабости закорачи према свјетлости. У првој неименованој 

пјесми треће цјелине ауторка показује ћутљивост као доброту, као начин на који добри 

воле и том приликом се поново окреће ка свјетлости. Дамо наслутити да ће нада и утјеха 

које тињају у унутрашњости бића, ипак однијети побједу над мраком, болом, лажи, 

празнином и тугом. То нам за крај ауторка и „обећава“.

 Слађана Голијанин 
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Емина Вилдић

Под свјетлом фењера
Connectum, Сарајево, 2018.

У збирци пјесама Под свјетлом фењера, Емина Вилдић уводи неколико тема које се 

прожимају кроз читаво дјело. Књига је, наиме, подијељена у три цјелине, и то сљедеће: 

„Прве секунде зоре“, „Свјетионик“ и „Моје сјене“. Изузимајући тематске разлике које 

постоје од једне до друге цјелине, ипак основну проблематику збирке можемо уочити 

још у самом наслову. Тако, свјетлост фењера је танка, слаба, искричава свјетлост, која 
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свој дом!

Јасно је, она се пореди с лептиром који се отвара као гусјеница, или, још боље, отвара 
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пјесми И пад је лет, али и у пјесми Море и ријека, у којој усамљено море узалудно чека 
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Енес Дураковић

Ријеч и свијет 
Алије Исаковића
Добра књига, Сарајево, 2018.

Свијет у ријечи Алије Исаковића

Алија Исаковић је писац несумњиво магистралне и монументалне улоге у 

босанскохерцеговачкој култури гдје је већ првим романом, као тридесетогодишњак, 

одредио себи оригиналну књижевну путању коју до краја живота неће напуштати. Као 

радознао и самокритичан дух он ће поступно ширити своју јавну дјелатност и развијати 

се до личности просвјетитељског опсега, до гласноговорника једне културне меморије, 

гдје је био, како напомиње Иван Ловреновић, „само усамљени истраживач муслиманске 

књижевности на властити ризик и о властитом трошку, ни не слутећи да ће некад 

постати национални бард и споменик“.

А то доба, када се шездесетих и седамдесетих година прошлог стољећа јављао првим 

дјелима, било је у знаку пуног друштвеног и економског развоја нове јужнославенске 

заједнице, али и вријеме притајеног говора гдје се шапатом, шифрама и ишаретима, 

пјесничким антологијама и партијским округлим столовима, на симболској разини 

водила подземна борба „за“ и „између“ различитих идентитетских политика. У сјени 

великих побједа социјалистичке културе, у једносмјерним и догматским политичким 

приликама, на нашим уклетим јужнославенским раскрсницама, Алија Исаковић је с 

разлогом покушавао семантички мапирати један обезвријеђени културни сустав и 

његов неистражени колективни имагинариј, откривајући тако непризнату 

микрохисторију коју  су антибосански политички пројекти покушавали 

дехисторизирати и асимилирати.

У том погледу за његово дјело, у сваком случају полиморфно и поливалентно, које 

обухвата микрокoсмос енциклопедијске ширине, веже се један привидан парадокс који 

се односи на његову двоструку оријентацију, на тобоже „два Исаковића“ гдје онај који је 

модернист наводно стоји у сјени онога који је „народни трибун“ и гдје се ономе првом 

испотиха даје подршка, подразумијевајући у другом нешто мање вриједно.

Данас, двије деценије након његове смрти, нова генерација и другачије повијесно 

вријеме могли би Алију Исаковића проматрати из извјесне дистанциране музеалне 

друштвено-политичке и књижевнохисторијске перспективе. А када се у неки 

„споменик“ и „знак“ културе накнадно, с добрим или лошим намјерама, шаблонизирано 

уписује и дописује све оно што неко вријеме и центри моћи захтијевају и траже, онда се 

обично заборавља шта је тај кандидат „за вјечност“ доиста био. Другим ријечима, на 

„брисаном простору“ његовог дјела крије се широко културно поље које би могло 

послужити за маневрирање различитих означитељских пракси, мање или више 

злонамјерних херменеутика, а самим тиме и могућих неспоразума. Такве означитељске 

праксе, намјерно или не, прешутјет ће да је Алија Исаковић култури припадао на 

изворан начин, односно да културу, укључујући у њу лабиринт социолигвистичких и 

идентитетских питања, никада није схватао као неки дисјунктивни стандард. 

Напримјер, његову познату изјаву како је „наш језик наш морал“ треба разумијевати као 

борбу против сваке догме и остракизма, против свих оних затворености и учмалости 

наших јужнославенских ината, против наших мрачних вилајета, патријаршија и жупа 

гдје „појмови каури и балије, власи и буле круже у понеким глухим локалитетима као 

слијепи шишмиши затечени на дневном свјетлу“. Овдје је ријеч о језику који стоји 

насупрот свих идеологија као топос самог бића, у оном, наравно, хајдегеријанском 

смислу. А језичка „кућа бивствовања“ о којој је говорио Мартин Хајдегер није опет ништа 

друго до она мòра коју је сјајно опјевао Абдулах Сидран, гдје „гласом, кога немам, у језику, 

кога немам, о кући, коју немам, ја пјевам пјесму, мајко“. Егзистенцијалистичком бивању 

Алија Исаковић је само придодао практичну етичку димензију називајући га 

простодушно моралом.

Имајући у виду све споменуто право је питање да ли данас уопће можемо говорити о 

„два Исаковића“? Знанствени одговор на ово питање на себи својствен, оригиналан 

начин нуди изванредна студија Енеса Дураковића Ријеч и свијет Алије Исаковића. 

Дураковић се у њој не показује само као врстан познаватељ наших опћих 

књижевнохисторијских и друштвених прилика већ, прије свега, као неко ко је добро 

упућен у координатни сустав Исаковићевог микрокосмоса, ко има способност и 

појмовни апарат да пишчев свијет учини проходним. Притом он има пуно 

разумијевање за Исаковићев друштвенополитички „реализам“, али и за његову посве 

литерарну „тежњу ка немогућем“.

У том смислу, методолошки, Дураковићева студија је организирана у складу с пишчевим 

дјелом и дјелатношћу те у неколико поглавља покрива двије велике теме: Исаковићева 

социолингвистичка истраживања и афирмацију босанскохерцеговачког језичког 

стандарда, данас босанског језика, те његово само књижевно дјело. Није потребно 

посебно нагласити како је поглавље које припада првој теми (Слово о босанском језику) 

можда најатрактивнији дио ове књиге имајући у виду његову актуалност и најновије 

борбе у нашим правописним рововима (ако су такве борбе икада и престале!). Наиме, 

Дураковић овдје минуциозно прати „развојни пут“ Алије Исаковића од борца за 

опстанак босанскохерцеговачког језичког стандарда, тада стјешњеног између 

колонизаторских културних политика Београда и Загреба, до просвјетитеља који крајем 

рата деведесетих преузима реформаторску улогу на 

кодификацији босанског језика. Дураковићева 

интерпретација Исаковићевог лингвистичког 

просвјетитељства врло је важна за наше, још увијек 

горљиво вријеме. За њега матерински језик треба 

бити „вођен језичком имагинацијом, а не политиком“ 

гдје имагинацији припада опредјељење „за онај вид у 

којем сви имају понеког удјела и за ону мјеру која 

може, у неизвјесној језичкој будућности, однијети 

превагу и помоћи природном приближавању наших 

народа у заједничком језику, уз поштовање разлика, 

дакле – с правописом који ће бити тако добар да свако 

у њему нађе нешто с чим се неће слагати“. Када 

Дураковић цитира споменуте Исаковићеве ријечи 

које је овај написао у тексту посвећеном Вуку 

Караџићу, објављеном у Животу 1987. године, он 

тиме, чини се, сажима и цјелокупан пишчев 
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интерпретација Исаковићевог лингвистичког 

просвјетитељства врло је важна за наше, још увијек 
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тиме, чини се, сажима и цјелокупан пишчев 
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лингвистички свјетоназор као парадигму нужности пристајања на различито у 

заједничком.

У другој великој теми која је посвећена самом књижевном опусу Алије Исаковића, 

Дураковић у неколико поглавља (Приче, путописи; Побуна материје; Драмски опус Алије 

Исаковића) прави акрибичан књижевнокритички и књижевнотеоријски пресјек његовог 

дјела гдје у некој врсти синтетског есеја критички класифицира и валоризира пишчев 

разуђен опус. Ово је, тим прије, значајно што је Исаковић писац особитог 

модернистичког напора (овдје ћемо оставити по страни сву сумњиву паушалност и 

колоквијалност термина „модерно“!), другим ријечима такве зачудности да га наша 

књижевна критика још увијек није коначно „означила“, па његово дјело пред књижевним 

теоретичарем и данас стоји као имагинацијска загонетка и наративна шифра.

Наравно да пишчев хибридан и полифон свијет захтијева изразито сензибилизираног и 

зрелог читатеља. Енес Дураковић је у овој студији успјешно избјегао све споменуте 

идеолошке замке, сву сљепоћу и глухоћу наше дневне политике, која би евентуално 

могла осиромашити Исаковићев текст. Но, ова студија није само пуки тумач његовог 

„књижевног универзума“, нека врста литерарног бедекера; она је, прије свега, снажан 

позив на читање Алије Исаковића. На широком хоризонту једне књижевне и људске 

судбине коју нам Дураковић скицира у овој студији, читатељ неће моћи издржати а да 

одмах не посегне за неком Исаковићевом причом или путописом, за неком давном 

социолингвистичком полемиком – да је поновно прочита, дакако у новом свјетлу.

У нашој епохи пиктограма, у нашој култури екрана, гдје је гутенберговски универзум 

поразила цивилизација интернетског „глобалног села“ у којој је све доступно и све одвећ 

близу, олахко се и пребрзо заборавља и сметне с ума оно што је непосредно око нас, 

поготово оно што смо ми сами. Зато Дураковићева књига превазилази свој знанствени 

карактер. Она као позив на читање једног аутора какав је Алија Исаковић истовремено 

представља и позив на читање нас самих, наше књижевности и наше баштине као 

својеврсне естетике преживљавања, позив на живот језика као слободе и особене етике.

Арас Борић

Ибрахим Ефендић

Молитве за љубав
Connectum, Сарајево, 2018.

„Када сам осјетио 

Да у мени живи 

Нешто веће од мене 

Да пишући прозу 

Желим да полетим 

Заједно са словима 

Почео сам писати поезију.“

… И овим летом је Ибрахим Ефендић, након „Окамењених сјећања“, „Путовања у 

тишину“ и „Распјеване тишине“, донио на стаменим крилима своју нову збирку пјесама 

под насловом „Молитве за љубав“. Странице збирке испуњава једињење неколицине 

тема, које пропитују појмове живот и смрт – понекад у дијалектичком односу, а понекад 

као самодостатна искуства. На концу се као наличје тих искустава обзнањује 

аутентично, свепрожимајуће искуство времена. 

Као примјер времешности живота истакла бих пјесму „Понор у прошлост“. 

Лирски субјект као да кроз кратке стихове настоји безуспјешно прикрити свој 

испрекидани дах – он описује своју „посјету временима давним“ и слути на заборав који 

би га могао обузети. Тај „страх од заборава“ уочљива је тема цијеле Ефендићеве збирке. 

Опетовано присјећање на проживљене догађаје, поновно смјештање себе у мјеста у 

којима се већ одавно не обитава – сви ти манири као да откривају тежњу да се управо од 

заборава, те слијепе тачке свијести, начини успомена – тако би се вријеме завезало у 

чвор и можда постало ухватљиво… бар на трен: „(…) А ја не желим свједочити/Убијеном 

времену/јер се ипак морам вратити/Прошлост је заустављена у времену.“ Слутња о 

забораву нагони пјесника на лет „заједно са словима“. Он своја слова носи са собом. 

О дијалектичкој игри живота и смрти досљедно говори пјесма „У вртлогу насиља 

и смрти“. Амбијент позног прољећа пјесника подстиче на мисли о сваком прошлом и 

надолезећем „прољећу револуције“. Стихови пјесме саздани су од сцена убистава, 

полетни набој насиља сијече повремене маштарије о Афродити и, све у свему, пјесма 

све до пар посљедњих стихова слути на појединчеву немоћ: „Доста је времену његових 

мука/Па би му моје клетве биле баш сувишне/Па чак и моји хвалоспијеви кад би их 

било/Све се помало сели у равнодушност/И вријеме и људи и природа/Ја чезнем за 

страим топлим осмијехом Афродите (…)“ (нагласила Л. М.). 

Равнодушност и заборав праве одвећ чврсту стегу да би се с њоме живот носио. 

Чини ми се да се у пјесми „У вртлогу насиља и смрти“ управо равнодушност јавља као 

антитеза животу – и тај став могу одржати све до споменутих пар посљедњих стихова: 

„Умире моја љубав завјештана Афродити/Срећом, Афродита не умире (…)/Ми умиремо, 

ал' живот мама, не умире.“ Живот је у сусрету са заборавом заправо равнодушан, јер 
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испрекидани дах – он описује своју „посјету временима давним“ и слути на заборав који 

би га могао обузети. Тај „страх од заборава“ уочљива је тема цијеле Ефендићеве збирке. 

Опетовано присјећање на проживљене догађаје, поновно смјештање себе у мјеста у 

којима се већ одавно не обитава – сви ти манири као да откривају тежњу да се управо од 

заборава, те слијепе тачке свијести, начини успомена – тако би се вријеме завезало у 

чвор и можда постало ухватљиво… бар на трен: „(…) А ја не желим свједочити/Убијеном 

времену/јер се ипак морам вратити/Прошлост је заустављена у времену.“ Слутња о 

забораву нагони пјесника на лет „заједно са словима“. Он своја слова носи са собом. 

О дијалектичкој игри живота и смрти досљедно говори пјесма „У вртлогу насиља 

и смрти“. Амбијент позног прољећа пјесника подстиче на мисли о сваком прошлом и 

надолезећем „прољећу револуције“. Стихови пјесме саздани су од сцена убистава, 

полетни набој насиља сијече повремене маштарије о Афродити и, све у свему, пјесма 

све до пар посљедњих стихова слути на појединчеву немоћ: „Доста је времену његових 

мука/Па би му моје клетве биле баш сувишне/Па чак и моји хвалоспијеви кад би их 

било/Све се помало сели у равнодушност/И вријеме и људи и природа/Ја чезнем за 

страим топлим осмијехом Афродите (…)“ (нагласила Л. М.). 

Равнодушност и заборав праве одвећ чврсту стегу да би се с њоме живот носио. 

Чини ми се да се у пјесми „У вртлогу насиља и смрти“ управо равнодушност јавља као 

антитеза животу – и тај став могу одржати све до споменутих пар посљедњих стихова: 

„Умире моја љубав завјештана Афродити/Срећом, Афродита не умире (…)/Ми умиремо, 

ал' живот мама, не умире.“ Живот је у сусрету са заборавом заправо равнодушан, јер 
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„живот не умире“. Ефендић у овој пјесми слика идеју живота као незаустављиве бујице 

времена, кроз коју се проносе и опетују неке вјечне идеје: стога су револуција и 

Афродита заправо спашене – у вјечности живота нема заборава. Једино што опстаје је 

вјечни пркос живота смрти. У тој дијалектичкој вези, лирски субјект постао је помало 

равнодушан јер се током свог живота сусреће тек са партикуларностима споменутих 

вјечних идеја, јер му смисао времена измиче. 

Сходно тој потрази за смислом, оивиченој појединчевим искуствима, јавља се 

тежња за цјеловитошћу његовог живота. Пјесма „Судбина“ на специфичан начин 

описује такву тежњу: „Жрвањ времена/Меље наше/Недоречене године/Наше стрепње 

и наше уздахе/У прах и пепео/И вјетар их ил' вода/У дубоку празнину носи/Која је дубља 

и од саме себе.“ (нагласила Л. М.). 

Усљед ове недоречености јавља се раније споменута равнодушност. Но, не 

заборавимо, пјесник своја слова носи са собом. Пјесник као да кроз цијелу збирку 

настоји пропитати сусрет човјечије идеје хуманости са концептом немилосрдног, 

безграничног времена и заборава као важног аспекта те немилосрдности. Тако се у 

пјесми „Човјек из подземља“ описује патријарх чија је „душа сва у крастама“: „Гдје се 

мјере времена губе/Човјечност топи/И у красте претвара.“ Патријарх који се појављује у 

овој пјесми одраз је давно потиснутог живота, он је заборав који се наједном обрео у 

живој свијести, његово очитовање у садашњости (кроз успомену, сјећање или пак 

реалност) доказ је да заборав није слијепа тачка времена, он није портал у непостојање. 

Ефендић објашњава заборав у овој пјесми као ону равнодушност живота, који опстоји и 

кад нестане човјечности – када живот готово осуђује ту човјечност као трулеж 

претјерано осјетљиву на вријеме. 

У пјесми „Човјек, то трагично звучи“, пјесник Ефендић назива човјека 

„најтрагичнијом сјеном свијета“, што се може доимати патетичним ставом, темом која се 

дала наслутити и у пјесми „Човјек из подземља“. Ту се уистину ради о патосу, али његова 

снага није у некој себичној контемплацији над трагичном човјечијом судбином – 

напротив – његова снага је у трагању за причом, за поруком. Кроз цијелу збирку 

„Молитве за љубав“, Ибрахим Ефендић разоткрива појединчеву несигурност пред 

животом и пред временом, а та несигурност проистиче из тежње за искреношћу у 

односу са властитим битисањем. Стога ова збирка пјесама завршава насловом „Мртви 

на одласки поручују живима“ и стиховима: „Не можете се вратити/И направити нови 

почетак/Али можете почети сада/И направити потпуно нови завршетак.“

Ламија Милишић

Аднан Жетица

Аутентична повијест 
кућног броја 198
Добра књига, Сарајево, 2017.

РАСКОШНА СЕЛЕКЦИЈА КУЛТУРНОМЕМОРИЈСКИХ ТОПОСА

Збирка пјесама Аутентична повијест кућног броја 198 Аднана Жетице, поднасловљена 

као 'роман у стиховима', кохерентна је поетска структура састављена од наративних 

вињета и лирских синопсиса за приче које говоре о пјесниковом дјетињству и 

одрастању у периоду касних осамдесетих и ратних деведесетих година. Пишући 

својеврсни Билдунгсроман у стиховима на принципу 'јединства радње, времена и 

простора' аутор линеарним фабулирањем трансферира исту садржајну нит из пјесме у 

пјесму, при том изнимно вјешто манипулирајући перцептивно-когнитивним обзорима 

у резонантном опсегу од инфантилног до софистицираног наратора / лирског субјекта. 

Динамички преплет тих, y први мах, непомирљивих тачака гледишта натурализира 

смјену и плодоносну семантичку размјену ефеката хеуристичких метафоричких 

откровења и продорних метонимијских засијецања у друштвено-повијесну збиљу која 

је обиљежила пјесникове јувенилне и формативне године. 

Функционирајући по моделу синегдохе (pars pro toto) ове пјесме 'хватају' људе у оним 

знаковитим ситуацијама и поступцима који својом појединачношћу највише казују о 

укупности повијесних, културалних и идентитетских коњунктура једне епохе, 

исписујући тако поетску хисторију простора и времена која је ако не истинитија онда 

сигурно релевантнија – и естетски и емпиријски – од говора голих факата и бројки. Тако 

је примјерице наговјештај краја режима прочитан – као велико у малом – у 

формалистичком отаљавању некад посвећеног ритуала 

полагања пионирске заклетве које сви напуштају прије 

завршетка, укључујући домара који скида Маршалову слику 

и фотографа који је спаковао опрему прије него што је на ред 

дошао дјечак чије презиме почиње са Ж (˝Абецеда или 

азбука˝, стр. 40). На истом трагу један од симбола дјетињства 

– школска кожна торба, подесна између осталог за плазање 

по низбрдицама, као топос приватне и заједничке меморије 

у пјесникову и генерацијском сјећању важнија је од 'садржаја 

знања' – стаза револуције – које је у њој ношено. Наведени 

примјери, а у збирци их је на претек, докази су пјесникова 

раскошног дара за селекцију призора похрањених у сјећању 

за којима посеже према критерију интерсубјективне 

валентности унутар заједничког хоризонта колективног 

памћења. У тој широкој препознатљивости поетски 

транспонованог знаковног и емпиријског материјала по 
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„живот не умире“. Ефендић у овој пјесми слика идеју живота као незаустављиве бујице 

времена, кроз коју се проносе и опетују неке вјечне идеје: стога су револуција и 

Афродита заправо спашене – у вјечности живота нема заборава. Једино што опстаје је 

вјечни пркос живота смрти. У тој дијалектичкој вези, лирски субјект постао је помало 

равнодушан јер се током свог живота сусреће тек са партикуларностима споменутих 

вјечних идеја, јер му смисао времена измиче. 

Сходно тој потрази за смислом, оивиченој појединчевим искуствима, јавља се 

тежња за цјеловитошћу његовог живота. Пјесма „Судбина“ на специфичан начин 

описује такву тежњу: „Жрвањ времена/Меље наше/Недоречене године/Наше стрепње 

и наше уздахе/У прах и пепео/И вјетар их ил' вода/У дубоку празнину носи/Која је дубља 

и од саме себе.“ (нагласила Л. М.). 

Усљед ове недоречености јавља се раније споменута равнодушност. Но, не 

заборавимо, пјесник своја слова носи са собом. Пјесник као да кроз цијелу збирку 

настоји пропитати сусрет човјечије идеје хуманости са концептом немилосрдног, 

безграничног времена и заборава као важног аспекта те немилосрдности. Тако се у 

пјесми „Човјек из подземља“ описује патријарх чија је „душа сва у крастама“: „Гдје се 

мјере времена губе/Човјечност топи/И у красте претвара.“ Патријарх који се појављује у 

овој пјесми одраз је давно потиснутог живота, он је заборав који се наједном обрео у 

живој свијести, његово очитовање у садашњости (кроз успомену, сјећање или пак 

реалност) доказ је да заборав није слијепа тачка времена, он није портал у непостојање. 

Ефендић објашњава заборав у овој пјесми као ону равнодушност живота, који опстоји и 

кад нестане човјечности – када живот готово осуђује ту човјечност као трулеж 

претјерано осјетљиву на вријеме. 

У пјесми „Човјек, то трагично звучи“, пјесник Ефендић назива човјека 

„најтрагичнијом сјеном свијета“, што се може доимати патетичним ставом, темом која се 

дала наслутити и у пјесми „Човјек из подземља“. Ту се уистину ради о патосу, али његова 

снага није у некој себичној контемплацији над трагичном човјечијом судбином – 

напротив – његова снага је у трагању за причом, за поруком. Кроз цијелу збирку 

„Молитве за љубав“, Ибрахим Ефендић разоткрива појединчеву несигурност пред 

животом и пред временом, а та несигурност проистиче из тежње за искреношћу у 

односу са властитим битисањем. Стога ова збирка пјесама завршава насловом „Мртви 

на одласки поручују живима“ и стиховима: „Не можете се вратити/И направити нови 

почетак/Али можете почети сада/И направити потпуно нови завршетак.“

Ламија Милишић

Аднан Жетица

Аутентична повијест 
кућног броја 198
Добра књига, Сарајево, 2017.

РАСКОШНА СЕЛЕКЦИЈА КУЛТУРНОМЕМОРИЈСКИХ ТОПОСА

Збирка пјесама Аутентична повијест кућног броја 198 Аднана Жетице, поднасловљена 

као 'роман у стиховима', кохерентна је поетска структура састављена од наративних 

вињета и лирских синопсиса за приче које говоре о пјесниковом дјетињству и 

одрастању у периоду касних осамдесетих и ратних деведесетих година. Пишући 

својеврсни Билдунгсроман у стиховима на принципу 'јединства радње, времена и 

простора' аутор линеарним фабулирањем трансферира исту садржајну нит из пјесме у 

пјесму, при том изнимно вјешто манипулирајући перцептивно-когнитивним обзорима 

у резонантном опсегу од инфантилног до софистицираног наратора / лирског субјекта. 

Динамички преплет тих, y први мах, непомирљивих тачака гледишта натурализира 

смјену и плодоносну семантичку размјену ефеката хеуристичких метафоричких 

откровења и продорних метонимијских засијецања у друштвено-повијесну збиљу која 

је обиљежила пјесникове јувенилне и формативне године. 

Функционирајући по моделу синегдохе (pars pro toto) ове пјесме 'хватају' људе у оним 

знаковитим ситуацијама и поступцима који својом појединачношћу највише казују о 

укупности повијесних, културалних и идентитетских коњунктура једне епохе, 

исписујући тако поетску хисторију простора и времена која је ако не истинитија онда 

сигурно релевантнија – и естетски и емпиријски – од говора голих факата и бројки. Тако 

је примјерице наговјештај краја режима прочитан – као велико у малом – у 

формалистичком отаљавању некад посвећеног ритуала 

полагања пионирске заклетве које сви напуштају прије 

завршетка, укључујући домара који скида Маршалову слику 

и фотографа који је спаковао опрему прије него што је на ред 

дошао дјечак чије презиме почиње са Ж (˝Абецеда или 

азбука˝, стр. 40). На истом трагу један од симбола дјетињства 

– школска кожна торба, подесна између осталог за плазање 

по низбрдицама, као топос приватне и заједничке меморије 

у пјесникову и генерацијском сјећању важнија је од 'садржаја 

знања' – стаза револуције – које је у њој ношено. Наведени 

примјери, а у збирци их је на претек, докази су пјесникова 

раскошног дара за селекцију призора похрањених у сјећању 

за којима посеже према критерију интерсубјективне 

валентности унутар заједничког хоризонта колективног 

памћења. У тој широкој препознатљивости поетски 

транспонованог знаковног и емпиријског материјала по 
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прилици лежи тајна Жетицина несвакидашњег умијећа писања поезије у којој 

засићеност метафорама није у сукобу са њеном комункативношћу. 

Ништа боље, дапаче, на вриједносној скали не котирају ни идеолошке новотворбе. 

Илустрација је пјесма ˝Романи˝ која обрађује за босанску ратну лирику типичну – 

позадинску тему. У напуштеном стану пјесник налази богату колекцију стрипова који су 

као иконични жанр социјалистичке поп-културе страно тијело у новом, силом 

наметнутом етнокултурном мејнстриму. Осим читатељског ужитка они су ту и да 

пјеснику унутар бинарне лирске структуре пјесме послуже као контрапункт 

распамећеном стању аномије, запосједања туђих, простора, права и идентитета: Није 

све тако црно било./ Знало се десити да остану разваљена врата стана./ Стан голих 

зидова, без намјештаја и бијеле технике./ У дјечијој соби. Од дна до врха./ Од првог до 

посљедњег броја авантуре Духа Са/ Сјекиром./ И онда се затвориш./ Свежеш врата 

изнутра жицом. И на њима напишеш. На/ вањској страни./ Црвеним фломастером./ 

Заузето ХОС./ Тих слова су се бојали сви (стр. 43). Унутар истог тематског комплекса у 

пјесми ˝Гост˝ радња је лоцирана у подрумско склониште које, еn générаl, у 

босанскохерцеговачкој ратној књижевности фунгира као топос натурализације у уском 

простору збијених тјелесних, карактерних и идентитетских крајности. Овдје пак 

склониште је метонимија свеколике знаковне и аксиолошке пермутације темељних 

аксиома људске збиљности: На улазна врата подрумског склоништа три пута је неко/ 

снажно залупао./ Ружне жене шапатом захваљују богу на својој љепоти./ Гледају према 

најљепшој, тек пунољетној дјевојци, и говоре: На њој ће се иживит./ Отварају се врата, 

нису бојовници,/ То је од детонација граната преплашено крме блатњаво./ Чишће од душа 

људских. (˝Гост˝, стр. 48.)

Могло би се заправо рећи да је централна тема Жетичине поетске аутобиографије 

компромитација, филтрирање, преобразба и реконфигурација старих те 

пролиферација новонастајућих идентитетских диспозитива у потенцијалу од 

формативног до карикатуралног и деструктивног. Литераризирајући трагове сјећања, 

та емоционално обојена искуства животног свијета, ова поезија тка осјетљиву мрежу 

која меморију поставља у двојну, индивидуалну и колективну перспективу. Пјесник тако 

усваја динамичко схватање идентитета као амбивалентне конструкције коју чини: 1) 

рефлексивно-наративно грађење сопства као истовјетности са самим собом у току (или 

упркос) свих варијација и промјена које субјект трпи кроз вријеме, 2) грађење субјекта 

кроз опредјељивање учешћем у друштвено-културним токовима животног свијета. 

Идентитет је процес, дакле, ̋ смјештен˝ у сржи индивидуе али исто тако и у сржи његове 

друштвене ситуације, процес који уствари одређује идентитет ова два идентитета. 

Сјајни примјери су пјесма ˝Црвена лопта˝ (30) и напосе пјесма ˝Скретнице˝ у којој свој 

продужени живот живе конјунктуре пјесникових раних формативних година 

овјеродостојујући процесну, никако превратну нарав сопства. Ако се представља као 

преврат онда је унутарња реконфигурација бића управо то – представа (за јавност) или 

симптом неког психолошког дисбаланса, личне трауме и слично [Мени су високи 

резеревисти који су ходали по махали постајали су кошаркаши./ Они с брадом били су 

Дивац Владе а без ње Паспаљ Жарко./ Сваки трен сам очекивао да изваде кошаркашку 

лопту те на/ шљиви одиграју један на један./ За моју наклоност (˝Скретнице˝, стр. 49).], 

при чему, треба то нагласити, ретрибализирани социјални контекст подијељеног 

друштва, у коме је до најцрње баналности радикализиран однос идентитета и 

алтеритета (пјесма ˝Чрвена˝, стр. 52), убрзава прегоријевање углавном свега што 

фигурира као остатак ancien rime-a.

Поезији која, попут ове, живи од продорне когниције, на руку иде и чињеница да 

очуђење у збиљи и у стиховима функционира на идентичан начин, а то су оне прилике у 

којима се, како би рекао Цветан Тодоров, знак опажа као такав, па је довољно животну 

сензацију као такву само забиљежити и – пјесма је ту. А када пјесник посједује и свијест о 

томе онда стихови попримају карактер аутопоетичког исказа: Имала је најмилозвучније 

име мог дјетињства./ Светлана./ Носила је уске тренирке. Правила је шпаге./ Испред куће. 

У свом дворишту. Трчала. Возила бицикл./ Није ишла по поподневним кафама као остале 

жене./ У школу на бициклу долазила. Ролала се./ Имала слободног времена али није ишла по 

кафама./ Јер се о њој причало на тим кафама. (˝Наставница˝, стр. 36). 

Ни чињеница да у збирци има неколико пјесама у којима напаст за откривањем 

метонимијско-метафоричких повезница збиље и приватног свијета не добацује даље 

од духовите досјетке (concetto) не може бити разлог да, с усхитом, појаву Аутеничне 

повијести кућног броја 198 не означимо као књижевни догађај првога реда.
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Џевад Карахасан

Недоумице
КДБХ Препород, Загреб, 2017

АПСТРАКТНИ И КОНКРЕТНИ МИСЛИЛАЦ СВОГ ДОБА

Књига есеја, разговора и по(р)ука наслова Недоумице нова је књига 

босанскохерцеговачког књижевника Џевада Карахасана. Исправније речено, у питању 

је ново издање које је на једно мјесто окупило текстове што су објављени у 

Карахасановим другим књигама и часописима уназад неколико деценија. Ова нова – 

стара књига представља збирку подијељену у четири цјелине ( Пред самим собом, Пред 

својим добом, Разговори и говори и Биљешке по сјећању) чије су темељне тематске 

преокупације фокусиране око пропитивања улоге књижевности са освртом на њену 

цјелокупну традицију, идеје и осјећања свијета које меандрирају између бинарних 

опозиција, а ово је књига описивања стања, судбине и живота. 

Први дио аутор започиње причом о роману „Зимско љетовање“ Владана 

Деснице а завршава есејом О умјетности умирања. Између ова два текста се налази 

простор испуњен изразито густом мрежом реферeнци упућених на живот и литературу 

уопште и везу коју су они имали у животу и књижевном стваралаштву Џевада 

Карахасана, есејистички орјентисаних проматрања стварности и фикције, знања и 

имагинације у контексту свијета и умјетности, те успутних али увјерљиво 

„исприповиједаних“ слика о себи као уморном човјеку у садашњости мишљеној као 

мјесто за живот али не и као дом. Стање којим аутор описује подијељеност и дуалности 

властитог бића, свог пријатеља Драгана из Ванкувера, јунака Деснициног романа и 

човјека од његовог постанка јесте меланхолија. Меланхолично расположење, ако бих га 

тако могла назвати, јесте једно од главних стања ове збирке, и то не зато што она 

пропагира некакав радикални и(ли) неутемељени песимизам већ зато што се у њој 

описује оно по чему човјек обликује свијет за који је нераскидиво везан али који не 

осјећа као свој.

Она одређује човјеков однос према себи, колико и његов однос према друим људима, 

према стварима и појавама око њега, према присутноме и одсутноме. (...) При том је за 

меланколично стање карактеристично, без обзира на тип меланколије и њезине узроке 

(мањак или вишак црне жучи, повишена или снижена температура тога тјелесног сока), 

то да је меланколичан човјек одвојен од свијета а његов доживљај свијета, па чак и себе 

самога, лишен непосредности.

Правећи историју болести у овом есеју Карахасан нуди детаљан преглед 

феномена меланхолије којим се дуго бавио у свом књижевном животу. Поредством 

историјског испитивања присуства меланхоличног стања аутор читаоцима (и себи 

самом?) нуди приказ „болести“, њене прогерсије у различитим епохама, понеки лијек и 

есеј о меланхолији завршава причом о данашњем меланхолику и о себи самом који се 

не жели одрећи тог стања у који је предуго уроњен. Како би описао човјека данашњег 

дана Карахасан посуђује термин Ричарда Сенеа „флексибилни човјек“ и објашњава да је 

такав човјек, са свим што наше вријеме носи, још један меланхолик осућен на живот 

„без емотивног памћења“ иако је „интелектуални гигант“, и обрнуто. 

Описујући, Карахасан показује да је књижевност и њена репрезентација у језику 

један од могућих и можда најприхватљивијих начина да се објасне стања у која епохе и 

њима припадајући људи улазе и преживљавају. Књижевност није вријеме којем је 

напросто додана чујност, као музика, књижевност је покушај да се времену да одређена 

форма, да се оно обликује у складу са питањем о смислу, да се човјековој присутности у 

времену дарује облик, а тиме и значење, схватљивост. (...) књижевност је прије свега 

питање, она пита о начину човјекове присутности у времену и пита о вриједности 

појединих начина те присутности.

Тема двојности, (све)присуства бинарних опозиција и алтернативних свјетова се 

појављује као мотив и тема у читавој збирци, а у овом првом дијелу је Карахасан описује 

кроз приче о времену, Аугустину и Бекету и властитом осјећају за различите слике 

времена. У есеју насловљеном Прилог геометрији сјећања пишући о времену, описује 

властиту поетику препознатљиву у његовим романима и причама. Говорећи о томе, 

аутор пише о праволинијском и митском времену истичући да се никада са њима није 

могао помирити нити их се ослободити. Пишући есеје о томе, пропитујући улогу могућег 

времена у логици драмске структуре Карахасан започиње причу о роману, форми која 

му је омогућила (су)постојање два супротстављена времена, спирално и праволинијско. 

Спирална слика времена, карактеристична за исламску културу, подразумијева вријеме 

мишљено и у свијести доживљено као непокретне слике вјечности и то је принцип на 

којем аутор конструише све свјетове својих ликова. У таквом простору гдје су све тачке 

потенцијално присутне на сваком мјесту могуће је мислити о истовремености удаљених 

тренутака, истовремено, пишући о вањским, мјерљивим појавама што су свуда и стално 

близу човјека. И естетско, и етичко, условљени су човјековим радњама, и Карахасан 

пише о тим категоријама на исти начин на који истиче да су задовољство или патња 

условљени вјером, љубављу, узвишеном надом у очекивању вјечности. Тиме што 

потражује немогуће и истрајава у том циљу својим књижевним стваралаштвом Џевад 

Карахасан показује зашто је он велики писац своје 

епохе.

Пред својим добом други је дио Недоумица 

који, настављајући тематске заокупљености 

присутне у првом дијелу, започиње са двадесетак 

страница о односу Фридриха Хедерлина и 

Хајнриха фон Клајста. Значајним се чини 

споменути како Карахасан, нипошто случајно, 

узима за главну тему есеја животе два књижевника 

који су обиљежили крај и почетак једног духовног 

раздобља. Читајте Хедерлина и Клајста, 

непосредно једног за другим, и разумјет ћете 

гранични период којим је почела наша епоха, сазнат 

ћете је и разумјети онако како вам једино 

књижевност може омогућити – као да сте тај 

период особно доживјели а сада рефлектирате 

своје доживљаје и абмијент у којем сте их 

доживјели. Њих двојица нису једини примјери које 

Карахасан узима како би описао бивша и 

постојећа стања, паралелизме и опозиције, те на 
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Џевад Карахасан

Недоумице
КДБХ Препород, Загреб, 2017

АПСТРАКТНИ И КОНКРЕТНИ МИСЛИЛАЦ СВОГ ДОБА

Књига есеја, разговора и по(р)ука наслова Недоумице нова је књига 

босанскохерцеговачког књижевника Џевада Карахасана. Исправније речено, у питању 

је ново издање које је на једно мјесто окупило текстове што су објављени у 

Карахасановим другим књигама и часописима уназад неколико деценија. Ова нова – 

стара књига представља збирку подијељену у четири цјелине ( Пред самим собом, Пред 

својим добом, Разговори и говори и Биљешке по сјећању) чије су темељне тематске 

преокупације фокусиране око пропитивања улоге књижевности са освртом на њену 

цјелокупну традицију, идеје и осјећања свијета које меандрирају између бинарних 

опозиција, а ово је књига описивања стања, судбине и живота. 

Први дио аутор започиње причом о роману „Зимско љетовање“ Владана 

Деснице а завршава есејом О умјетности умирања. Између ова два текста се налази 

простор испуњен изразито густом мрежом реферeнци упућених на живот и литературу 

уопште и везу коју су они имали у животу и књижевном стваралаштву Џевада 

Карахасана, есејистички орјентисаних проматрања стварности и фикције, знања и 

имагинације у контексту свијета и умјетности, те успутних али увјерљиво 

„исприповиједаних“ слика о себи као уморном човјеку у садашњости мишљеној као 

мјесто за живот али не и као дом. Стање којим аутор описује подијељеност и дуалности 

властитог бића, свог пријатеља Драгана из Ванкувера, јунака Деснициног романа и 

човјека од његовог постанка јесте меланхолија. Меланхолично расположење, ако бих га 

тако могла назвати, јесте једно од главних стања ове збирке, и то не зато што она 

пропагира некакав радикални и(ли) неутемељени песимизам већ зато што се у њој 

описује оно по чему човјек обликује свијет за који је нераскидиво везан али који не 

осјећа као свој.

Она одређује човјеков однос према себи, колико и његов однос према друим људима, 

према стварима и појавама око њега, према присутноме и одсутноме. (...) При том је за 

меланколично стање карактеристично, без обзира на тип меланколије и њезине узроке 

(мањак или вишак црне жучи, повишена или снижена температура тога тјелесног сока), 

то да је меланколичан човјек одвојен од свијета а његов доживљај свијета, па чак и себе 

самога, лишен непосредности.

Правећи историју болести у овом есеју Карахасан нуди детаљан преглед 

феномена меланхолије којим се дуго бавио у свом књижевном животу. Поредством 

историјског испитивања присуства меланхоличног стања аутор читаоцима (и себи 

самом?) нуди приказ „болести“, њене прогерсије у различитим епохама, понеки лијек и 

есеј о меланхолији завршава причом о данашњем меланхолику и о себи самом који се 

не жели одрећи тог стања у који је предуго уроњен. Како би описао човјека данашњег 

дана Карахасан посуђује термин Ричарда Сенеа „флексибилни човјек“ и објашњава да је 

такав човјек, са свим што наше вријеме носи, још један меланхолик осућен на живот 

„без емотивног памћења“ иако је „интелектуални гигант“, и обрнуто. 

Описујући, Карахасан показује да је књижевност и њена репрезентација у језику 

један од могућих и можда најприхватљивијих начина да се објасне стања у која епохе и 

њима припадајући људи улазе и преживљавају. Књижевност није вријеме којем је 

напросто додана чујност, као музика, књижевност је покушај да се времену да одређена 

форма, да се оно обликује у складу са питањем о смислу, да се човјековој присутности у 

времену дарује облик, а тиме и значење, схватљивост. (...) књижевност је прије свега 

питање, она пита о начину човјекове присутности у времену и пита о вриједности 

појединих начина те присутности.

Тема двојности, (све)присуства бинарних опозиција и алтернативних свјетова се 

појављује као мотив и тема у читавој збирци, а у овом првом дијелу је Карахасан описује 

кроз приче о времену, Аугустину и Бекету и властитом осјећају за различите слике 

времена. У есеју насловљеном Прилог геометрији сјећања пишући о времену, описује 

властиту поетику препознатљиву у његовим романима и причама. Говорећи о томе, 

аутор пише о праволинијском и митском времену истичући да се никада са њима није 

могао помирити нити их се ослободити. Пишући есеје о томе, пропитујући улогу могућег 

времена у логици драмске структуре Карахасан започиње причу о роману, форми која 

му је омогућила (су)постојање два супротстављена времена, спирално и праволинијско. 

Спирална слика времена, карактеристична за исламску културу, подразумијева вријеме 

мишљено и у свијести доживљено као непокретне слике вјечности и то је принцип на 

којем аутор конструише све свјетове својих ликова. У таквом простору гдје су све тачке 

потенцијално присутне на сваком мјесту могуће је мислити о истовремености удаљених 

тренутака, истовремено, пишући о вањским, мјерљивим појавама што су свуда и стално 

близу човјека. И естетско, и етичко, условљени су човјековим радњама, и Карахасан 

пише о тим категоријама на исти начин на који истиче да су задовољство или патња 

условљени вјером, љубављу, узвишеном надом у очекивању вјечности. Тиме што 

потражује немогуће и истрајава у том циљу својим књижевним стваралаштвом Џевад 

Карахасан показује зашто је он велики писац своје 

епохе.

Пред својим добом други је дио Недоумица 

који, настављајући тематске заокупљености 

присутне у првом дијелу, започиње са двадесетак 

страница о односу Фридриха Хедерлина и 

Хајнриха фон Клајста. Значајним се чини 

споменути како Карахасан, нипошто случајно, 

узима за главну тему есеја животе два књижевника 

који су обиљежили крај и почетак једног духовног 

раздобља. Читајте Хедерлина и Клајста, 

непосредно једног за другим, и разумјет ћете 

гранични период којим је почела наша епоха, сазнат 

ћете је и разумјети онако како вам једино 

књижевност може омогућити – као да сте тај 

период особно доживјели а сада рефлектирате 

своје доживљаје и абмијент у којем сте их 

доживјели. Њих двојица нису једини примјери које 

Карахасан узима како би описао бивша и 

постојећа стања, паралелизме и опозиције, те на 
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крају и властите животне и литерарне преокупације. Између осталог ту су исписани 

редови о вези Каина и Абела, Петронија и Сократа, Гетеа и Клајста који, један у другом 

дозивају постојеће заједништво и антиципирају сљедећа, потенцијална значења.

Емигрирати у живот, говор који је Џевад Карахасан одржао седамнаестог 

фебруара у Дизелдорфу приликом примања медаље „Хајнрих Хајне“ за књижевни рад 

нашао је своје мјесто у овој збирци као есеј или, једноставно, као још један у низу 

текстова што их аутор укључује у књигу крцату дијалектикама, супростављеним 

поетикама и писцима различитих раздобља у разним формама мишљења и сазнања. 

Позицију емигранта, оног који је изложен и рањив те своје људско стање не 

подразумијева већ га је врло свјестан, Карахасан описује као још једну у низу позиција 

преко којих се долази до спознаје свијета и себе, још једну форму сазнања. Је ли нам 

заиста било боље у рају или у материци, него у животу у који смо изгнани? Вјеројатно 

јесте, јер смо тамо били поштеђени знања – нисмо могли знати колико смо и чему све 

изложени, нисмо знали да смо голи и да нам је сваки дио тијела дарован да би нас могао 

бољети... Нисмо могли знати ништа, па ни то да ћемо умријети. Све то морамо сазнати, 

након што нас роде, нема нам живота без неких темељних знања, бар оних која нас 

истјерују из раја.

Изнова показујући своју огромну ерудицију, Џевад Карахасан пише о актуелним 

терминима теорије књижевности доказујући како то што је нешто актуелно у одређеном 

периоду не мора да значи да га је тај исти период по први пут „произвео“. На тај начин, 

пародија се у Карахасановим теоријско-есејистичким текстовима из ове збирке 

појављује као присутна већ код Петронија и његова Сатирикона, и то не као исмијавање 

с намјером да се пародирано дјело негира већ управо супротно; Карахасан у есеју О 

умјетности умирања пише: „Петроније се несумњиво подругује Сократу, кад га 

пародира, али тиме истовремено исписује алтернативу учењу које је Сократ 

формулирао својим животом, говором и дјеловањем. Он рецимо сигурно доводи у 

питање Сократово увјерење да се врлина може научити, да је срећа прије свега 

правилан однос духовнога и тјелесног ужитка, а тај однос је правилан само онда кад се 

тјелесно контролира духовним, као и његово учење да је истинско знање најприје 

знање о вјечноме.“ И тиме, не само да потврђује присутност пародије од „настанка“ 

литературе већ и објашњава како је „пародирање“ још један принцип којим се описује 

живот и стварност било да је присутна као изругивање или као паралелизам и 

алтернатива.

Постављајући једног покрај другог писце различитих епоха и мишљења 

супротстављених филозофија, Карахасан истиче непријатељство данашњег 

фундаменталистичког, радикално једносмјерног и крајње антиинтелектуалног 

простора према животу једног скептичног човјека загледаног у судбину више него у 

случај, неспремног да се помири са сликом свијета коју зову постмодерном. У разговору 

са Јасмином Ахметагић, Карахасан наглашава како се он занима за човјека и његову 

судбину у свијету које тог сиротог човјека постави у епцентар катаклизмичких потреса 

историје и природе, науке и вјере. 

Мене занима човјек и његов живот. Занима ме судбина, дакле оно што настане кад 

се на сиротог човјека обруше с једне стране хисторија а с друге стране физикална и 

остале форме природне нужности. Шта од наших жеља, потреба и снова, шта од нашег 

знања, хтијења и моћи, шта од наших тијела и наших душа, постане стварност у 

суочењу са хисторијом и природом пред којима, у којима, све то морамо остварити? Шта 

могу ја, са својим ломним костима и страховима, с мало знања и с још мање снаге, пред 

пред силом гравитације и олујама, болестима и ратовима, бунама и потопима? А судбина 

је управо мој сусрет са природним феноменима и хисторијом – оно мало мене што сам 

успио сакрити од хисторије и природе.

Поред опсежног и изразито детаљног разговора са Јасмином Ахметагић у 

збирци Недоумице Џевад Карахасан је своје мисли и мишљења казао у разговору који је 

водио са Матијом Бошњаком. Овдје Карахасан износи своје ставове о идеолошкој 

позадини свијета у његовом опстанку, утицају такве атмосфере на човјека са врло 

лијепим освртом на традицију европске културе и књижевности коју је, као њен дио, 

немало задужио. Књижевност по својој природи не познаје и не признаје идеолошког 

мишљења.(...) Књижевност се труди око нијанси, око прекрасне игре сличности и разлика 

на којој свијет почива, упорно подсјећа на неразумљиво и несхватљиво у животу, свијету 

и људима, зато су, вјерујем све идеологије бјесниле на књижевност, настојале је 

контролирати или забранити.

Збирка Недоумице тематизира још и Карахасанове намјере и идеје приликом 

рада на неким од његових најзначајнијих романа. При томе аутор читаоца упознаје са 

својом загледаности у Исток и Запад, истовремено, са постављањем једног до другог Иву 

Андрића и Бору Станковића, на концу наглашавајући своје жеље и хтијења таквих 

намјера. Карахасан, попут Гетеа, види књижевност као мрежу смислова, као 

непрекидни дијалог са прошлошћу уз стално присутну свијест о будућем времену. 

На крају, ова књига нам посредством есеја, разговора и по(р)ука даје пишчев 

увид у његово властито животно и литерарно стваралаштво обиљежено једном 

посебном полифонијом што ју је проузроковао дијалог различитих епоха и њихових 

представника. 

Ивана Голијанин
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крају и властите животне и литерарне преокупације. Између осталог ту су исписани 
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Студија „Читање Периjeve збирке“ исход је истраживања које је Мирсад Кунић 

спровео на Харварду (САД) током 2006. и 2007. године. Милман Пери (Мilman Parry) 

(1902–1935) амерички је фолклорист, хеленист и хомеролог, који је у периоду од 1933. до 

1935. године посјећивао јужнославенске просторе и упознавао се са њиховом усменом 

епском традицијом. У Сједињене Aмеричке Dржаве се вратио са великим бројем 

записаних текстова мушких и женских пјесама. 

У уводном поглављу „Настанак и структура Периjевe збирке“, Кунић напомиње 

на ријечи Антоана Мејеа, описујући Перијево истраживање као одлучно „зарањање у 

живу традицију усменог пјевања“ („living tradition of oral song“) Такођер, наставља Кунић, 

Перијева теза је након исцрпног истраживања и прикупљања усмене грађе 

претпостављала да је рурална усмена традиција заправо пресудно утјецала на укупно 

књижевно стваралаштво и свјетску културу. Ова теза је за Перија била од пресудног 

значаја ради његове посвећености хомерском питању. 

Читајући Кунићеву збирку, врло је јасно пред читаоцем представљена 

методологија развоја одређених књижевних мотива, тако да се мотиви у усменом 

стваралаштву наслућују као прототипи каснијих књижевних мотива. Посебан нагласак 

Кунић ставља на јунаке крајишке епике: Ђерзелез 

Алију, Мустај-бега Личког, Будалину Талета, итд. и 

тумачи их као посебност бошњачке епике, као јунаке 

који су у усменој традицији већ направили корак ка 

књижевном лику – а своје запажање Кунић дугује, како 

и сам наглашава кроз цијелу студију, М. Перију и 

његовој збирци од око 12 500 прикупљених пјесама. 

При том, Кунић не изоставља Перијевог насљедника, 

истраживача Алберта Лорда (Albert Lord) (1912–1991), 

„који ће то велико знанствено клупко 'котрљати све до 

своје смрти 1991.“. Након Перијеве смрти, тачније 

1937. године, Лорд се вратио на просторе сјеверне 

Албаније и записивао текстове тамошње усмене 

традиције, а 1950-их година своје истраживање је 

проширио на простор Санџака. Специфичност 

Лордовог приступа је у намјерном трагању за истим 

пјевачима па Кунић у својој студији показује 

вриједност успоредбе Перијевих и Лордових записа 

пјесама истих извођача, али у размаку од неколико 

деценија. Захваљујући овој компаративној анализи, Кунић успјешно прати развој епске 

књижевне форме кроз вријеме и развој различитих елеманата њеног књижевног 

устројства. 

На концу уводног поглавља своје студије, Кунић наглашава неколико 

карактеристика крајишке/бошњачке епике, наиме карактеристика због којих се 

разликовала од осталих усмених традиција у балканској регији, а већину тих одлика ће у 

доцнијим поглављима објаснити анализом односа структуре епске радње и споменутих 

епских јунака/ликова. Дакле, крајишка епика посебна је због: прилично развијене и 

разуђене фабуле; приповиједања у два и више планова, с јасно издиференцираним тзв. 

средњим планом; бројих и прилично дугих описа; богатства ликова; примјене 

реалистичке мотивације поступака; увођења категорија времена и простора као 

реалија итд. 

� У поглављу „Епски јунак Ђерзелез Алија у пјесмама Перијеве збирке“, Кунић 

истиче Ђерзелеза Алију као јунака „који увијек све ради сам, док крајишки јунаци 

представљају примјер добро организиране заједнице јунака“. Перијева збирка нуди 

текстове о Алији који демитизирају тај лик и конкретизирају га у крајишког јунака. Кунић 

наставља: „Поступком демитизације од усамљеног, неустрашивог јунака натприродних 

својстава, који се не везује за конкретно мјесто и вријеме, добили смо јунака који више 

нити војује нити живи сам и који се веже за Крајину.“ Подробније ће о демитизираном 

облику јунака Алије Ђерзелеза Кунић писати у поглављу „Јунаци центра и руба у 

бошњачкој епици“. 

На концу поглавља „Епски јунак Ђерзелез Алија“, Кунић описује сцену из пјесме 

„Женидба Бећирбега Мустајбегова“, наиме сцену из прелажења ријеке Дрине, у којој 

налази примјер припитомљења Алије Ђерзелеза, његове прилагођености времену и 

околностима у којима се појавио: 

„То припитомљавање се види у сцени с прелажењем ријеке Дрине: у своје 

вријеме он је лахко могао на дорату прескочити ријеку на било којем мјесту, у 

вријеме крајишких јунака он је принуђен газити Дрину и послије тога, којег ли 

контраста и сурове ироније, као сваки обичан смртник – излијевати воду из 

чизама. Овим суровим реалистичким детаљима се попуњава Ђерзелезов лик, 

овјеродостојава се карактерни потенцијал лика. На тај начин, јунак прелази у 

вишу фазу постојања – у лик.“ (нагласила Л. М.)

 � Сљедеће поглавље у Кунићевој збирци тиче се још једног јунака крајишке епике 

и носи наслов „Смрт јунака Мустај-бега личког у пјесмама Перијеве збирке“. Кунић 

започиње поглавље наглашавајући индивидуализацију или карактеризацију јунака као 

специфичност бошњачке епике, те процес којим се узвишена слика епског јунака 

дјелимично деконструира до нивоа реалистичног књижевног лика. 

Карактеризација Мустај-бега се остварује кроз његово планирање бојне тактике, 

он је лик који предводи и одлучује, те га Кунић описује као персонификацију и чувара 

правног поретка: „он је личност која жели да има знање о догађајима у којима не 

учествује, личност која осјећа, жали и плаче, личност која своје постојање жели 

овјеродостојити и на други начин осим оружјем, личност која, на концу, жели бити 

присутна у причи и када није на бојишту“. 

Поглавље „Јунаци центра и руба у бошњачкој епици“ пропитује начин на који се 

епски јунак позиционира унутар времена и простора у којима обитава. Будући да је већ у 

пар поглавља тумачио јунаке крајишке епике као пријелазну форму епског јунака ка 

књижевном лику, Кунић у овом дијелу своје студије настоји смјестити таквог јунака на 

руб, односно у центар епске радње: 
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„(…) усљед замора метафизираним центром посеже се дословно за његовим 

деметафизираним рубом, при чему је више него очигледно да се ради о пуком 

помјерању фокуса са једне на другу тачку тако да се оне (тачке) узимају као 

супротни полови дијалектичког односа (…) Руб, за разлику од центра, не носи у 

себи осјећај самодовољности, чак, рецимо, супериорност, јер себе стално 

овјерава у своме контексту“. 

Крајишка епика, с једне стране, има одлику романа – психолошку мотивацију 

поступака јунака/ликова. Она, с друге стране, врши помак ка епу, поступцима 

аутореференције, аутопоетика и систематске довршености опјеваног свијета. Да би 

објаснио оба помака, Кунић узима за примјер Ђерзелеза Алију, те га тумачи као јунака 

који се у различитим пјесмама појављује у форми митског, крајишког и породичног 

јунака. 

Поглавље „Неке посебности бошњачке епике“ се састоји из низа одлика 

крајичких епских јунака које је Кунић у анализама прикупљених пјесама у Перијевог 

збирци уочио. Анализирају се, поред споменутих Алије и Мустај-бега, Мујо Хрњица и 

Будалина Тале. Посљедње поглавље Кунићеве студије садржи неколико пјесама, 

распоређених према извођачима захваљујући којима су уопће записане. 

„Читање Перијеве збирке“ Мирсада Кунића занимљиво је штиво и значајна 

студија, која пажњу свог читатеља усмјерава на питање односа усменог и писаног 

стваралаштва, те развоја епских јунака и њиховог ступања у писану књижевност у 

форми ликова. То ступање између осталог је омогућено промјеном доживљаја времена 

и простора у епској радњи, а сама та промјена исход је културолошких промјена 

друштва које је епове стварало. Процесом демитизације, епски јунак се окреће од 

центра ка рубу. Кунић то описује овако: „Заправо је крајишки јунак, својом везаношћу за 

границу, осуђен истовремено и на памћење и на заборав, што је, подсјетимо, 

оптимално увјет настанка и трајања усмене књижевности (…).“ 

Ламија Милишић

Русмир Махмутћехајић

О антибосанству: муке 
живота у туђим представама
Connectum, Сарајево, 2018

О антибосанству: муке живота у туђим представама je књига настала као продукт 

вишедеценијског ауторовог размишљања о овом проблему, али и дјеловања са циљем 

да се његово постојање освијести и објасни. 

Већ из самог наслова јасно је да се дио проблема антибосанства препознаје кроз 

оријентализам како га је дефинирао Едуард Саид, али Махмутћехајић овај проблем не 

третира само кроз тај појам. Махмутћехајић своју тезу антибосанства не износи тек 

онако, он у овој књизи веома пажљиво и детаљно припрема само њено спомињање. 

Користећи анегдоту из сарајевског ресторана Аероплан о фотографији Повеље бана 

Кулина као шлагворт за почетак приче којом и нама поставља питање које је поставио 

амерички филозоф религије: како је могуће да у михрабу стоји темељно кршћанска 

листина? Да би одговорио на ово питање, аутор је принуђен објаснити суштинску 

разлику, односно њено непостојање, између абрахамских религија које постоје на 

нашем простору. 

Баук босанства, који узрокује антибосанство, у суштини је страх да уколико људи Босне 

постану политички народ (а за то постоје све претпоставке), нацијске телеологије 

српства и хрватства у својим сада канонизираним облицима не би биле могуће. С тога је 

битно стално негирати босанство, поткопавати му темеље, нудити туђе предоџбе о 

њему као истините. 

Најједноставнији начин је исељавање оног дијела 

босанства који припада муслиманству у опаку 

туђост, на разграничавање правовјерника и 

Турака, турчије, потурица, при чему је ислам нешто 

тако туђе, тако далеко, тако азијско и несвојствено 

словенској души и богомилским поимањима које 

ј е  д о  т а д а  т в р д о г л а в о  и с п о в и ј е д а л о . 

Успостављањем страшне, туђе другости у једном 

дијелу босанства, настојала се разорити сама 

његова суштина –  плуралност. Називањем 

Бошњака, Бошњана или Босанаца именом Турци, 

одузимана им је не само веза са босанством, 

бошњаштвом и Босном, већ и право на свијест о 

језику и роду.

Ј е д н у  о д  в е л и к и х  з а м к и  а н т и б о с а н с т в а , 

Махмутћехајић препознаје и у свођењу Босне на 

териториј, при чему јој се одузимају сви други 

садржаји друштва, политике и културе. Тај 
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њему као истините. 

Најједноставнији начин је исељавање оног дијела 

босанства који припада муслиманству у опаку 

туђост, на разграничавање правовјерника и 

Турака, турчије, потурица, при чему је ислам нешто 

тако туђе, тако далеко, тако азијско и несвојствено 

словенској души и богомилским поимањима које 

ј е  д о  т а д а  т в р д о г л а в о  и с п о в и ј е д а л о . 

Успостављањем страшне, туђе другости у једном 

дијелу босанства, настојала се разорити сама 

његова суштина –  плуралност. Називањем 

Бошњака, Бошњана или Босанаца именом Турци, 

одузимана им је не само веза са босанством, 

бошњаштвом и Босном, већ и право на свијест о 

језику и роду.

Ј е д н у  о д  в е л и к и х  з а м к и  а н т и б о с а н с т в а , 

Махмутћехајић препознаје и у свођењу Босне на 

териториј, при чему јој се одузимају сви други 

садржаји друштва, политике и културе. Тај 
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поступак се посебно потврђује и инсистирањем на двоименовању државе Босне и 

Херцеговине, умјесто једног – Босна, чиме се, привидно, растаче јединственост њеног 

народа. Истицање Херцеговине као територијалне, културне и хисторијске засебности – 

а насупрот Босне – дио је већине разматрања нацијских телеологија српства и 

хрватства, које за циљ имају свођење Босне и босанства на српске или хрватске 

садржаје. На руку таквим дјеловањима ишла је и дуго времена (па и данас) доминатна 

слика о надмоћи европске културе и њених припадника над немоћним, заосталим и 

теолошки ускраћеним Оријентом. Стога је било изнимно важно оријенталност дијела 

босанског народа прво исконтруисати, а након тога и истицати. Констриурање 

епистемолошких и онтолошких дистинкција између православног и католичког у 

односу на муслимански дио босанског народа крунисано је оснивањем Оријенталног 

института и Одсјека за оријенталну филологију Филозофског факултета Универзитета у 

Сарајеву. На тај начин се та дистинкција ставља и у академске оквире, са једне стране, а с 

друге стране се отуђује и самим припадницима тог „Оријентом одређеног“ дијела 

босанског народа. Отуђује се на начин да му је наметнуто проучавање дијела његове 

културе и традиције као нечега страног, далеког, стереотипски и са епитетом мање 

вриједности одређеног, истовремено подсјећајући да је (секуларна) оријенталистика, 

према Гилу Анидјару, превасходно кршћанска. Када је 1918. године, у Kраљевини Срба, 

Хрвата и Словенаца Босна идеологијски потпуно поречена, сведена на српско-хрватско 

питање, муслимани су доведени пред три могућа исељења (а свако исељење 

подразумијева и уточишни разлог): из себе у српство или хрватство (и представља 

пристајање на себе онаквог какав си у туђим представама о себи), из Босне у туђи свијет 

(односно исељавање у имагинацију есенцијалног муслиманства или турчијата), или из 

живота у смрт (теолошки и политички непријатељи су легитимне мете за прогоне свих 

врста, укључујући и убијање). 

Како је религијска другост дијела босанског народа главни аргумент његова 

оријентализирања, Махмутћехајић на више мјеста у књизи објашњава све 

нелогичности такве диференцијације. Ту нелогичност он доказује на неколико начина, 

од којих је један и могућност (једноставног) превођења језика једне и друге у језик треће 

религије и обратно. Једноставност превођења упућује на заједничко исходиште, 

односно на суштинско јединство унутар босанске (религијске) плуралности. То 

јединство доказује и тиме да муслимани за свога признају и Исуса Христа, исто тако како 

је и Мухамед као вјесник најављен у Тори и Еванђељу. Докидањем вјерске 

диференцијације која функционира на принципу међусобно искључујућих и поричућих 

опозција, докида се и конструкт некохерентности босанског народа, односно његово 

постојање искључиво унутар српског и/или хрватског нацијства. 

Махмутћехајић подсјећа и на потребу критичког приступа канонизираним значењима 

појмова Босна, босанство, бошњаштво, јер, тврди он, парадигма која обухвата те 

појмове, с констелацијом вјеровања, вриједности и техника, учвршћена је углавном у 

телеологијама српства и хрватства и темељно је антибосанска, те искључује могућност 

почелно заснованог религијски плуралног друштва. Ти појмови кориштени су углавном 

у рашчишћавању замршених међунационалних и међународних односа, опасно 

поједностављено сведених на односе Срба и Хрвата, те су неријетко носиоци 

идеологијских, нацијски конструираних значења. Ти појмови су онда кориштени управо 

како би се докинуло оно што су ти појмови прије интервенција означавали. 

Тврдње да босански Муслимани немају објективна својства нације, па према томе ни 

објективна својства нације, какве су биле честе у комунистичкој Југославији, само су 

наставак третирања дијела босанског народа као пасивне масе у хисторији, неспособне 

за политичко освјештавање или ослобађање, те се као покретачка снага тих промјена 

призивају ослобођене снаге које су већ у ослободилачкој борби. Махмутћехајић наводи 

и како успркос чињеници да као посљедица расељавања босанска дијаспора постоји 

широм свијета, те да је очувала свијест о поријеклу и народном имену, чији добар дио 

није прихватио за себе ниједно друго до бошњачко и матерњи језик до босански, али и 

да је том народу, у видицима нацијства српског и хрватског, порицано све, те је на 

различите начине свођен на муслиманство одвојено од Босне, босанства и бошњаштва.

Да је етика плуралности у темељима Босне и босанства, аутор доказује и чињеницом да 

је босански бан Кулин био оптужен за примање и штићење херетика у својој земљи. Чин 

примања и штићења различитих избора у слијеђењу Криста, односно различитих 

избора у односу према Богу, босански је у самој својој сржи, јер не постоји ни Босна ни 

босанство ни бошњаштво који би исклучили могућност да сваки појединачни човјек 

има другачије виђење и тумачење себе и свијета. Самим тим, питање Босне, босанства и 

бошњаштва постаје и питање слободе, односно човјека самог. 

Насупрот томе стоје идеје једноплеменских нацијских држава, у какве је Босна гурана 

или покушавана бити угурана. Идеја велике Србије, која је увијек праћена идејом велике 

Хрватске, увијек се тицала и Босне, босанства и бошњаштва. Реформским потхватом у 

писму и језику и именовањем оних који користе штокавско нарјечје Србима, 

различитих религијских наслијеђа, лукаво је избјегнуто спомињање босанског језика, 

као битне карактеристике Босне и босанства. И у оквиру идеолошког југословенства, 

сматра аутор, суштина је у хрватско-српској идеолошкој матрици, по којој се Босна, 

босанство и бошњаштво могу политички освијестити само у српству и хрватству, 

измиреним у југословенству, при чему муслиманство и даље представља енигматско 

присуство, па чак и у форми атеистичког муслиманства. Стална, у појединим периодима 

различито интензивна и различитим средствима спровођена, оријентализација дијела 

босанског народа, његова алијенизација, односно покушај стварања осјећаја страности 

у свом духовном, друштвеном и географском подручју, успорила су, али не и зауставила 

развијање свијести о Босни, босанству и бошњаштву као легитимном начину 

доживљавања себе и свијета око себе.

Босанство је знатно сложенија појава од једноставног схватања територије. Оно у себи 

подразумијева замршене, неријетко међусобно супротстављене језике, симболе и 

значења у преовлађујућим сличностима и допуњивостима, и то увијек у односу народа 

и територије, хагиографије и политике те хисторије и пожељне будућности. Ниједним 

порицањем ни Босну ни босанство ни бошњаштво није могуће искључити нити из 

српства нити из хрватства, никако их није могуће свести само на муслиманство. И вољно 

и невољно припадају свима, и теолошки и политички, и културно и егзистенцијално. 

Босанство је, дакле, узор у откривању, подстицању, штићењу политике и културе 

плуралног друштва, и неопходно је као антропокосмолошки оквир обистињења 

људскости. 

О антибосанству Русмира Махмутћехајића је књига која у јавни дискурс призива 

босанство као узвишени узор плуралног друштва, плурално друштво као норму 

сапостојања, а аргумент као основу академског дијалога.

Елвис Љајић
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поступак се посебно потврђује и инсистирањем на двоименовању државе Босне и 

Херцеговине, умјесто једног – Босна, чиме се, привидно, растаче јединственост њеног 

народа. Истицање Херцеговине као територијалне, културне и хисторијске засебности – 

а насупрот Босне – дио је већине разматрања нацијских телеологија српства и 

хрватства, које за циљ имају свођење Босне и босанства на српске или хрватске 

садржаје. На руку таквим дјеловањима ишла је и дуго времена (па и данас) доминатна 

слика о надмоћи европске културе и њених припадника над немоћним, заосталим и 

теолошки ускраћеним Оријентом. Стога је било изнимно важно оријенталност дијела 

босанског народа прво исконтруисати, а након тога и истицати. Констриурање 

епистемолошких и онтолошких дистинкција између православног и католичког у 

односу на муслимански дио босанског народа крунисано је оснивањем Оријенталног 

института и Одсјека за оријенталну филологију Филозофског факултета Универзитета у 

Сарајеву. На тај начин се та дистинкција ставља и у академске оквире, са једне стране, а с 

друге стране се отуђује и самим припадницима тог „Оријентом одређеног“ дијела 

босанског народа. Отуђује се на начин да му је наметнуто проучавање дијела његове 

културе и традиције као нечега страног, далеког, стереотипски и са епитетом мање 

вриједности одређеног, истовремено подсјећајући да је (секуларна) оријенталистика, 

према Гилу Анидјару, превасходно кршћанска. Када је 1918. године, у Kраљевини Срба, 

Хрвата и Словенаца Босна идеологијски потпуно поречена, сведена на српско-хрватско 

питање, муслимани су доведени пред три могућа исељења (а свако исељење 

подразумијева и уточишни разлог): из себе у српство или хрватство (и представља 

пристајање на себе онаквог какав си у туђим представама о себи), из Босне у туђи свијет 

(односно исељавање у имагинацију есенцијалног муслиманства или турчијата), или из 

живота у смрт (теолошки и политички непријатељи су легитимне мете за прогоне свих 

врста, укључујући и убијање). 

Како је религијска другост дијела босанског народа главни аргумент његова 

оријентализирања, Махмутћехајић на више мјеста у књизи објашњава све 

нелогичности такве диференцијације. Ту нелогичност он доказује на неколико начина, 

од којих је један и могућност (једноставног) превођења језика једне и друге у језик треће 

религије и обратно. Једноставност превођења упућује на заједничко исходиште, 

односно на суштинско јединство унутар босанске (религијске) плуралности. То 

јединство доказује и тиме да муслимани за свога признају и Исуса Христа, исто тако како 

је и Мухамед као вјесник најављен у Тори и Еванђељу. Докидањем вјерске 

диференцијације која функционира на принципу међусобно искључујућих и поричућих 

опозција, докида се и конструкт некохерентности босанског народа, односно његово 

постојање искључиво унутар српског и/или хрватског нацијства. 

Махмутћехајић подсјећа и на потребу критичког приступа канонизираним значењима 

појмова Босна, босанство, бошњаштво, јер, тврди он, парадигма која обухвата те 

појмове, с констелацијом вјеровања, вриједности и техника, учвршћена је углавном у 

телеологијама српства и хрватства и темељно је антибосанска, те искључује могућност 

почелно заснованог религијски плуралног друштва. Ти појмови кориштени су углавном 

у рашчишћавању замршених међунационалних и међународних односа, опасно 

поједностављено сведених на односе Срба и Хрвата, те су неријетко носиоци 

идеологијских, нацијски конструираних значења. Ти појмови су онда кориштени управо 

како би се докинуло оно што су ти појмови прије интервенција означавали. 

Тврдње да босански Муслимани немају објективна својства нације, па према томе ни 

објективна својства нације, какве су биле честе у комунистичкој Југославији, само су 

наставак третирања дијела босанског народа као пасивне масе у хисторији, неспособне 

за политичко освјештавање или ослобађање, те се као покретачка снага тих промјена 

призивају ослобођене снаге које су већ у ослободилачкој борби. Махмутћехајић наводи 

и како успркос чињеници да као посљедица расељавања босанска дијаспора постоји 

широм свијета, те да је очувала свијест о поријеклу и народном имену, чији добар дио 

није прихватио за себе ниједно друго до бошњачко и матерњи језик до босански, али и 

да је том народу, у видицима нацијства српског и хрватског, порицано све, те је на 

различите начине свођен на муслиманство одвојено од Босне, босанства и бошњаштва.

Да је етика плуралности у темељима Босне и босанства, аутор доказује и чињеницом да 

је босански бан Кулин био оптужен за примање и штићење херетика у својој земљи. Чин 

примања и штићења различитих избора у слијеђењу Криста, односно различитих 
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Елвис Љајић
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Неџад Максумић

Треће лице једнине
Добра књига, Сарајево, 2017.

Зашто приповједач користи треће лице једнине у свом тексту? Разлози могу бити 

разнолики, но сигурно је да тим трећим лицем он гради темеље сваком појединачном 

лику којега жели смјестити у своју приповијест. При томe може користити замјеницу или 

пак властито име лика. Специфичност романа (рекла бих, документаристичког романа) 

Треће лице једнине јесте што наратор сву његову радњу обликује према споменутом 

„начелу трећег лица једнине“. То начело се састоји у чињеници да наратор умјесто „ја“ 

користи „он“, тј. говори о себи у трећем лицу. Учинак тога је да сам аутор претвара себе у 

књижевни лик. 

Будући да користи своје стварно властито име, дакле име којим се његова 

персона денотира у вантекстуалном свијету, текст Неџада Максумића посједује склоност 

ка жанру аутобиографије. Међутим, још на првој страници романа, наратор упозорава 

читаоца да му у прилогу доставља „дужи текст без хисториографских амбиција и без 

фуснота“. Ово упозорење је важно будући да радња романа Треће лице једнине обухвата 

читав 20. вијек, а смјештена је на простор земаља бивше Југославије. Како наводи 

Виктор Иванчић у поговору Максумићевом роману, тај „широки замах и готово 'епска' 

конструкција дјела (…) не усисава и не разблажује њихову литерарну уникатност“. Дакле, 

ако и постоје документаристички елементи унутар романа Треће лице једнине, они су 

свакако у служби његове радње, коју Иванчић назива „мозаички склопљеном прозом“ и 

никако „заокруженом цјелином“. 

Током десет поглавља, Макcумић прати хисторијска, политичка и културна 

дешавања и промјене на тлу СФР Југославије. Прво поглавље носи наслов „Предраг и 

Ненад“, те у њему наратор објашњава како су Неџад Максумић и његов брат Драган 

добили своја имена – према „братоубилачкој балади“ „Предраг и Ненад“. Оваквим 

почетком, наратор већ предочава читатељу своју намјеру да прикаже механизам којим 

се универзално смјешта у појединачном. 

Тај манир очит је и током наредних поглавља романа. Било да описује политичке 

склоности Милоша Црњанског, Владимира Назора или Иве Андрића, или пак 

објашњава начин на који се Јосип Броз попео до свог статуса политичког вође – наратор 

нам зауставља пажњу над разноврсним сценама сусрета појединца, као члана друштва, 

са одређеном друштвеном идеологијом. У тренутку тог сусрета, идеологија се доима чак 

и у цијелости неухватљивом из појединчеве перспективе – могуће ју је досљедно 

обухватити тек ретроспективно, но никада у живом, тренутном искуству. 

Да би све речено у претходном параграфу било јасније, упућујем на примјер 

разгледнице из Алма Алте, примјер који, врло вјероватно, оправдава нараторово 

упозорење о мањку „хисториографских амбиција“ (ако је хисторијска тачност у овом 

тренутку уопће битна). Наиме, описујући живот Петка Милетића, који је некако 

преживио Стаљинове чистке и умро тек 1972. у Алматију (познатијем као Алма Ата), 

наратор нам објашњава да то „рјешава мистерију разгледнице из далеке Алма Ате коју је 

поштар Мирко, двије године раније, донио деветогодишњем Неџаду Максумићу. 

Писало је само: 'Чувај се најближих! Чувај се другова! Не вјеруј истомишљеницима! 

Петко.'“ Током романа ће се Неџад Максумић неколико пута сјетити ове разгледнице, и 

то баш у споменутим, понекад трагично разрјешеним, сусретима појединаца са 

идеологијом. 

� Као што сам већ напоменула, Виктор Иванчић назива Треће лице једнине 

цјелином која никако није заокружена, сугеришући да почетак и крај Максумићевог 

романа нису тачке које омеђују линеаран ток хисторијских догађаја, већ да се ради о 

„мозаику“, дакле помно одабраним хисторијским епизодама, прекројеним у сврху 

складности наратива Неџада Максумића. 

Овоме бих додала још једну ставку, сугласну овој тези о „мозаичности“, но 

такођер технички релевантну за цијели роман. Из овог разлога се враћам на своје 

почетно питање – Зашто приповједач користи треће лице једнине у свом тексту? – те 

овом питању додајем једну околност коју је, чини ми се, Максумићев текст превидио. 

Наиме, промјена лица, одабир „он-форме“ умјесто „ja-форме“ не значи нужно промјену 

тачке гледишта. Наратор може, можда грубо речено, манипулирати радњом своје 

приповијести задржавајући тачку гледишта на самом себи, а при том континуирано 

користити неког од својих ликова за кретaње кроз вријеме и простор приповиједане 

радње. 

Сходно тому, објашњава се начин на који је Максумићева проза ипак вјешто 

компониран мозаик – за складност његове фикције заслужна је неприкосновена тачка 

гледишта која врши селекцију документаристичког и фиктивног аспекта романескне 

радње и оркестрира њихов спој. 

� С друге стране, можда је управо ова тачка гледишта, која управља свим својим 

ликовима (хисторијским личностима које се појављују кроз десет поглавља), свим 

трећим лицима једнине – прешутна поента а не превид Неџада Максумића. У 

посљедњим редовима свог дјела Треће лице једнине, наратор објашњава: 

„Тада, у потрази за непријатељима који су 

му недостајали одлучује да почне писати 

некакву необичну књигу о себи, као да је не 

пише он него неко други. Био је сигуран да 

тај збуњујући и нејасан концепт, за којег 

није имао никаквог узора и који му се 

наметнуо својом узалудношћу, сигурно 

неће заслужити много присталица.“ 

Наиме, мотив за писање „дужег текста без 

хисториографских амбиција и фуснота“ је, а то 

сазнајемо на почетку романа, попис становништва 

БиХ из 2016. године. Ово нудим као претпоставку, 

суд пристојне вјероватноће: Неџад Максумић је 

током пописа становништва схватио да смо у 

великом повијесном наративу запамћени у форми 

трећег лица једнине – о нашем „ја“ ће се увијек 

говорити као о „он/а“ и аутентични свјетоназор тог 

„ја“ ће се изгубити у „он/а“. Прво лице је прекројено 

у треће због мистериозне промјене тачке 

гледишта. 
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говорити као о „он/а“ и аутентични свјетоназор тог 

„ја“ ће се изгубити у „он/а“. Прво лице је прекројено 

у треће због мистериозне промјене тачке 

гледишта. 
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При томе мислим на тачку гледишта „на идеолошком плану“ (како ју дефинира 

Борис Успенски). Битна одлика Максумићевог романа је свакако у томе што нам на 

самом почетку открива своју идеју промјене првог у треће лице једнине. Дакле, читатељ 

је све вријеме свјестан да постоји веза између наратора и лика Неџада Максумића – веза 

између „ја“ и „он“. Наратор се током романа понаша као да посједује вањску тачку 

гледишта (тако да за себе користи треће лице, он себе претвара у књижевног лика и не 

спомиње њихову повезаност), те се просторно и временски дистанцира од свог главног 

лика (Неџада Максумића) и од осталих ликова. Тим дистанцирањем би технички требао 

постићи објективност спрам садржаја своје приповијести. Међутим, иако о себи говори 

у трећем лицу, нараторова идеолошка тачка гледишта је једнака када би користио прво 

лице једнине. 

Дакле, роман Треће лице једнине као да упозорава читаоца да не заборави ту 

промјену тачке гледишта – треће лице по ком нас памти хисторија не јамчи неутралан 

свјетоназор – тачка гледишта је увијек нечија.

Ламија Милишић

Сенка Марић

Кинтсуги тијела
Buybook, Сарајево, 2018.

 

Роман Кинтсуги тијела Сенке Марић конструисан је у два наративна тока, као 

непрестани прелаз из садашњости у прошлост, реколекцијом нараторициног сјећања и 

оживљавањем фрагмената дјетињства. Конципиран је као сукцесија поглавља којa 

прате наративни ток који се одвија сада, што обухвата период од двије године, и онај 

који прати нараторицино дјетињство и одрастање, до смрти њеног оца. Ова два тока 

испрекидана су буновним сновима или халуцинацијама о амазонкама чиме ћемо се 

бавити у даљем тексту; те поглављима која носе медицинске називе дијагнозе и 

терапија, а која служе као објективизација или извањски приказ болести. Медицинско-

извјештајна поглавља конципирана су као хладни, штури описи, онакви какве добијемо 

на љекарском налазу или прочитамо на упутству за употребу лијека – онаквим гдје 

престајемо бити ми и постајемо дијагноза, скраћеница, број, шифра, протокол. 

Радња романа почиње у љето 2014. године, тачније седамнаестог јуна, чиме нам, 

условно речено, даје увод у онај преломни тренутак живота након којег ништа не остаје 

онаквим какво је било; тренутак на који ће се сукцесивно надовезати низ дана и 

тренутака који ће да преламају и растављају тијело и идентитет жене кидајући њено 

месо и њиме кидајући њено Ја. Тог љета њен муж одлази, а у њено се тијело усељавају 

бол и рак, праћени непрестаном борбом између страха и наде. Живот почиње да добија 

димензије бинарне опозиције између бола и покушаја сјећања на његово одсуство, 

тијела и његовог нестајања, пола и могућности постојања без или изван њега, ероса и 

танатоса, онога прије и послије. 

Кинтсуги тијела инспириран је личним искуством 

а у то р ке  и  њ е н о м  б о р б о м  п р от и в  р а к а ,  те 

непрестаном близином смрти, због чега очекујемо да 

ће писати у првом лицу. Међутим, нараторка одабире 

форму другог лица, у којој се себи обраћа са Ти, што се 

с једне стране доима као извјештај о свему шта јој се 

дешава, као потврда да се стварно дешава; са друге 

дјелује као друго ја, алтер его, које се обраћа првом ја, 

одвајајући се од њега, док са треће дјелује као 

обраћање жени  –  болесној,  здравој ,  сполом 

одређеној, тијелом затвореној, али и тијелом 

ослобођеној жени. 

Један од начина на који ауторка приказује ово 

изљевање жене изван оквира тијела иако је бивање 

женом тјелесно искуство, јер преко тијела спознаје, 

јесте њено поистовјећивање са Фридом Кало. Ово је 

најбоље приказано у тренутку када слика своје тијело, 

своју бол преносећи га изван граница коже – што се 

види и у контрасту засијецања њеног тијела 

Прикази



254 255

При томе мислим на тачку гледишта „на идеолошком плану“ (како ју дефинира 

Борис Успенски). Битна одлика Максумићевог романа је свакако у томе што нам на 

самом почетку открива своју идеју промјене првог у треће лице једнине. Дакле, читатељ 

је све вријеме свјестан да постоји веза између наратора и лика Неџада Максумића – веза 

између „ја“ и „он“. Наратор се током романа понаша као да посједује вањску тачку 

гледишта (тако да за себе користи треће лице, он себе претвара у књижевног лика и не 

спомиње њихову повезаност), те се просторно и временски дистанцира од свог главног 

лика (Неџада Максумића) и од осталих ликова. Тим дистанцирањем би технички требао 

постићи објективност спрам садржаја своје приповијести. Међутим, иако о себи говори 

у трећем лицу, нараторова идеолошка тачка гледишта је једнака када би користио прво 

лице једнине. 

Дакле, роман Треће лице једнине као да упозорава читаоца да не заборави ту 

промјену тачке гледишта – треће лице по ком нас памти хисторија не јамчи неутралан 

свјетоназор – тачка гледишта је увијек нечија.

Ламија Милишић

Сенка Марић

Кинтсуги тијела
Buybook, Сарајево, 2018.

 

Роман Кинтсуги тијела Сенке Марић конструисан је у два наративна тока, као 

непрестани прелаз из садашњости у прошлост, реколекцијом нараторициног сјећања и 

оживљавањем фрагмената дјетињства. Конципиран је као сукцесија поглавља којa 

прате наративни ток који се одвија сада, што обухвата период од двије године, и онај 

који прати нараторицино дјетињство и одрастање, до смрти њеног оца. Ова два тока 

испрекидана су буновним сновима или халуцинацијама о амазонкама чиме ћемо се 

бавити у даљем тексту; те поглављима која носе медицинске називе дијагнозе и 

терапија, а која служе као објективизација или извањски приказ болести. Медицинско-

извјештајна поглавља конципирана су као хладни, штури описи, онакви какве добијемо 

на љекарском налазу или прочитамо на упутству за употребу лијека – онаквим гдје 

престајемо бити ми и постајемо дијагноза, скраћеница, број, шифра, протокол. 

Радња романа почиње у љето 2014. године, тачније седамнаестог јуна, чиме нам, 

условно речено, даје увод у онај преломни тренутак живота након којег ништа не остаје 

онаквим какво је било; тренутак на који ће се сукцесивно надовезати низ дана и 

тренутака који ће да преламају и растављају тијело и идентитет жене кидајући њено 

месо и њиме кидајући њено Ја. Тог љета њен муж одлази, а у њено се тијело усељавају 

бол и рак, праћени непрестаном борбом између страха и наде. Живот почиње да добија 

димензије бинарне опозиције између бола и покушаја сјећања на његово одсуство, 

тијела и његовог нестајања, пола и могућности постојања без или изван њега, ероса и 

танатоса, онога прије и послије. 

Кинтсуги тијела инспириран је личним искуством 

а у то р ке  и  њ е н о м  б о р б о м  п р от и в  р а к а ,  те 

непрестаном близином смрти, због чега очекујемо да 

ће писати у првом лицу. Међутим, нараторка одабире 

форму другог лица, у којој се себи обраћа са Ти, што се 

с једне стране доима као извјештај о свему шта јој се 

дешава, као потврда да се стварно дешава; са друге 

дјелује као друго ја, алтер его, које се обраћа првом ја, 

одвајајући се од њега, док са треће дјелује као 

обраћање жени  –  болесној,  здравој ,  сполом 

одређеној, тијелом затвореној, али и тијелом 

ослобођеној жени. 

Један од начина на који ауторка приказује ово 

изљевање жене изван оквира тијела иако је бивање 

женом тјелесно искуство, јер преко тијела спознаје, 

јесте њено поистовјећивање са Фридом Кало. Ово је 

најбоље приказано у тренутку када слика своје тијело, 

своју бол преносећи га изван граница коже – што се 

види и у контрасту засијецања њеног тијела 

Прикази



256 257

хируршким ножем, продирањем у њега у њено Jа, и повлачењем киста по платну. Други 

начин је приказан у њеним сновима о женама у црвеном, Медеји, Медузи, Пентесилеји – 

трагичним јунакињима, презреним, остављеним, проклетим, женама ратницама, 

женама осветницама. Не можемо да се не запитамо зашто у свом бунилу види њих три и 

на који су начин оне инкорпориране у њу. Да ли представљају смрт док је додирују 

својим хладним рукама или борбу за животом, за остајањем? Да ли су њихове судбине 

уграђене у њену и, ако јесу, на који начин? Да ли су оне представа жена које су остале 

досљедне себи, пркосећи норми свијета који је створио мушкарац? Да ли су Медеја, 

Медуза и Пентесилеја њени одрази у огледалу, фрагменти ње саме? Медеја је презрена 

од стране свог мужа, остављена због друге жене – протагонисткиња је остављена због 

друге жене; док Медеја убија своју дјецу, протагонисткиња проналази повезницу са 

животом у својој дјеци. Овдје се често наглашава питање крви, крви као живота који 

истjeче, слабе крви, оне која одустаје, крви затроване болешћу и терапијама, али и крви 

која представља генерације прије ње и генерације послије ње. Њена крв је истјецање 

тијела из самог себе, њена крв је и њена мајка и болест коју је наслиједила од ње, та крв је 

и она сама и њено остајање у њеној дјеци. 

Медуза је презрена и проклета због своје љепоте, кажњена унакажењем тијела због 

претјеране женствености, осуђена да буде у тијелу које није њено – протагонисткиња се 

сјећа љепоте свога тијела, своје женствености, те рак због којег јој одстрањују обје дојке, 

материцу и јајнике, на неки начин доживљава као казну за своју женственост, за бивање 

женом. Њено тијело, тијело жене које говори гласовима свих жена, губи оно што га чини 

женом и бива замијењено страним тијелом, имплантатом, силиконом. Како 

функционисати када тијелом посредовани идентитет губи дијелове тог тијела? Да ли 

ћемo прећи границе своје коже или изгубити свој идентитет? Ако је наше тијело – 

изграђено сјећањима, траумама, задовољством, болом – наш глас, да ли то значи да 

остајемо без гласа кад останемо без дијела тог тијела? 

Пентесилеја је краљица амазонки, Аресова кћи и представница жена ратница које су 

одстрањивале дојку, откидале дио тијела, да би могле да користе лук, али је Пентесилеја 

и жена коју Ахилеј убија на ратишту. На њену смрт увјетно можемо гледати и као на смрт 

од стране ратa, па самим тим од стране њеног оца. Протагонисткињи одстрањују груди, 

што на почетку дјелује као казна и издаја њеног тијела, да би напосљетку прерасло у 

побједу – она је ратница, она побјеђује смрт, а њено тијело престаје да буде ограничено 

сполно дефинисаном друштвеном нормом. Она спознаје да је и ово тијело које сада има 

женско, такво какво јесте и да оно прича својим постојањем. С друге стране имамо 

сјећање на њеног оца, оног за којег је молила Бога да умре и да му више никад не чује 

кораке, оца алкохоличара, оца с којим никад није имала о чему причати, оца који је 

гушио њену слободу, оног којег више нема. На његову смрт можемо гледати на два 

начина, његово физичко и симболичко умирање. Симболичка смрт мушкарца који је 

ограничавао њену слободу, мушкарца који је био норма понашања, који је тежио да од 

ње направи добру дјевојчицу, дешава се у тренутку када му се супротстави, када му 

узврати шамар. Узвраћање шамара је одбрана од напада на њено Ја, одбрана жене која 

јесте против онога што није, а што јој се намеће да буде. Ово је тренутак када добија 

снагу којом ће годинама касније узвратити шамар и болести. Са друге стране, очева 

физичка смрт уводи смрт у њен живот, смрт која мирише на јасмин, а тај мирис ће остати 

урезан у сјећању и постати дио ње. Иако борба против смрти почиње оног дана када 

болест усељава у тијело, протагонисткиња покушава да је одгурне од себе проицирајући 

је изван себе, у Кети, протагонисткињу телевизијске серије Велико Р, обољелу од рака. 

Она, са дјецом, прича о Кети, јер је рак нешто што се не дешава њој, већ Кети, која је та 

која је нападнута, која се бори, посрће, чије је тијело нападнуто. Проицирањем на Кети, 

нараторка условно речено, покушава да учини да болест није ту. Она и не гледа 

посљедње епизоде серије, одбијајући да пусти Кети да умре, као да ће на тај начин 

учинити да смрт нестане. Кети неће умријети, она неће умријети. Повлачећи паралелу 

са серијом и пројицирајући у лика чију смрт никад није видјела, она прича о некоме ко је 

изван ње, некоме ко је имагинарни лик, некоме ко није она. Смрт постаје опипљива оног 

тренутка када поприми имена људи које односи – људи са којима је примала терапију, 

људи које је познавала, стварних људи. Њиховим одласком тханатос добија облик, 

мирис, постаје опипљив, постаје спознаја да болест може да побиједи. Насупрот њега 

појављује се ерос, у облику љубави, сексуалности, жеље, у потреби да то тијело које 

отјече, које се комада поново учини цјелином, да буде живо, да буде своје. Нараторка 

представља љубав као баланс, као ужитак, као удовољавање тијелу у односу на 

свеприсутну бол и ограничавање. Њено је тијело нападнуто, резано, убачено у програм 

одрицања од ужитака – испуњено хемијским отровима и 'трпано' суплементима, 

сјеменкама, уљима, чајевима, савјетима за преживљавање, ограничавањем слободе. То 

је тијело којем се забрањује ужитак, оно исто тијело због којег је као жена морала да 

осјећа стид, оно исто тијело којем ужитак треба да буде табу. Дајући му љубав, емотивну 

и физичку, те прихваћањем његових нагона, жеља, потребе, она превазилази стид свог 

женског тијела и даје му слободу. Болест се јавља као спознаја тијела, одвајање физичког 

тијела од свијести, наглашавајући његова ограничења. На инвазију болести на тијело 

можемо на неки начин проматрати и као на инвазију некога Другог, неког другог ја које 

покушава да продре и уништи наше Ја. Болест постаје тај демонски, крволочни, бијесни 

Други, спреман да нас обузме и уништи. Али без тог Другог Ја не бих био могућ, јер се Ја 

постављам и успостављам у односу на њега. Одбацујући перику као начин маскирања 

тијела које је онакво какво јесте да би се избјегло сажаљевање и осуђивање околине, 

протагонисткиња прихвата себе као тијело, али и као чисти живот, свеживот, апсолутни 

живот у који су саткани хиљаде проживљених живота, али и оних који тек требају да се 

живе. Комадање тијела и њиме посредованог идентитета, расипање свега онога што је 

чинило оним што јесте натјерат ће је да га поново састави, да пронађе идентитет, оно Ја 

које је почело да отjeче, због чега роман и носи назив Кинтсуги тијела. 

Кинтсуги је јапанска умјетничка техника поправљања поломљених керамичких предмета 

течним златом или платином, наглашавањем оштећених мјеста, с циљем да се 

прошлост предмета истакне, а не сакрије. Истичући оштећења и ломове, кинтсуги слави 

јединствену хисторију сваког предмета, ревитализирајући га новим животом, и дајући 

му већу љепоту него што је иницијално имао. 
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хируршким ножем, продирањем у њега у њено Jа, и повлачењем киста по платну. Други 

начин је приказан у њеним сновима о женама у црвеном, Медеји, Медузи, Пентесилеји – 

трагичним јунакињима, презреним, остављеним, проклетим, женама ратницама, 

женама осветницама. Не можемо да се не запитамо зашто у свом бунилу види њих три и 

на који су начин оне инкорпориране у њу. Да ли представљају смрт док је додирују 

својим хладним рукама или борбу за животом, за остајањем? Да ли су њихове судбине 

уграђене у њену и, ако јесу, на који начин? Да ли су оне представа жена које су остале 

досљедне себи, пркосећи норми свијета који је створио мушкарац? Да ли су Медеја, 

Медуза и Пентесилеја њени одрази у огледалу, фрагменти ње саме? Медеја је презрена 

од стране свог мужа, остављена због друге жене – протагонисткиња је остављена због 

друге жене; док Медеја убија своју дјецу, протагонисткиња проналази повезницу са 

животом у својој дјеци. Овдје се често наглашава питање крви, крви као живота који 

истjeче, слабе крви, оне која одустаје, крви затроване болешћу и терапијама, али и крви 

која представља генерације прије ње и генерације послије ње. Њена крв је истјецање 

тијела из самог себе, њена крв је и њена мајка и болест коју је наслиједила од ње, та крв је 

и она сама и њено остајање у њеној дјеци. 

Медуза је презрена и проклета због своје љепоте, кажњена унакажењем тијела због 

претјеране женствености, осуђена да буде у тијелу које није њено – протагонисткиња се 

сјећа љепоте свога тијела, своје женствености, те рак због којег јој одстрањују обје дојке, 

материцу и јајнике, на неки начин доживљава као казну за своју женственост, за бивање 

женом. Њено тијело, тијело жене које говори гласовима свих жена, губи оно што га чини 

женом и бива замијењено страним тијелом, имплантатом, силиконом. Како 

функционисати када тијелом посредовани идентитет губи дијелове тог тијела? Да ли 

ћемo прећи границе своје коже или изгубити свој идентитет? Ако је наше тијело – 

изграђено сјећањима, траумама, задовољством, болом – наш глас, да ли то значи да 

остајемо без гласа кад останемо без дијела тог тијела? 

Пентесилеја је краљица амазонки, Аресова кћи и представница жена ратница које су 

одстрањивале дојку, откидале дио тијела, да би могле да користе лук, али је Пентесилеја 

и жена коју Ахилеј убија на ратишту. На њену смрт увјетно можемо гледати и као на смрт 

од стране ратa, па самим тим од стране њеног оца. Протагонисткињи одстрањују груди, 

што на почетку дјелује као казна и издаја њеног тијела, да би напосљетку прерасло у 

побједу – она је ратница, она побјеђује смрт, а њено тијело престаје да буде ограничено 

сполно дефинисаном друштвеном нормом. Она спознаје да је и ово тијело које сада има 

женско, такво какво јесте и да оно прича својим постојањем. С друге стране имамо 

сјећање на њеног оца, оног за којег је молила Бога да умре и да му више никад не чује 

кораке, оца алкохоличара, оца с којим никад није имала о чему причати, оца који је 

гушио њену слободу, оног којег више нема. На његову смрт можемо гледати на два 

начина, његово физичко и симболичко умирање. Симболичка смрт мушкарца који је 

ограничавао њену слободу, мушкарца који је био норма понашања, који је тежио да од 

ње направи добру дјевојчицу, дешава се у тренутку када му се супротстави, када му 

узврати шамар. Узвраћање шамара је одбрана од напада на њено Ја, одбрана жене која 

јесте против онога што није, а што јој се намеће да буде. Ово је тренутак када добија 

снагу којом ће годинама касније узвратити шамар и болести. Са друге стране, очева 

физичка смрт уводи смрт у њен живот, смрт која мирише на јасмин, а тај мирис ће остати 

урезан у сјећању и постати дио ње. Иако борба против смрти почиње оног дана када 

болест усељава у тијело, протагонисткиња покушава да је одгурне од себе проицирајући 

је изван себе, у Кети, протагонисткињу телевизијске серије Велико Р, обољелу од рака. 

Она, са дјецом, прича о Кети, јер је рак нешто што се не дешава њој, већ Кети, која је та 

која је нападнута, која се бори, посрће, чије је тијело нападнуто. Проицирањем на Кети, 

нараторка условно речено, покушава да учини да болест није ту. Она и не гледа 

посљедње епизоде серије, одбијајући да пусти Кети да умре, као да ће на тај начин 

учинити да смрт нестане. Кети неће умријети, она неће умријети. Повлачећи паралелу 

са серијом и пројицирајући у лика чију смрт никад није видјела, она прича о некоме ко је 

изван ње, некоме ко је имагинарни лик, некоме ко није она. Смрт постаје опипљива оног 

тренутка када поприми имена људи које односи – људи са којима је примала терапију, 

људи које је познавала, стварних људи. Њиховим одласком тханатос добија облик, 

мирис, постаје опипљив, постаје спознаја да болест може да побиједи. Насупрот њега 

појављује се ерос, у облику љубави, сексуалности, жеље, у потреби да то тијело које 

отјече, које се комада поново учини цјелином, да буде живо, да буде своје. Нараторка 

представља љубав као баланс, као ужитак, као удовољавање тијелу у односу на 

свеприсутну бол и ограничавање. Њено је тијело нападнуто, резано, убачено у програм 

одрицања од ужитака – испуњено хемијским отровима и 'трпано' суплементима, 

сјеменкама, уљима, чајевима, савјетима за преживљавање, ограничавањем слободе. То 

је тијело којем се забрањује ужитак, оно исто тијело због којег је као жена морала да 

осјећа стид, оно исто тијело којем ужитак треба да буде табу. Дајући му љубав, емотивну 

и физичку, те прихваћањем његових нагона, жеља, потребе, она превазилази стид свог 

женског тијела и даје му слободу. Болест се јавља као спознаја тијела, одвајање физичког 

тијела од свијести, наглашавајући његова ограничења. На инвазију болести на тијело 

можемо на неки начин проматрати и као на инвазију некога Другог, неког другог ја које 

покушава да продре и уништи наше Ја. Болест постаје тај демонски, крволочни, бијесни 

Други, спреман да нас обузме и уништи. Али без тог Другог Ја не бих био могућ, јер се Ја 

постављам и успостављам у односу на њега. Одбацујући перику као начин маскирања 

тијела које је онакво какво јесте да би се избјегло сажаљевање и осуђивање околине, 

протагонисткиња прихвата себе као тијело, али и као чисти живот, свеживот, апсолутни 

живот у који су саткани хиљаде проживљених живота, али и оних који тек требају да се 

живе. Комадање тијела и њиме посредованог идентитета, расипање свега онога што је 

чинило оним што јесте натјерат ће је да га поново састави, да пронађе идентитет, оно Ја 

које је почело да отjeче, због чега роман и носи назив Кинтсуги тијела. 

Кинтсуги је јапанска умјетничка техника поправљања поломљених керамичких предмета 

течним златом или платином, наглашавањем оштећених мјеста, с циљем да се 

прошлост предмета истакне, а не сакрије. Истичући оштећења и ломове, кинтсуги слави 

јединствену хисторију сваког предмета, ревитализирајући га новим животом, и дајући 

му већу љепоту него што је иницијално имао. 

Емина Авдиспахић
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Мустафа Мастур

Свињска кост 
у лепрозној руци
с презијског превео: Муамер Кодрић

Buybook, Сарајево/Загреб, 2018.

Несигурност и умјетност не познају границе, намеће се као закључак након читања 

романа Свињска кост у лепрозној руци иранског аутора Мустафе Мастура, који је са 

перзијског језика превео Муамер Кодрић, још једном показујући колико је савремена 

иранска књижевност жива и узбудљива. 

„Данас је важан дан за све нас! Јер, данас ћемо говорити о значајној, баш значајној теми: 

о механизмима деструирања човјека у модерном добу.“ 

Ове ријечи изговара Данијал. Он у Мастуровом роману, додуше, не тумачи снове, као 

што у Библији чини његов имењак, он тумачи стварност. Oн такођер не прориче 

апокалиптичну будућност, него живи у апокалиптичној садашњости која се распада, као 

уосталом и његов разум, артикулирајући углавном своје страхове и чежње, али и нудећи 

огољену слику свијета у којем живи. Помно га слушају „лонац, будилник, држач за 

оловке, ваза, календар, дрвена кашика, књига, ролна љепљиве траке, боца сока, 

шибица, лопта…“ Међутим, упркос томе што је душевни болесник, или можда управо 

зато, Данијал уједно изговара једну од централних тема овог романа, док у својим 

другим бројним рефлексијама непрестано коментира нека од темељних питања 

везаних за постојање човјека на свијету, као што су смрт, љубав, пролазност, питање 

теодицеје итд. Тако је Данијал један од оних безбројних луђака из књижевности који 

својом болешћу нису само кажњени, него и благословљени, зато што имају увид у 

ствари који другим ликовима није дан, а који су барем из европске књижевности готово 

ишчезнули са Бüцхнеровим Wоyзецком.

Луђак Данијал је протагониста једне од неколико паралелних прича од 

којих је саткан односно састављен овај роман. Други протагонисти су 

дјевојчица Дорна чији се родитељи разводе, фотограф Хамед који се 

заљубљује у дјевојку зато што личи на његову вјереницу која студира у 

Холандији, проститутка Сусан која се заљубљује у пјесника који је на крају 

напусти, убице Малол, Нозар и Бандар који се на крају почну међусобно 

убијати, љекари Афсане и Муфид, родитељи смртно болесног дјечака, 

затим дјевојка Париса која након назначеног силовања затрудни, а oндa 

изазове спонтани побачај. Сви ти ликови неодољиво подсјећају на 

марионете, а кад би те „марионете имале памети и свијести, кад би могле 

говорити, умишљале би да не постоје никакви конопци.“ Само што се 

више не може са сигурношћу рећи шта се налази с друге стране конопаца 

односно чије руке покрећу конопце на којима те марионете висе.

Сви они су становници Хаверана, небодера у неименованом граду од 

десетак милиона становника, који представља свијет у малом. Њихове 

приче додирују се тек овлаш, у виду случајних сусрета протагониста у 

лифту, на клупи у парку, у болници, на улици, дакле у јавном простору, док 

су у својим приватним животима препуштени себи и свом лудилу, својој патњи, свом очају. 

Кратке епизоде из њихових живота које више прешућују, него што изричито казују, 

увезане су механички, у један свијет који свој метафорички израз проналази у 

анонимности небодера Хаверан у којем људи живе једни поред, изнад, испод... других, али 

не и једни с другим. Слично њима, и све појединачне приче стоје једна поред друге и не 

наговјештавају никакву цјелину. Оно што им је заједничко управо је распад, декаденција 

која их све прожима, душевна декаденција, физичка декаденција, морална декаденција, 

декаденција друштва и културе, декаденција сваке врсте односа међу људима. Слике 

пропасти, болести и лудила присутне су у свакој од прича из овог романа. Истовремено је 

осјетна и готово свеприсутна чежња да се та декаденција, али и потпуна релативност, у 

којој је „свијет попут магарећег меса: ни халал ни харам“, некако превазиђе.

Тиме Мастур као да се уписује у једну од најузбудљивијих епоха европске књижевности, 

наиме књижевност из прве половине 20. стољећа, када су европски модернисти 

испитивали све традиране форме и традиране истине, у настојању да пронађу 

адекватне форме за осликавање свијета који су они перципирали као нешто сасвим 

ново у успоредби са свим отприје. Мастуров роман је у својој фрагментарности, својој 

недовршености, пропитивању датих одговора, у свом опису једног декадентног 

друштва, али прије свега и у нади да се такво стање превазиђе, изразито 

модернистички. Може се са сигурношћу тврдити да је Мастуров роман много ближи 

трилогији Мјесечари Хермана Броха, нарочито њеном трећем дијелу, него било којем 

иранском дјелу из истог периода.   

Ту уску повезаност са књижевношћу модерне доста добро осликава и поигравање са 

цитатом из којег је изведен наслов романа, а штo упечатљиво доводи до изражаја и 

Мастуров минималистички приступ. Наслов романа, наиме, представља дио казивања 

Алија ибн Еби Талиба, првог шиитског имама, које у цјелини гласи: „А што се овог свијета 

тиче, казао је: »Свијет овај за мене вриједи мање него свињска кост у лепрозној руци.«“ 

Убица Бандар, док сједи у ауту и чека да Малол убије и масакрира другог човјека, слуша 

на радију те ријечи, а када Малол након почињеног убиства сједне у ауто, Бандар га пита: 

„Него, Малоле, јеси ли ти икада видио свињску кост у лепрозној руци?“ Док ријечи Алија 

ибн Еби Талиба свијет метафорички стављају у непосредан однос са невидљивим 

свијетом који је Али могао видјeти, у наслову романа тог невидљивог свијета више нема, 

али се из метафоричког кориштења Алијевих ријечи невидљиви свијет може наслутити. 

Код Бандара метафоре више нема, код њега је кост дословно кост, а лепрозна рука 

дословно лепрозна рука, његов свијет лишен је било чега што превазилази пуку 

тјелесност, а самим тим и ускраћен за способност да промишља било шта што се не 

може појести и попити, дакле да замисли метафору. Са те тачке гледишта, оно што чине 

Бандар и његови пајдаши сасвим је нормално јер је њихов свијет без било каквог 

етичког оквира, „ни халал, ни харам“.    

Постојање невидљивог, однос свијета према невидљивом, као и бит тог невидљивог 

свијета, јесте управо оно што Мастур непрестано пропитује у свим причама које чине овај 

роман, нудећи крајње досљедну, али и болну слику развоја који је у великој мјери 

обиљежио неколико протеклих стољећа не само у Европи, него и у Ирану. Оно што на 

крају остаје јесте нада која бљесне на крају неких од прича, нада да ће брак Дорниних 

родитеља можда ипак бити спашен, нада да можда ипак постоји спас за Афсаниног и 

Муфидовог сина. У тој наговијештеној нади за поновно успостављање цјеловите 

породице као језгра друштва наговијештена је и могућност поновног успостављања 

једног цјеловитог свијeта. Тако овај роман распада ипак завршава опрезним оптимизмом.

Насер Шечеровић

Прикази
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Мустафа Мастур

Свињска кост 
у лепрозној руци
с презијског превео: Муамер Кодрић

Buybook, Сарајево/Загреб, 2018.

Несигурност и умјетност не познају границе, намеће се као закључак након читања 

романа Свињска кост у лепрозној руци иранског аутора Мустафе Мастура, који је са 

перзијског језика превео Муамер Кодрић, још једном показујући колико је савремена 

иранска књижевност жива и узбудљива. 

„Данас је важан дан за све нас! Јер, данас ћемо говорити о значајној, баш значајној теми: 

о механизмима деструирања човјека у модерном добу.“ 

Ове ријечи изговара Данијал. Он у Мастуровом роману, додуше, не тумачи снове, као 

што у Библији чини његов имењак, он тумачи стварност. Oн такођер не прориче 

апокалиптичну будућност, него живи у апокалиптичној садашњости која се распада, као 

уосталом и његов разум, артикулирајући углавном своје страхове и чежње, али и нудећи 

огољену слику свијета у којем живи. Помно га слушају „лонац, будилник, држач за 

оловке, ваза, календар, дрвена кашика, књига, ролна љепљиве траке, боца сока, 

шибица, лопта…“ Међутим, упркос томе што је душевни болесник, или можда управо 

зато, Данијал уједно изговара једну од централних тема овог романа, док у својим 

другим бројним рефлексијама непрестано коментира нека од темељних питања 

везаних за постојање човјека на свијету, као што су смрт, љубав, пролазност, питање 

теодицеје итд. Тако је Данијал један од оних безбројних луђака из књижевности који 

својом болешћу нису само кажњени, него и благословљени, зато што имају увид у 

ствари који другим ликовима није дан, а који су барем из европске књижевности готово 

ишчезнули са Бüцхнеровим Wоyзецком.

Луђак Данијал је протагониста једне од неколико паралелних прича од 

којих је саткан односно састављен овај роман. Други протагонисти су 

дјевојчица Дорна чији се родитељи разводе, фотограф Хамед који се 

заљубљује у дјевојку зато што личи на његову вјереницу која студира у 

Холандији, проститутка Сусан која се заљубљује у пјесника који је на крају 

напусти, убице Малол, Нозар и Бандар који се на крају почну међусобно 

убијати, љекари Афсане и Муфид, родитељи смртно болесног дјечака, 

затим дјевојка Париса која након назначеног силовања затрудни, а oндa 

изазове спонтани побачај. Сви ти ликови неодољиво подсјећају на 

марионете, а кад би те „марионете имале памети и свијести, кад би могле 

говорити, умишљале би да не постоје никакви конопци.“ Само што се 

више не може са сигурношћу рећи шта се налази с друге стране конопаца 

односно чије руке покрећу конопце на којима те марионете висе.

Сви они су становници Хаверана, небодера у неименованом граду од 

десетак милиона становника, који представља свијет у малом. Њихове 

приче додирују се тек овлаш, у виду случајних сусрета протагониста у 

лифту, на клупи у парку, у болници, на улици, дакле у јавном простору, док 

су у својим приватним животима препуштени себи и свом лудилу, својој патњи, свом очају. 

Кратке епизоде из њихових живота које више прешућују, него што изричито казују, 

увезане су механички, у један свијет који свој метафорички израз проналази у 

анонимности небодера Хаверан у којем људи живе једни поред, изнад, испод... других, али 

не и једни с другим. Слично њима, и све појединачне приче стоје једна поред друге и не 

наговјештавају никакву цјелину. Оно што им је заједничко управо је распад, декаденција 

која их све прожима, душевна декаденција, физичка декаденција, морална декаденција, 

декаденција друштва и културе, декаденција сваке врсте односа међу људима. Слике 

пропасти, болести и лудила присутне су у свакој од прича из овог романа. Истовремено је 

осјетна и готово свеприсутна чежња да се та декаденција, али и потпуна релативност, у 

којој је „свијет попут магарећег меса: ни халал ни харам“, некако превазиђе.

Тиме Мастур као да се уписује у једну од најузбудљивијих епоха европске књижевности, 

наиме књижевност из прве половине 20. стољећа, када су европски модернисти 

испитивали све традиране форме и традиране истине, у настојању да пронађу 

адекватне форме за осликавање свијета који су они перципирали као нешто сасвим 

ново у успоредби са свим отприје. Мастуров роман је у својој фрагментарности, својој 

недовршености, пропитивању датих одговора, у свом опису једног декадентног 

друштва, али прије свега и у нади да се такво стање превазиђе, изразито 

модернистички. Може се са сигурношћу тврдити да је Мастуров роман много ближи 

трилогији Мјесечари Хермана Броха, нарочито њеном трећем дијелу, него било којем 

иранском дјелу из истог периода.   

Ту уску повезаност са књижевношћу модерне доста добро осликава и поигравање са 

цитатом из којег је изведен наслов романа, а штo упечатљиво доводи до изражаја и 

Мастуров минималистички приступ. Наслов романа, наиме, представља дио казивања 

Алија ибн Еби Талиба, првог шиитског имама, које у цјелини гласи: „А што се овог свијета 

тиче, казао је: »Свијет овај за мене вриједи мање него свињска кост у лепрозној руци.«“ 

Убица Бандар, док сједи у ауту и чека да Малол убије и масакрира другог човјека, слуша 

на радију те ријечи, а када Малол након почињеног убиства сједне у ауто, Бандар га пита: 

„Него, Малоле, јеси ли ти икада видио свињску кост у лепрозној руци?“ Док ријечи Алија 

ибн Еби Талиба свијет метафорички стављају у непосредан однос са невидљивим 

свијетом који је Али могао видјeти, у наслову романа тог невидљивог свијета више нема, 

али се из метафоричког кориштења Алијевих ријечи невидљиви свијет може наслутити. 

Код Бандара метафоре више нема, код њега је кост дословно кост, а лепрозна рука 

дословно лепрозна рука, његов свијет лишен је било чега што превазилази пуку 

тјелесност, а самим тим и ускраћен за способност да промишља било шта што се не 

може појести и попити, дакле да замисли метафору. Са те тачке гледишта, оно што чине 

Бандар и његови пајдаши сасвим је нормално јер је њихов свијет без било каквог 

етичког оквира, „ни халал, ни харам“.    

Постојање невидљивог, однос свијета према невидљивом, као и бит тог невидљивог 

свијета, јесте управо оно што Мастур непрестано пропитује у свим причама које чине овај 

роман, нудећи крајње досљедну, али и болну слику развоја који је у великој мјери 

обиљежио неколико протеклих стољећа не само у Европи, него и у Ирану. Оно што на 

крају остаје јесте нада која бљесне на крају неких од прича, нада да ће брак Дорниних 

родитеља можда ипак бити спашен, нада да можда ипак постоји спас за Афсаниног и 

Муфидовог сина. У тој наговијештеној нади за поновно успостављање цјеловите 

породице као језгра друштва наговијештена је и могућност поновног успостављања 

једног цјеловитог свијeта. Тако овај роман распада ипак завршава опрезним оптимизмом.

Насер Шечеровић

Прикази
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Љубица Остојић

Кад усцвате глог, црн трн...
БЗК Препород, Сарајево, 2017.

Фатима, невјеста од боли

Драма Љубице Остојић Кад усцвате глог, црн трн... је, заједно са драмом Златка Топчића 

Крокодил Лакосте, освојила прво мјесто на „Препородовом“ конкурсу „Алија Исаковић“ 

за 2010. годину. Но, Алија Исаковић у случају овог текста није битан само као књижевник 

чије име награда носи већ и као аутор драме Хасанагиница са којом награђена драма 

води директан интертекстуални разговор. Балада Хасанагиница послужила је као 

прототекст за истоимену Исаковићеву драму, а онда и балада и драма, заједно са 

Исаковићевим истраживањем Хасанагинице, улазе као темељни текстови у драму 

Љубице Остојић чинећи њен текст мета-метатекстом. У својој је посвети ауторица 

написала: „Алија Исаковић изнио је врло занимљиву претпоставку: Баладу 

Хасанагиница написала је она, Фатима Пинторовић, особно. Будући да ме је ово 

домишљање инспирирало посвећујем ову драму успомени на њега.“ На овај се начин 

драма Љубице Остојић одриче властите аутономије те са низом прототекстова учествује 

у заједничком обликовању значења. У питању је креативан однос према традицији у 

чијем средишту је балада Хасанагиница, а који је у доба постмодерне један од критерија 

књижевне компетенције. Драма Кад усцвате глог, црн трн... гради властити свијет који је 

у односу спрам протосвијета експанзијски јер исписује претхисторију и постхисторију 

баладе. Другим ријечима: „Протосвет бива смештен у нови ко-текст, што мења његову 

првобитну структуру.“ 

Драма Љубице Остојић први је текст о Хасанагиници и њеној несретној судбини у којем 

је она сама, жена, Фатима, добила право на језик и властити исказ. Драма је написана из 

женског угла, а протагонисткиње су двије Фатиме: Прва је она која је у времену 

садашњем мртва и присутна као дух, а Фатима Друга је протагонисткиња догађаја у 

двору Пинторовић-бега и Хасанаге, оживљена као сјећање на себе некадашњу. Уз двије 

Фатиме се као ликови у драми појављују још и Мајка, Свекрва и Нена, која не постоји ни у 

балади ни у Исаковићевој драми. И све оне су немоћне пред одлукама два мушкарца, 

брата и мужа. Фатима Прва је на на сцени тијелом присутна, али духом одсутна. А, опет, 

не може бити физички присутна јер је у овоме свијету само њена душа: „Она није од 

овога свијета, а заправо је најреалнија. Не припада нити једном добу ни раздобљу. 

Једноставно, ванвремена је. Слободна од гена и времена...“ Фатима прича своју животну 

причу поигравајући се непрекидно „пул-дуваком“ (невјестинским велом) који је, 

заправо, означио три кључна догађаја њеног живота: удају за Хасанагу, сватовску 

колону која је води имотском кадији, те њену смрт поред дјетета у колијевци. 

Невјестински вео послужио је на крају за умотавање Фатиминог тијела као ћефин, 

симболички уоквирујући њен живот. Поред вела, други кључни предмет присутан на 

сцени јесте кутијица са Нениним накитом који Фатима добива у наслијеђе. Г. Башлар о 

таквој кутији каже: „Ако се у кутији налази накит и драго камење, онда је то прошлост, 

дуга прошлост, која продире кроз генерације које ће песник опевати. Камење ће свакако 

говорити о љубави. Али и о моћи, и о судбини. [...] Ту су кондензовани прошлост, 

садашњост и будућност. Према томе, кутија представља памћење незапамћеног.“ 

Коначно, трећи важан предмет на сцени је колијевка чије је значење Остојићева 

протумачила у предговору као симбол мајчине утробе повезане са сигурношћу и 

срећом. 

Љубица Остојић је у предговору за драму појаснила и генезу њеног наслова као и 

амбијент одвијања радње. Наиме, камен, крш, глас цврчка и мирис расцвјеталог глога 

такођер су свој извор имали у тексту Алије Исаковића: „Тај крај је јако пуст и каменит, 

скоро једино што се види су камене шкрапе, процвјетала драча, трње и глог, млада 

кошћела, купине, змије, јаребице и цврчци. У близини се налазе три бунара с којих је 

Хасанагиница захваћала воду, а из средњег бунара је ижђикљао храст.“ Крш и трње 

симболички су амбијент Фатиминог живота на који није имала право. Тек у смрти она је 

слободна и само своја. Простор у којем се драма одвија обиљежен је емотивно и 

семантички, али не и функционално. То јесте и физички простор, али је, прије свега, 

доживљени простор који засигурно није башларовски „срећни простор“. Амбијент у 

којем Фатима живи након удаје изгледа овако: „Кула Хасанова на осами. Крш. Камен. 

Шкрапе. Змије. Цврчци по цијеле дане и зрикавци ноћу. Драча, глог, купина, црн трн.“ 

Као свеприсутни мотив глог се јавља на свим кључним мјестима у драми: на самом 

почетку драме када Фатима Прва започиње своју причу о повратку: „Слободна сам... 

Ипак, нешто ме овамо привуче... кад усцвату глогови... црн трн... кад се бијелим 

цвјетовима оспу... замиришу слатко и горко... до боли, кад би душу могло нешто 

бољети... И сјетим се, да!“; када Фатима прича о свом стиду због којег није отишла обићи 

рањеног мужа, Нена јој каже: „Цвит од глога се за страх узима. Пијеш чај, и ко руком 

однесено.“; када Фатима у родитељској кући и пред нову удају мисли о дјеци, сјећа се 

како им је пјевала против урока: „Туј не мореш да будеш, / туј је трновито, / туј је 

глоговито...“ ; и на самоме крају драме: „Слободна од имена, времена, бремена... Ондје 

сам гдје као душа желим бити... Ипак, овдје ме нешто привуче кад се глог и црн трн оспу 

бијелим цвастима...“ Посматрамо ли опозицију унутра/вани, очигледно је да је Фатимин 

сигурни простор унутрашњи. У родној кући су Мајка и Нена, у Хасанагиној су Свекрва и 

дјеца. Фатима одбија ићи вани због стида, а кад се унутарњи простори куће помјере у 

област ишчашеног – Хасанага је тјера из своје куле, а брат из родне куће – она умире 

вани. У непријатељском простору отвореног гдје цвјета 

глог, црн трн. 

Прве сцене драме збивају се у Пинторовића кули у 

вријеме Фатиминог дјевојаштва, среће поред Нене и 

дјевојачких снова. Родна кућа је мјесто сигурности. А 

онда слиједи удаја: „И јест ме стрефило. Само од себе, ко 

што је и нена рекла. Преконоћ. Веле, просили ме многи у 

мојих. А они ме, ето дали, за Хасан-агу Араповића. Што 

баш за њега, не знам. Мене нико о том није пито. Сад 

многи по бијелом свијету, знаду моју причу. На многим је 

језицима читају и памте. Баладу о мени. Моју. Сјећам се 

овог, ко да је сад било.“ У овом дијелу драме гласови из 

offa говоре познате фразе намијењене дјевојкама пред 

удају: претрпи, шути, женско си, и слично, а касније 

комплетна балада бива изговорена из offa и у складу са 

догађајима на сцени. Дијалошко комуницирање са 

предтекстом у постмодерни се може тумачити и овако: 

Прикази
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Љубица Остојић

Кад усцвате глог, црн трн...
БЗК Препород, Сарајево, 2017.

Фатима, невјеста од боли

Драма Љубице Остојић Кад усцвате глог, црн трн... је, заједно са драмом Златка Топчића 

Крокодил Лакосте, освојила прво мјесто на „Препородовом“ конкурсу „Алија Исаковић“ 

за 2010. годину. Но, Алија Исаковић у случају овог текста није битан само као књижевник 

чије име награда носи већ и као аутор драме Хасанагиница са којом награђена драма 

води директан интертекстуални разговор. Балада Хасанагиница послужила је као 

прототекст за истоимену Исаковићеву драму, а онда и балада и драма, заједно са 

Исаковићевим истраживањем Хасанагинице, улазе као темељни текстови у драму 

Љубице Остојић чинећи њен текст мета-метатекстом. У својој је посвети ауторица 

написала: „Алија Исаковић изнио је врло занимљиву претпоставку: Баладу 

Хасанагиница написала је она, Фатима Пинторовић, особно. Будући да ме је ово 

домишљање инспирирало посвећујем ову драму успомени на њега.“ На овај се начин 

драма Љубице Остојић одриче властите аутономије те са низом прототекстова учествује 

у заједничком обликовању значења. У питању је креативан однос према традицији у 

чијем средишту је балада Хасанагиница, а који је у доба постмодерне један од критерија 

књижевне компетенције. Драма Кад усцвате глог, црн трн... гради властити свијет који је 

у односу спрам протосвијета експанзијски јер исписује претхисторију и постхисторију 

баладе. Другим ријечима: „Протосвет бива смештен у нови ко-текст, што мења његову 

првобитну структуру.“ 

Драма Љубице Остојић први је текст о Хасанагиници и њеној несретној судбини у којем 

је она сама, жена, Фатима, добила право на језик и властити исказ. Драма је написана из 

женског угла, а протагонисткиње су двије Фатиме: Прва је она која је у времену 

садашњем мртва и присутна као дух, а Фатима Друга је протагонисткиња догађаја у 

двору Пинторовић-бега и Хасанаге, оживљена као сјећање на себе некадашњу. Уз двије 

Фатиме се као ликови у драми појављују још и Мајка, Свекрва и Нена, која не постоји ни у 

балади ни у Исаковићевој драми. И све оне су немоћне пред одлукама два мушкарца, 

брата и мужа. Фатима Прва је на на сцени тијелом присутна, али духом одсутна. А, опет, 

не може бити физички присутна јер је у овоме свијету само њена душа: „Она није од 

овога свијета, а заправо је најреалнија. Не припада нити једном добу ни раздобљу. 

Једноставно, ванвремена је. Слободна од гена и времена...“ Фатима прича своју животну 

причу поигравајући се непрекидно „пул-дуваком“ (невјестинским велом) који је, 

заправо, означио три кључна догађаја њеног живота: удају за Хасанагу, сватовску 

колону која је води имотском кадији, те њену смрт поред дјетета у колијевци. 

Невјестински вео послужио је на крају за умотавање Фатиминог тијела као ћефин, 

симболички уоквирујући њен живот. Поред вела, други кључни предмет присутан на 

сцени јесте кутијица са Нениним накитом који Фатима добива у наслијеђе. Г. Башлар о 

таквој кутији каже: „Ако се у кутији налази накит и драго камење, онда је то прошлост, 

дуга прошлост, која продире кроз генерације које ће песник опевати. Камење ће свакако 

говорити о љубави. Али и о моћи, и о судбини. [...] Ту су кондензовани прошлост, 

садашњост и будућност. Према томе, кутија представља памћење незапамћеног.“ 

Коначно, трећи важан предмет на сцени је колијевка чије је значење Остојићева 

протумачила у предговору као симбол мајчине утробе повезане са сигурношћу и 

срећом. 

Љубица Остојић је у предговору за драму појаснила и генезу њеног наслова као и 

амбијент одвијања радње. Наиме, камен, крш, глас цврчка и мирис расцвјеталог глога 

такођер су свој извор имали у тексту Алије Исаковића: „Тај крај је јако пуст и каменит, 

скоро једино што се види су камене шкрапе, процвјетала драча, трње и глог, млада 

кошћела, купине, змије, јаребице и цврчци. У близини се налазе три бунара с којих је 

Хасанагиница захваћала воду, а из средњег бунара је ижђикљао храст.“ Крш и трње 

симболички су амбијент Фатиминог живота на који није имала право. Тек у смрти она је 

слободна и само своја. Простор у којем се драма одвија обиљежен је емотивно и 

семантички, али не и функционално. То јесте и физички простор, али је, прије свега, 

доживљени простор који засигурно није башларовски „срећни простор“. Амбијент у 

којем Фатима живи након удаје изгледа овако: „Кула Хасанова на осами. Крш. Камен. 

Шкрапе. Змије. Цврчци по цијеле дане и зрикавци ноћу. Драча, глог, купина, црн трн.“ 

Као свеприсутни мотив глог се јавља на свим кључним мјестима у драми: на самом 

почетку драме када Фатима Прва започиње своју причу о повратку: „Слободна сам... 

Ипак, нешто ме овамо привуче... кад усцвату глогови... црн трн... кад се бијелим 

цвјетовима оспу... замиришу слатко и горко... до боли, кад би душу могло нешто 

бољети... И сјетим се, да!“; када Фатима прича о свом стиду због којег није отишла обићи 

рањеног мужа, Нена јој каже: „Цвит од глога се за страх узима. Пијеш чај, и ко руком 

однесено.“; када Фатима у родитељској кући и пред нову удају мисли о дјеци, сјећа се 

како им је пјевала против урока: „Туј не мореш да будеш, / туј је трновито, / туј је 

глоговито...“ ; и на самоме крају драме: „Слободна од имена, времена, бремена... Ондје 

сам гдје као душа желим бити... Ипак, овдје ме нешто привуче кад се глог и црн трн оспу 

бијелим цвастима...“ Посматрамо ли опозицију унутра/вани, очигледно је да је Фатимин 

сигурни простор унутрашњи. У родној кући су Мајка и Нена, у Хасанагиној су Свекрва и 

дјеца. Фатима одбија ићи вани због стида, а кад се унутарњи простори куће помјере у 

област ишчашеног – Хасанага је тјера из своје куле, а брат из родне куће – она умире 

вани. У непријатељском простору отвореног гдје цвјета 

глог, црн трн. 

Прве сцене драме збивају се у Пинторовића кули у 

вријеме Фатиминог дјевојаштва, среће поред Нене и 

дјевојачких снова. Родна кућа је мјесто сигурности. А 

онда слиједи удаја: „И јест ме стрефило. Само од себе, ко 

што је и нена рекла. Преконоћ. Веле, просили ме многи у 

мојих. А они ме, ето дали, за Хасан-агу Араповића. Што 

баш за њега, не знам. Мене нико о том није пито. Сад 

многи по бијелом свијету, знаду моју причу. На многим је 

језицима читају и памте. Баладу о мени. Моју. Сјећам се 

овог, ко да је сад било.“ У овом дијелу драме гласови из 

offa говоре познате фразе намијењене дјевојкама пред 

удају: претрпи, шути, женско си, и слично, а касније 

комплетна балада бива изговорена из offa и у складу са 

догађајима на сцени. Дијалошко комуницирање са 

предтекстом у постмодерни се може тумачити и овако: 

Прикази
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„[...] тај се однос тек онда сматра интертекстуалним када значењско-обликовни процеси 

неког дјела маркирано (или у било којем другом препознатљивом облику) надилазе 

границе властитога сустава и тиме свраћају читатељеву позорност на релације текста и 

предтекста (предтекстова).“ Експлицитно помињање баладе као текста и Фатиме као 

ауторице још је један у низу интертекстуалних и цитатних поигравања Љубице Остојић 

са прототекстом, односно, цитатност је у служби метадискурса. У драми налазимо и 

цитирање баладе унутар реплика: „ФАТИМА ПРВА: Јах... Да врат ломи кули низ пенџере... 

Брзо сам ја упознала сваки кутак те куле што ми је требала дом бити, па и била је. Кулу 

Хасан-агину, ено је још у рушевинама, не да се... Али Хасана-кулу, никад не упознах. 

Никад.“ Балада је присутна и асоцијативно: „Сад сам слободна... као вјетар, облаци, 

лабудови...“ , а на самом крају текст драме асоцијативно призива Алију Исаковића уз 

поновно истицање Фатиминог ауторства: „Један је писац говорио како сам, можебит, 

сама ову баладу написала. Од своје боли. Можда и јесам... Ко би други? [...] Јесам ли? 

Можебит. И нека сам. Она и сад живи, кад су сви у њој поменути, одавно прах, и у заборав 

потонули мимо ове баладе...“ Фатимино аутореференцијално освртање на ауторство је 

стилогено и дио иманентне структуре драмског текста. Присутно је до самога краја 

драме и указује на важност женског гласа како у причи о властитом животу, тако и у 

култури опћенито. За разлику од Исаковићеве драме у којој се сукоб темељи на 

различитој сталешкој припадности протагониста и на мотиву зле свекрве, темељни 

сукоб у драми Љубице Остојић почива на мотиву писма и писања, односно вјечно 

присутном мотиву сукоба између сабље и пера. Сабље и онога што је сабљом освајано 

већ одавно нема, а Фатимин говор умјетнички уобличен у баладу траје до у бескрај. 

До сада се појавило много умјетничких облика (драма, роман, опера) који на различите 

начине укључују баладу Хасанагиница у свој текст, но тек у драми једне ауторице 

Хасанагиница се као ауторица издиже изнад своје женске судбине и трагичног 

завршетка. Фатима умире под притиском културног кода који припада мушкарцу, но 

њена жеља за самопотврђивањем реализира се у ауторству баладног текста. На питање 

зашто њена балада још увијек живи, Фатима одговара: „Не знам. Некако... све се на овом 

свијету измијенило, а и није... Ријетко да женско данас добије и остатке праненина 

накита у наслијеђе. Али, добива онај стид, муку, страх, љубав према дјеци, увијек исту 

потребу да воли и буде вољена... Ма како се то данас називало, ма како се у најдубље 

дубине себе скривало, то је увијек то... Као и она моја жудња, да се буде своја. И 

слободна...“ Жена, Љубица Остојић, написала је драму чија је протагонисткиња не једна 

него двије Фатиме, своја и именом персонализирана Хасанагиница из истоимене 

баладе. Створила је драму испричану из угла трагичне јунакиње баладе коју је, такођер, 

испјевала жена. Другим ријечима, ако као жене добивамо у насљедство стид, страх и 

љубав Хасанагинице, онда смо у мушком свијету драче и глога коначно избориле право 

на језик и ауторство.

Дијана Хаџизукић

Ева Рас

Темура
Задужбина Петар Кочић, Београд/Бања Лука, 2018.

ЖИВОТ ЈЕ ИПАК, ЛЕП...

Као мото свог најновијег романа необичног наслова Ева Рас је ставила мисао Габријела 

Гарсије Маркеса да живот није само оно што је неко преживио него и све оно чега се 

сјећа и како то сјећање умије да преприча.

Доживљавајући књижевно дјело као истину, сањања и стварања, истину живота са свим 

оним што се догодило или се могло догодити Ева Рас је испричала своју биографију, 

увезала конце догађаја и доживљаја, испреплела нити времена, исткала одломке 

одживљеног и одсањаног, повезала себе са свијетом, породицом, људима, познатим и 

непознатим објашњавајући познато непознатим и непознато познатим.

Главни јунак њених романа је она сама, њено биће, тајна сопства и егзистенције у чијем 

је формирању учествовао несаброј чинилаца. Најприје ту је, наравно, генетски фактор, 

насљедни моменат једне специфичне националне групе, па затим атмосфера у 

породици јеврејског рабина испуњена религиозним духом и поштовањем традиције. 

Ауторка започиње своју животну причу најранијим сјећањем у којем је, заједно са 

сестром близнакињом, дијелила амнионску течност мајчиног утеруса. Али, сестра 

Темура, неостварена, није дочекала тренутак свог рођења. Она је овоземаљски свијет 

напустила и прије него што је закорачила у њега и са својом 

виолином отишла у бесконачно пространство свемира да из те 

непојамне даљине шаље живој сестри тонове своје мелодије 

разумијевања и подршке. Надарена за говор тонова жива 

сестра је бојама сликала мелодије којим ју је Темура обасипала 

својом добротом.

У свим мојим књигама основни мотив је живот који је упркос 

патњама, ратовима, понижењима, тешкоћама ипак лијеп, сви 

смо главни јунаци сопственим животима. Уплићући у своје дјело 

најразличитији тематски материјал она је комбиновала 

наративне поступке: приповиједањем драматизацију, 

есејизацију, увлачила у приповиједно ткање и нити легенде, 

мита, религијских учења, сликала ријечима и бојама, гласом, 

остварајући текстове који на махове попримају чак синкретички 

карактер.

Да би олакшала читаоцу продор у простор своје приче 

списатељица је на много мјеста била и свој властити критичар и 

оцјењивач, указивала на динамична својства свог приповједног 

поступка, њеног романа који није ни интелектуални а ни 
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„[...] тај се однос тек онда сматра интертекстуалним када значењско-обликовни процеси 

неког дјела маркирано (или у било којем другом препознатљивом облику) надилазе 
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предтекста (предтекстова).“ Експлицитно помињање баладе као текста и Фатиме као 

ауторице још је један у низу интертекстуалних и цитатних поигравања Љубице Остојић 
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цитирање баладе унутар реплика: „ФАТИМА ПРВА: Јах... Да врат ломи кули низ пенџере... 

Брзо сам ја упознала сваки кутак те куле што ми је требала дом бити, па и била је. Кулу 

Хасан-агину, ено је још у рушевинама, не да се... Али Хасана-кулу, никад не упознах. 
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драме и указује на важност женског гласа како у причи о властитом животу, тако и у 

култури опћенито. За разлику од Исаковићеве драме у којој се сукоб темељи на 

различитој сталешкој припадности протагониста и на мотиву зле свекрве, темељни 

сукоб у драми Љубице Остојић почива на мотиву писма и писања, односно вјечно 

присутном мотиву сукоба између сабље и пера. Сабље и онога што је сабљом освајано 

већ одавно нема, а Фатимин говор умјетнички уобличен у баладу траје до у бескрај. 

До сада се појавило много умјетничких облика (драма, роман, опера) који на различите 

начине укључују баладу Хасанагиница у свој текст, но тек у драми једне ауторице 

Хасанагиница се као ауторица издиже изнад своје женске судбине и трагичног 

завршетка. Фатима умире под притиском културног кода који припада мушкарцу, но 
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насљедни моменат једне специфичне националне групе, па затим атмосфера у 

породици јеврејског рабина испуњена религиозним духом и поштовањем традиције. 

Ауторка започиње своју животну причу најранијим сјећањем у којем је, заједно са 

сестром близнакињом, дијелила амнионску течност мајчиног утеруса. Али, сестра 

Темура, неостварена, није дочекала тренутак свог рођења. Она је овоземаљски свијет 
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ангажовани, већ посједује једну нову, сасвим индивидуалну физиономију, црту 

стваралачке посебности обиљежене обличким богатством и садржајним 

непредвидљивостима. 

Умјетност је за Еву Рас начин да се свијет учини бољим. Она је опште добро и не може 

имати никакав идеолошки предзнак. Толерантна разложна умјетница умије да се 

истински разгњеви на друштвену неправду и да из свог лука одапне мноштво убитачних 

(домановићевских) стријела на друштвене негативизме. (Култура не трпи никаква 

идеолошка бојења, она припада свима без обзира које је идеолошке структуре 

подржавају.)

Темура је оригинално, снажно умјетничко дјело у којем се преплићу реално и иреално, 

умно и заумно, психичко, социјално, религијско и филозофско, садашње и прошло, јер 

ништа што је прошло није нестало, оно траје у сјећању. Све је то зачињено 

једноставношћу и лакоћом приповиједања која читаоца испуњава задовољством своје 

садржајне и естетске сугестије.

На списатељичино формирање утицао је, дакле, низ фактора етнопсихолошке и 

етнофилозофске природе, па затим социјална и географска средина, бескрајна равница 

и менталитет њених људи, језик као друга домовина њеног људског припадништва, и 

као што је Шандор Петефи благо свог поетског талента поклонио језиком мађарској 

култури, тако је и умјетница, прихватајући српски као језик свог умјетничког 

изражавања и глумачког остваривања, уградила себе у подамент српске културе.

Иначе, Ева је донијела са собом обиље креативне енергије и изражајних талената: она је 

глумица и сликарка, списатељица. Њен главни задатак је да исприча истину о животу, 

оном што је доживјела и запазила и оном што је могла да доживи. Сјећања продужавају 

њен живот, дају му пуноћу и снагу, људски га обогаћују, откривају смјероказе хода кроз 

досуђено животно вријеме. Књижевница говори о себи, а друга главна улога припада 

мужу, талентованом сликару, па затим кћерки која је умрла у двадесет четвртој години. 

Па иако је у животу сама, она не очајава. Схвата да прошлост никада не умире јер оно 

што је било, постоји у времену.

Ускраћеност породичног окружења, своју бескрајну самоћу надокнађује моћима 

умјетничког изражавања (глумица, сликарка, књижевница), активизмом, дружењем са 

људима, наступима, сусретима, путовањима, којима је жељела да пружи макар зрнце 

доброте у једном суровом свијету.

Мој живот био је испуњен сусретима и дружењима, пише она, дружењем са 

многобројним славним људима, присуствовала сам многим историјским догађајима, 

али конструкцију књиге не може живот сам да сложи, то мора писац.

Никола Вуколић

Никола Страјнић

Еагарско и калиопско
Задужбина Петар Кочић, Београд/Бања Лука, 2017.

ПЈЕСНИШТВО КАО МЕТАНОЈА

Најновија књига огледа Николе Страјнића покреће цијели сплет питања односа 
књижевности и умјетности уопште и стварности, обухватајући једнако тако и цијели свијет 
књижевности, од античке до савремене.

Самим насловом књиге Еагарско и калиопско аутор алудира на Еагара и Калиопу, Орфејеве 
родитеље, човјека и богињу, као симболе онога што нас, као људска бића, с једне стране 
везује за земљу, а са друге уздиже у небеса. Тај моменат из античког свијета Страјнић 
препознаје и у савременом свијету, посебно када је ријеч о човјеку као пјеснику, или као 
умјетнику уопште.

С тим у вези, ауторова теза је, када је ријеч о самом стваралачком чину, да он креће од 
осјетилног опажаја свијета (гр. noeo, опазити), али умјетничко дјело догађа се у уму, као што 
каже и наша ријеч умјетност. А то значи да оно не настаје тек из непосредног осјетилног, већ 
из умног опажаја свијета, с оне стране сенсуса, из мета опажаја, што се на грчком именује 
ријечју metanoia. Пјесништво је метаноја, не у оном религиозном, у ком се та ријеч најчешће 
користи, већ у овом поетичком смислу.

Када је ријеч о томе, веома је значајна и Страјнићева интерпретација старог грчког појма за 
стварање, poiesis. Наиме, једно од древних значења тог појма гласи „посинење“. Тако, дакле, 
умјетник који „слика“ свијет око себе, не чини то на тај начин што га напросто „копира“, него 
га утискује у сопствено биће, чинећи га потпуно својим, и тек из тога његовог „свога“ свијета 
настаје дјело.

О томе је и експлиците ријеч у огледу Хорацијево посинење Августа, као и на други начин у 
неким другим огледима. А други огледи односе се и на пјеснике као што су П. П. Његош, Б. 
Радичевић, Ј. Јовановић Змај, Л. Костић, М. Настасијевић, Б. Миљковић и др.

Страјнићеви огледи у књизи Еагарско и калиопско настајали су посљедњих десетак година, 
били су читани на разним скуповима и објављивани у периодици. Отуда је и њихова 
тематика веома разнолика и креће се од поезије и брзине, књижевности и моћи, спектакла у 
књижевности, авангардне проблематике умјетности, поезије и рата, поезије и свјетлости до 
поезије и баналности.

Оно што је већ давне 1984. године рекао о Николи Страјнићу Јуре Каштелан, да је „строг и 
тежак мислилац“, једнако може да се односи и на ову књигу огледа. 

Страјнићева строгост долази из његове свијести о одговорности коју придаје свакој 
написаној ријечи, а његова тежина од његовога понирања и у најдубље дубине дјела и 
проблема којима се бави.

При томе треба имати на уму да Страјнић брине, прије свега, о квалитету закључака, а не о 
квантитету цитата. Он је, надасве, упућен на саме изворе онога о чему пише, као и на изворе 
креативног мишљења које, с једне стране, види у грчкој, посебно предсократовској 
филозофији, а с друге у теоријским и филозофским стремљењима савременог свијета.

Такође, Страјнићева мисао утемељена је у досезима како античког, тако и модернога 
пјесништва: Архилох, Мимнермо, Сапфа, Кар, Катул, Хорације, Овидије; Хелдерлин, Новалис, 
Бодлер, Рембо, Лотреамон, Рилке, Шар и др.

Књига Еагарско и калиопско писана је руком која је иза себе оставила већ четрдесетак дјела 
бриљантне есејистике и поезије и која свједочи о једном несвакидашњем духу њеног аутора, 
познатог универзитетског професора и књижевника Николе Страјнића.
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ангажовани, већ посједује једну нову, сасвим индивидуалну физиономију, црту 

стваралачке посебности обиљежене обличким богатством и садржајним 

непредвидљивостима. 

Умјетност је за Еву Рас начин да се свијет учини бољим. Она је опште добро и не може 

имати никакав идеолошки предзнак. Толерантна разложна умјетница умије да се 

истински разгњеви на друштвену неправду и да из свог лука одапне мноштво убитачних 

(домановићевских) стријела на друштвене негативизме. (Култура не трпи никаква 

идеолошка бојења, она припада свима без обзира које је идеолошке структуре 

подржавају.)

Темура је оригинално, снажно умјетничко дјело у којем се преплићу реално и иреално, 

умно и заумно, психичко, социјално, религијско и филозофско, садашње и прошло, јер 

ништа што је прошло није нестало, оно траје у сјећању. Све је то зачињено 

једноставношћу и лакоћом приповиједања која читаоца испуњава задовољством своје 

садржајне и естетске сугестије.

На списатељичино формирање утицао је, дакле, низ фактора етнопсихолошке и 

етнофилозофске природе, па затим социјална и географска средина, бескрајна равница 

и менталитет њених људи, језик као друга домовина њеног људског припадништва, и 

као што је Шандор Петефи благо свог поетског талента поклонио језиком мађарској 

култури, тако је и умјетница, прихватајући српски као језик свог умјетничког 

изражавања и глумачког остваривања, уградила себе у подамент српске културе.

Иначе, Ева је донијела са собом обиље креативне енергије и изражајних талената: она је 

глумица и сликарка, списатељица. Њен главни задатак је да исприча истину о животу, 

оном што је доживјела и запазила и оном што је могла да доживи. Сјећања продужавају 

њен живот, дају му пуноћу и снагу, људски га обогаћују, откривају смјероказе хода кроз 

досуђено животно вријеме. Књижевница говори о себи, а друга главна улога припада 

мужу, талентованом сликару, па затим кћерки која је умрла у двадесет четвртој години. 

Па иако је у животу сама, она не очајава. Схвата да прошлост никада не умире јер оно 

што је било, постоји у времену.

Ускраћеност породичног окружења, своју бескрајну самоћу надокнађује моћима 

умјетничког изражавања (глумица, сликарка, књижевница), активизмом, дружењем са 

људима, наступима, сусретима, путовањима, којима је жељела да пружи макар зрнце 

доброте у једном суровом свијету.

Мој живот био је испуњен сусретима и дружењима, пише она, дружењем са 

многобројним славним људима, присуствовала сам многим историјским догађајима, 

али конструкцију књиге не може живот сам да сложи, то мора писац.

Никола Вуколић

Никола Страјнић

Еагарско и калиопско
Задужбина Петар Кочић, Београд/Бања Лука, 2017.
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настаје дјело.

О томе је и експлиците ријеч у огледу Хорацијево посинење Августа, као и на други начин у 
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написаној ријечи, а његова тежина од његовога понирања и у најдубље дубине дјела и 
проблема којима се бави.

При томе треба имати на уму да Страјнић брине, прије свега, о квалитету закључака, а не о 
квантитету цитата. Он је, надасве, упућен на саме изворе онога о чему пише, као и на изворе 
креативног мишљења које, с једне стране, види у грчкој, посебно предсократовској 
филозофији, а с друге у теоријским и филозофским стремљењима савременог свијета.

Такође, Страјнићева мисао утемељена је у досезима како античког, тако и модернога 
пјесништва: Архилох, Мимнермо, Сапфа, Кар, Катул, Хорације, Овидије; Хелдерлин, Новалис, 
Бодлер, Рембо, Лотреамон, Рилке, Шар и др.
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Љуљзим Тафа

Вражји посао
превео: Исмет Марковић Плавник

Крваве загонетке Љуљзима Тафе

� У своме предавању 1982. године, у поводу додјеле Нобелове награде, Габриел 

Гарсија Маркуес дотакнуо је свевремену проблематику односа умјетности и стварнога 

свијета, упозоривши да није он тај који ствара властиту књижевност – његову је прозу 

(за)писала чудовишна стварност, коју није требало надограђивати маштом или 

надопуњавати детаљима, требало ју је, наиме, само језично уобличити. „То је стварност 

која није папирната, него живи с нама и одређује сваки трен наших небројених 

свакодневних смрти, стварност која представља извор непресушног стваралаштва, 

врутак чемера и љепоте“, истиче Маркес. 

� Оставши на трагу Маркесове прозе, промишљања о семиотичким загонеткама 

поезије Љуљзима Тафе било би прилично започети овако:

� Много година касније, пред вражјим послом писања својих стихова, Љуљзим Тафа 

зацијело се сјетио оних крвавих косовских година када је животу пала цијена, а смрти је 

било у изобиљу. 

� Кроз стиховну инсценацију властите чудовишне стварности у којој се 

егзистенција свела на, служећи се очајничком мантром Тафина лирскога субјекта, крух 

за вечерас, барут за сутра, Вражји посао је, у цијелој својој комплексности и 

универзалности, драмапјесма и косовскога рата и сваког другог рата у повијести, 

критика његова бесмисла на којег Тафа понајбоље упућује стиховима, индикативно и 

иронично, скупљенима под наслов „Извјештај са Косова 99“: Овдје се не укидају права / 

И слободе човјека / Овдје се само скидају главе. 

� Управо је неподношљиви бесмисао свакодневнога продуцирања смрти, којега 

Тафа опсесивно и бруталном страственошћу стиховно моделира, задао пјесников 

препознатљиви аутентични modus operandi: иронију. Тафа иронију обилато користи 

понајприје у обликовању израза; она му, уосталом, омогућава да испољи властито 

разумијевање поезије као економичне форме која у неколико ријечи може сажети 

трагедију једнога периода. Стога Тафа иронијом згушњава свој израз, своди га на 

пословичну лапидарност, схваћајући да га, избјегавајући претјеране дескрипције и 

експликативност, истодобно лишава и патетике. Посљедично, тако патоса ослобођени 

стихови проговорају неком властитом унутарњом драмом и кроз сажетост успијевају 

успоставити свој специфичан ритам. 

� Тафина поезија, парадоксално, афирмира, одбија и на одређени начин 

надопуњује Адорнову тезу о немогућности писања поезије након Аушвица. Вражји 

посао одражава идеју да је auschwitz постао опћа именица за свако крвопролиће и да је 

не само могуће, него и потребно о тому писати, однос користити књижевност као 

својеврсни терапијски обрачун с прошлошћу. Тафа, међутим, свога лирског субјекта не 

шаље у наивну пустоловину самоисцјељења кроз реминисценцију, него га најприје 

разоружава, дехероизира, брутално излаже присјећањима како би га тек онда 

активирао. Ради се, дакле, (и) о ангажираноме пјесништву, много комплекснијем и 

вишеслојнијем него што је то дао наслутити Абдулах Сидран у својој рецензији, 

симплифицирано и посредно упућујући да се Тафа напросто одазвао налогу властите 

епохе, узео перо у руке и забиљежио своје искуство. Тафа је, наиме, учинио много више 

од тога: ослушкујући и умјетнички пулс своје епохе, постмодернога времена, 

обиљеженог големим неповјерењем према било којем облику задатости и 

пропитивањем минулога, он своје пјесничко ја наоружава иронијом и борбеном 

горчином, нудећи сасвим другу перспективу повијесно заданих и увјетованих 

догађања. Пјесник књижевност користи као властити процес освјештавања идеје о тому 

да се оно што је било не може исправити, али се може (по)тражити и (из)наћи нови однос 

према томе. У изразу филозофски оштар, готово искључив, бескомпромисан, Тафа 

иронију и сарказам користи као критичко оружје, блиско се саживјевши са ставом 

босанскохерцеговачкога књижевника Џевада Карахасана који напомиње да „књига 

нема моћ, али има снагу – она не влада, али обликује.“ Тако је и Тафа далеко од онога што 

увријежено разумијевање синтагме „борац пером“ сугерира: луцидно бирајући 

изражајна средства, указује на то да као пјесник одбија бити трансмисивним органом 

властитога трагичног искуства, односно упућује на умјетнички потенцијал активнога 

ангажмана путем промјене перспективе. 

� Узевши то у обзир, постаје јасно с колико заправо слојева Тафина поезија 

располаже и колико је семиотички узбудљива: она је у сталноме модусу пропитивања, 

па и од читатеља захтијева исто. Другим ријечима, чак ни оно што се чини као љубавна 

поезија, није (нужно) (само) љубавна поезија. Сидран, примјерице, у циклусу 

симптоматичнога наслова „Качаци“, у лику Ајкуне, препознаје романсирани простор 

„интиме, носталгије, љубавне чежње, далеко од сваке колективне осјећајности“; но 

загребе ли се мало по етимологији саме ријечи „Ајкуна“, цијели циклус добива сасвим 

друге значењске конотације: од језика до језика, подразумијева „мајку“, „велику мајку“, 

„прамајку“, „божицу“, „духа...“ Даљње би разграњавање могло упутити и на домовину, 

домају, дом, топлину, сигурност, чежњу, вапај за било каквим (макар и апстрактним, 

духовним) уточиштем у болестима постојећег каоса, па би празнина која левитира над 

стиховима „Ти ме више немаш / Нити ја тебе имам“ попримила сасвим другу 

димензију, која, за разлику од Сидранова тумачења, итекако укључује осјећајност 

једнога колектива. Не кореспондира ли Тафина Ајкуна с Маркесовом Урсулом, која је 

много више од лика: она у себи носи тежину цијелога 

спектра знакова и увијек наводи на даљње интерпретације 

– она је и снага, и туга, и пророчанство, и пролазност, и 

страх, и жилиште стогодишње генерације. Каква би се, 

надаље, значења могла разиграти, примјерице, не 

испустивши из пажње битну чињеницу да у једној те истој 

пјесми Тафа именицу „Бог“ пише и малим и великим 

словом? „Били су убице најхуманије / Слава им / убијали 

су без разлике / Мушкарце / Жене / Дјецу... / Убијали и 

пјевали, / о боже! / Бог им је помагао. / У Богу су / убили / 

Бога.“ Јасно је колико се парадоксалности имплицира кроз 

зазив бога оних који су „убијали и пјевали“ и какве све сумње 

и критике Тафа тиме отвара...

� Како се, дакле, већ открива да Тафина поезија није 

стабилна и искључива по своме тематском опредјељењу, 

колико год се чинило супротно, кључ њезина разумијевања 
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Љуљзим Тафа

Вражји посао
превео: Исмет Марковић Плавник

Крваве загонетке Љуљзима Тафе

� У своме предавању 1982. године, у поводу додјеле Нобелове награде, Габриел 

Гарсија Маркуес дотакнуо је свевремену проблематику односа умјетности и стварнога 

свијета, упозоривши да није он тај који ствара властиту књижевност – његову је прозу 

(за)писала чудовишна стварност, коју није требало надограђивати маштом или 

надопуњавати детаљима, требало ју је, наиме, само језично уобличити. „То је стварност 

која није папирната, него живи с нама и одређује сваки трен наших небројених 

свакодневних смрти, стварност која представља извор непресушног стваралаштва, 

врутак чемера и љепоте“, истиче Маркес. 

� Оставши на трагу Маркесове прозе, промишљања о семиотичким загонеткама 

поезије Љуљзима Тафе било би прилично започети овако:

� Много година касније, пред вражјим послом писања својих стихова, Љуљзим Тафа 

зацијело се сјетио оних крвавих косовских година када је животу пала цијена, а смрти је 

било у изобиљу. 

� Кроз стиховну инсценацију властите чудовишне стварности у којој се 

егзистенција свела на, служећи се очајничком мантром Тафина лирскога субјекта, крух 

за вечерас, барут за сутра, Вражји посао је, у цијелој својој комплексности и 

универзалности, драмапјесма и косовскога рата и сваког другог рата у повијести, 

критика његова бесмисла на којег Тафа понајбоље упућује стиховима, индикативно и 

иронично, скупљенима под наслов „Извјештај са Косова 99“: Овдје се не укидају права / 

И слободе човјека / Овдје се само скидају главе. 

� Управо је неподношљиви бесмисао свакодневнога продуцирања смрти, којега 

Тафа опсесивно и бруталном страственошћу стиховно моделира, задао пјесников 

препознатљиви аутентични modus operandi: иронију. Тафа иронију обилато користи 

понајприје у обликовању израза; она му, уосталом, омогућава да испољи властито 

разумијевање поезије као економичне форме која у неколико ријечи може сажети 

трагедију једнога периода. Стога Тафа иронијом згушњава свој израз, своди га на 

пословичну лапидарност, схваћајући да га, избјегавајући претјеране дескрипције и 

експликативност, истодобно лишава и патетике. Посљедично, тако патоса ослобођени 

стихови проговорају неком властитом унутарњом драмом и кроз сажетост успијевају 

успоставити свој специфичан ритам. 

� Тафина поезија, парадоксално, афирмира, одбија и на одређени начин 

надопуњује Адорнову тезу о немогућности писања поезије након Аушвица. Вражји 

посао одражава идеју да је auschwitz постао опћа именица за свако крвопролиће и да је 

не само могуће, него и потребно о тому писати, однос користити књижевност као 

својеврсни терапијски обрачун с прошлошћу. Тафа, међутим, свога лирског субјекта не 

шаље у наивну пустоловину самоисцјељења кроз реминисценцију, него га најприје 

разоружава, дехероизира, брутално излаже присјећањима како би га тек онда 

активирао. Ради се, дакле, (и) о ангажираноме пјесништву, много комплекснијем и 

вишеслојнијем него што је то дао наслутити Абдулах Сидран у својој рецензији, 

симплифицирано и посредно упућујући да се Тафа напросто одазвао налогу властите 

епохе, узео перо у руке и забиљежио своје искуство. Тафа је, наиме, учинио много више 

од тога: ослушкујући и умјетнички пулс своје епохе, постмодернога времена, 

обиљеженог големим неповјерењем према било којем облику задатости и 

пропитивањем минулога, он своје пјесничко ја наоружава иронијом и борбеном 

горчином, нудећи сасвим другу перспективу повијесно заданих и увјетованих 

догађања. Пјесник књижевност користи као властити процес освјештавања идеје о тому 

да се оно што је било не може исправити, али се може (по)тражити и (из)наћи нови однос 

према томе. У изразу филозофски оштар, готово искључив, бескомпромисан, Тафа 

иронију и сарказам користи као критичко оружје, блиско се саживјевши са ставом 

босанскохерцеговачкога књижевника Џевада Карахасана који напомиње да „књига 

нема моћ, али има снагу – она не влада, али обликује.“ Тако је и Тафа далеко од онога што 

увријежено разумијевање синтагме „борац пером“ сугерира: луцидно бирајући 

изражајна средства, указује на то да као пјесник одбија бити трансмисивним органом 

властитога трагичног искуства, односно упућује на умјетнички потенцијал активнога 

ангажмана путем промјене перспективе. 

� Узевши то у обзир, постаје јасно с колико заправо слојева Тафина поезија 

располаже и колико је семиотички узбудљива: она је у сталноме модусу пропитивања, 

па и од читатеља захтијева исто. Другим ријечима, чак ни оно што се чини као љубавна 

поезија, није (нужно) (само) љубавна поезија. Сидран, примјерице, у циклусу 

симптоматичнога наслова „Качаци“, у лику Ајкуне, препознаје романсирани простор 

„интиме, носталгије, љубавне чежње, далеко од сваке колективне осјећајности“; но 

загребе ли се мало по етимологији саме ријечи „Ајкуна“, цијели циклус добива сасвим 

друге значењске конотације: од језика до језика, подразумијева „мајку“, „велику мајку“, 

„прамајку“, „божицу“, „духа...“ Даљње би разграњавање могло упутити и на домовину, 

домају, дом, топлину, сигурност, чежњу, вапај за било каквим (макар и апстрактним, 

духовним) уточиштем у болестима постојећег каоса, па би празнина која левитира над 

стиховима „Ти ме више немаш / Нити ја тебе имам“ попримила сасвим другу 

димензију, која, за разлику од Сидранова тумачења, итекако укључује осјећајност 

једнога колектива. Не кореспондира ли Тафина Ајкуна с Маркесовом Урсулом, која је 

много више од лика: она у себи носи тежину цијелога 

спектра знакова и увијек наводи на даљње интерпретације 

– она је и снага, и туга, и пророчанство, и пролазност, и 

страх, и жилиште стогодишње генерације. Каква би се, 

надаље, значења могла разиграти, примјерице, не 

испустивши из пажње битну чињеницу да у једној те истој 

пјесми Тафа именицу „Бог“ пише и малим и великим 

словом? „Били су убице најхуманије / Слава им / убијали 

су без разлике / Мушкарце / Жене / Дјецу... / Убијали и 

пјевали, / о боже! / Бог им је помагао. / У Богу су / убили / 

Бога.“ Јасно је колико се парадоксалности имплицира кроз 

зазив бога оних који су „убијали и пјевали“ и какве све сумње 

и критике Тафа тиме отвара...

� Како се, дакле, већ открива да Тафина поезија није 

стабилна и искључива по своме тематском опредјељењу, 

колико год се чинило супротно, кључ њезина разумијевања 
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треба, како је дијелом и показано, тражити у начину на који пјесник третира 

(универзалне) феномене и утврдити какав однос према њима ствара. Сама је књига 

подијељена у шест циклуса, за које се не би могло рећи да су устројени по тематскоме 

начелу: узевши у обзир споменуту слојевитост значења, упутније би било установити да 

су они разабрани по некој властитој унутарњој логици која понајприје почива на благим 

промјенама изражајнога модуса („Заспала си на мјесечини“ су интимистичке 

контемплације, „Ужасне пјесме“ устројене су попут минијатурних, пословичних 

солилоквија, у „Качацима“ се пјесме повезују готово наративном нити, „Црне пародије“ 

свој окидач проналазе управо у парадоксу, у циклусу „Сам са собом“ у првоме је плану 

иронизирана горчина,...) Но, оно што над њима свима левитира, без обзира на незнатне 

промјене фокуса или изражајне интервенције, јест егзистенцијална мучнина 

произашла из фобичнога осјећања, готово филозофске спознаје да се, у бруталности и 

бесмислу рата, вријеме врти у круг. Зато архитектоника, композиција ове књиге не 

указује на један смјер, почетак, или крај, не користи циклусе као својеврсне „тематске 

станице“, нема једнога конкретног жаришта јер тиме упућује на безумље, на 

изгубљеност у времену и простору услијед деструкције којој, како се чини, нема ни 

почетка ни краја – уништење је, једноставно, свеприсутно. Овисно о тому колику 

свјесност о кружноме времену Тафа даје своме лирском субјекту, тај исти субјект, из 

пјесме у пјесму, мијења свој став: од паничнога и очајнога, до резигниранога и мирнога, 

од „Не дај боже зла / Устају и наилазе / Не дај боже зла / Ево долазе“ до „Сасвим 

нестат ће / Ниједан гутљај / За смртну уру / Да се нађе.“ У томе аспекту Тафина 

поезија надопуњује Адорна: интензитетом страха Маркесове прамајке Урсуле која се 

„плаши спознаје да вријеме не пролази, него се врти у кругу“, кроз ове се стихове намеће 

питање – је ли могуће након аушвица исправити вријеме и усмјерити људску пролазност 

према нади?

� У неподношљивости временскога круга пјесник стиховно подцртава 

неизвјесност ишчекивања новога облика трагедије („Једино нокти остају нокти / Дан 

сутрашњи доноси нам нешто ново / Јер смо се са старим укрвили“) и зачудност 

самоће која произлази из свјесности да крваве трагедије не погађају само народ као 

колектив, него своје жртве броје у јединкама: једну, и још једну, и још једну, и још 

једну...Такве се импликације особито назиру у циклусу „У нашем одсуству“, посвећеноме 

Тафиним школским пријатељима и пријатељицама, те у „Ужасним пјесмама“, особито 

кроз значењска раслојавања попут: „Свака кап крви / Постат ће пуце / На кошуљама 

и прслуцима / Мојих / Војника и капетана.“ 

� Тафа своје стихове опсесивно натапа мотивима крви, упућујући тако на властито 

искуство безумнога ратног лудила, али и подсјећајући на то како и колико поезија може 

бити универзална, чак и кад своје упориште има у врло конкретноме периоду једне 

трагичне стварности. Тафина је поезија тако детаљна реконструкција те стварности, 

узнемирујућа реминисценција на исту, али истодобно и универзални антиратни 

памфлет. Свака је од његових пјесама једна загонетка крваве епизоде повијести којом 

читатељ, раслојивши је, слаже коцкице повијесно утврђених догађаја. Но, унаточ 

борбености и иронијскоме пркосу Тафина дискурса, над његовим стиховима левитира 

самоћа, једнако тешка, једнако мучна, и заједничка – чак и онима који нису изравно 

уплетени у крваву повијест Тафина колектива, самоћа и чежња које тако снажно 

кореспондирају с Лоркиним вапајем за миром: Кордоба / Далека и сама / (...) Ако и 

знам путе, никад / Нећу стићи у Кордобу.

� Тафин се лирски субјект повремено успијева изолирати од колективног задаха 

смрти, те у мучности самоће појаве које га окружују осликава властитим 

расположењима: чест је пјесников мотив киша, која ће „престати једнога дана“, која 

затире трагове у граду с мирисом крви¸ киша која је и „Божји плач“, једнако 

„страшна и неутјешна“ као Превертова, једнако „тиха и праведна“ као Диздаров дажд. 

Како Тафин лирски субјект губи контролу над властитим присјећањима, тако се то 

исказује кроз устрој самих пјесама: оне бивају лишене свога стиховнога поретка и 

претварају се у исказ струје свијести („Репортажа из светог рата“). 

� За Тафу је писање терапеутски процес и иронијски обрачун са свијетом: за 

читатеља су његови стихови изазов на којег аутор изравно упућује у пјесми симболично 

названој „Епитаф“: „Не настаје залуд / Ниједан стих / Коју болест од муза / Преноси 

лира.“ У најинтимној пјесми збирке, „Сам са собом“, Тафа (не)посредно разоткрива све 

оно што њему Вражји посао представља: исказ особног и колективног искуства рата и 

његових реперкусија, начина на који је рат обликовао пјесников однос према Животу, 

Смрти, Богу и према Себи Самом, али, што је можда најважније, скривена иронија 

задњих стихова осликава Тафин однос према „вражјем послу“ умјетничкога стварања 

уопће: „Тешко / Али мора се. / Ах / Јебеш му матер.“ Кроз његово поетско упозорење 

да се треба чувати „од Живота и од Смрти“, кроз стихове који својим унутарњим 

ритмом апокалиптично најављују посмртне корачнице, неизбјежно подсјећајући на 

Каштеланову поему „Тифусари“ („Смрт до смрти, смрт до смрти, смрт су стопе моје“), 

просијава нада којом Љуљзим Тафа подсјећа на своју вјеру у поезију као у оружје завидне 

снаге: „Прођи слободно / Каже ти Бог / И мелек бијел држи те / За руку.“

Тина Лацо
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треба, како је дијелом и показано, тражити у начину на који пјесник третира 

(универзалне) феномене и утврдити какав однос према њима ствара. Сама је књига 

подијељена у шест циклуса, за које се не би могло рећи да су устројени по тематскоме 

начелу: узевши у обзир споменуту слојевитост значења, упутније би било установити да 

су они разабрани по некој властитој унутарњој логици која понајприје почива на благим 

промјенама изражајнога модуса („Заспала си на мјесечини“ су интимистичке 

контемплације, „Ужасне пјесме“ устројене су попут минијатурних, пословичних 

солилоквија, у „Качацима“ се пјесме повезују готово наративном нити, „Црне пародије“ 

свој окидач проналазе управо у парадоксу, у циклусу „Сам са собом“ у првоме је плану 

иронизирана горчина,...) Но, оно што над њима свима левитира, без обзира на незнатне 

промјене фокуса или изражајне интервенције, јест егзистенцијална мучнина 

произашла из фобичнога осјећања, готово филозофске спознаје да се, у бруталности и 

бесмислу рата, вријеме врти у круг. Зато архитектоника, композиција ове књиге не 

указује на један смјер, почетак, или крај, не користи циклусе као својеврсне „тематске 

станице“, нема једнога конкретног жаришта јер тиме упућује на безумље, на 

изгубљеност у времену и простору услијед деструкције којој, како се чини, нема ни 

почетка ни краја – уништење је, једноставно, свеприсутно. Овисно о тому колику 

свјесност о кружноме времену Тафа даје своме лирском субјекту, тај исти субјект, из 

пјесме у пјесму, мијења свој став: од паничнога и очајнога, до резигниранога и мирнога, 

од „Не дај боже зла / Устају и наилазе / Не дај боже зла / Ево долазе“ до „Сасвим 

нестат ће / Ниједан гутљај / За смртну уру / Да се нађе.“ У томе аспекту Тафина 

поезија надопуњује Адорна: интензитетом страха Маркесове прамајке Урсуле која се 

„плаши спознаје да вријеме не пролази, него се врти у кругу“, кроз ове се стихове намеће 

питање – је ли могуће након аушвица исправити вријеме и усмјерити људску пролазност 

према нади?

� У неподношљивости временскога круга пјесник стиховно подцртава 

неизвјесност ишчекивања новога облика трагедије („Једино нокти остају нокти / Дан 

сутрашњи доноси нам нешто ново / Јер смо се са старим укрвили“) и зачудност 

самоће која произлази из свјесности да крваве трагедије не погађају само народ као 

колектив, него своје жртве броје у јединкама: једну, и још једну, и још једну, и још 

једну...Такве се импликације особито назиру у циклусу „У нашем одсуству“, посвећеноме 

Тафиним школским пријатељима и пријатељицама, те у „Ужасним пјесмама“, особито 

кроз значењска раслојавања попут: „Свака кап крви / Постат ће пуце / На кошуљама 

и прслуцима / Мојих / Војника и капетана.“ 

� Тафа своје стихове опсесивно натапа мотивима крви, упућујући тако на властито 

искуство безумнога ратног лудила, али и подсјећајући на то како и колико поезија може 

бити универзална, чак и кад своје упориште има у врло конкретноме периоду једне 

трагичне стварности. Тафина је поезија тако детаљна реконструкција те стварности, 

узнемирујућа реминисценција на исту, али истодобно и универзални антиратни 

памфлет. Свака је од његових пјесама једна загонетка крваве епизоде повијести којом 

читатељ, раслојивши је, слаже коцкице повијесно утврђених догађаја. Но, унаточ 

борбености и иронијскоме пркосу Тафина дискурса, над његовим стиховима левитира 

самоћа, једнако тешка, једнако мучна, и заједничка – чак и онима који нису изравно 

уплетени у крваву повијест Тафина колектива, самоћа и чежња које тако снажно 

кореспондирају с Лоркиним вапајем за миром: Кордоба / Далека и сама / (...) Ако и 

знам путе, никад / Нећу стићи у Кордобу.

� Тафин се лирски субјект повремено успијева изолирати од колективног задаха 

смрти, те у мучности самоће појаве које га окружују осликава властитим 

расположењима: чест је пјесников мотив киша, која ће „престати једнога дана“, која 

затире трагове у граду с мирисом крви¸ киша која је и „Божји плач“, једнако 

„страшна и неутјешна“ као Превертова, једнако „тиха и праведна“ као Диздаров дажд. 

Како Тафин лирски субјект губи контролу над властитим присјећањима, тако се то 

исказује кроз устрој самих пјесама: оне бивају лишене свога стиховнога поретка и 

претварају се у исказ струје свијести („Репортажа из светог рата“). 

� За Тафу је писање терапеутски процес и иронијски обрачун са свијетом: за 

читатеља су његови стихови изазов на којег аутор изравно упућује у пјесми симболично 

названој „Епитаф“: „Не настаје залуд / Ниједан стих / Коју болест од муза / Преноси 

лира.“ У најинтимној пјесми збирке, „Сам са собом“, Тафа (не)посредно разоткрива све 

оно што њему Вражји посао представља: исказ особног и колективног искуства рата и 

његових реперкусија, начина на који је рат обликовао пјесников однос према Животу, 

Смрти, Богу и према Себи Самом, али, што је можда најважније, скривена иронија 

задњих стихова осликава Тафин однос према „вражјем послу“ умјетничкога стварања 

уопће: „Тешко / Али мора се. / Ах / Јебеш му матер.“ Кроз његово поетско упозорење 

да се треба чувати „од Живота и од Смрти“, кроз стихове који својим унутарњим 

ритмом апокалиптично најављују посмртне корачнице, неизбјежно подсјећајући на 

Каштеланову поему „Тифусари“ („Смрт до смрти, смрт до смрти, смрт су стопе моје“), 

просијава нада којом Љуљзим Тафа подсјећа на своју вјеру у поезију као у оружје завидне 

снаге: „Прођи слободно / Каже ти Бог / И мелек бијел држи те / За руку.“
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Дејан Тешић

Бити, пута 2
Времеплов туге
Књига пјесама Бити, пута 2 Дејана Тешића доминантно је обиљежена емоцијом која је у 

поезији друге половине 20. стољећа већ постала ријетка, а у ономе што називамо 

савременим пјесништвом данашњице готово па и незамислива. Оно што је блистава 

студија Хуге Фридриха (Hugo Friedrich) под насловом Структура модерне лирике 

препознала као пресудну карактеристику модерности у поезији, којом истовремено 

пјеснички субјект напушта зоне лирског осјећања свијета „у славу интелекта“, напросто 

је увођење дистанцираног пјесничког субјекта чији осјећајни живот више није и не 

може бити супстрат развијања пјесме па утолико ни тема његовог пјесништва. Као да је 

пристигла из неког другог времена, поезија Дејана Тешића, могуће из разлога који би се 

могли назвати побуњеничким, оставља утисак да је у данашње доба залутала путујући 

узводно, дакле тражећи пут до самих извора лирског осјећања свијета. С друге стране, 

очигледно је да није ријеч о пуком традиционализму, већ о проналажењу адекватних 

облика да би се изразила једна врста неминовности.

� Постоји унутар традиције европског пјесништва једна данас готово 

заборављена форма, на коју се пјесник Тешић грчевито ослања, преузимајући тиме 

њене принципе и технике, а то је форма елегије. Поријекло јој је, као и многочему 

другоме, античка грчка форма коју су називали ἐλεγεία, да би описали једну врсту лирике 

која се бави одређеним темама, а интонирана је одређеним расположењима. Елегија ће 

се, нимало случајно, препородити као важна форма током епохе романтизма, а 

тужбалице и пјесме ламента ће нико други него С. Т. Kолриџ назвати „пјесмама озбиљне 

медитације“. Елегија је, рецимо и то, специфична и по томе што осјећање туге готово да 

не проналази никаквог повода у било чему извањскоме пјесми, па се у односу на сонет 

битно разликује утолико што осјећање љубавног очаја не мора имати узрока ни у 

каквом стварном догађају. Уосталом, специфичност елегије била 

би у томе што је љубав управо најрјеђе њена тема и њена опсесија. 

Елегија се, заправо, бави искуством туге као таквим, без повода, без 

разлога, барем када је ријеч о елегијама романтизма, док је још 

увијек постојало увјерење да се читав један свијет и све збивање у 

њему може пронаћи у унутрашњим криптама човјековог духа. 

� Таквог човјека, као лирског субјекта, проналазимо у 

Тешићевој поезији, а његово се трајање одвија у распону од 

неисцрпне туге до узалудне утјехе и тако укруг. Због тога ће 

читатељ ове збирке вјероватно бити под утиском да чита једну 

једину пјесму распоређену у више поднаслова. У принципу, ријеч је 

о развијању једне теме, једне форме и једног мотива кроз читаву 

збирку, и у томе Тешић свакако доказује колико је вјешто савладао 

законе ове пјесничке форме и, што је још важније, колико је она за 

њега аутентичан облик. Овако звуче први стихови пјесме 

Непламтећа: 

� „Ох, избави ме из бијелих зимских магли,

И баци ме у црвене поноре љета...

Суштино пјесама златне зоре

Надахни ме да живим

И забрани ми да се надам“

У репертоару пјесникових расположивих стилских фигура проналазимо оне 

попут „црнила зоре“, „суштине сна“, а амбијент који се настоји обликовати је свијет 

„вјечне ноћи“, сасвим у духу романтизма и свих опсесија једне изгубљене епохе. Свака 

пјесма је истовремено и једно обраћање, а суговорник може бити било ко или било шта, 

од једне конкретне особе па до поретка природе. Тешић је у тим стилским регистрима 

итекако спретан, неријетко и иновативан па тако пјесма Погрешка завршава стиховима: 

„Буди слатка увертира за још једну страшну валкиру моје будуће сјете.“ 

� У сваком случају, збирка Бити, пута 2 је вриједан показатељ да у свијету 

књижевности не владају иста начела као у свијету науку, те да потпуног превазилажења 

оног претходног заправо нема нити може бити, јер новонастали критерији не чине 

старије форме обсолентнтима. На крају крајева, ако данашње вријеме нуди икакву 

извјесност, то је онда чињеница да ми не знамо ништа о томе како би требало писати 

поезију. 

Матија Бошњак
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поезији друге половине 20. стољећа већ постала ријетка, а у ономе што називамо 

савременим пјесништвом данашњице готово па и незамислива. Оно што је блистава 

студија Хуге Фридриха (Hugo Friedrich) под насловом Структура модерне лирике 

препознала као пресудну карактеристику модерности у поезији, којом истовремено 

пјеснички субјект напушта зоне лирског осјећања свијета „у славу интелекта“, напросто 

је увођење дистанцираног пјесничког субјекта чији осјећајни живот више није и не 

може бити супстрат развијања пјесме па утолико ни тема његовог пјесништва. Као да је 

пристигла из неког другог времена, поезија Дејана Тешића, могуће из разлога који би се 

могли назвати побуњеничким, оставља утисак да је у данашње доба залутала путујући 

узводно, дакле тражећи пут до самих извора лирског осјећања свијета. С друге стране, 

очигледно је да није ријеч о пуком традиционализму, већ о проналажењу адекватних 

облика да би се изразила једна врста неминовности.

� Постоји унутар традиције европског пјесништва једна данас готово 

заборављена форма, на коју се пјесник Тешић грчевито ослања, преузимајући тиме 

њене принципе и технике, а то је форма елегије. Поријекло јој је, као и многочему 

другоме, античка грчка форма коју су називали ἐλεγεία, да би описали једну врсту лирике 

која се бави одређеним темама, а интонирана је одређеним расположењима. Елегија ће 

се, нимало случајно, препородити као важна форма током епохе романтизма, а 
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каквом стварном догађају. Уосталом, специфичност елегије била 

би у томе што је љубав управо најрјеђе њена тема и њена опсесија. 

Елегија се, заправо, бави искуством туге као таквим, без повода, без 

разлога, барем када је ријеч о елегијама романтизма, док је још 

увијек постојало увјерење да се читав један свијет и све збивање у 

њему може пронаћи у унутрашњим криптама човјековог духа. 

� Таквог човјека, као лирског субјекта, проналазимо у 

Тешићевој поезији, а његово се трајање одвија у распону од 

неисцрпне туге до узалудне утјехе и тако укруг. Због тога ће 

читатељ ове збирке вјероватно бити под утиском да чита једну 

једину пјесму распоређену у више поднаслова. У принципу, ријеч је 

о развијању једне теме, једне форме и једног мотива кроз читаву 

збирку, и у томе Тешић свакако доказује колико је вјешто савладао 

законе ове пјесничке форме и, што је још важније, колико је она за 

њега аутентичан облик. Овако звуче први стихови пјесме 

Непламтећа: 

� „Ох, избави ме из бијелих зимских магли,

И баци ме у црвене поноре љета...

Суштино пјесама златне зоре

Надахни ме да живим

И забрани ми да се надам“

У репертоару пјесникових расположивих стилских фигура проналазимо оне 

попут „црнила зоре“, „суштине сна“, а амбијент који се настоји обликовати је свијет 

„вјечне ноћи“, сасвим у духу романтизма и свих опсесија једне изгубљене епохе. Свака 

пјесма је истовремено и једно обраћање, а суговорник може бити било ко или било шта, 

од једне конкретне особе па до поретка природе. Тешић је у тим стилским регистрима 

итекако спретан, неријетко и иновативан па тако пјесма Погрешка завршава стиховима: 

„Буди слатка увертира за још једну страшну валкиру моје будуће сјете.“ 

� У сваком случају, збирка Бити, пута 2 је вриједан показатељ да у свијету 

књижевности не владају иста начела као у свијету науку, те да потпуног превазилажења 

оног претходног заправо нема нити може бити, јер новонастали критерији не чине 

старије форме обсолентнтима. На крају крајева, ако данашње вријеме нуди икакву 

извјесност, то је онда чињеница да ми не знамо ништа о томе како би требало писати 

поезију. 

Матија Бошњак
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ПУТОПИС У ПРОЗИ И СТИХУ

Откад је 1970. године дебитовао збирком Наука у души и друге веселе приче, која је по 

оцјени Новице Петковића означила преломни тренутак у ондашњој поезији, Стеван 

Тонтић је, не само као пјесник, већ и као прозаист и есејист, стално потврђивао 

аутентичност свог дара и умијећа, мисаону и емотивну разуђеност свога књижевног 

рукописа.

Стваралачки и животни активизам допринијели су да се у библиографији овог 

вансеријског ствараоца, досад нашло двадесетак наслова. (Не рачунамо ту преведене 

књиге с њемачког језика, као ни Тонтићева дјела у преводима на стране језике.) Уз већи 

број нових поетских дјела као и књига изабраних пјесама, ту је и роман Твоје срце зеко, ту 

су књиге есеја Језик и неизрециво и По налозима поезије, те антологије Новије пјесништво 

Босне и Херцеговине или Модерно српско пјесништво. Узгред, ова друга антологија, на 

око хиљаду страница, изашла је непосредно пред почетак рата деведесетих година и 

била је уопште прва антологија српске поезије која је објављена у Босни и Херцеговини.

Пишући у свом доживљајном и појмовном регистру, отворен према вриједностима из 

других културних средина, Тонтић је у својим дјелима тематизовао искуства савременог 

живота, односе појединца и колектива, заносе и заблуде у потрагама за смислом у 

вртлозима ратног безумља. Наглашавао је патње и страхове усамљене јединке у 

времену које је изгубило своје људско лице.

И раније је доста путовао, али га је рат, као и безбројне 

сународнике, избацио из седла, отјерао да се потуца по 

европским земљама, свуда као странац и прогнаник који осим 

поезије и љубави и нема друге утјехе у туђини. Прихватао је егзил 

к а о  с уд б и н у  п ј е с н и к а ,  а л и  с е  у  с в о ј и м  к њ и же в н и м 

свједочанствима стално враћао земљи из које је био прогнан, 

његујући свој српски језик као најважнију, неотуђиву алатку 

(замишљену „архимедовску полугу“). И као одбрану од нељудских 

сила и њихових наметљивих, медијски глобализованих симбола.

С родним, у рату спаљеним селом под Грмечом, у крају Бранка 

Ћопића и Скендера Куленовића, школован у различитим 

мјестима крајишког завичаја, студент па житељ Сарајева, 

избјеглица и путник по европским земљама, с најдужим 

боравком у Њемачкој, па повратник у Сарајево, а данас већ с 

адресом у Новом Саду... То су неке важне станице у животу овог 

пјесника, или формативне странице његове биографије. 

Нагомилана искуства са тих кривудавих стаза, из различитих 

културних и језичких средина, уткивао је у своје стихове и прозне 

записе који су временом постајали стилски све разноврснији и мисаоно богатији.

Најновија књига Та мјеста већ насловом потцртава своју путописну усмјереност. А 

путопис је, речено је, изразито отворена форма и у њему се могу наћи најразличитији 

типови дискурса, од историјског и есејистичког, до посве лирског и емотивног. У центру 

путописа, као његово погонско гориво, налази се кретање – свеједно да ли је то пар 

корака преласка преко собе или преко бијелог свијета, кроз несагледиве даљине 

простора и времена.

Књигу Та мјеста (Агора, Зрењанин 2018) чине путописи из различитих земаља, описи 

живота у појединим градовима (као што су Сарајево и Берлин), извјештаји о сусретима 

по европским метрополама. Ту су, уз неке краће записе, и доживљаји из једне врло 

узбудљиве посјете Јерусалиму, као и необично занимљив опис путовања по Јерменији. А 

у књигу нас уводи опсежан аутобиографски запис о једнодневној посјети своме 

историјски „потопљеном“ крајишком завичају, у знаку сјећања на дјетињство и ликове 

Бранка Ћопића и Скендера Куленовића. Уз сваки прозни текст приложена је понека 

Тонтићева пјесма, тако да се ова његова свједочења о мјестима у којим је живио и 

људима с којима се сусретао, дају увијек и у прози и у стиху. Читајући Тонтићеву књигу, 

пролазимо кроз згуснуте атмосфере нашег турбулентног доба у којем започињу нови 

сукоби и прије него што су се стари завршили.

Посебно треба истаћи пишчево виђење града Сарајева, дато у облику својеврсног, 

потанко израђеног културно-политичког портрета града. Дубоко емотивно везан за 

многе ликове и градске ведуте, писац је ипак, и то по други пут, напустио ту ратом и 

пораћем битно измијењену средину, изабравши да живи у „српској Атини“. Да ли 

заувијек? То нека се питају Тонтићеви сарајевски пријатељи.

Најзад, значајан број страница ове књиге посвећен је ауторовом вишегодишњем 

боравку у Њемачкој, поглавито у Берлину, оном прије и послије рушења Берлинског 

зида, који је својевремено подијелио припаднике истог народа и усадио им клице 

другачијег поимања свијета на размеђу европског Истока и Запада.

За вријеме свог изнуђеног боравка у туђини Тонтић је сусрео многе занимљиве људе, 

интелектуалце, пјеснике, политичаре, филозофе, ствараоце из различитих области са 

којима је водио дуге разговоре и с којима се каткад спријатељио, те захваљујући управо 

таквим људима прешао своју голготску избјегличку стазу.

Хетерогеност тематских честица, приповиједање, разговор, епско и лирско, с 

есејистичким пасажима, условили су стално интелектуално и емоционално вибрирање 

текста, мијешање епског и лирског дискурса, са звуцима и бојама аутобиографски 

осјенченог књижевног простора. У том простору аутор није ласкао ни себи ни својим 

сународницима, као што то није чинио ни у пјесничким збиркама попут Сарајевског 

рукописа, због којег су га неки душебрижници нападали као не баш „доброг“ Србина, 

док су му истовремено њихова идеолошка браћа на бошњачкој страни спочитавала 

мањак „босанског“ патриотизма.

Та мјеста је још једна Тонтићева књига која ће привезати читалачки интерес и 

потврдити таленат и умијеће свог аутора, чинећи га једним од најзначајнијих 

стваралаца у савременој српској књижевности.

Овакве књиге се не пишу и не излазе често и отуда је њихов значај још већи.

Никола ВУКОЛИЋ

Прикази
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вансеријског ствараоца, досад нашло двадесетак наслова. (Не рачунамо ту преведене 

књиге с њемачког језика, као ни Тонтићева дјела у преводима на стране језике.) Уз већи 
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живота, односе појединца и колектива, заносе и заблуде у потрагама за смислом у 

вртлозима ратног безумља. Наглашавао је патње и страхове усамљене јединке у 

времену које је изгубило своје људско лице.

И раније је доста путовао, али га је рат, као и безбројне 

сународнике, избацио из седла, отјерао да се потуца по 
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С родним, у рату спаљеним селом под Грмечом, у крају Бранка 
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записе који су временом постајали стилски све разноврснији и мисаоно богатији.

Најновија књига Та мјеста већ насловом потцртава своју путописну усмјереност. А 

путопис је, речено је, изразито отворена форма и у њему се могу наћи најразличитији 

типови дискурса, од историјског и есејистичког, до посве лирског и емотивног. У центру 

путописа, као његово погонско гориво, налази се кретање – свеједно да ли је то пар 

корака преласка преко собе или преко бијелог свијета, кроз несагледиве даљине 

простора и времена.

Књигу Та мјеста (Агора, Зрењанин 2018) чине путописи из различитих земаља, описи 

живота у појединим градовима (као што су Сарајево и Берлин), извјештаји о сусретима 

по европским метрополама. Ту су, уз неке краће записе, и доживљаји из једне врло 

узбудљиве посјете Јерусалиму, као и необично занимљив опис путовања по Јерменији. А 

у књигу нас уводи опсежан аутобиографски запис о једнодневној посјети своме 

историјски „потопљеном“ крајишком завичају, у знаку сјећања на дјетињство и ликове 

Бранка Ћопића и Скендера Куленовића. Уз сваки прозни текст приложена је понека 

Тонтићева пјесма, тако да се ова његова свједочења о мјестима у којим је живио и 

људима с којима се сусретао, дају увијек и у прози и у стиху. Читајући Тонтићеву књигу, 

пролазимо кроз згуснуте атмосфере нашег турбулентног доба у којем започињу нови 

сукоби и прије него што су се стари завршили.

Посебно треба истаћи пишчево виђење града Сарајева, дато у облику својеврсног, 

потанко израђеног културно-политичког портрета града. Дубоко емотивно везан за 

многе ликове и градске ведуте, писац је ипак, и то по други пут, напустио ту ратом и 
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боравку у Њемачкој, поглавито у Берлину, оном прије и послије рушења Берлинског 
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За вријеме свог изнуђеног боравка у туђини Тонтић је сусрео многе занимљиве људе, 

интелектуалце, пјеснике, политичаре, филозофе, ствараоце из различитих области са 

којима је водио дуге разговоре и с којима се каткад спријатељио, те захваљујући управо 

таквим људима прешао своју голготску избјегличку стазу.

Хетерогеност тематских честица, приповиједање, разговор, епско и лирско, с 

есејистичким пасажима, условили су стално интелектуално и емоционално вибрирање 

текста, мијешање епског и лирског дискурса, са звуцима и бојама аутобиографски 

осјенченог књижевног простора. У том простору аутор није ласкао ни себи ни својим 

сународницима, као што то није чинио ни у пјесничким збиркама попут Сарајевског 

рукописа, због којег су га неки душебрижници нападали као не баш „доброг“ Србина, 

док су му истовремено њихова идеолошка браћа на бошњачкој страни спочитавала 

мањак „босанског“ патриотизма.

Та мјеста је још једна Тонтићева књига која ће привезати читалачки интерес и 

потврдити таленат и умијеће свог аутора, чинећи га једним од најзначајнијих 

стваралаца у савременој српској књижевности.

Овакве књиге се не пишу и не излазе често и отуда је њихов значај још већи.

Никола ВУКОЛИЋ

Прикази
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Уколико успоредите два посљедња романа Златка Топчића – дјела 

„Zavrsna.rijec@dagmar: duologija“ и „Увертира“ – уочит ћете неколико заједничких 

одлика тих текстова које чине Топчићеву препознатљиву поетику. Вјероватно је 

највише очита чињеница да се ради о постмодерном дискурсу. Питање је: у чему се он 

заправо састоји – а налазим да се одговор крије у односу наратора и његових ликова, 

доведеном у стање игре која омогућава пропитивање конвенција књижевног текста. Тај 

је однос, наравно, зависан о начину на који је радња романа структуирана.

 � „Завршна ријеч“ је примјер генеративне фикције која посједује тзв. 

дезинтегрисану структуру (структуру која омогућава фикцији да произведе фикцију: 

постоји текст пред читатељем који је накупина фрагмената фикције, а од читатеља се 

тражи да их склопи у нову фиктивну цјелину). Главни преокрет ком свједочите као 

читатељ „Завршне ријечи“ јесте сазнање да је главни лик/наратор романа, заправо, 

фикционални лик стварног главног лика тог романа. У роману се, штавише, појављује и 

име „Златко Топчић“, али читатељ није сигуран да ли то име означава стварну особу која 

постоји и изван текста „Завршне ријечи“ или је пак употријебљено само да би 

денотирало лик у фиктивној радњи романа. Дакле, аутор Топчић, који постоји изван 

текста у стварном свијету, игра се са властитим именом интегришући га у текст којим 

управља неповјерљиви наратор. Тиме он релативизира иначе сигурну референцију 

означену именом „Златко Топчић“ – релативизира свој вантекстуални идентитет и 

егзистенцију. 

Ова околност релативизације идентитета би могла 

помоћи у тумачењу Топчићевог новог романа „Увертира“. 

Случај је нешто другачији но у „Завршној ријечи“. Наиме, 

главни лик овог романа је Абдулах Веладар, иначе  

реинкарнација Јоханеса Кризостомуса Волфгангуса 

Теофилуса Моцарта ( Johannes Chrysostomus Wolfgangus 

Theophilus Mozart). За разлику од „Завршне ријечи“ у којој је 

главни лик, заправо, производ маште стварног главног лика –  

протагонист „Увертире“ је фиктивни лик тог текста, но његов 

је идентитет повезан са хисторијском (дакле, вантекстуалном, 

стварном) личношћу. Идентитет B. А. Моцарта, тј. иначе 

сигурна референција означена именом „Јоханес... Моцарт“ 

релативизирана је у „Увертири“ помоћу лика Абдулаха 

Веладара. Фикција о Абдулаху Веладару произвела је фикцију 

о В. А. Моцарту. Фикција о протагонисти „Завршне ријечи“ на 

тренутке у себе увлачи име „Златко Топчић“, потпуно 

интегрисано у ту фикцију.

Фрагменти фикције које читатељ налази у „Завршној ријечи“ су од кључне 

помоћи за изградњу књижевних ликова. Утолико је структура „Завршне ријечи“ очито 

дезинтегрисана. С друге стране, „Увертира“ је текст који читатељу познату стварност 

(хисторијске чињенице о Моцарту и хисторијске чињенице о Босни и Херцеговини у 20. 

вијеку) нуди у спорадично разобличеној форми своје фикционалне приче о Абдулаху 

Веладару. Другим ријечима, радња романа „Увертира“ није фрагментирана – фикција је 

у овом случају уграђена у континуирану радњу Топчићеве нарације, но она тај 

континуитет дугује фрагментима стварности које се повремено појављују, изолираним 

чињеницама о Моцартовом животу и животу у Босни и Херцеговини пред крај прошлог 

вијека. 

С обзиром на споменуту фрагментирану стварност која помаже континуитету 

фикције, „Увертира“ се неизбјежно остварује као субверзија стварности и одатле 

произлази њен комички потенцијал. Сходно тому, почетне странице Топчићевог 

романа успоређују два наизглед неспојива окружја у којима су се родили и одрасли 

Моцарт и Веладар: Салзбург и Стргачину код Тузле. Читатељ ће се на много мјеста у 

роману сусрести са успоредбом Моцартовог и Веладаровог живота, њихових односа са 

очевима и других појединости које читаоца могу привремено забавити. 

Међутим, прича убрзо поприма озбиљнији тон, а ту озбиљност дугује 

хисторијском, вантекстуалном догађају ког фикционални свијет „Увертире“ својим 

субверзивним дјеловањем заправо критички посматра: 

Постоје двојбе разних сумњичала да ли се Волфгангус заиста поново родио, овај 

пут у обличју Абдулаха Веладара, Абдулаховог сина, и још више, Абдулаховог унука, 

али нико никада није довео у питање вијест да су му кошчице такођер расуте у 

масовној гробници; то с једне стране, а с друге, да су, много година послије, код 

Скелана пронашли дјелиће чеоне кости у коју се кнап, као пуззле, као брончани 

отисак у глини, могла смјестити његова музика (…) 

Било какву сличност између живота Абдулаха Веладара и В. А. Моцарта је могуће 

успоставити само ако пристанете од живота начинити причу, ако одлучите нечије 

постојање омеђити „почетком“ и „крајем“. Ако је Веладаров живот посједовао 

наративну матрицу Моцартовог живота, који је скончао неколико вјекова раније, не 

значи ли то да је наратив Веладаровог живота постојао прије него што се Веладаров 

живот десио у стварности и не значи ли то да он заиста јесте реинкарнација В. А. 

Моцарта? Наравно, али у свијету Топчићевог текста. Ствари су нешто комплексније 

уколико се вратимо на ранију причу о односу текста и вантекстуалне стварности. 

Погледајмо Топчићеву „Увертиру“ из овог угла: уколико живот књижевног лика 

садржи наративну матрицу стварног лика (хисторијске личности), онда је наративна 

матрица књижевног лика постојала прије инвенције самог тог лика и то је постојала у 

форми вантекстуалне стварности – међутим – инвенцијом тог књижевног лика утиче се 

на вантекстуалну стварност која сада, не само што постаје дио текста већ у свијету ван 

тог текста (ван Топчићеве „Увертире“) проширује своје значење. Једноставно речено: 

живот Топчићевог фиктивног лика је ретроактивно дјеловао на живот хисторијске 

личности (Моцарта) – утолико је тај фиктивни лик, на наративном територију 

–реинкарнација стварне личности. 

Ламија Милишић

Прикази
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Уколико успоредите два посљедња романа Златка Топчића – дјела 

„Zavrsna.rijec@dagmar: duologija“ и „Увертира“ – уочит ћете неколико заједничких 

одлика тих текстова које чине Топчићеву препознатљиву поетику. Вјероватно је 

највише очита чињеница да се ради о постмодерном дискурсу. Питање је: у чему се он 

заправо састоји – а налазим да се одговор крије у односу наратора и његових ликова, 

доведеном у стање игре која омогућава пропитивање конвенција књижевног текста. Тај 

је однос, наравно, зависан о начину на који је радња романа структуирана.

 � „Завршна ријеч“ је примјер генеративне фикције која посједује тзв. 

дезинтегрисану структуру (структуру која омогућава фикцији да произведе фикцију: 

постоји текст пред читатељем који је накупина фрагмената фикције, а од читатеља се 

тражи да их склопи у нову фиктивну цјелину). Главни преокрет ком свједочите као 

читатељ „Завршне ријечи“ јесте сазнање да је главни лик/наратор романа, заправо, 

фикционални лик стварног главног лика тог романа. У роману се, штавише, појављује и 

име „Златко Топчић“, али читатељ није сигуран да ли то име означава стварну особу која 

постоји и изван текста „Завршне ријечи“ или је пак употријебљено само да би 

денотирало лик у фиктивној радњи романа. Дакле, аутор Топчић, који постоји изван 

текста у стварном свијету, игра се са властитим именом интегришући га у текст којим 

управља неповјерљиви наратор. Тиме он релативизира иначе сигурну референцију 

означену именом „Златко Топчић“ – релативизира свој вантекстуални идентитет и 

егзистенцију. 

Ова околност релативизације идентитета би могла 

помоћи у тумачењу Топчићевог новог романа „Увертира“. 

Случај је нешто другачији но у „Завршној ријечи“. Наиме, 

главни лик овог романа је Абдулах Веладар, иначе  

реинкарнација Јоханеса Кризостомуса Волфгангуса 

Теофилуса Моцарта ( Johannes Chrysostomus Wolfgangus 

Theophilus Mozart). За разлику од „Завршне ријечи“ у којој је 

главни лик, заправо, производ маште стварног главног лика –  

протагонист „Увертире“ је фиктивни лик тог текста, но његов 

је идентитет повезан са хисторијском (дакле, вантекстуалном, 

стварном) личношћу. Идентитет B. А. Моцарта, тј. иначе 

сигурна референција означена именом „Јоханес... Моцарт“ 

релативизирана је у „Увертири“ помоћу лика Абдулаха 

Веладара. Фикција о Абдулаху Веладару произвела је фикцију 

о В. А. Моцарту. Фикција о протагонисти „Завршне ријечи“ на 

тренутке у себе увлачи име „Златко Топчић“, потпуно 

интегрисано у ту фикцију.

Фрагменти фикције које читатељ налази у „Завршној ријечи“ су од кључне 

помоћи за изградњу књижевних ликова. Утолико је структура „Завршне ријечи“ очито 

дезинтегрисана. С друге стране, „Увертира“ је текст који читатељу познату стварност 

(хисторијске чињенице о Моцарту и хисторијске чињенице о Босни и Херцеговини у 20. 

вијеку) нуди у спорадично разобличеној форми своје фикционалне приче о Абдулаху 

Веладару. Другим ријечима, радња романа „Увертира“ није фрагментирана – фикција је 

у овом случају уграђена у континуирану радњу Топчићеве нарације, но она тај 

континуитет дугује фрагментима стварности које се повремено појављују, изолираним 

чињеницама о Моцартовом животу и животу у Босни и Херцеговини пред крај прошлог 

вијека. 

С обзиром на споменуту фрагментирану стварност која помаже континуитету 

фикције, „Увертира“ се неизбјежно остварује као субверзија стварности и одатле 

произлази њен комички потенцијал. Сходно тому, почетне странице Топчићевог 

романа успоређују два наизглед неспојива окружја у којима су се родили и одрасли 

Моцарт и Веладар: Салзбург и Стргачину код Тузле. Читатељ ће се на много мјеста у 

роману сусрести са успоредбом Моцартовог и Веладаровог живота, њихових односа са 

очевима и других појединости које читаоца могу привремено забавити. 

Међутим, прича убрзо поприма озбиљнији тон, а ту озбиљност дугује 

хисторијском, вантекстуалном догађају ког фикционални свијет „Увертире“ својим 

субверзивним дјеловањем заправо критички посматра: 

Постоје двојбе разних сумњичала да ли се Волфгангус заиста поново родио, овај 

пут у обличју Абдулаха Веладара, Абдулаховог сина, и још више, Абдулаховог унука, 

али нико никада није довео у питање вијест да су му кошчице такођер расуте у 

масовној гробници; то с једне стране, а с друге, да су, много година послије, код 

Скелана пронашли дјелиће чеоне кости у коју се кнап, као пуззле, као брончани 

отисак у глини, могла смјестити његова музика (…) 

Било какву сличност између живота Абдулаха Веладара и В. А. Моцарта је могуће 

успоставити само ако пристанете од живота начинити причу, ако одлучите нечије 

постојање омеђити „почетком“ и „крајем“. Ако је Веладаров живот посједовао 

наративну матрицу Моцартовог живота, који је скончао неколико вјекова раније, не 

значи ли то да је наратив Веладаровог живота постојао прије него што се Веладаров 

живот десио у стварности и не значи ли то да он заиста јесте реинкарнација В. А. 

Моцарта? Наравно, али у свијету Топчићевог текста. Ствари су нешто комплексније 

уколико се вратимо на ранију причу о односу текста и вантекстуалне стварности. 

Погледајмо Топчићеву „Увертиру“ из овог угла: уколико живот књижевног лика 

садржи наративну матрицу стварног лика (хисторијске личности), онда је наративна 

матрица књижевног лика постојала прије инвенције самог тог лика и то је постојала у 

форми вантекстуалне стварности – међутим – инвенцијом тог књижевног лика утиче се 

на вантекстуалну стварност која сада, не само што постаје дио текста већ у свијету ван 

тог текста (ван Топчићеве „Увертире“) проширује своје значење. Једноставно речено: 

живот Топчићевог фиктивног лика је ретроактивно дјеловао на живот хисторијске 

личности (Моцарта) – утолико је тај фиктивни лик, на наративном територију 

–реинкарнација стварне личности. 

Ламија Милишић
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Књижевност у непрегледном минском пољу лисица и фуснота

Сви смо ходајући текстови, корачамо свијетом са невидљивим копијама

залијепљенима за нас, са бројним ревизијама себе самих, о чијем постојању, броју

и садржају немамо појма. Носимо на својој кожи биографије других људи о

којима при том не знамо ништа. 

(Дубравка Угрешић, Лисица) 

Нови роман Дубравке Угрешић носи назив Лисица и ова ће се животиња појављивати у 

цијелој књизи, час као митско створење, час као најживљи човјек и свуда ће оставити 

неки траг. Важно је напоменути како је овај роман објављен девет година након свог 

претходника Баба Јага је снијела јаје и да су му тематска окосница мотиви које Угрешић 

користи у својој збирци есеја Напад на минибар. Властито и туђе прогноство, 

неприпадање и присилно учешће, култура спектакла и пропитивање улоге 

књижевности у истој се провлачи и кроз редове Лисице. 

Наслов је како дословно тако и симболички присутан у поглављима којима ауторица 

дијели свој роман. Наиме, пишући о најразличитијим темама Дубравка Угрешић налази 

начин да их све повеже у једну смислену цјелину. Коме таква прича има смисла? 

Издалека би се рекло да једино ауторица зна зашто је у свој роман уврстила причу о томе 

како настају приче, причу у љубавницима и причу о Јапану, Русији и селу Курузовац. 

Роман као, бахтиновски речено, хибридна форма допушта оваква поигравања како на 

нивоу структуре тако и на нивоу мотивације главних ликова. Структура романа је 

оивичена крхким границама које омогућавају „провалу“ есејистичког и фикционалног у 

романескну нарацију. 

На овом мјесту је значајно напоменути како Дубравка Угрешић одлучује да напише 

роман управо у тренутку када тај жанр доживљава кризу, када се иза његовог имена 

скривају различите прозне форме. Девет година је ауторица писала чланке и есеје, да би 

у једном кризном периоду за живот(е) и културу, уопште узев, написала роман. 

Прича о томе како настају приче, Умјетност равнотеже, Ђаволов врт, Теокритова 

пустоловина, Little Miss Footnote и Обудовјела лисица су наслови који чине Лисицу. 

Роман почиње присјећањем на руског авангардисту Бориса Пилњака и његову Причу о 

томе како настају приче, заправо његову причу о причи јапанског писца Тагакија у којој 

је он описао живот своје жене, руске досељенице. На том мјесту Угрешић започиње 

причање својих прича које кроз цијели роман повезују судбине најразличитијих људи 

подсјећајући како смо сви под надзором других људи али и да смо сами нечији 

посматрачи. 

Приче настају као реакције на виђено, доживљено и увијек имају некога ко ће бити 

скривена или јавна референца, подсјећање на некога/нешто. Ауторица на самом 

почетку па све до посљедње странице књиге пише приче у које укључује масе и 

појединце, различита времена и градове, читаоце и на тај начин врло отворено прави 

ланац фуснота грађених од ткива живог човјека. 

Град је текст.Сваки текст преживљава захваљујући понављању стереотипа и њихову 

разбијању, тривијалностима и њихову избјегавању, исписујући кратку фусноту овоме 

граду, ја само утабавам већ небројено пута изговорене ријечи. Нисам, дакако, важна ја, 

него фуснота. Фуснота је облик преживљавања.

Поглавља не дијеле само приче него и стил писања/приповиједања те се и на тај начин 

додатно наглашава чињеница како је Лисица, условно речено, роман писан у 

фрагментима који се неће моћи до краја лако прочитати, а камоли разумјети. Да ли то 

Дубравка Угрешић тражи неког идеалног читатеља и провоцира свакога ко узме у руке 

њен роман? Његујући свој отпор према постмодерној култури спектакла, Угрешић пише 

овакав роман и као одраз те мисли; њено инсистирање на безброј референци и на 

неколико различитих форми писања/приповиједања, заправо, треба да испита 

ентузијазам читаоца. 

На неки начин, ауторица, попут лисице, заводи свог читаоца да би га, коначно, увукла у 

лавиринт причања прича за који она очајнички жели да остане заувијек мотив и 

обавеза свих надолазећих генерација. Провоцирајући својом огромном ерудицијом 

Дубравка Угрешић у овом роману напомиње како је, на крају свега, најважније сачувати 

жељу и намјеру да се књижевност издигне изнад тривијалности у својој величанственој 

улози да преноси приче о животу. 

Ђаволов врт, једно од поглавља, носи много трагова биографске нарације, првог лица и 

атмосфере приповиједања неког романа, док Little Miss Footnote личи на извјештај о 

Набоковљевој ученици, чак на тренутке попут приче коју прича свезнајући наратор. 

Заједничко за сва поглавља је да се, како стилски тако и мотивацијски, састоје од 

тематизирања значајних животних императива, идентитета човјека и улоге писца, те 

неких од постулата књижевности. 

Романом Лисица ауторица показује како су 

механизми књижевне индустрије слични онима 

који воде наше животе – они су налик на минско 

поље. На том се простору човјек афирмише и као 

човјек, али и као писац. Управо је прелаз са другог 

на треће поглавље репрезент такве идеје. Након 

вечере са удовицом једног писца и дијалога о 

слави, књижевности и иронији која неке изабере 

за нешто велико а друге једноставно заобиђе, 

роман увлачи читаоца у просторе фикције. 

Поглавље названо Ђаволов врт је поглавље које је 

припало једној жени и деминеру и њихов однос 

п р и ј е т и  д а  б у д е  н а  р у б у  р о м а н т и ч н о г 

приповиједања о љубави али их Угрешић ипак на 

вријеме враћа у тематски оквир своје књиге. Иако 

нас таква атмосфера на час завара, брзо се 

вратимо у стварност коју ауторица види као 

преплитање подручја живота и књижевности. 

Живот је националистички отпад на који нас шаљу 

други само зато што нисмо као они, а књижевност 

је често у њиховој служби. Овакав став није 
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Књижевност у непрегледном минском пољу лисица и фуснота

Сви смо ходајући текстови, корачамо свијетом са невидљивим копијама

залијепљенима за нас, са бројним ревизијама себе самих, о чијем постојању, броју

и садржају немамо појма. Носимо на својој кожи биографије других људи о

којима при том не знамо ништа. 

(Дубравка Угрешић, Лисица) 

Нови роман Дубравке Угрешић носи назив Лисица и ова ће се животиња појављивати у 

цијелој књизи, час као митско створење, час као најживљи човјек и свуда ће оставити 

неки траг. Важно је напоменути како је овај роман објављен девет година након свог 

претходника Баба Јага је снијела јаје и да су му тематска окосница мотиви које Угрешић 

користи у својој збирци есеја Напад на минибар. Властито и туђе прогноство, 

неприпадање и присилно учешће, култура спектакла и пропитивање улоге 

књижевности у истој се провлачи и кроз редове Лисице. 

Наслов је како дословно тако и симболички присутан у поглављима којима ауторица 

дијели свој роман. Наиме, пишући о најразличитијим темама Дубравка Угрешић налази 

начин да их све повеже у једну смислену цјелину. Коме таква прича има смисла? 

Издалека би се рекло да једино ауторица зна зашто је у свој роман уврстила причу о томе 

како настају приче, причу у љубавницима и причу о Јапану, Русији и селу Курузовац. 

Роман као, бахтиновски речено, хибридна форма допушта оваква поигравања како на 

нивоу структуре тако и на нивоу мотивације главних ликова. Структура романа је 

оивичена крхким границама које омогућавају „провалу“ есејистичког и фикционалног у 

романескну нарацију. 

На овом мјесту је значајно напоменути како Дубравка Угрешић одлучује да напише 

роман управо у тренутку када тај жанр доживљава кризу, када се иза његовог имена 

скривају различите прозне форме. Девет година је ауторица писала чланке и есеје, да би 

у једном кризном периоду за живот(е) и културу, уопште узев, написала роман. 

Прича о томе како настају приче, Умјетност равнотеже, Ђаволов врт, Теокритова 

пустоловина, Little Miss Footnote и Обудовјела лисица су наслови који чине Лисицу. 

Роман почиње присјећањем на руског авангардисту Бориса Пилњака и његову Причу о 

томе како настају приче, заправо његову причу о причи јапанског писца Тагакија у којој 

је он описао живот своје жене, руске досељенице. На том мјесту Угрешић започиње 

причање својих прича које кроз цијели роман повезују судбине најразличитијих људи 

подсјећајући како смо сви под надзором других људи али и да смо сами нечији 

посматрачи. 

Приче настају као реакције на виђено, доживљено и увијек имају некога ко ће бити 

скривена или јавна референца, подсјећање на некога/нешто. Ауторица на самом 

почетку па све до посљедње странице књиге пише приче у које укључује масе и 

појединце, различита времена и градове, читаоце и на тај начин врло отворено прави 

ланац фуснота грађених од ткива живог човјека. 

Град је текст.Сваки текст преживљава захваљујући понављању стереотипа и њихову 

разбијању, тривијалностима и њихову избјегавању, исписујући кратку фусноту овоме 

граду, ја само утабавам већ небројено пута изговорене ријечи. Нисам, дакако, важна ја, 

него фуснота. Фуснота је облик преживљавања.

Поглавља не дијеле само приче него и стил писања/приповиједања те се и на тај начин 

додатно наглашава чињеница како је Лисица, условно речено, роман писан у 

фрагментима који се неће моћи до краја лако прочитати, а камоли разумјети. Да ли то 

Дубравка Угрешић тражи неког идеалног читатеља и провоцира свакога ко узме у руке 

њен роман? Његујући свој отпор према постмодерној култури спектакла, Угрешић пише 

овакав роман и као одраз те мисли; њено инсистирање на безброј референци и на 

неколико различитих форми писања/приповиједања, заправо, треба да испита 

ентузијазам читаоца. 

На неки начин, ауторица, попут лисице, заводи свог читаоца да би га, коначно, увукла у 

лавиринт причања прича за који она очајнички жели да остане заувијек мотив и 

обавеза свих надолазећих генерација. Провоцирајући својом огромном ерудицијом 

Дубравка Угрешић у овом роману напомиње како је, на крају свега, најважније сачувати 

жељу и намјеру да се књижевност издигне изнад тривијалности у својој величанственој 

улози да преноси приче о животу. 

Ђаволов врт, једно од поглавља, носи много трагова биографске нарације, првог лица и 

атмосфере приповиједања неког романа, док Little Miss Footnote личи на извјештај о 

Набоковљевој ученици, чак на тренутке попут приче коју прича свезнајући наратор. 

Заједничко за сва поглавља је да се, како стилски тако и мотивацијски, састоје од 

тематизирања значајних животних императива, идентитета човјека и улоге писца, те 

неких од постулата књижевности. 

Романом Лисица ауторица показује како су 

механизми књижевне индустрије слични онима 

који воде наше животе – они су налик на минско 

поље. На том се простору човјек афирмише и као 

човјек, али и као писац. Управо је прелаз са другог 

на треће поглавље репрезент такве идеје. Након 

вечере са удовицом једног писца и дијалога о 

слави, књижевности и иронији која неке изабере 

за нешто велико а друге једноставно заобиђе, 

роман увлачи читаоца у просторе фикције. 

Поглавље названо Ђаволов врт је поглавље које је 

припало једној жени и деминеру и њихов однос 

п р и ј е т и  д а  б у д е  н а  р у б у  р о м а н т и ч н о г 

приповиједања о љубави али их Угрешић ипак на 

вријеме враћа у тематски оквир своје књиге. Иако 

нас таква атмосфера на час завара, брзо се 

вратимо у стварност коју ауторица види као 

преплитање подручја живота и књижевности. 

Живот је националистички отпад на који нас шаљу 

други само зато што нисмо као они, а књижевност 

је често у њиховој служби. Овакав став није 
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необичан за ауторицу и сусрећемо га кроз њене есеје али га је прикладно споменути јер 

одражава књижевне и културне климе Балкана данас, у ових осамнаест година двадесет 

и првог вијека. 

Роман Лисица „врлуда“ међу књижевним жанровима те се тако у наредна два поглавља 

Угрешић враћа есејизму, руској књижевности, референцама на свијет литературе и 

модерне културе. 

Рекла бих да су ово дијелови које могу одвратити читаоца од жеље да „докрајчи“ књигу с 

обзиром на то се овдје Угрешић реферише на фусноте које нису свима познате нити 

толико блиске. 

Прије свега ту мислим на Данила Хармса (чији је поговор у књизи Нуле и ништице писала 

управо Дубравка Угрешић) и алузије на његово стваралаштво. Носталгична према 

својој русистичкој страни, ауторица одлучује да неким заборављеним именима понуди 

мјесто у својој одисеји кроз литературу. На том путовању читалац сусреће мудре лисице, 

а оставља иза себе оне које су превише слабе да би се придружиле. Иако се лисица 

спомиње као тотем писаца, као божанско у јапанској митологији, Угрешић јој даје да 

буде и мотив и метафора у судару свјетова које описује. И сама ауторица се лукаво, попут 

лисице, креће по крхотинама књижевности позивајући све будуће писце и читаоце на 

опрез. У тој намјери она спаја готово митску узвишеност књижевности са актуелним 

питањима о мјесту које она заузима у времену гдје се све мање мари за судбине писаца, 

тих некадашњих демијурга. Лисица се својом формом бори против тога, очајнички 

тражећи да буде роман који ће надахнути а не спријечити причање прича. 

С тим у вези је и посљедње поглавље којим Угрешић наставља ланац који је започела 

још онда када је ступила на књижевну сцену. Причу коју су до сада „слушали“ читаоци, 

слуша једна дјевојчица. Сусретом двије генерације, оне која пише деценијама и оне која 

тек жели да пише, ауторица оставља наду у то да ће се, упркос свему што је књижевност 

постала, сачувати макар жеља да се причају приче. Да ли ће у главној улози бити неки 

робот или огромни Штрумф, није ни важно јер се приче једино могу написати од трагова 

најразличитијих искуства. Роман Лисица је велика прича о писцима и њиховим 

инспирацијама једнако колико је и омаж свим људским искуствима, омаж животу. 

Ивана Голијанин
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Књига Босна и Херцеговина у списима Ахмеда Џевдет-паше, коју је превела и приредила 

Керима Филан, представља занимљиву али и веома важну архивску грађу која може 

помоћи у реконстурирању политичке, економске, друштвене и културне климе у Босни и 

Херцеговини средином XIX стољећа. Џевдет-паша је десет година био на положају 

званичног хисториографа Османског Царства, а једно од његових дјела јесте Тезакир. 

Књига Босна и Херцеговина у списима Ахмеда Џевдет-паше садржи пријевод оних 

дијелова Тезакира који говоре о боравку Џевдет-паше у Босни, гдје је у својству високог 

државног повјереника провео период од почетка љета 1863. до јесени 1864. године. С 

обзиром на то да се радило о човјеку који је обављао високе политичке функције, а 

истовремено био заинтересиран за културу Босне и Херцеговине у најширем значењу 

тог појма, ова књига има изузетну политолошку, културолошку и антрополошку 

вриједност. Забављен увођењем војних, економских и друштвених реформи у оквиру 

Танзимата – Новог уређења државних послова – Џевдет-паша се сусретао с 

представницима босанскохерцеговачке политичке елите, али и с оним „обичним“ 

људима чија је размишљања поштовао и цијенио, били они муслимани или 

немуслимани. Засигурно је на такав његов однос према домаћем становништву 

утјецала и широка наобразба, а посебно чињеница да је био и месневихан, овлаштени 

тумач Месневије Џелалуддина Румија, тог великог дјела оријентално-исламске 

књижевности које толеранцију и поштивање различитости уздиже на пијадестал 

најбољих врлина. Готово је нестварно читати Џевдет-пашине забиљешке о разговору са 

сељацима, радницима и занаталијама, посебно из тренутног босанскохерцеговачког 

политичког контекста. У њима је толико људске топлине и поштовања, те спремности да 

се ријеше проблеми најнижег слоја босанскохерцеговачког друштва. Добар примјер за 

речено јесте Џевдет-пашино инсистирање на исправљању неправилности у 

прикупљању пореза од народа.

Он пише да се порез који је немуслиманско становништво плаћало умјесто војне 

обавезе и који је замијенио раније прописану главарину (џизју) још увијек узимао по 

глави, јер у Херцеговини није било ни трага од опћих одредби о војном порезу које су 

већ одавно биле упућене на све стране Османске Државе. Надаље, док се у Босни 

примјењивала одредба о томе да у порезу који је прописан по домаћинству, за свако 

село, судјелују и земљопосједник и земљорадник, у омјеру у којем убиру принос са 

земље, у Херцеговини власници земље уопће нису судјеловали у порезу већ је 

цјелокупан износ, прописан по домаћинству, падао на терет земљорадника. Он такођер 

запажа да су коџабаше и други главари под различитим називима наметали неке 

трошкове и многа друга оптерећења мимо икаквих прописа и све то приписивали 

порезу, што је представљало изнимно велики притисак на јадну рају. Не трошећи 
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необичан за ауторицу и сусрећемо га кроз њене есеје али га је прикладно споменути јер 
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тих некадашњих демијурга. Лисица се својом формом бори против тога, очајнички 

тражећи да буде роман који ће надахнути а не спријечити причање прича. 

С тим у вези је и посљедње поглавље којим Угрешић наставља ланац који је започела 

још онда када је ступила на књижевну сцену. Причу коју су до сада „слушали“ читаоци, 

слуша једна дјевојчица. Сусретом двије генерације, оне која пише деценијама и оне која 

тек жели да пише, ауторица оставља наду у то да ће се, упркос свему што је књижевност 

постала, сачувати макар жеља да се причају приче. Да ли ће у главној улози бити неки 
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дијелова Тезакира који говоре о боравку Џевдет-паше у Босни, гдје је у својству високог 

државног повјереника провео период од почетка љета 1863. до јесени 1864. године. С 
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истовремено био заинтересиран за културу Босне и Херцеговине у најширем значењу 

тог појма, ова књига има изузетну политолошку, културолошку и антрополошку 
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сељацима, радницима и занаталијама, посебно из тренутног босанскохерцеговачког 

политичког контекста. У њима је толико људске топлине и поштовања, те спремности да 

се ријеше проблеми најнижег слоја босанскохерцеговачког друштва. Добар примјер за 

речено јесте Џевдет-пашино инсистирање на исправљању неправилности у 

прикупљању пореза од народа.

Он пише да се порез који је немуслиманско становништво плаћало умјесто војне 

обавезе и који је замијенио раније прописану главарину (џизју) још увијек узимао по 

глави, јер у Херцеговини није било ни трага од опћих одредби о војном порезу које су 

већ одавно биле упућене на све стране Османске Државе. Надаље, док се у Босни 

примјењивала одредба о томе да у порезу који је прописан по домаћинству, за свако 

село, судјелују и земљопосједник и земљорадник, у омјеру у којем убиру принос са 

земље, у Херцеговини власници земље уопће нису судјеловали у порезу већ је 

цјелокупан износ, прописан по домаћинству, падао на терет земљорадника. Он такођер 

запажа да су коџабаше и други главари под различитим називима наметали неке 

трошкове и многа друга оптерећења мимо икаквих прописа и све то приписивали 

порезу, што је представљало изнимно велики притисак на јадну рају. Не трошећи 
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енегију на оптуживање својих претходника и сукоб с локалним земљопосједницима, 

Џевдет-паша сазива комисију којој повјерава рјешавање овог питања. Он пише: 

„На првом засједању комисија је показала да ће радити с циљем успостављања правде. 

Наиме, донесена је одлука да у порезу који је прописан по домаћинству судјелује и 

земљорадник у омјеру у којем убире приносе са земље, то јест он даје половину или 

трећину пореза, зависно од тога како је направио договор са земљорадником о закупу 

земље. Будући да су међу члановима комисије били најугледнији земљопосједници, 

други нису имали шта приговорити тој одлуци. Истакнуто је како ће примјеном одредбе, 

која ће се донијети на основу овог приједлога, корист бити много већа него штета. 

Комисија је одмах тај свој приједлог поднијела Управном вијећу санџака на усвајање. 

Након тога је одредба објављена и одмах стављена на снагу“, пише Џевдет-паша, 

закључујући да је комисија кроз овај поступак стекла велику наклоност народа, што је 

њему лично потврда успјешно обављеног посла и исправљене неправде. 

Иако то нигдје није експлицитно дефинирано, стиче се дојам да и појам правде Џевдет-

паша разумијева искључиво у односу на рају, земљораднике и занатлије. Тек кад 

установи њихово задовољство, Џевдет-паша осјаћа олакшање које му јача вјеру у успјех 

његове мисије. Стога ова књига, чак и ако би се читала као књижевна фикција а не 

дневнички запис, спада у ред оних ријетких које инсистирају на хуманизирању 

политичког простора посредством непосредне комуникације с актерима друштвене 

позорнице. Џевдет-паша ниједан слој у друштвеној хијерархији не посматра као 

политички објект. Сви они су за њега субјекти који у међусобној корелацији креирају 

више или мање успјешну политичку слику Царства. Да би се разговарало с тим 

субјектима и успоставила праведна власт са задовољним грађаним, свестан је тога 

Џевдет-паша, треба их се разумјети у вишеструкости њихових идентитета. Стога он 

током провођења војних, економских и друштвених реформи настоји разумјети 

вишеструкости босанскохерцеговачкоих идентитета, посебно односе између 

муслимана, католика и православаца. Занимљиво је да их Џевдет-паша све назива 

Бошњацима (како и сви они саме себе називају), што може бити додатна потврда да 

националне идеје из Хрватске и Србије још увијек нису 

биле посијане међу босанскохерцеговачким католицима и 

православцима. Уз све традицијске и културолошке 

разлике, становништво у БиХ је половином XИX стољећа 

ипак било окупљено око заједничке националне идеје. 

Наравно, није се радило о националној идеји у смислу 

програмске платформе, већ прије о дубокој свијести да 

судбина једних овиси овиси о судбини других, свијести да 

су муслимани, католици и православци упућени једни на 

друге. Из те свијести црпила се и идеја заједништва, која је 

омогућила успоставу заједничке војске у вријеме Џевдет-

пашиног боравка у Босни и Херцеговини.

Џевдет-паша припаднике трију религијских традиција 

третира као равноправне судионике, слутећи чак 

потенцијал тих различитости у креирању повољније 

друштвене и политичке климе. Значајни дијелови Тезакира 

посвећени су Џевдет-пашиним размишљањима о 

специфичности колективних вјерских идентитета у Босни 

из којих су произишле и различите културне традиције 

њених житеља. Ти су дијелови Тезакира можда и 
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највреднији у овој књизи, јер подсјећају на шароликост културних мозаика од којих је 

исткана идеја Босне и Херцеговине. Међутим, они имају и много већу вриједност, ако се 

томе придода чињеница да Џевдет-паша биљежи затечене традиције које наша 

генерација нема у своме искуству, а које су некада покретале узаврели крвоток 

босанског културног бића. Он, такођер, биљежи и неке наративе око којих се окупљају 

различити слојеви босанскохерцеговачког друштва, али и неке пјесме. Једна од њих, 

коју је Џевдет-паша превео с босанског на турски језик, како тврди Керима Филан, данас 

уопће није доступна на босанском језику, те је Филан сада преводи с турског на босански 

језик. Ради се о пјесми фра Грге Мартића коју је овај знаменити босански фрањевац 

испјевао у част формирања нове босанске војске, саткане од муслимана, католика и 

православаца. Због тога што је ова пјесма била „изгубљена“ у туђем језику, доносимо је 

овдје у цијелости, овај пут у пријеводу Кериме Филан као специфичном 

самопрепознавању у туђој језичкој традицији:

Грануло сунце, зраке његове бљеснуле

Султанов осмијех Босну обасјао

Његов високи ферман овамо стигао

Босански момци, хоћу вас у војсци

Дођите, сви под бајрак станите.

Завихорио се султанов бајрак

Из сна се пробудио Бошњак

Висока воља њихов је украс

Сви хитају на позив одговорити

Дођите, сви под бајрак станите

Најснажнији из тог народа

А то су потомци познатих соколова

Долетјели су да служе султану

Потврдили су оданост његову позиву

Дођите, сви под бајрак станите

Приступили су сви одреда

Да буду војници, да иду у бој

Да на позив султана Абдулазиз-хана

Земљу чувају од душмана

Дођите, сви под бајрак станите

Крените, идите, газије јунаци

Пјешадијо и коњаници

Коме је у срцу крв врела

Тај неће очи окренути кући

Дођите, сви под бајрак станите

Султанов поглед сапутник вам је

Сретна судбина сестра вам је

Младићи, јунаци, борци!

Оданост султану награда вам је

Дођите, сви под бајрак станите.



280 281

енегију на оптуживање својих претходника и сукоб с локалним земљопосједницима, 
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Ова књига свједок је једног бурног времена које је у битноме обликовало и неке 

елементе нашег заједничког босанкохерцеговачког идентитета. Књига је то о Босни у 

посљедњим десетљећима дуге османске управе, у времену у којем Босна танзиматским 

реформама покушава ухватити корак за остатком великог царства, свега двадесетак 

година прије доласка Аустро-Угарске. Књига је то о босанскохерцеговачким људима, 

односима између житеља различитих градова и конфесија. А када је о томе ријеч, од 

Џевдет-паше можемо црпити не само свједочење о једном прошлом времену већ и 

инспирацију за ово наше несретно вријеме.

Хамза Риџал

Прикази

Саша Џино

Шејтанов гоблен
Сарајево, 2018.

Машта је врло тиха. Нема потребе за буком кад њен зов обитава на мјесту изван 

заборава. То не значи да не можеш заборавити оно што си у једном тренутку измаштао, 

већ да ће ти се та мисао враћати, непрестано, опетовано, само у измијењеним 

облицима. Друге маштарије ће долазити и постепено ткати непрегледну збирку твојих 

скривених мисли. Те мисли јесу тихе, али и густе, накупљене оним вишком пажње, ког 

стварност не допушта: 

У књизи сам погледао илустрацију Сунчевог система. Свака планета наликовала је 

на један од наших кликера, Јупитер је дефинитивно био бамбус, а Меркур 

порцуланер. Замислио сам неке богове како играју кликера с планетама у том 

бескрајном тамном простору. Имао сам апокалиптичну визију судара планета, и 

нашу Земљу, тај „плави кликер“, како се разбија у парампарчад као стаклени 

кликер. 

„Шејтанов гоблен“ треће је дјело аутора Саше Џине, уједно и његов први роман. 

Читатељ се у збиркама хорор прича „Срце од пластике“ и „Мртвачке мрље“ повремено 

сусретао са ликовима дјеце као протагонистима, но управо је форма романа омогућила 

„Шејтановом гоблену“ да окупи скупину дјеце као своје ликове и усредоточи се на 

притајено помјерање граница њихове маште. Џинине раније приче, попут „Зимских 

радости“ и „Куће мољаца“, су успјеле приказати тек изолиране одсјечке дјечјих умова 

његових протагониста –  разлика између њих и 

„Шејтановог гоблена“ је, управо, у томе што овај роман у 

потпуности артикулира тачку гледишта својих главних 

ликова, те се хорор жанр успјешно остварује на подручју 

односа ликова, мјеста и времена у које су смјештени, и 

саме радње романа. 

�Главни лик и наратор романа је дјечак Емин, који похађа 

четврти разред основне школе. У слободно вријеме се 

воли играти с кликерима и воли играти видеоигре. Једног 

дана, на часу географије, Емин се загледао у слику 

Сунчевог система и замислио неке богове како играју 

кликера с планетама… Емин и група дјечака с којима се 

дружи одрастају у послијератним деведесетим годинама 

прошлог вијека. Њихова свакодневница је, заправо, досад 

неиспричана прича о сарајевској, илиџанској култури, 

култури младежи пркосној од друштвеног и политичког 

тренутка у ком живи. 
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У овој околности смјештена је и снага романа „Шејтанов гоблен“, а сва његова 

стравичност и језа нису чак ни, можда клишејски очекивана, „метафора стања у 

послијератној држави“ – они су управо аутентично искуство, машта слободна од 

стварности, измаштани свијет скупине сарајевске дјеце на концу двадесетог вијека. 

Примјера ради, једном је приликом Емин испред хаустора срео комшиницу Џемилу и 

она му је почела говорити о својој носталгији за прошлим временима и како је ово данас 

ђавоље вријеме – али Џемила никад није видјела ђавољи гоблен нити зна шта је то. 

Џемила би требала стога пазити на ријечи које користи, јер ријечи су медиј између 

маште и стварности. 

�  Мислим да је битно напоменути, ако је машта Џининих ликова слободна од 

стварности, то не значи да не постоје лиминалне ситуације маштовите инвазије на 

стварност. Ипак, као што сам већ рекла, машта се прикрада одвећ тихо, толико тихо да се 

лице стварности некад непримјетно деформише. Траг те гримасе, коју је начинио ум 

једног дјетета недокучив је отицању времена. Ликови „Шејтановог гоблена“ као да су 

залијепљени за стварност. Понављам, истовремено су ти ликови типична, 

препознатљива сарајевска младост, Џино их врло вјешто увлачи у локални дискурс 

изражавања и понашања. Ипак, рубови тих књижевних ликова се повремено одлијепе. 

Једна од таквих сцена дешава се у поглављу у ком главног лика мама шаље на пијацу да 

купи неко месо. Нетом прије но што ће ући у месару, Емин среће жену са колицима: 

У унутрашњости, у слојевима бијелих тканина, угледао сам бебу необичног лица. 

На том лицу све је било нормално, мада, што сам више гледао, постајало је 

чудније. Као да се све, једва примјетно, увртало око њеног носа. Уста су ишла мало 

улијево, а очи удесно. Почела је плакати и кмезити, а тај њен деформитет лица 

посао је израженији. Срце ме забољело од туге, било ми је жао што ју је природа 

тако немилосрдно унаказила од рођења. 

Емин исто тако врло често среће школског домара, такођер необичне 

вањштине. О овим успутним искуствима ријетко прича. Иначе се понаша као типично 

дијее својих година – радња „Шејтановог гоблена“ се тако непрестано клати између 

типичности и бизарности, досаде и маште. Повремено посјећује нану са родитељима и 

сестром – те посјете су мање или више монотоне, све док Емин први пут заиста не почне 

посматрати гоблене објешене на зиду и на њима бизаран мотив стоноге… 

Вребајуће авети и зла с којима се Џинин главни јунак суочава на концу романа 

кулминација су свих језивости које је крајичком пажње дотад упијала његова свијест. 

Сходно томе, све Еминово искуство ком читатељ свједочи у роману „Шејтанов гоблен“ 

обитава двојако: оно се може доимати као очито лудило; но с друге стране, врхунац 

радње Џининог романа показује да су све Еминове „визије“ биле, дапаче, смислене, оне 

се откривају као трагови скривени од баналности стварности, трагови тајне „ђавољег 

времена“. 

Ламија Милишић

Прикази

Јасна Шамић

Свјетло мрака
Добра књига, Сарајево, 2017.

Од митског доба до декаденције

У години 2017. босанскохерцеговачка списатељица, пјесникиња и есејисткиња Јасна 

Шамић објавила је нову књигу пјесама у издању Издавачке куће „Добра књига“ из 

Сарајева. Ријеч је о књижевном остварењу под именом Свјетло мрака у којем је, што у 

домаћем, то и у западноевропском контексту вишеструко награђивана књижевница, 

босанскохерцеговачком читатељству понудила скоро стотину страна поезије чија 

естетска убједљивост потврђује и несумњив књижевни таленат и широко образовање 

ауторицино, које у овом случају подразумијева темељито познавање како 

окциденталних, тако и оријенталних традиција стихотворства.

� Технички се ослањајући на тековине модернистичког версилибризма, из једне 

скоро па пост-апокалитптичне позиције у стилу послијератне пољске славне пјесничке 

генерације, Јасна Шамић као пјесникиња, показује и способност да у пространим 

временским дистанцама спаја многобројне наизглед неспојиве митолошке и 

хисторијске реалности. Оквир француске авангардне књижевности и умјетности 

периода декаденције и симболизма у сугласју или 

напетости, а заправо у непрестаном дијалогу са 

старогрчком, хебрејском, каткад нордијском и свакако 

бројним источњачким митологијама чине садржајни 

образац овог пјесништва. Но, оно што доприноси 

томе да поезија Јасне Шамић не буде пука ерудиција, 

јесте и потпуно особно искуство посљедњих 

хисторијских катастрофа из чега ово остварење и 

црпи своје апокалиптично, готово фаталистичко 

расположење. Тиме што бројношћу референци, дакле, 

интертекстуалним техникама, искорачује из домена 

хисторијског свијета, отварајући се метафизичким 

пространствима, поезија Јасне Шамић разоткрива 

непосредне утјецаје онога што је ауторици могуће 

најплодоносније поље утјецаја, а то је свакако 

француска књижевност друге половине 19. стољећа. 

Естетицизам изједначен са ескапистичким односом 

према збиљи, најјасније се очитује у пјесмама са 

љубавном тематиком, но и у онима гдје се једно 

љубавно збивање опјевава у контексту који надраста 

границе међу хисторијским епохама и међу стварним 

и нестварним свјетовима. У том смислу, могло би се 

рећи да је мотив уклетих љубавника једно од тежишта 

ове поезије, а да пјеснички субјект проживљава готово 
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неку врсту метемпсихозе, рађајући се изнова, мигрирајући из ере у еру, али бременит 

сјећањима на животе које је водио раније. За потребе приближавања овог утиска 

читатељу, издвајамо фрагмент пјесме, посвећене Јосипу Остију, под насловом Док 

Сарабанду слушам пријатељу:

� „Док Сарабанду слушам

� У слике давне загледана

Наравно ко јучерашње да су – 

Плеса у Александрији се сјећам и

Свих богова које заведосмо и 

Камена на коме фараонима и богињама 

Нашом младошћу

Ласкасмо

И парка с дивовским палмама

Гдје трбушна плесачица с Анубисом се натјече

Док у дворцу краља Фарука на мене

Џиновски жохари наваљују ко Сотонина војска

Из црног гејзира извирући

У арени усред пијеска

Покрај дворца међу палмама

Те вреле египатске ноћи

Енглески конзул ме просио

Не примијетивши невјестин вео

Који ми је лице покривао“

� Осим тога што представља аспект тематске оригиналности поезије Јасне Шамић, 

вриједи истакнути и неколико поступака који се одвијају на, такорећи, микроразинама 

стила, што ће рећи тамо гдје су на дјелу семантичка инвентивност и осјетило за зачудну 

фигуралност уопште, без чега нити једна књижевна идеја (или концепција), ма колико 

занимљива, не би могла бити до краја изведена и остварена. Примјерице, пјесма Град 

бол, написана 2016. године у Сребреници, очигледно припада корпусу савремене 

босанскохерцеговачке поетике чија је тема рат деведесетих година. Очигледно је 

подударност по звучности на почетку првих десет стихова пјесме намјеравана и 

освијештена: 

� „Двије планине с обје стране града а с обје стране

� Дубока Бол

� Диже се ко

� Двије џиновске шикаре над градом

� Док између

� Два модра бедема зјапе

� Дубоке рупчаге мјесто очију: куће ко лобање мртвих“

Посљедњи стих ове цјелине у сваком случају представља мајсторски остварену 

пјесничку слику помоћу фигуре поређења. У извјесном смислу, она нам, као и све 

квалитетне књижевне фигуре, објелодањује једну стварност, тиме што упућује на 

човјеколикост свега што припада човјеком свијету. Ако срушена кућа личи на „лобању“ 

тада кућа која није срушена има људско лице, а позивајући се на антропоморфизам који 

је у темељу људског свијета, ова фигура сугерира да рушење куће и убијање човјека 

значи једно те исто. У томе у чему је њена снага и њена оргиналност, потврђује се и 

дубока антропологика пјесничког искуства свијета. Стога и не чуди да је основни 

образац поезије коју пише Јасна Шамић очигледна тенденција да се границе у људском 

свијету, у људској повијести и култури елиминира у корист нечега што ипак није 

површно мишљен универзализам, већ радије идеја која је заиста хуманистичка: да је 

све што у свијету постоји ту због човјека и за човјека и да без те димензије сврховитости – 

ништа у том свијету не даје повода спашавању. 

Матија Бошњак
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Представљање

Ђузепе Каракиа (Giuseppe Carracchia)

Несавршена 
(Биљешка алпинисте; The North Face)

(из Prova del nove, 2015)

 Теби, која се бојиш празнине

*

Колико је све ово страшно, питаш.

Из лабиринта се увијек излази, то је хисторија:

рушити зидове, научити

летјети, прескочити, тражити

стрпљиво врата

разасута тамо и вамо, скривена.

Немој се плашити умора, сјети се:

војни логор је умјетност којој нико

не може утећи; научи се одмору, залету.

Без страха бисмо били глупи,

тражи храброст унутра

ухвати се попријеко ако је неопходно.

Ако кажеш да се руке отварају, лажеш:

руке не говоре да се отворе.

*

Твоје границе слабости

ће бити моја снага: на зидове

од гранита ћемо ставити руке

у рупе и расједе да би гурнули високо

нашу причу, наоружат ћемо будући

елан, садашњи, и нећемо оставити 

сувише видљиве трагове: нека други

марљиви траже, посматрају

стољеће далеко од буке.

Ђузепе Каракиа (Giuseppe Carracchia)

Макронисос (Makronissos)
(из Prova del nove, 2015)

 У сјећање на Ј. Рицоса

И ако те замислим, препознајем те

окована лисната грано стабла

коже и меса разбарушених од вјетра

у окрутном прољећу Макрониссоса,

твоје очи црвене од соли

истурене дану, његовим оброцима

пуним пљувачке и гађења, двије маслине

на ватри или на очајном дну

расола и издаје.

И потом, копање до дна

тражећи супротно од ниског стиха

скромно искупљење, неку другу сигурност

коју треба заштитити у себи и одгодити 

обухваћен живот:

четири затрпане боце 

камено вријеме

и пета димензија, прижељкивани

спас.

Други ће доћи да уберу

твоје плодове од стакла,

да не знајући схвате

универзалну

тачну интимност љепоте.

Послије,

хомерски мирис сланкастог удара вјетра,

скромни жедни бивак 

неколико мрвица хљеба

два опушка

и ти,

 овдје, још не знаш

за неколико година по ноћи

ће по тебе доћи

пријатељи да ти узвикују бијег,

сократским погледом

ћеш назначити „истину“, или у противном

смрт. Ти 
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Ђузепе Каракиа (Giuseppe Carracchia)Ђузепе Каракиа (Giuseppe Carracchia) знај да кретање кроз празно

уопште није лако, али ми се

можемо завјетовати свјетлости

из свијетлог и пробадајућег егзила

као магма која ствара властити простор

и поново узевши у обзир границе исправног

тражи и вјерује тамо гдје је била назнака

конфузије, у увреди

помјеривши слабост, чак

заборавивши,

стављајући тамо гдје је сада ништа

ову биљку отпорну на сушу

комад малтера из затвора,

ону биљку чије име не знам

али која је лијепа, и већ све

подржава – камен кључ у луку

на ребрима на којима треба поново створити

неко ново лице

 и још једно ми

подижући поглед из коријена

сањајући са мора земљу дома

гајећи стрпљење и осмијех

или барем у дане мрака

дижући руку да би се рекло, у неизвјесности

„и ми, нарочито ми,

овдје пружамо отпор“.

Стабла
(из Prova del nove, 2015)

Милујем вас,

првенствено мислима,

док путујем регионалним возом

рубом шуме

и потом када пролазим њом, послије,

улазећи у њу тихо.

Гледам вас и знам да одређених дана

толико јуришамо

да само видимо тањир

ствари, безмирис, нетачност

банално (вас напримјер само као

магацин дрвене грађе),

а ипак знамо (учимо)

већу силу

(можда је једноставност та која ствари испуњава

прихватљивим новинама, или су можда

ствари те које нам говоре своју једноставност

обнављајући нас)

и понекад је довољно опет вас погледати

и не жељети више побјећи,

да би се међутим могло осјетити

оно што сте с времена на вријеме

чак и ван гостопримљиве шуме

и изврсна дрва за наложити

евентуално.

И онда, хиним грациозност монаха у миру

и знам да је чак и његова величина

вјежба која се може постићи

али није лака (и лакоћа

нас најзад чини сумњивим)

али вам то говорим искрено

(готово као да се извињавам пријатељима и родбини)

знам, ових дана личим

више на бијесног дрвосјечу,

од оних који знају ствари

али ако их питаш не говоре и одлазе

тихо путељцима

(тамо гдје схватити једнако вриједи

интерпретирању трагова, камена

који напримјер није на свом мјесту

или згаженог жира)

-разликујући самоћу

од изолованости, сабраност

од препуштања – и онда је

довољно ништа да их ослободи, рецимо

одвоји од њиховог упорног ћутања

срести их случајно док слиједе

са жуљем на руци вртлог

тек пререзаног дебла,

ријетки прилаз, неописиву

љупкост,

гледати их извињавати их

и у исто вријеме захвалити

свијету, узети његове аплаузе;

тачно рећи сваку ствар

(рука се наслања на дебло,

прсти се мичу полако

замишљајући савјете виолинара)

Ђузепе Каракиа рођен је 1988. 

године у Палазоло Акреиде на 

С и ц и л и ј и .  С т у д и р а о  ј е 

италијански језик и књижевност 

у  Б о л о њ и  и  К а т а н и ј и . 

Италијанску филологију  је 

магистрирао у Торину. Објавио 

је књиге поезија Il verbo infinito, 

La virtù del chiodo i Prova del nove. 

Добитник је награде Лерићи Пеа 

Ђовани 2011. године.

Представљање

избор, превод и биљешке: Мирза Мејданија
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Ђузепе Каракиа рођен је 1988. 

године у Палазоло Акреиде на 

С и ц и л и ј и .  С т у д и р а о  ј е 

италијански језик и књижевност 

у  Б о л о њ и  и  К а т а н и ј и . 
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магистрирао у Торину. Објавио 

је књиге поезија Il verbo infinito, 

La virtù del chiodo i Prova del nove. 

Добитник је награде Лерићи Пеа 

Ђовани 2011. године.

Представљање

избор, превод и биљешке: Мирза Мејданија
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Јозеф Лајкерт (Josef Leikert)

ДОДИРИ ДУШЕ

***

Руке ко балвани

ишчупане из Кристова

гроба.

И свашта нешто:

у пети забоден трн

из захрђале круне.

И сломљено срце,

нож забоден у вјетру.

***

Љубав се не да

забити

ко дрвени колац.

Зато је можеш 

приковати на криж.

Закачити 

и опет објесити.

***

Храм тишине.

Чак иза хоризонта

крижног пута.

А потом

слободан пад гријешења.

*** 

Кап по кап вода хрђави

и зачепља цијеви.

Тешко се вратити

до исте ријеке.

А не утопити се.

Барем оплахнути мисли.

***

Сваке секунде се роди

пјесма 

и сваке секунде

пјесму неко убије.

Колико нас убица јест? 

*** 

Није мудрост,

него истина.

Изађи

и не заборави да откључаш.

Ускрснуће

без дореченог краја.

 Из књиге Шапат корака (2000)

***

Понижен смрћу

и осрамоћен животом.

Вратио сам камењу 

ријечи

а стаблима

љубавна писма.

Загрли ме

недодирљиви час.

***

Обрисао сам стакла

на очима,

да боље видим

страх. 

Рашчешљана је само коса

на двоје. 

***

Зебе ми душа.

Полагано.

Чак до вршка прстију. 

Чим даље тим јасније чујем

ударничку кишу.

То се из мртвила дижу

разапета гробља.

***

Исповиједам се Богу

и пјесми.

Ништа праведније 

не знам.

***

Опкорачава ме

пљусак смрти.

Молим се,

док ми не наумпадне

пјесма.

***

Мраз је истресао

на дрвеће

свјеже мрвице.

Тужно се

одлази с овог свијета,

вјечност је предалеко

а истина у недогледу.

***

Ноћни трамваји

неједнако звонише

и ја нисам

са сломљеним крилом

изашао на коначној.

Мој вакат тек долази.

***

Вратио сам се

с посљедњим снијегом,

мудрији о сазнање

путника.

Уназад 

и тачно.

***

У ружама 

почело да ромиња

а у вази

стао сат.

На стол је прострла

сутрашњи дан.

***

Зрно по зрно

слажем твоје лице.

Као дјеца на пијеску.

***

(оцу)

У мају стабла

заврате поткољенице.

Јозеф Лајкерт (Josef Leikert)

Представљање
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И никад нећемо сазнати,

шта си руком

шапнуо пред смрт.

На зимници остаде

твој рукопис.

И ове године

би добра урода.

***

(мајци)

Свако јутро си клечала

испред фуруне

ко пред олтаром

и отварала враташца

светиње.

По сјећању си испредала нови дан. 

***

Крижеви буље

небу у лице.

Боси су,

очишћени од гријеха.

Шта би нам још могло фалити

за недјељну простодушност.

***

Поваздан уздизање

к небесима.

Падање и лијетање.

Вода клокоће,

кида мостове

а момцима подупире кољена.

Испод наочала израсли

нови љетокрузи.

***

Горе уз степенице

корачају слова.

Слијепо

и у мраку.

Да се барем држе 

ограде.

Довољна је и једна погрешна ријеч.

***

Највјерније шуте 

стабла.

Одана,

до гроба.

Шта све преко њих пређе.

Али и тако полако одрвенише.

***

Очи оставимо на ноћ

и уши

шаљемо даље.

И онако ће нас

једном претећи

вјечни санак.

Смртно рођење.

***

Красно шуте стабла.

Тише кораке само смрт има.

Дође

и ништа не каже.

И ми већ знамо,

гдје да идемо.

***

Кад најчистија тама

прекрије наша тијела,

израсте ново дрво.

И птице

раздане дан.

Барем је небо

високо.

* **

Све ће нам једном бити

израчунато.

И роса на језику.

И непомилована пјесма.

 Из књиге Додири душе (2006)

Јозеф Лајкерт (Josef Leikert)Јозеф Лајкерт (Josef Leikert)

Проф. др. Јозеф Лајкерт (Злате Моравице, 

Словачка, 22. октобра 1955) радио је као новинар, 

гласноговорник предсједника Словачке, те се 

бавио научноистраживачким радом. Сада предаје 

на Педагошком факултету Универзитета Коменски 

(Кomenský) у Братислави. Током два мандата је био 

предсједник Друштва писаца Словачке. О 

његовом раду и животу је изашао зборник Часи и 

час  (2010)  и монографија Далимира Хајка 

Пјеснички свијет Јозефа Леикерта (2017). 

За свој књижевни рад је добио неколико домаћих и страних награда. Написао је и 

објавио многе збирке пјесама и стручне публикације из области документарне 

литературе. Збирке пјесама: Тише (1995), Откинута звона (1997), Покошена земља 

(1999), Шапат корака (2000), Узалудност (2005), Додири душе (2006), Зљубазности I 

(2014), Зљубазности II (2014), Паучина постојања (2015), Боре мјеста (2016), Осмице 

галаксије (2016), Љетокрузи очију (2017); Голо лице (изабране пјесме, 2001), Набосо 

(2010), Двојдлан (2013); библиофилско издање Вјечност коријена (2008, 2009), коју 

сачињава једна пјесма на 33 језика. Пјесме су му превођене на бјелоруски, бугарски, 

чешки, енглески (САД, Канада), есперанто, естонски, њемачки (Аустрија), македонски, 

мађарски, пољски, српски, шведски и украјински.

Избор, пријевод са словачког и биљешке: Хасан ЗАХИРОВИЋ

Представљање
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Кристина Лугн

*

промијенила сам тапете у твојој соби,

твоју одјећу бацила, твоје књиге продала, 

твој кревет сакрила у подруму

твоју храну појела

твоју маму утјешила

чежња за тобом почиње слабити

надам се такође да је и са тобом све у реду

и да се не бринеш без потребе!

*

Киша је престала

птичица цвркуће

слатка мала дјевочица спотакла се о црвену ауто-играчку

и разбила главу о ивицу сандука са пијеском 

сувоњави пензионер сједи на зеленој дрвеној клупи

и грди је 

млада жена блехне у њих кроз прозор кухиње

за четврт сата почиње Sveriges magasin

и у ормарићу купаоинце лежи један пакет жилета за бријање

 

*

Дијете је љубазно

и мачка је љубазна

зелен у саксијама је мртва

и човјек је отпутовао

и комшије изгледају задовољно

и небо је плаво исто као што су

плаве очи моје мајке

и дијете гугуће у својој елегантној каросерији

и мачка преде у мом крилу

и човјек звиждуће у свом форду мустангу

и мама је мртва и покопана

и насеље је подесно за дјецу

и дијете се угојило два кила

и мачка не гребе дијете

и подбијел, ситни, ситни подбијел

избија дуж насипа

и човјек је отишао до ђавола

са својим прекрасним очима

и својом коврџавом косом 

и својим зеленим кондомима�

*

Упркос киши, упкос старој одјећи

упркос меланхолији, он се поново

вратио,

и жели ме ноћас опет, његово је

стрпљење бескрајно

он стоји промрзао и тужан у киши и опет чека

упркос стотинама хиљада лудих возила

упркос стотинама хиљада побјесњелих пореских обвезника

упркос протестима ноћних чувара

он ме ноћас опет жели 

упркос да сам му објаснила

да сам уплашена и желим спавати

Упркос да сам попила вино, врата забравила

и сакрила се иза својих

 Икеа-жалузина са веселом мустром 

�

*

Прво сам прогутала двије хиљаде Веспараxа

послије пресјекла вратну вену

послије косу запалила

послије се бацила наглавачке

са мог прозора на осмом спрату

послије се пробудила кући у цвјетној

соби за спавање и Куртом

који је сједио с моје стране

и смјешкајући се будаласто

говорио ми како ће све бити много боље

када дође љето

и ми истински будемо имали једно друго

у Лас Палмсу

�
*

Ово је кућа.

Софа је веома битан дио куће.

Љути такође оставе свој знак у кући.

Кристина Лугн
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Је ли софа још увијек један дио куће

кад онај ко је сједио у њој

изненада умре?

Хоће ли софа онда мирисати сјећањем

на оног ко је обичавао сједети у њој

осјећајући се усамљено?

Хоће ли софа можда добити нову кућу?

Хоће ли тада софа моћи да пренесе

своје искуство у нову кућу?

Тако да онај који је обичавао сједјети у њој

фактички на извјесни начин

остане упамћен?

Или ће они софу изнијети

заједно с човјеком и запалити их

једно по једно?

Једно по једно, дакле,

у посебним одајама,

како би се кућа растурила.

�

*

Постоји много жена у мојим годинама

Које имају још мање разлога да воле себе

И присиљавају друге на то у сваком случају

Премда нису ни лијепе нити

Због нечега вриједне.

Галоп галоп

Можда није ни весело

Бојадисат цвијеће.

Вјежбе су такође добре, не само за мозак.

И изражавати своја осјећања у керамици.

У том случају се добије маса стварчица

Које дају кући посебан угођај.

Нешто да се буде поносним

Галоп галоп

�

*

Сад спавам

У једном веома лијепом

Веома старом граду.

Сад спавам

Први пут

са прекрштеним рукама.

И неко ко ме не познаје

уклонио је косу 

са мог лица.

Сад више нисам

Ничија мала дјевојчица.

Сад се не морам никад

осјећати напуштеном.

Када си мртав

Онда си заиста мртав

И брига те колико си био тужан

Док си по земљи ландарао�
Изгледајући глупо.

�

*�
Не желим напустити овај свијет.

Не желим да ме овај свијет напусти.

Ми живимо у демократији.

Ја гласам да живуће у овом свијету

Одбије да ме напусти.

Ако се овај приједлог одбије, молим

Да одмах започну преговори 

Са амбасадом у Царству смрти. 

Ја желим издржавати казну

У својој домовини.

�
Превод са шведског језика: Хатиџа Мујкановић и Рефик Личина
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Nиклас Торнлунд (Niklas Törnlund)

Посјета једном слободном подручју

Крадемо се полагано у Глипотеци; стигосмо

на крају у «Landskab fra Saint-Rèmy».

Година је Париsке комуне. Зелено дрхтање

клизи кроз траву. Сад,

само један минут прије, склопио је Винсент

ван Гог штафелај и збрисао кући!

Ми стојимо, гледамо облаке како сунтају се

и нестају. Ми стојимо и пијемо свјетлост

на барикадама тренутка.

Поновно виђење

Три путне торбе и

четири стотине миља.

Код куће нас среће

зелена јулска анархија:

Посвуд мали синдикати 

травки, коприва и 

брезове маце пријете да дигну

у ваздух степениште.

Пошљунчана мјеста већ су

плаво запаљена, вртњак

је одузет! Улазим у

кућу, помажем да излети

једном бумбару митолошке

величине. Или смо то ми

који смо стали у развоју?

Овај дан

Док земља слави једну мртву револуцију

ти пипаш по својим сивим тангентама

Један пријатељ жели усвојити дијете

и моли те за потврду:

Једна пјесма која лежи

веома близу стварности.

*

С друге стране мора

будућност је неколико сати краћа.

Твој очух крвари из грла.

Рендгенска је слика фиксирана:

Облак на твом хоризонту

флека је на његовим плућима.

*

У свитање кревет се изненада

затресао пар секунди.

Јеси ли заборавио да су стијене

у бунару вулканског поријекла?

Али божица земље тек се

окренула у сну...

*

Ти не мораш никад изнијети ћерку

И бјежати гологуз низ улицу.

Овог си дана привилегован

Да живиш усправно.

Nиклас Торнлунд (Niklas Törnlund)

Представљање
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Yонáха

За њу се говорило да зна.

Она је била yонáха, она-која-сања.

Сви бијелци за њу мисионари су и трговци

а ми нисмо имали ништа за продају.

Уљудно је тумачила да њен народ 

већ познаје велике истине:

- Кад је Стари свијет градио на све је мислио.

Али док стварао је себе самог заборавио је доњи дио...

Без чврста тла тетурао се уоколо у осам праваца.

Све док се није напрегао и нас измислио!

Ми накинђурени рођени смо из његове чежње за тлом.

Ми смо ноге Свевишњега.

Зато смо ми ружни и прљави

и наш живот пун посрнућа и повреда.

И лутамо тако беспомоћно и бесциљно. 

Али кроз нас иде он преко своје творевине,

плеше по врелом угљену. 

Ноћне птице

Обданице све је непомично.

Птице су замукле, ми се

држимо шуме, нервозни као гуштери.

Дуго сам отимао дријемежу

у сумрак и наново продисао.

Сједели смо у кухињи и причали

до дуго у ноћ, прозори одшкринути

према врту и град: чуло се

удаљено циликање јата морских 

ластавица, које су ваздан чекале негдје 

уз обалу на залазак сунца и сад

пролијећу с југа преко Лунда

како би обноћ земљу напустили.

(из Altt beror på vingar, 2003)

Превод са шведског језика: Хатиџа Мујкановић и Рефик Личина
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Ондреј Хложек (Ondřej Hložek)

 ПУТ СУЗА

***

Путем суза

плутају љубичасти облаци. 

Сједају на пролазнике,

пуни су непрозирне воде.

Како је то, бити невиђен

на земљи.

Као бачено тијело галеба,

које два пара руку

кидају до бесвијести.

***

Отац се свако јутро

моли за осмијех.

И не могу да му кажем,

да то личи на џелатство над голубовима.

Не знати полетјети.

Док изнад његовог кревета

хватамо причу,

положимо руке

и на утрг перцета

биће неки други.

***

Нашао сам те, 

Господе,

у том крају,

гдје улица скреће.

Тако лијепо смо за себе

остали.

 Из књиге Пут суза (2017)

***

Сад

што немаш, није твоје,

то је једноставно,

до сваког краја. 

Сад

у протоку боја

људи означени

чуче поред себе.

Сад

невидљиви траг

на све друго,

без питања

тад.

***

Олизни распукнуту усну

и не плачи,

зарашће

То је само –

зачудан јапански напјев

у химни кључале крви,

који показује прстом на себе,

даље од цмиздравих

разваљених усана.

***

Дјед те уствари није ни одгајао,

сјетио се отац

након двадесет девет година.

Та одложена веза

између мене и њега

је попустила.

Около ногу се почело

нешто да мота,

извраћено пред тренутком

из коријења. 

О томе ништа нисам знао.

Ондреј Хложек (Ondřej Hložek)
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***

 В. К.

Шта још уствари.

Криве ноге дјетета

и мало несреће.

Желим ти напрескок

располовљене дане

без биједе, порције

потаман за двоје.

***

Сад.

Сломљени капци у сну

у хиљадама откривења.

Ходај тише,

за жељом,

а за тим, што не знаш. 

***

Презнојени оковратник кошуље

међу твојим палцем и кажипрстом

не дишем.

***

Море.

Сунце убијено вревом галебова.

Кораци старијег пара,

који деценије

покриваше тишина

сјенке. 

Камење туче у срцима

и даље. 

***

Сад

на тренутак наслоњена

дефинитивно могућа. 

Сад

данима

сакривена покривачем новембра.

Трка корака,

непомичних.

***

Некад сам замишљао,

како држим говор на твојој сахрани. 

Сам с папиром

и наочарима, ниједна

голишава глава,

која те није знала.

Покушаћу написати,

какав си био

на комадић папира,

да затворим пропало лице

у мртвачку маску.

Сад те више не тражим, тата. 

***

Пак положили његове ноге,

изгладњеле штапиће без меса,

у таму зипом затворену. 

Још годину остаде

онај празан кревет

с флеком на мадрацу

у спаваћој,

и смрад

метаболичних поздрава.

Тај дан би красно,

сад се сјећам.

Ондреј Хложек (Ondřej Hložek)Ондреј Хложек (Ondřej Hložek)

Представљање
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***

Већ сам спавао

кад си се вратила.

Вани је лајао пас

а ја сам се скривао

у сну.

О тој тајни

ти говорим

управо сада. 

И немам је више

с ким да размијеним. 

***

Сад 

се брже окрећемо

за тим,

о чему знамо више.

Сад 

желимо да наслутимо

то обратно. 

 Из књиге Сад (2017)

Ондреј ХЛОЖЕК  (Ondřej Hložek),  рођен је у 

Опави 17. марта 1986. Након гимназије је 

дипломирао Чешку књижевност на Шљеском 

универзитету у Опави. Издао је четири збирке 

пјесама: Невоље (2011), Кући (2013), Путем суза 

(2017 )  и  Сад  (2017) .  Објављивао је  у 

часописима Host, Tvar, Texty, Aluze, Protimluv, 

Listy, Nové břehy, H_aluze, Souvislosti, Literární.cz, 

Weles, Polí5, Partonyma, iLeGaLiT, Hebenon, 

Poiesis, Prae, Helikopter, Posed и други. Пјесме су 

му превођене на неколико европских језика (француски, италијански, мађарски, 

пољски, словачки и словенски). Запослен је као библиотекар у Централној 

библиотеци Високе бањске школе у Острави, а у слободно вријеме се бави културном 

анимацијом и организује књижевне манифестације у шљеском крају.

Избор, пријевод са чешког и биљешке: Хасан ЗАХИРОВИЋ

Ондреј Хложек (Ondřej Hložek) Ели Урбина (Elí Urbina) 

СО ХИЈЕНА 

Таква је смрт

Нисмо веровали у њу

А сада настањујемо

Собе костију

Заливамо траву

Косу жена 

Које смо волели и оца 

Којег нисмо имали

Јер имали смо ноћ

Со хијена

Тиху љубав дрвећа

Тај мед који су богови презрели 

А деца извајала

Заборављајући сопствена имена

Планине песка и косе

Наслаге крхотина и заборава

Младеже од камена и од трске

Ликер безимених звезда

Језик грозоте и љубави

Представљање
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IX

Самоћа унутра је мања

Али ноћ разуздава

Разбија окове смеха

Свако место може нам бити боравиште

Плес спаривања

Парови игноришу превласт смрти

У њиховој будућности не видим лице бола

Бесмртност је у сваком покрету

Кола отварају пролаз кроз ноћ

Ветар нас рашчешљава

И улазимо у неизвесно

– психоделични мравињак

Екстатични рој –

а у сред тог хаоса лепота

Њено тело је младо

Похотан њен поглед

Запоседнути опијумом месеца

Спуштамо се низ стене

Вода је прљава а камење сече

Ту је крв и грохотни смех

Препознајемо 

у себи смрт

Убијати се помало

Је још један начин

да се слави живот

ТЕРЕТ СЕНКЕ 

Међу бокорима пене и крви

само је терет сенке

глас те жене коју сам волео

та мрежа између онога што сам

и свих имена из прошлости

Још увек постоји немир

И даље се назиру трагови нечега

што још нисам изгубио

Смрт се приближава

али ја сам већ усред смрти

већ ходам по том плочнику

где је срећа друга 

димензија ироније

друго лице њеног лица

где су изгубљене поруке

Можда је већ доста

можда ничему не служи

подићи ове речи против самоће

(Из збирке Со хијена, 2017.)

 

ЕЛИ УРБИНА (Перу, 1989) Песник, дипломирани филолог и уредник 

електронског часописа за поезију Santa Rabia (Свети бес). 

Учествовао је на многобројним књижевним сусретима, 

рециталима и фестивалима поезије. Неке од његових песама 

преведене су на грчки и италијански. Со хијена је његова прва 

збирка поезије.

Поезија Елија Урбине нас води у метафизичку потрагу за смислом у 

шуми надреалних слика. Човек је огледало, са једне стране огледала је смрт, а са 

друге живот. Између те две магичне силе песник хвата речи и мелодије како би 

исплео мозаик свог идентитета. Као што је рекао Октавио Паз: “Из једне речи у другу 

оно што кажем распршава се. Ја знам да сам жив између две заграде.”

Две заграде Елија Урбине означавају простор који настањује тиха љубав дрвећа и со 

хијена; тамо обитава време које нам допушта да продремо у свет са друге стране ума, 

у међусан изван граница стварности.

Превод: Бранка Винавер

Ели Урбина (Elí Urbina) Ели Урбина (Elí Urbina) 

Представљање
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Мирза Сарајкић

Полифонија 
савремене поезије Омана
Савремени поетски гласови у Оману јављају се седамдесетих година XX стољећа. То доба 

коинцидира с оманском независношћу, па се у правилу назива периодом препорода (al-

nahda). Гледано из угла књижевне хисторије, препородно доба арапске књижевности 

почело је у освит XИX стољећа у Египту и земљама Шама, односно на просторима 

данашњег Либана и Сирије. Тај се књижевни препород остваривао углавном на пољу 

поезије, јер је она опћеприхваћено представљала примарну умјетност Арапа и њен 

повијесно-егзистенцијални сукус (divan al-'Arab). Међутим, „бјелина“ тог препородног, па 

и авангардног доба није се „разлијевала“ равномјерно и истовремено у големом 

арапском свијету. Простори Арапског заљева, а посебно његови јужни и источни 

дијелови остат ће скоро два стољећа у завјетрини модерних гибања и вишеструких 

транзиција. Ови су простори тако на своју (не)срећу све до недавно уживали у 

класицистичком дријемежу и чврстом увјерењу у самодостатност своје богате 

традиције.  Не треба, стога, чудити да се савремено поетско буђење у Оману дешавало у 

кључу „конструктивног“ превазилажења канонских форми и традиционалистичких 

образаца. Тај вишедеценијски процес траје и данас. „Надрастање“ традиционалног 

поетолошког оквира сложен је подухват  који се одвија на неколико тематских и стилско-

формацијских планова. Савремено је оманско пјесништво у првом реду простор 

непрестаног иновирања и модернизације поетског израза и форме. 

Седамдесетих година прошлог стољећа омански пјесници постепено откривају све 

предности савременог поетског изричаја. Вјетрови промјена и савременог 

„освјештавања“ поетске форме долазили су из арапских метропола попут Каира, 

Багдада и Бејрута. Омански пјесници седамдесетих и осамдесетих година све су чешће 

посјећивали те градове и чврсто се повезивали са тада већ „савременим класицима“ 

попут Салаха Абд ал-Сабура, Адониса, Унси ал-Хаџа, Бадр Шакира ал-Саyyаба и 

Мухаммада ал-Магута. У почетку срамежљива смјелост да се напусти традиционални 

оквир касиде и занемари крута жанровска матрица постала је скоро правилом након 

само двије деценије. Најзначајнији пионири такве тематско-прозодијске револуције 

јесу Саyф ал-Рахби, Захир ал-Гафири, Хилал ал-Амири, Сама' Иса, Мухаммад ал-Хариси, 

Абдуллах ал-Раyyами, Насир ал-Алаwи, Асим ал-Саиди, Абдуллах ал-Балуши и други.

      Наведени су пјесници у својим збиркама храбро промовирали нове поетске форме 

од слободног стиха до пјесме у прози. Они су се први нашли на „брисаном простору“ 

излазећи из доминантне мреже традиционалистичког (интер)текста, указујући на 

његову анахроност и тачке слабости, без жеље да при томе денунцирају прошлост и 

традицију, него да их ревалоризирају. С друге стране, пак, откривали су другачија 

искуства савременог живота која су ре/презентирана новим поетским формама и 

структурама. 

      Ови су пјесници успјешно одговорили изазову неизбјежне модернизације културе 

опћенито, а примарно поетске концепције. Контекстуализирали су енергију традиције, 

деконструишући при томе традиционалистичке наслаге под којим се дуго гушила 

поетска иновативност. У вртлогу савремености, они су својим пјесмама обликовали 

нова обзорја у којима је савремени човјек у Оману могао препознати себе, своја питања, 

кушње, те каткад и понеки одговор.

      Савремено искуство свијета у стиховима пјесника Омана најприје је означено 

отварањем ка другим просторима и традицијама. У почетку се то отварање дешавало 

унутар арапског свијета, односно изласком из Заљева и упознавањем с културалним 

токовима на дугој поетској трансверзали од Багдада до Рабата гдје су се сличне промјене 

дешавала деценијама раније. Надаље, крајем деведесетих година, процес отварања 

према свијету се интензивира, па ће оманско пјесништво доживјети кулминацију 

критички се односећи према књижевним токовима Запада.  

     Посљедице овог отварања нису примјетне само у форми савременог оманског 

пјесништва. О њему зорно говоре поетске хронике и путописи Саyфа ал-Рахбија који 

варирају од лирске документаристике у збирци Човјек из пустиње Руб' ал-Хали (1994) до 

фантастичког путописног дискурса присутног у збирци под насловом Путујућа глава 

(1986). 

     Захир ал-Гафири, пак, у својим збиркама инсистира на варијацијама надреализма и 

поезије густо прожете симболизмом. Он својим пјесмама неријетко промовира 

радикалну епистемолошку скепсу при чему се поезија надаје посљедњом обалом 

сигурности, док се остали фрагменти расточеног свијета губе у значењским празнинама 

и апсолутизацији бездушја. 

      Сама' Иса, Абдуллах ал-Ураyми, Талиб ал-Ма'мари, Асим ал-Са'ди и Yахyа ал-Наʼиби 

представљају групу пјесника који теже атомизацији лирског исказа. За њих је поезија 

непрестани ток индивидуалног искуства који измиче дефиницијама и коначним 

тумачењима. У ал-Ураyмијевој збирци Концерт ријечи (2005) пјесме су представљене 

као стално дјелање језика који обликује наше окружење и будућност.

      Руптуре на донедавној равној плохи поетског класицизма, односно нагли скок у 

савремени свијет допринијели су раширености осјећаја отуђености код бројних 

савремених пјесника. Насир ал-Алеви ово стање језгровито приказује у збирци Сан 

приповиједа о своме крају (1998). Надаље, Самаʼ Иса најчешће суптилно описује 

носталгичну потрагу за докучивањем духовног завичаја која се у правилу завршава 

међу крхотинама депатетизиране и баналне материјалности. Пјесников једини чин, или 

највећи гријех, јесте саучесништво у фарси свијета.

Наведени трендови међутим представљају само један дио слике, или, прецизније 

казано, клатна савременог поетског изричаја у Оману. Наиме, велики број пјесника и 

данас истрајава на истицању повезаности с класичном баштином. То се каткад остварује 

и задржавањем класичне форме, а много више промицањем поетских тема везаних за 

домовину и повијест. Домољубна поезија тако представља доминантан жанр који 

стољећима остаје стабилан у оманској књижевности. Кроз њу се опетовано 

редефинира, контекстуализира и кристализира идеал Омана, „мајке свих пјесника“ како 

то у једној пјесми именује Абдуллах ал-Таи, један од најистакнутијих пјесника овакве 

поезије. Треба бити свјестан да домољубно пјесништво садржи много рукаваца у којима 

се из различитих перспектива описује и моделира идеал Омана. Тако одређени 

пјесници попут ал-Таија устрајавају на племенскоме свијету као повијесном огњишту 

оманског народа. Он је у критици познат и као обновитељ поезије Бану Набхана, 

племена које је простором Омана владало од дванаестог до петнаестог стољећа.
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Мирза Сарајкић

Полифонија 
савремене поезије Омана
Савремени поетски гласови у Оману јављају се седамдесетих година XX стољећа. То доба 

коинцидира с оманском независношћу, па се у правилу назива периодом препорода (al-

nahda). Гледано из угла књижевне хисторије, препородно доба арапске књижевности 

почело је у освит XИX стољећа у Египту и земљама Шама, односно на просторима 

данашњег Либана и Сирије. Тај се књижевни препород остваривао углавном на пољу 

поезије, јер је она опћеприхваћено представљала примарну умјетност Арапа и њен 

повијесно-егзистенцијални сукус (divan al-'Arab). Међутим, „бјелина“ тог препородног, па 

и авангардног доба није се „разлијевала“ равномјерно и истовремено у големом 

арапском свијету. Простори Арапског заљева, а посебно његови јужни и источни 

дијелови остат ће скоро два стољећа у завјетрини модерних гибања и вишеструких 

транзиција. Ови су простори тако на своју (не)срећу све до недавно уживали у 

класицистичком дријемежу и чврстом увјерењу у самодостатност своје богате 

традиције.  Не треба, стога, чудити да се савремено поетско буђење у Оману дешавало у 

кључу „конструктивног“ превазилажења канонских форми и традиционалистичких 

образаца. Тај вишедеценијски процес траје и данас. „Надрастање“ традиционалног 

поетолошког оквира сложен је подухват  који се одвија на неколико тематских и стилско-

формацијских планова. Савремено је оманско пјесништво у првом реду простор 

непрестаног иновирања и модернизације поетског израза и форме. 

Седамдесетих година прошлог стољећа омански пјесници постепено откривају све 

предности савременог поетског изричаја. Вјетрови промјена и савременог 

„освјештавања“ поетске форме долазили су из арапских метропола попут Каира, 

Багдада и Бејрута. Омански пјесници седамдесетих и осамдесетих година све су чешће 

посјећивали те градове и чврсто се повезивали са тада већ „савременим класицима“ 

попут Салаха Абд ал-Сабура, Адониса, Унси ал-Хаџа, Бадр Шакира ал-Саyyаба и 

Мухаммада ал-Магута. У почетку срамежљива смјелост да се напусти традиционални 

оквир касиде и занемари крута жанровска матрица постала је скоро правилом након 

само двије деценије. Најзначајнији пионири такве тематско-прозодијске револуције 

јесу Саyф ал-Рахби, Захир ал-Гафири, Хилал ал-Амири, Сама' Иса, Мухаммад ал-Хариси, 

Абдуллах ал-Раyyами, Насир ал-Алаwи, Асим ал-Саиди, Абдуллах ал-Балуши и други.

      Наведени су пјесници у својим збиркама храбро промовирали нове поетске форме 

од слободног стиха до пјесме у прози. Они су се први нашли на „брисаном простору“ 

излазећи из доминантне мреже традиционалистичког (интер)текста, указујући на 

његову анахроност и тачке слабости, без жеље да при томе денунцирају прошлост и 

традицију, него да их ревалоризирају. С друге стране, пак, откривали су другачија 

искуства савременог живота која су ре/презентирана новим поетским формама и 

структурама. 

      Ови су пјесници успјешно одговорили изазову неизбјежне модернизације културе 

опћенито, а примарно поетске концепције. Контекстуализирали су енергију традиције, 

деконструишући при томе традиционалистичке наслаге под којим се дуго гушила 

поетска иновативност. У вртлогу савремености, они су својим пјесмама обликовали 

нова обзорја у којима је савремени човјек у Оману могао препознати себе, своја питања, 

кушње, те каткад и понеки одговор.

      Савремено искуство свијета у стиховима пјесника Омана најприје је означено 

отварањем ка другим просторима и традицијама. У почетку се то отварање дешавало 

унутар арапског свијета, односно изласком из Заљева и упознавањем с културалним 

токовима на дугој поетској трансверзали од Багдада до Рабата гдје су се сличне промјене 

дешавала деценијама раније. Надаље, крајем деведесетих година, процес отварања 

према свијету се интензивира, па ће оманско пјесништво доживјети кулминацију 

критички се односећи према књижевним токовима Запада.  

     Посљедице овог отварања нису примјетне само у форми савременог оманског 

пјесништва. О њему зорно говоре поетске хронике и путописи Саyфа ал-Рахбија који 

варирају од лирске документаристике у збирци Човјек из пустиње Руб' ал-Хали (1994) до 

фантастичког путописног дискурса присутног у збирци под насловом Путујућа глава 

(1986). 

     Захир ал-Гафири, пак, у својим збиркама инсистира на варијацијама надреализма и 

поезије густо прожете симболизмом. Он својим пјесмама неријетко промовира 

радикалну епистемолошку скепсу при чему се поезија надаје посљедњом обалом 

сигурности, док се остали фрагменти расточеног свијета губе у значењским празнинама 

и апсолутизацији бездушја. 

      Сама' Иса, Абдуллах ал-Ураyми, Талиб ал-Ма'мари, Асим ал-Са'ди и Yахyа ал-Наʼиби 

представљају групу пјесника који теже атомизацији лирског исказа. За њих је поезија 

непрестани ток индивидуалног искуства који измиче дефиницијама и коначним 

тумачењима. У ал-Ураyмијевој збирци Концерт ријечи (2005) пјесме су представљене 

као стално дјелање језика који обликује наше окружење и будућност.

      Руптуре на донедавној равној плохи поетског класицизма, односно нагли скок у 

савремени свијет допринијели су раширености осјећаја отуђености код бројних 

савремених пјесника. Насир ал-Алеви ово стање језгровито приказује у збирци Сан 

приповиједа о своме крају (1998). Надаље, Самаʼ Иса најчешће суптилно описује 

носталгичну потрагу за докучивањем духовног завичаја која се у правилу завршава 

међу крхотинама депатетизиране и баналне материјалности. Пјесников једини чин, или 

највећи гријех, јесте саучесништво у фарси свијета.

Наведени трендови међутим представљају само један дио слике, или, прецизније 

казано, клатна савременог поетског изричаја у Оману. Наиме, велики број пјесника и 

данас истрајава на истицању повезаности с класичном баштином. То се каткад остварује 

и задржавањем класичне форме, а много више промицањем поетских тема везаних за 

домовину и повијест. Домољубна поезија тако представља доминантан жанр који 

стољећима остаје стабилан у оманској књижевности. Кроз њу се опетовано 

редефинира, контекстуализира и кристализира идеал Омана, „мајке свих пјесника“ како 

то у једној пјесми именује Абдуллах ал-Таи, један од најистакнутијих пјесника овакве 

поезије. Треба бити свјестан да домољубно пјесништво садржи много рукаваца у којима 

се из различитих перспектива описује и моделира идеал Омана. Тако одређени 

пјесници попут ал-Таија устрајавају на племенскоме свијету као повијесном огњишту 

оманског народа. Он је у критици познат и као обновитељ поезије Бану Набхана, 

племена које је простором Омана владало од дванаестог до петнаестог стољећа.
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        Халил ал-Матруши и Абдуллах ал-Халили у својим збиркама проговарају о горком 

искуству британског колонијализма. С друге стране, Хилал Бин Бадр и Саи'д Бин Халаф 

ал-Харуси познати су промотори идеје панарабизма у којој би Оман, према ал-Харусију, 

„требао бити блистава звијезда водиља на путу свеарапског братства“. Ову идеју на 

савремени начин реинтерпретира пјесник Са'ид ал-Саqлаwи, посебно у својој 

посљедњој збирци повијесно-филозофске тематике под насловом Чувари земље (2015). 

Бројне су и разнородне силнице у широкој лепези домољубне поезије, од оних 

марксистичке провенијенције до пјесника који ходају танком линијом национализма. 

Двије карактеристике ове поезије посебно су упечатљиве, а то су: женско писмо и 

пјесништво о Занзибару. Женска лирика доноси посебан квалитет, истанчану 

осјећајност те уклон у често „заташкаван“ и „потискиван“ дио оманскога космоса. 

Најпознатије представнице ове поезије су Туркиyyа ал-Бусаиди, Бадриyyа ал-Хуwаyби и 

Рим ал-Лаwати. С друге стране, пјесништво о Занзибару представља неку врсту 

повијесног саморефлексивног огледала из којег се рефлектирају носталгични одсаји  

„оманског Енделуса“, како то каже Абу Харис ал-Барwани који се заједно с Абу Муслимом 

ал-Бахланијем убраја у најистакнутије „занзибарске бардове“. Опћенито, домољубни 

поетски текстови у служби су непрекидне галванизације националних осјећаја и духа 

отпора што у друштвено-повијесном контексту Омана има пресудну важност. Може се 

казати да бројна домољубна поезија у цјелини представља комплексан књижевно-

културални код који има функцију заштите националног идентитета.           

Ангажирано пјесништво представља важан градивни блок савремене поезије Омана. 

Ова се ангажираност треба схватати у најширем смислу, при чему пјесник захтијева да 

сваки субјект изравно обликује збиљу. Ангажирани пјесници у својим дјелима јетко 

критизирају власти у Оману, заговарајући потпуну деколонизацију свог поднебља која 

креће од слабог нативног субјекта. Знаковите збирке ангажираног дискурса свакако су 

Одважност дављеника (2010) Мубарака ал-Амирија, Мрачна небеса (2013) Халида ал-

Балушија и Још увијек ходам по води (2008) пјесникиње Са'иде Хатир. Ови пјесници, млађе 

генерације, изнутра описују ерозију друштва и његово обездуховљење, као и бујање 

неједнакости у њиховом окружењу. Многи су због својих ставова лишавани слободе. 

Надаље, поетски ангажман неријетко превазилази границе Омана и реферира на стање у 

арапском свијету. Добар примјер је пјесникиња Хисса ал-Бади која је бројне пјесме и 

збирке поезије посветила палестинској трагедији. Заједничко тло свих ангажираних 

пјесника и пјесникиња јесте вјера у слободу као крајњи циљ човјекова самоозбиљења.

РИЈЕКА ШУТЊЕ

Доћи ћемо у дан

Нови

Што попут је захрђала новчића.

Доћи ћемо у нешто што личи

На живот,

Растргани између онога што кажу карте

И онога што доноси путовање.

Молит ће дани

Бескрајни

И ноћу да трају,

Не би ли се нада указала...

Ето нас теби,

Земљо,

Што жедна си

Љубави и правде.

Али небо је далеко

И жеље, киша.

Испод сунца је 

Празнина и празни ал-Руб' ал-хали

Што испуњава га пустош

Док твоја рука похлепна,

Почуј ме, вјештице,

Сије пустињу пусту. 

Није твоје да препустиш ствари

Књигама светим ни књигама несветим.

И зато треба шутити

Па онда говорити.

Ријека шутње 

Сличи Судњем дану.

Између тамног неба и земље

Којој смрт руке пружа, ту је

Одговор.

                                                     (пријевод са арапског језика:  Мунир Мујић)

Говор других 
Савремена арапска књижевност из Омана II

Талиб ал-Ма'мари (Ṭāлиб ал-Ма'марī) објавио је сљедеће 

збирке поезије: Они који траже уточиште на копну (1995), Брдо 

сунца (2005), Испричана пустиња (2006), Нејасни дан (2013) и 

Ништа (2017).
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ДОМОВИНА

Хајде да нацртамо домовину

Како сједи у хладу,

Гледа нас и смијеши се.

Домовину која зауставља дах кадгод јој се приближимо

И увлачи дим своје цигаре, полахко као заљубљени који гори од љубави

И чека да се испружи рука вољене.

Шта мислиш ко боље разумије филозофију прста

Од домовине чија је рука одсјечена!?

Хајде да нацртамо домовину,

Мрзовољну посве,

Којој досадно је посве,

Домовину која посматра авионе,

Жаром носталгије,

И камо да се иде,

Пита пролазнике који су мајстори преваре.

То је домовина која вјешто лаже

Док јој се не стргне маска!

Хајде да нацртамо домовину

На рубу једноставности

Која попут каква дјетета сања о некој играчки.

Његово височансто, сат покварен од дуга хода

и вријеме које не гледа натраг или напријед,

Вријеме које живи своје тренутке,

Тренутке бескрајне,

Вријеме високе филозофије

Разумије само домовина која стоји изван зидина времена.

Хајде да нацртамо домовину

Која мрзи географију,

Коју збуњују карте

Својим црвеним цртама,

Домовину која ће се плашити пасоша

И граница,

Домовину која је изгубила идентитет!

Дајде да нацртамо домовину

Која се не ослања на памћење

И која се не ослања на симболе,

Домовину која зна шта смо ми

И како су нас снови наши напустили откада смо одлучили нацртати је!

Још увијек покушавамо,

А обманути смо бојом и врстом,

Још увијек смо у немару

Бринемо о домовини

А заборавили смо је отворену на прозору!

(пријевод са арапског језика:  Мунир Мујић)

ЗВИЈЕЗДА УРАГАНА

Јутро овога дана је росно

Само због скритог извора који буди душу 

Уснулу у мјесечевој здјели

И због овог трепета на бакреноме образу. 

Једна жена пали честар свијета

Да освијетли вртеће звијезде

Као да свети се мрклим небесима.

Одсијеца руку зоре да ухвати њене сјене што бјеже

Ка пећинама далеким.

Сумње се проламају

На кочијама муња.

А громови се чине попут прогнаника из њених снова

Ништа не може умаћи сјају њезина ока

Који продире

До најскритијих мјеста у влатима траве

На гробу незнаноме

Подно Хималаја.

Понекад њена срећа рађа савршену пјесму,

А понекад та радост личи на понос сокола

Који врх планине осваја.

А каткад је тужна.

Можда када јој главом залахоре јужни вјетрови

Говор других 
Савремена арапска књижевност из Омана II

Рим ал-Лавати (Рīм ал-Лаwāтī) чланица је Удружења књижевника 

Омана. Објавила је збирку пјесама Изумљене лудости (2006), 

Невјероватна комедија (2008) и збирку есеја Електронско трње (2017).

Саyф ал-Рахби (Саyф ал-Раḥбī) рођен је 1956. године граду 

Сама'ил. Истакнути је пјесник, писац и уредник познатог 

књижевног часописа Низwа. Студирао у Каиру. Његова су 

дјела превођена на енглески, француски, њемачки, 

холандски и пољски језик. Његове најпознатије збирке 

поезије су: Зелена планина (1981), Звона природе (1984), 

Путујућа глава (1986) и Рука на крају свијета (1998). Добитник 

је бројних књижевних награда у арапском свијету.
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Можда када јој главом залахоре јужни вјетрови

Говор других 
Савремена арапска књижевност из Омана II

Рим ал-Лавати (Рīм ал-Лаwāтī) чланица је Удружења књижевника 

Омана. Објавила је збирку пјесама Изумљене лудости (2006), 

Невјероватна комедија (2008) и збирку есеја Електронско трње (2017).

Саyф ал-Рахби (Саyф ал-Раḥбī) рођен је 1956. године граду 

Сама'ил. Истакнути је пјесник, писац и уредник познатог 

књижевног часописа Низwа. Студирао у Каиру. Његова су 

дјела превођена на енглески, француски, њемачки, 

холандски и пољски језик. Његове најпознатије збирке 

поезије су: Зелена планина (1981), Звона природе (1984), 

Путујућа глава (1986) и Рука на крају свијета (1998). Добитник 

је бројних књижевних награда у арапском свијету.
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Испуњени жамором

Кафана и возова

Што чује се иза прозора и шина

Па моје очи уче

Да препознам смјер урагана.

Онда се окреће попут сунца

У ноћи вјечности

Па облаци открију бестидне призоре

И страсне загрљаје

Минулих генерација.

Ништа не може умаћи њеним погледима

Свачију тајну она познаје,

Јер чудо предсказања тече њеним венама

Попут мрава што мили ноћним бескрајима.

Потире своје очи уморне од дугог путовања

До мјеста гдје бедуини су небеса са коња гледали

Док се она крила иза стакла обзорја

Па се потом попут звијезде падалице

Спустила на обале заборављене. 

(пријевод са арапског језика: Мирза Сарајкић)

 

ЖАЛОПОЈКА

Размисли о свјетлу и тегобним самоћама,

О дивљини и звијездама,

О птицама што језде свемиром језика.

...

Размисли о грому и муњама,

О вјетру, обиљу и сушама

О зрневљу и створењима.

...

Размисли о тајни женствености,

Тајни мајчинства,

Неплодности очинства.

Кажу: живио је у више тијела

Превалио четрдесет година живота,

Био је и вук

Живио као цар

И роб

Попут божанства

Попут сокола

Попут вола

Попут жабе

И мудраца

Кад се родио, крај срца му један злобник

Узвикнуо: Ја сам првак јадника и просјака.

И тек што стасао је

Другови су шапатом казивали о његовим лутањима,

О злослутном биљегу на његовим леђима.

О небеса, подарите му кључеве мудрости његових добрих предака

Па да не сусретне жене што наричу испред прага својега.

Па има ли другога човјека који под пазухом носи четрдесет смрти

И с њима походи сваку тмицу што на свијету постоји?!

пријевод са арапског језика: Мирза Сарајкић

Говор других 
Савремена арапска књижевност из Омана II

Хасан ал-Матруши (Ḥасан ал-Маṭрūши) рођен је у Оману 

1963. године. Готово двије деценије провео је у војсци на 

различитим позицијама. Његова је ужа специјалност 

превођење с енглеског језика за што је добио престижне 

награде у Оману. Објавио је двије збирке поезије: Фатима 

(1996) и Заклетва (1997).
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(пријевод са арапског језика: Мирза Сарајкић)

 

ЖАЛОПОЈКА
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Живио као цар
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Попут божанства

Попут сокола

Попут вола

Попут жабе

И мудраца

Кад се родио, крај срца му један злобник

Узвикнуо: Ја сам првак јадника и просјака.

И тек што стасао је

Другови су шапатом казивали о његовим лутањима,

О злослутном биљегу на његовим леђима.

О небеса, подарите му кључеве мудрости његових добрих предака

Па да не сусретне жене што наричу испред прага својега.

Па има ли другога човјека који под пазухом носи четрдесет смрти

И с њима походи сваку тмицу што на свијету постоји?!
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Говор других 
Савремена арапска књижевност из Омана II

Хасан ал-Матруши (Ḥасан ал-Маṭрūши) рођен је у Оману 

1963. године. Готово двије деценије провео је у војсци на 

различитим позицијама. Његова је ужа специјалност 

превођење с енглеског језика за што је добио престижне 

награде у Оману. Објавио је двије збирке поезије: Фатима 
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In memoriam

Зденко Лешић (1934 – 2018)

Смрт професора 
Зденка Лешића
Професорски озбиљан, достојанствен и класично образован Зденко Лешић цијелог 

живота био је утјеловљење наставника и педагога. Толико је тај скромни човјек 

углађених манира био посвећен свом наставничком знању да су његови префињени и 

ненаметљиви разговори о књижевности учинили славним његову помало повучену и 

суздржану природу. Систематичан и одговоран према знаности, за коју је вјеровао да је 

суштина хуманистичког и књижевног образовања, Лешић се у дугој и богатој каријери 

књижевног научника бавио понајвише изучавањем комплексних књижевних теорија 

пратећи кроз хисторијске мнијене на који начин књижевност бива доживљавана, 

тумачена и оцјењивана.

Зденко Лешић, није неважно споменути, родио се на далматинском отоку Угљану, 

покрај Задра 1934. године, а до пресељења у Сарајево 1940. живио је још на острвима 

Вису и Брачу. У Сарајеву је завршио основну и средњу школу а затим и Вишу Педагошку 

академију па је са стеченим образовањем радио као наставник у Крешеву. Године 1957. 

завршава Филозофски факултет у Сарајеву, гдје започиње своју блиставу научничку и 

каријеру универзитетског наставника. 

На матичном факултету је магистрирао и докторирао напредујући у факултетској 

хијерархији од асистента до редовног професора. Докторска дисертација под називом 

Књижевно дјело Ивана Горана Ковачића оставила је дубок утисак на књижевну заједницу 

бивше Југославије па Лешић бива изабран за предавача на предмету Теорија 

књижевности. На Филозофском факултету у Сарајеву биће и пензионисан 2004. године.

Зденко Лешић био је и много више од универзитетског професора, а његови напори да у 

књижевну критику и књижевну теорију инволвира савремена схватања књижевности 

препознатљивост су његове критичко – теоријске методологије. Схвативши, још на 

самоме почетку своје академске каријере, како је за правилно разумијевање 

књижевних појава неопходно одбацити вулгарно – позитивистички приступ у тумачењу 

књижевно – умјетничких дјела, Лешић не пристаје дјело доживљавати кроз уску призму 

ауторијалне биографије и у својим анализама окреће се спознајама актуалних 

књижевних теорија. Структуралистичку, а касније и постструктуралистику методологију 

анализе примјењује за разумијевање књижевне хисторије југословенских 

књижевности, али никада не дозвољавајући своме критичарском увиду да се утемељи 

на суженој импресионистичкој перспективи.

Лешићево поље интересовања није било ограничено само на проналажење цјеловитих 

спознаја у области књижевне теорије, а своју љубав према позоришту и драмској 

умјетности изразио је писањем монументалне хрестоматије текстова о драмској 

књижевности и принципима драматургије назива Теорија драме кроз стољећа. Тај 

зборник есеја и трактата о умјетности позоришне игре и начинима на који се драмска 

умјетност промишљала кроз хисторију најсвеобухватнији је зборник такве врсте 

написан у Босни и Херцеговини и представља темељ сваком озбиљном изучавању 

принципа драмске књижевности. 

Поље Лешићевих научних интересовања изузетно је широко, а његове анализе у правилу 

су надилазиле сухопарност знанственог дискурса привлачећи пажњу читалаца својим 

осебујним и препознатљивим стилом. Свјестан да говор о књижевности увијек мора имати 

становиту изражајну љепоту Лешићеви научни радови писани су виртуозним стилом у 

којем је знанствена строгост његове методологије тумачења књижевно – умјетничког дјела 

продубљивана језичким стилизмом извансеријске привлачности. Такав однос према тексту 

долазио је из најдубљег Лешићевог убијеђења да однос између умјетничког дјела и његове 

критичарске рефлексије не смије бити нарушен грубом употребом научничке 

терминологије него је увијек неопходно у текстуалној анализи књижевног дјела поштовати 

његову умјетничку аутономност.

Изучавајући начине на који се приповијест дискурзивно транспонује према коначном 

тумачу њеног садржаја Лешић је био свјестан да је читалац она инстанца због које се уопште 

и покреће процес критичарске анализе. Форме које ауторијално ја одабире да би своју 

причу представио потенцијалном читаоцу Лешићева је опсесивна књижевно – теоријска 

тема, а најважнији допринос у изучавању формалних начина приповиједања обликовао је у 

систематизирању начина исказивања прича у босанској приповједачкој традицији. 

Двотомна Приповједачка Босна I и II најсадржајнији је и најцјеловитији увид у специфичне 

форме приповиједања у Босни, духовног ентитета обиљежног карактеристичним 

тематским, мотивским, и што је најважније, исказивачким особеностима. 

Зденко Лешић писац је цијелог низа књига у којима су представљене савремене 

књижевне и теорије културе међу којима свакако треба издвојити Сувремена тумачења 

књижевности, Теорија књижевности, Класици авангарде и Књижевност и њена историја. 

У презентовању теорије књижевности и књижевних теорија Лешић је био јасан, 

недвосмислен и поуздан па су многе његове књиге у босанској књижевној јавности 

доживљаване као својеврсни уџбеници, чиме су прерасле оквир ауторових намјера и 

постале феномен едукацијске културе. 

Зденко Лешић аутор је и два изнимно занимљива романа, Сарајевски таблоид и Књига о 

Тари, који, констатирамо уз много туге, никада нису успјели стећи популарност и статус 

ауторових теоријских књига, макар је ријеч о прози узбудљивог садржаја. 

Смрћу професора Зденка Лешић босанска култура претрпјела је ненадокнадив губитак, 

али стоји утјеха да ће његове књиге бити трајан подсјетник на његову интелектуалну и 

духовну величину.

Јасмин Агић

Зденко Лешић
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In memoriam

Зденко Лешић (1934 – 2018)

Смрт професора 
Зденка Лешића
Професорски озбиљан, достојанствен и класично образован Зденко Лешић цијелог 

живота био је утјеловљење наставника и педагога. Толико је тај скромни човјек 

углађених манира био посвећен свом наставничком знању да су његови префињени и 

ненаметљиви разговори о књижевности учинили славним његову помало повучену и 

суздржану природу. Систематичан и одговоран према знаности, за коју је вјеровао да је 

суштина хуманистичког и књижевног образовања, Лешић се у дугој и богатој каријери 

књижевног научника бавио понајвише изучавањем комплексних књижевних теорија 

пратећи кроз хисторијске мнијене на који начин књижевност бива доживљавана, 

тумачена и оцјењивана.

Зденко Лешић, није неважно споменути, родио се на далматинском отоку Угљану, 

покрај Задра 1934. године, а до пресељења у Сарајево 1940. живио је још на острвима 

Вису и Брачу. У Сарајеву је завршио основну и средњу школу а затим и Вишу Педагошку 

академију па је са стеченим образовањем радио као наставник у Крешеву. Године 1957. 

завршава Филозофски факултет у Сарајеву, гдје започиње своју блиставу научничку и 

каријеру универзитетског наставника. 

На матичном факултету је магистрирао и докторирао напредујући у факултетској 

хијерархији од асистента до редовног професора. Докторска дисертација под називом 

Књижевно дјело Ивана Горана Ковачића оставила је дубок утисак на књижевну заједницу 

бивше Југославије па Лешић бива изабран за предавача на предмету Теорија 

књижевности. На Филозофском факултету у Сарајеву биће и пензионисан 2004. године.

Зденко Лешић био је и много више од универзитетског професора, а његови напори да у 

књижевну критику и књижевну теорију инволвира савремена схватања књижевности 

препознатљивост су његове критичко – теоријске методологије. Схвативши, још на 

самоме почетку своје академске каријере, како је за правилно разумијевање 

књижевних појава неопходно одбацити вулгарно – позитивистички приступ у тумачењу 

књижевно – умјетничких дјела, Лешић не пристаје дјело доживљавати кроз уску призму 

ауторијалне биографије и у својим анализама окреће се спознајама актуалних 

књижевних теорија. Структуралистичку, а касније и постструктуралистику методологију 
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умјетности изразио је писањем монументалне хрестоматије текстова о драмској 
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зборник есеја и трактата о умјетности позоришне игре и начинима на који се драмска 
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Поље Лешићевих научних интересовања изузетно је широко, а његове анализе у правилу 
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причу представио потенцијалном читаоцу Лешићева је опсесивна књижевно – теоријска 
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систематизирању начина исказивања прича у босанској приповједачкој традицији. 
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Зденко Лешић аутор је и два изнимно занимљива романа, Сарајевски таблоид и Књига о 

Тари, који, констатирамо уз много туге, никада нису успјели стећи популарност и статус 

ауторових теоријских књига, макар је ријеч о прози узбудљивог садржаја. 

Смрћу професора Зденка Лешић босанска култура претрпјела је ненадокнадив губитак, 

али стоји утјеха да ће његове књиге бити трајан подсјетник на његову интелектуалну и 

духовну величину.

Јасмин Агић

Зденко Лешић
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Владимир Премец ( 1939–2018 )

Мислилац на сцени: смисао 
филозофске егзистенције
 

Усудност чина смрти, те „најнеуходаније коби“( Е. Блох) – у тренутку када одлазе нама 

драге и на било који начин блиске особе – изнова нас, по ко зна који пут, егзистенцијално 

„отвара“ ка феномену људског постојања који је најмање „саморазумљив“, који је у стању 

натјерати на чуђење чак и оне дремљиве здраворазумске духовне банаузе којима је све 

одавно „јасно“.

Па, тако и „улазак“ професора Владимира Премеца у оно нерасположиво, у посљедњу 

егзистенцијалну стварност, не само да нас опомиње на труизам да су и филозофи 

обични „смртници“, него да ту смртност, између осталог, живе као своју примарну 

филозофску тематику. Јер, присјетимо се, са истанчаним људским и филозофским 

увидом, говорио је Премец „да у човјека ваља разликовати двије смрти: Смрт тијела и 

смрт духа. Ако се повијесно присутан човјек не одважи на озбиљење могућности 

стварања и прије његове биолошке смрти, његов дух је мртав. Такво пребивање у коме 

смрт пребива у живом, доиста је битна негација највише људске одлике – моћи да се 

стварањем изгради диференција између субјекта повијести и пукости космичког 

времена, између ствари и онога по чему је човјек највише човјеком. А човјек је 

најчовјечнији баш у превладавању људскости, у дјелу чије биће је упућено на модалитет 

транстемпоралног пребивања (...) за човјека би у духу великих хуманистичких 

традиција од Сократа и Павла до Маркса и Блоха, аристотелијански циљ пребивања (en-

telei-einai: пребивати у циљу) требало изборити с ону страну смрти тијела. У духу тог 

настојања мислимо да је могућност једнократног учествовања у стварању истински 

људског постојања на путу према јединству свијета, најсмисленија“. Када нас, дакле, смрт 

смјешта у „сићушне наборе времена“ (Рилке), када опетовано епифанијски 

„саморазумљиво“ „знамо“ и „осјетимо“ да је смрт најдрастичнији израз наше 

коначности, свјесни да је сама филозофија melete thanatou, брига због смрти, ( „У знању о 

смрти буди се смисао за загонетно и упитно.“/Е. Финк/), исто тако, да игра са смрћу неће 

престати и да пролазни човјек само за трен има снагу и могућност погледа у вјечност, са 

јасним (ауто)рефлексивним увидом да није у човјековој моћи да ријеши/разријеши 

властиту разапетост између Ероса и Танатоса, можемо, дакле – сада када је академик 

Владимир Премец као биолошко биће преминуо – на Деридином трагу из његовог 

текста „Дјело жаљења“, покушавати појмити смрти драгих писаца и мислилаца, 

настојећи, при том, открити своје дугове према њиховим ријечима, њиховим 

текстовима, њиховим егзистенцијално-етичким ангажманима.

А ти су дугови, развидно се показује, богме, вишеструки – и људски драгоцјени.

Као студент филозофије, опште књижевности и социологије имао сам срећу, заправо, 

био сам привилегован, да између 1975–1979. године слушам предавања неколико 

изузетних професора на Катедри за филозофију (Касим Прохић, Абдулах Шарчевић...). 

Један од њих, свакако, био је и професор Владимир Премец који нас је на првој години 

студија – кроз предмет Античка и средњовјековна филозофија – аристотеловски 

„наговарао“ на филозофију (Protreptikos), својим предавањима и семинарима позивао на 

захтјевну и неизвјесну авантуру мишљења и мисаоног самопревазилажења, уводећи 

нас, дакле, крајње беневолентно – али, nota bene, са изванредним педагошко-

иронијским даром да „укори“ и култивише разбарушену младалачку „епистемолошку“ 

распојасаност – у крхку, рањиву авантуру срицања абецеде филозофског мишљења. 

Полазећи од древног увида да је филозофија одређена као чуђење над 

„саморазумљивим“ стварима, а највише „саморазумљива“ ствар која заслужује чуђење 

јесте човјек, задатак филозофије Владимир Премец не види у томе да се студент нечему 

„поучи“, пуким трансфером енциклопедијског захвата и приказивања „материјала“, 

хербаријским хисторијско-теоријским „разматрањима“, блазираним, позитивистичким 

академским „аспектологијама“, него, прије свега, као обавезу да се подстакне она 

„провала“ филозофије у наш живот која се, опет, догађа као преображај 

саморазумљивог у упитно. Професор је Премец – тада сам то само предмнијевао, а сад 

то, дакако, поуздано знам – свој пропедеутичко-„предавачки“ credo заснивао на јасном 

увиду да учити некога филозофском умовању не значи млатити празну сламу мртвих 

цитата и празних таутолошких склопова, него покушати увести другог у тајну сложеног и 

по свему особеног филозофског писма, у „унутарњу драматику категоријалног живота“ 

(К. Прохић).

Владимир Премец је био, дакле, професор филозофије у најбољем значењу те ријечи. 

Не само његова добро и радо посјећена предавања, него и његови семинари били су 

брижљиво, акрибијски припремани, увијек вођени идејом да филозофска истина није 

никакав готов новчић „истине“ – скован, једном за свагда, под мијехом вриједносног 

априоризма метафичког онтолошког компаратива – који, онда, треба само узети у руке и 

тако доћи до „мудрости“ и „супстанцијалног“ „погледа на свијет“. Професор нас је 

рафинирано усмјеравао ка увиду да ова „истина“ није, дакако, нешто што нам долази 

споља, као какав скуп чињеница које је неко некад утврдио или знање до којег су други 

дошли и ми га само прихватамо. Његова предавања и семинаре прожимала је и 

Владимир Премец

In memoriam
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саморазумљивог у упитно. Професор је Премец – тада сам то само предмнијевао, а сад 

то, дакако, поуздано знам – свој пропедеутичко-„предавачки“ credo заснивао на јасном 

увиду да учити некога филозофском умовању не значи млатити празну сламу мртвих 

цитата и празних таутолошких склопова, него покушати увести другог у тајну сложеног и 

по свему особеног филозофског писма, у „унутарњу драматику категоријалног живота“ 

(К. Прохић).

Владимир Премец је био, дакле, професор филозофије у најбољем значењу те ријечи. 

Не само његова добро и радо посјећена предавања, него и његови семинари били су 

брижљиво, акрибијски припремани, увијек вођени идејом да филозофска истина није 

никакав готов новчић „истине“ – скован, једном за свагда, под мијехом вриједносног 

априоризма метафичког онтолошког компаратива – који, онда, треба само узети у руке и 

тако доћи до „мудрости“ и „супстанцијалног“ „погледа на свијет“. Професор нас је 

рафинирано усмјеравао ка увиду да ова „истина“ није, дакако, нешто што нам долази 

споља, као какав скуп чињеница које је неко некад утврдио или знање до којег су други 

дошли и ми га само прихватамо. Његова предавања и семинаре прожимала је и 

Владимир Премец
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одређивала ствар мишљења, оно око чега се мишљење сабира, што га побуђује, носи, 

што га тек омогућава. В. Премец је то чинио са настојањем да код својих слушалаца 

развије филозофски ерос за постављање питања о смислу бивства, са надношењем над 

његову тајну.

За предмет својих семинара увијек је одабирао – по природи свог предмета – неки 

класичан филозофски текст. Нимало, при том, не марећи за секундарну литературу, 

сматрајући, очигледно, да она често може бити препрека и оптерећење. Од себе и својих 

студената Премец је, дакле, прије свега, захтијевао усредсређивање на одабрани 

филозофски текст.

У једну ријеч: предавања и семинари професора Премеца били су занатска радионица 

за шегртовање и изображавање у филозофском мишљењу.

Усмјеравајући свој филозофски ерос на повијест филозофије – античке и 

средњовјековне, прије свега, али, наравно, и са крајње нијансираним, зналачким 

познавањем разуђених и дивергентних токова савремене филозофије – Владимир 

Премец наречену „предметну област“ – већ је наговијештено – нипошто не види као 

егзистенцијално необавезујуће „објективирање“, пуко хисторијско разматрање, него, 

напротив, за њега, повијест филозофије није надмашени ток мишљења који нас не 

ословљава својом истином. Наиме, овдје је на дјелу егзистенцијално-филозофско 

признавање смисла њезине истине, која је за нас судбоносна. У свом разумијевању 

повијести филозофије, као живототворне праксе прошлог мишљења, према томе, В. 

Премец посве јасно показује да пуки теоријски однос према тој повијесној „грађи“ ваља 

нужно претворити у својеврсну егзистенцијалну херменеутику хисторије филозофије у 

којој је онда и могуће из велике филозофске предаје „чути језик људске егзистенције“, 

филозофске гласове који нису авети прошлости већ срочне, унутарње резонанце са-

времености. Очигледно је, дакле, за Премеца, да се „пут нашег мишљења темељи на 

филозофској предаји“ коју, онда, ваља и просудити са становишта изграђеним нашим 

временом, „које смо тако кушали појмом исказати“. У резимирајућем тону речено, однос 

професора Премеца према великој метафизичкој традицији, од Хераклита, Сократа, 

Платона, Аристотела, Марка Аурелија, преко св. Аугустина, Томе Аквинског, Фрање 

Петрића, до Спинозе, Хоубса, њемачког идеализма, Шопенхауера, Ничеа, Маркса и 

савремене филозофије био је одређен спознајом њене обавезности и незаобилазности, 

неопходношћу њеног промишљања. Неодложна је, онда, потреба враћању повијести 

филозофије све до њених почетака у грчкој онтологији (сјећање на суштину 

метафизике). Крајње сведено: с ону страну метафизике – да, али не и без ње!

Дијалог са филозофском предајом, напосе са античком филозофијом је за В. Премеца на 

само плодотворан раз-говор, већ и оживљавање цијелог нашег осјећања живота у 

модерни, навластита „критика драматургијског ума“( А. Шарчевић). Другим ријечима, 

повијест људске духовности Премец види, првенствено, као простор људског праксиса у 

којем све комуницира једно с другим и у којем оно што је заборављено привременим 

заборавом изненада искрсава као нова мјера могуће истине. („...зато што човјека и 

његово стваралаштво видимо у бесконачном, зато што желимо да ерос мишљења и 

живљења буде бескрајни пут човјечанства“). Нећу , чини ми се, онда погријешити ако 

устврдим – имајући на уму и особени моралитет духовног активизма, заправо морални 

чин par excellance, аутора Бића бесконачног – да је за Владимира Премеца смисао 

филозофске егзистенције у могућности да се на начин филозофије мисли о свему што је 

људско, да би се тако и живјело. Увијек, дакле, бити поврх академске равнодушности, без 

зазора, храбро, улазећи у антиномични „супстанцијалитет“ и савременог свијета и 

кутурно-цивилизацијску, повијесну, људску драматичност босанскохерцеговачке 

збиље, посебно људски, „изнутра“. „кожно“ искушавајући и страшну истину њене ратне 

Apocalypse Now. И на тај начин, не изгубити се у пустоши апсолутног солипсизма, 

апсолутне глухоће (не)људског свијета. Збога тога дијалог у мишљењу, у комуникативној 

егзистенцији – поврх, наравно, сваковрсних егоманија, нарцисоидних самодовољности 

и самотности, наших идеопатогених „splendid isolations“ – у којој се питање о дијалогу, 

дакле, нипошто не разумијева као академска „тема“ о дијалогу ради дијалога, као 

стерилно истјеривање „мак на конац“ исправности овога или онога мнијења као сусрета 

апстрактних ликова, већ се, у Премецовој пројекцији, указује, заправо, као темељни 

проблем савременог свијета, антрополошког тоталитета уопште.

Једноставно, тек из топоса у којем се дијалог не показује као мјесто пацификације, али и 

укидања саговорника, у којем се „продуктивност“ раз-говора не очитује као 

империјално нивелеирање разлике, истрајавању на властитој монологичној „истини“, 

минском пољу „полемогене енергије“, могуће је говорити о „непринудном дијалогу“ 

(Хабермас) између мудрих, civis coeali, грађана неба и анђела. Отвореност једне културе 

мјери се и њеном способношћу да „чује“ разлике и „говор Другог“. Управо стога и 

Владимир Премец – насупрот сверелативизирајућем („све иде“) постмодерном цинизму 

и његовој нелагоди спрам намрлих седимената модерног пројекта – апелујући за 

слободан живот у заједници разлика (етничких, религијских, културних, језичких итд.), 

залажући се, са неугаслом интелектуалном страшћу, за принцип толеранције према 

другачијем мишљењу, према Другом и његовој другости и различитости – са античким 

pathosom устрајава на филозофској, духовној, људској вјери и нади у фундаментална 

начела добра, истине, љепоте, праведности... слободе једнакости, братства. Ова 

Премецова docta spes своје коријене и утемељење проналази, између осталог, и у 

Павловом концепту љубави, agape, по којем бити с другим значи и заиста живјети кроз 

Другог, односно (ож)ивјети Другог, гдје се љубав разумијева као догађај којим човјек себе 

потврђује као биће заједнице у најдубљем смислу и значењу тог појма.

Својим дјелом, својим књигама, својим интелектуалним и духовним ангажманом – 

увијек слиједећи темељну максиму свеколиког људског праксиса да човјеку управо и 

треба Други да би себе препознао – професор Владимир Премец је посвједочио „сјај“ 

бесконачности у коначном.

Неџад Фејзић
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одређивала ствар мишљења, оно око чега се мишљење сабира, што га побуђује, носи, 

што га тек омогућава. В. Премец је то чинио са настојањем да код својих слушалаца 

развије филозофски ерос за постављање питања о смислу бивства, са надношењем над 

његову тајну.

За предмет својих семинара увијек је одабирао – по природи свог предмета – неки 

класичан филозофски текст. Нимало, при том, не марећи за секундарну литературу, 

сматрајући, очигледно, да она често може бити препрека и оптерећење. Од себе и својих 

студената Премец је, дакле, прије свега, захтијевао усредсређивање на одабрани 

филозофски текст.

У једну ријеч: предавања и семинари професора Премеца били су занатска радионица 

за шегртовање и изображавање у филозофском мишљењу.

Усмјеравајући свој филозофски ерос на повијест филозофије – античке и 

средњовјековне, прије свега, али, наравно, и са крајње нијансираним, зналачким 

познавањем разуђених и дивергентних токова савремене филозофије – Владимир 

Премец наречену „предметну област“ – већ је наговијештено – нипошто не види као 

егзистенцијално необавезујуће „објективирање“, пуко хисторијско разматрање, него, 

напротив, за њега, повијест филозофије није надмашени ток мишљења који нас не 

ословљава својом истином. Наиме, овдје је на дјелу егзистенцијално-филозофско 

признавање смисла њезине истине, која је за нас судбоносна. У свом разумијевању 

повијести филозофије, као живототворне праксе прошлог мишљења, према томе, В. 

Премец посве јасно показује да пуки теоријски однос према тој повијесној „грађи“ ваља 

нужно претворити у својеврсну егзистенцијалну херменеутику хисторије филозофије у 

којој је онда и могуће из велике филозофске предаје „чути језик људске егзистенције“, 

филозофске гласове који нису авети прошлости већ срочне, унутарње резонанце са-

времености. Очигледно је, дакле, за Премеца, да се „пут нашег мишљења темељи на 

филозофској предаји“ коју, онда, ваља и просудити са становишта изграђеним нашим 

временом, „које смо тако кушали појмом исказати“. У резимирајућем тону речено, однос 

професора Премеца према великој метафизичкој традицији, од Хераклита, Сократа, 

Платона, Аристотела, Марка Аурелија, преко св. Аугустина, Томе Аквинског, Фрање 

Петрића, до Спинозе, Хоубса, њемачког идеализма, Шопенхауера, Ничеа, Маркса и 

савремене филозофије био је одређен спознајом њене обавезности и незаобилазности, 

неопходношћу њеног промишљања. Неодложна је, онда, потреба враћању повијести 

филозофије све до њених почетака у грчкој онтологији (сјећање на суштину 

метафизике). Крајње сведено: с ону страну метафизике – да, али не и без ње!

Дијалог са филозофском предајом, напосе са античком филозофијом је за В. Премеца на 

само плодотворан раз-говор, већ и оживљавање цијелог нашег осјећања живота у 

модерни, навластита „критика драматургијског ума“( А. Шарчевић). Другим ријечима, 

повијест људске духовности Премец види, првенствено, као простор људског праксиса у 

којем све комуницира једно с другим и у којем оно што је заборављено привременим 

заборавом изненада искрсава као нова мјера могуће истине. („...зато што човјека и 

његово стваралаштво видимо у бесконачном, зато што желимо да ерос мишљења и 

живљења буде бескрајни пут човјечанства“). Нећу , чини ми се, онда погријешити ако 

устврдим – имајући на уму и особени моралитет духовног активизма, заправо морални 

чин par excellance, аутора Бића бесконачног – да је за Владимира Премеца смисао 

филозофске егзистенције у могућности да се на начин филозофије мисли о свему што је 

људско, да би се тако и живјело. Увијек, дакле, бити поврх академске равнодушности, без 

зазора, храбро, улазећи у антиномични „супстанцијалитет“ и савременог свијета и 

кутурно-цивилизацијску, повијесну, људску драматичност босанскохерцеговачке 

збиље, посебно људски, „изнутра“. „кожно“ искушавајући и страшну истину њене ратне 

Apocalypse Now. И на тај начин, не изгубити се у пустоши апсолутног солипсизма, 

апсолутне глухоће (не)људског свијета. Збога тога дијалог у мишљењу, у комуникативној 

егзистенцији – поврх, наравно, сваковрсних егоманија, нарцисоидних самодовољности 

и самотности, наших идеопатогених „splendid isolations“ – у којој се питање о дијалогу, 

дакле, нипошто не разумијева као академска „тема“ о дијалогу ради дијалога, као 

стерилно истјеривање „мак на конац“ исправности овога или онога мнијења као сусрета 

апстрактних ликова, већ се, у Премецовој пројекцији, указује, заправо, као темељни 

проблем савременог свијета, антрополошког тоталитета уопште.

Једноставно, тек из топоса у којем се дијалог не показује као мјесто пацификације, али и 

укидања саговорника, у којем се „продуктивност“ раз-говора не очитује као 

империјално нивелеирање разлике, истрајавању на властитој монологичној „истини“, 

минском пољу „полемогене енергије“, могуће је говорити о „непринудном дијалогу“ 

(Хабермас) између мудрих, civis coeali, грађана неба и анђела. Отвореност једне културе 

мјери се и њеном способношћу да „чује“ разлике и „говор Другог“. Управо стога и 

Владимир Премец – насупрот сверелативизирајућем („све иде“) постмодерном цинизму 

и његовој нелагоди спрам намрлих седимената модерног пројекта – апелујући за 

слободан живот у заједници разлика (етничких, религијских, културних, језичких итд.), 

залажући се, са неугаслом интелектуалном страшћу, за принцип толеранције према 

другачијем мишљењу, према Другом и његовој другости и различитости – са античким 

pathosom устрајава на филозофској, духовној, људској вјери и нади у фундаментална 

начела добра, истине, љепоте, праведности... слободе једнакости, братства. Ова 

Премецова docta spes своје коријене и утемељење проналази, између осталог, и у 

Павловом концепту љубави, agape, по којем бити с другим значи и заиста живјети кроз 

Другог, односно (ож)ивјети Другог, гдје се љубав разумијева као догађај којим човјек себе 

потврђује као биће заједнице у најдубљем смислу и значењу тог појма.

Својим дјелом, својим књигама, својим интелектуалним и духовним ангажманом – 

увијек слиједећи темељну максиму свеколиког људског праксиса да човјеку управо и 

треба Други да би себе препознао – професор Владимир Премец је посвједочио „сјај“ 

бесконачности у коначном.

Неџад Фејзић

In memoriam
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„Бреза међу рововима“, 
„Лампа у прозору“ или 

Перзејева звијезда 
(Покушај препознавање примјера и ситуација родне /сполне/ и 

националне једнакости у босанскохерцеговачкој дјечијој 

књижевности – доминација маскулинарног књижевног канона)

О досадашњим књижевнотеоријским, поетичким, књижевнохисторијским и 

књижевнокритичким тумачењима дјечије књижевности, с посебним освртом, 

на босанскохерцеговачку дјечију књижевност: на маргинама негацијских 

читања дјечије књижевности

Проблем признавања и самога постојања дјечије књижевности (као аутономне 

књижевне умјетнине) ни до данас није изгубио на својој актуалности и полемичкој 

оштрини, тим прије што никада нису нити престајала латентна оспоравања, 

потцјењивања и негирања ове књижевности, као и самих њезиних стваралаца. Такви 

негацијски критички приступи често су онемогућавали и сам развој књижевно-

знанствене мисли о овој специфичној врсти литературе, а особито је спречавано 

(пост)модерније прилажење појединим књижевнотеоријским темама и проблемима, 

какве су примјерице и препознавање одређених примјера и ситуација сполне и 

националне (не)једнакости у екс-југославенској и бх. дјечијој књижевности. Досадашња 

негацијска стајалишта о дјечијој књижевности углавном су се базирала на двјема 

кључним тезама: 1. Критизирана је старосна доб као могући критериј поетичкога 

одређења било какве врсте литерарног стваралаштва, јер би се аналогно „критерију 

узраста“ могли успоставити и други слични критерији, примјерице спол, професија, 

друштвени статус, па би се у томе смислу могло говорити и о женској, војничкој, 

радничкој, сељачкој књижевности; 2. С друге стране, стално је критизиран и критериј 

тзв. апликативности или примјењивости књижевности „за дјецу“ , јер свака 

„примјењивост и намијењеност“ за одређени тип књижевне публике неминовно 

нарушава принципе умјетничке слободе и нужност аутономне унутарње визије 

књижевника који, прије свега, мора писати књижевност као аутентичну творевину 

артистичкога исказа, а не као пуку апликацију за строго и унапријед одређени тип 

књижевне публике и њезине ограничене рецепције. Ипак, дјечија књижевност, успркос 

свим дубиозама и отпорима, већ одавно је непорецив књижевноумјетнички феномен, а 

о њезиноме цивилизацијскоме значају, не само за дјецу већ и за цијеле нације, можда је 

понајбоље писао чувени француски културолог Пол Азар у својој знаменитој књизи 

„Књиге, дјеца и одрасли“ говорећи о Колодијевом „Пинокију“: „На дјечију литературу 

можемо презриво гледати само у случају кад сматрамо да је посве безначајан начин 
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како се формира и одражава дух једног народа.“ Пол Азар припадао је оној струји 

француске културе која је на дјечију књижевност гледала с пуним поштовањем, 

третирајући је као и сваку другу врсту књижевности, у духу једне мисли Анатола Франса 

који је сматрао да није потребно да се за дјецу пише на неки посебан начин, већ да је 

само потребно да писац јасно мисли и добро пише. То је по његовоме мишљењу била 

једина тајна коју је морао знати сваки добар дјечији писац.

Кратак осврт на постанак и развој бх. дјечије литературе: књижевно и идеологијско 

„чедо 20. стољећа“ 

Проблем почетака дјечије књижевности изнова се актуализира у свакој повијести 

националне дјечије литературе. У томе смислу јављају се бројна несугласја: 1. Корпус 

националне дјечије књижевности обично се проширује или сужава зависно од 

различитих повијесно-методолошких концепција; 2. Често се потпуно различито 

третирају поједини текстови из старије националне књижевности (примјерице неке 

врсте алхамијадо књижевности дидактичког карактера у бошњачкој дјечијој 

књижевности); 3. Постоји и различит однос према врелима усмене књижевне традиције 

и опћенито народне традицијске културе (примјерице однос према народним 

успаванкама или другим народним дјечијим пјесмицама и игрицама); 4. У оквиру 

развоја свака националне дјечије књижевности јављају се различите културално-

књижевне околности и ту је врло тешко успостављати било какве врсте повијесних и 

поетичких аналогија. У европској науци о дјечијој књижевности до сада су се углавном 

развила три основна приступа о постанку дјечије књижевности: а) да је она настала у 17. 

стољећу, у доба рационализма (просвјетитељства), након објављивања чувеног 

педагошког романа „Емил или о васпитању“ францускога писца и енциклопедисте Жана 

Жака Русоа; б) да је дјечија књижевност настала у доба романтизма; ц) да је дјечија 

књижевност, заправо, „чедо 20. стољећа“ , што је посебно исказивано у бившем 

Совјетском Савезу и Југославији, (књижевној хисториографији држава тзв. 

социјалистичког блока)), гдје је дјечија књижевност озбиљније знанствено и критички 

третирана тек након Другог свјетског рата. Исти случај је и са науком о дјечијој бх. 

књижевности која се углавном третирала као дио шире југославенске дјечије 

књижевности и што је посебно знаковито, у Сарајеву на Филозофском факултету, све до 

2007. године није нити постојао наставни колегиј Дјечије књижевности. Најприлежнији 

истраживач бх. дјечије књижевности био је књижевни хисторичар Мурис Идризовић. 

Он је тијеком читавог свог знанственог и критичког вијека суставно проучавао 

специфични феномен дјечије литературе и посебно је покушавао дати њезину 

најпотпунију и најадекватнију знанствено дефиницију, као и умјетничку детерминацију 

њезиних стваралаца, те је у својој књизи „Водич за лектиру“ (2000) посегнуо за сљедећом 

дефиницијом: „У опћем појму нема разлике између велике и мале књижевности – како 

их неки још називају. Обје су умјетност, мада књига за дјецу има неке специфичности и 

засебан свијет којем се обраћа... Уза све блискости и сличности с књижевношћу за 

одрасле, књига за дјецу је особита творевина, нешто за себе.“ У бх. дјечијој литератури 

првим дјелом ове литературе сматра се збирка анималистичке прозе „У царству 

медведа и лептирова“ (1939) Бранка Ћопића, а свој прави и пуни развој бх. дјечија 

књижевност доживјела је тек након 1945. године, најприје у продукцији тзв. 

соцреалистичке (партизанске) дјечије књижевности, на челу са култним и 

најпопуларнијим бх. и југославенским дјечијим писцем Бранком Ћопићем, након којега 

се јавио цијели низ његових сљедбеника и писаца соцреалистичке партизанске дјечије 

књижевности (чији су писци често долазили и из дијелова официрског кадра бивше ЈНА 

(Адван Хозић, Ахмет Хромаџић, Дервиш Сушић, Алекса Микић, Славко Мићановић и др.). 

У таквим увјетима тешко се допирало до било каквих знанственокритичких 

истраживања изван канона соцреалистичке дјечије књижевности, а особито о 

питањима и проблемима родне (сполне) перспективе, јер су такви типови истраживања 

у ондашњој књижевној науци била потпуно непозната. Међутим, било је дјела и студија 

у којима су се форсирали и афирмирали принципи националне једнакости (у оквирима 

тзв. идеје братства и јединства). Чак и у домену тако строго канонизиране 

соцреалистичке дјечије литературе повремено ће се појављивати и дјела у којима су се, 

истина на специфичан начин, третирале и теме и проблеми родне (сполне), а још више 

мотиве и теме међунационалне једнакости (оствариване по већ споменутом 

идеолошком паролом „братства и јединства“ ) југославенских и бх. народа. У томе 

смислу занимљив је примјер романа „Индијанци наших улица“ босанско-јеврејског 

писца Елија Финција, гдје се показивао и одређени ступањ националне солидарности са 

јеврејском дјецом у окупираном Сарајеву тијеком Другог свјетског рата. Дакле, до сада у 

БиХ теме „сполне једнакости“ у бх. дјечијој књижевности нису на било који начин 

озбиљније елабориране, тако да пројекат који је фокусиран на позитивне примјере из 

дјечије књижевности у контексту“ једнакости сполова“ представља пионирски покушај у 

бх. књижевној хисториографији, поготово што је бх. дјечија литература иначе на 

маргини друштвених, знанствених и културних збивања у БиХ опћенито.

„Бреза међу рововима“ – препознавање позитивних примјера и ситуација „сполне“ и 

националне једнакости у соцреалистичкој партизанској бх. дјечијој литератури (Ликови 

жена – дјевојака и дјевојчица-бораца) у соцреалистичкој бх. дјечијој литератури: 

подржавање и одступање од родних (сполних) стереотипа.

У једном своме интервјуу хрватска књижевница Дубравка Угрешић с правом је 

закључила да „је врло тешко градити еманципацијске умјетничке моделе у окружењима 

која су дубоко мизогина, ...јер мизогине културе намећу своје моделе“. Чини нам се да је 

бх. дјечија литература и критичка мисао о њој до сада управо подржавала мизогину 

перспективу и да су женски писци и ликови жена углавном били изван књижевног 

канона дјечије бх. литературе. Она, заправо, до сада уопће и није проматрана кроз 

призму родне перспективе нити су прављене било какве критичке анализе о 

заступљености списатељица и женских ликова у бх. дјечијој литератури. Досадашња 

канонизаторска пракса бх. дјечије књижевности углавном је маргинално проматрала 

рад списатељица за дјецу, па тако у репрезентативној књизи „Књижевност за дјецу и 

омладину“ (1992) Муриса Идризовића, која је имала претензије да буде врстом 

повијесног прегледа босанскохерцеговачке дјечије књижевности, од 88 елаборираних 

писаца за дјецу, свега је заступљено 11 списатељица (Валерија Скрињар-Тврз, Насиха 

Капиџић-Хаџић, Љубица Остојић, Ениса Османчевић- Ћурић, Корнелија Шенфелд 

Ољача, Љерка Анић, Емилија Стијачић, Азра Мулалић, Бисера Аликадић, Драгица 

Поповић, Роса Марија Селмановић) и двије критичарке дјечије књижевности (Насиха 

Капиџић-Хаџић и Зорица Турјачанин). Очигледно је ту била присутна маскулинарна 

пракса књижевног канона и сексистичке традиције која је дубоко положена у тај канон. 

Зато је врло тешко и приступити задаћи препознавања оних ситуација и примјера гдје у 

бх. дјечијој књижевности запажамо и примјере родне једнакости, јер су и саме 
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како се формира и одражава дух једног народа.“ Пол Азар припадао је оној струји 

француске културе која је на дјечију књижевност гледала с пуним поштовањем, 

третирајући је као и сваку другу врсту књижевности, у духу једне мисли Анатола Франса 

који је сматрао да није потребно да се за дјецу пише на неки посебан начин, већ да је 

само потребно да писац јасно мисли и добро пише. То је по његовоме мишљењу била 

једина тајна коју је морао знати сваки добар дјечији писац.

Кратак осврт на постанак и развој бх. дјечије литературе: књижевно и идеологијско 

„чедо 20. стољећа“ 

Проблем почетака дјечије књижевности изнова се актуализира у свакој повијести 

националне дјечије литературе. У томе смислу јављају се бројна несугласја: 1. Корпус 

националне дјечије књижевности обично се проширује или сужава зависно од 

различитих повијесно-методолошких концепција; 2. Често се потпуно различито 

третирају поједини текстови из старије националне књижевности (примјерице неке 

врсте алхамијадо књижевности дидактичког карактера у бошњачкој дјечијој 

књижевности); 3. Постоји и различит однос према врелима усмене књижевне традиције 

и опћенито народне традицијске културе (примјерице однос према народним 

успаванкама или другим народним дјечијим пјесмицама и игрицама); 4. У оквиру 

развоја свака националне дјечије књижевности јављају се различите културално-

књижевне околности и ту је врло тешко успостављати било какве врсте повијесних и 

поетичких аналогија. У европској науци о дјечијој књижевности до сада су се углавном 

развила три основна приступа о постанку дјечије књижевности: а) да је она настала у 17. 

стољећу, у доба рационализма (просвјетитељства), након објављивања чувеног 

педагошког романа „Емил или о васпитању“ францускога писца и енциклопедисте Жана 

Жака Русоа; б) да је дјечија књижевност настала у доба романтизма; ц) да је дјечија 

књижевност, заправо, „чедо 20. стољећа“ , што је посебно исказивано у бившем 

Совјетском Савезу и Југославији, (књижевној хисториографији држава тзв. 

социјалистичког блока)), гдје је дјечија књижевност озбиљније знанствено и критички 

третирана тек након Другог свјетског рата. Исти случај је и са науком о дјечијој бх. 

књижевности која се углавном третирала као дио шире југославенске дјечије 

књижевности и што је посебно знаковито, у Сарајеву на Филозофском факултету, све до 

2007. године није нити постојао наставни колегиј Дјечије књижевности. Најприлежнији 

истраживач бх. дјечије књижевности био је књижевни хисторичар Мурис Идризовић. 

Он је тијеком читавог свог знанственог и критичког вијека суставно проучавао 

специфични феномен дјечије литературе и посебно је покушавао дати њезину 

најпотпунију и најадекватнију знанствено дефиницију, као и умјетничку детерминацију 

њезиних стваралаца, те је у својој књизи „Водич за лектиру“ (2000) посегнуо за сљедећом 

дефиницијом: „У опћем појму нема разлике између велике и мале књижевности – како 

их неки још називају. Обје су умјетност, мада књига за дјецу има неке специфичности и 

засебан свијет којем се обраћа... Уза све блискости и сличности с књижевношћу за 

одрасле, књига за дјецу је особита творевина, нешто за себе.“ У бх. дјечијој литератури 

првим дјелом ове литературе сматра се збирка анималистичке прозе „У царству 

медведа и лептирова“ (1939) Бранка Ћопића, а свој прави и пуни развој бх. дјечија 

књижевност доживјела је тек након 1945. године, најприје у продукцији тзв. 

соцреалистичке (партизанске) дјечије књижевности, на челу са култним и 

најпопуларнијим бх. и југославенским дјечијим писцем Бранком Ћопићем, након којега 

се јавио цијели низ његових сљедбеника и писаца соцреалистичке партизанске дјечије 

књижевности (чији су писци често долазили и из дијелова официрског кадра бивше ЈНА 

(Адван Хозић, Ахмет Хромаџић, Дервиш Сушић, Алекса Микић, Славко Мићановић и др.). 

У таквим увјетима тешко се допирало до било каквих знанственокритичких 

истраживања изван канона соцреалистичке дјечије књижевности, а особито о 

питањима и проблемима родне (сполне) перспективе, јер су такви типови истраживања 

у ондашњој књижевној науци била потпуно непозната. Међутим, било је дјела и студија 

у којима су се форсирали и афирмирали принципи националне једнакости (у оквирима 

тзв. идеје братства и јединства). Чак и у домену тако строго канонизиране 

соцреалистичке дјечије литературе повремено ће се појављивати и дјела у којима су се, 

истина на специфичан начин, третирале и теме и проблеми родне (сполне), а још више 

мотиве и теме међунационалне једнакости (оствариване по већ споменутом 

идеолошком паролом „братства и јединства“ ) југославенских и бх. народа. У томе 

смислу занимљив је примјер романа „Индијанци наших улица“ босанско-јеврејског 

писца Елија Финција, гдје се показивао и одређени ступањ националне солидарности са 

јеврејском дјецом у окупираном Сарајеву тијеком Другог свјетског рата. Дакле, до сада у 

БиХ теме „сполне једнакости“ у бх. дјечијој књижевности нису на било који начин 

озбиљније елабориране, тако да пројекат који је фокусиран на позитивне примјере из 

дјечије књижевности у контексту“ једнакости сполова“ представља пионирски покушај у 

бх. књижевној хисториографији, поготово што је бх. дјечија литература иначе на 

маргини друштвених, знанствених и културних збивања у БиХ опћенито.

„Бреза међу рововима“ – препознавање позитивних примјера и ситуација „сполне“ и 

националне једнакости у соцреалистичкој партизанској бх. дјечијој литератури (Ликови 

жена – дјевојака и дјевојчица-бораца) у соцреалистичкој бх. дјечијој литератури: 

подржавање и одступање од родних (сполних) стереотипа.

У једном своме интервјуу хрватска књижевница Дубравка Угрешић с правом је 

закључила да „је врло тешко градити еманципацијске умјетничке моделе у окружењима 

која су дубоко мизогина, ...јер мизогине културе намећу своје моделе“. Чини нам се да је 

бх. дјечија литература и критичка мисао о њој до сада управо подржавала мизогину 

перспективу и да су женски писци и ликови жена углавном били изван књижевног 

канона дјечије бх. литературе. Она, заправо, до сада уопће и није проматрана кроз 

призму родне перспективе нити су прављене било какве критичке анализе о 

заступљености списатељица и женских ликова у бх. дјечијој литератури. Досадашња 

канонизаторска пракса бх. дјечије књижевности углавном је маргинално проматрала 

рад списатељица за дјецу, па тако у репрезентативној књизи „Књижевност за дјецу и 

омладину“ (1992) Муриса Идризовића, која је имала претензије да буде врстом 

повијесног прегледа босанскохерцеговачке дјечије књижевности, од 88 елаборираних 

писаца за дјецу, свега је заступљено 11 списатељица (Валерија Скрињар-Тврз, Насиха 

Капиџић-Хаџић, Љубица Остојић, Ениса Османчевић- Ћурић, Корнелија Шенфелд 

Ољача, Љерка Анић, Емилија Стијачић, Азра Мулалић, Бисера Аликадић, Драгица 

Поповић, Роса Марија Селмановић) и двије критичарке дјечије књижевности (Насиха 

Капиџић-Хаџић и Зорица Турјачанин). Очигледно је ту била присутна маскулинарна 

пракса књижевног канона и сексистичке традиције која је дубоко положена у тај канон. 

Зато је врло тешко и приступити задаћи препознавања оних ситуација и примјера гдје у 

бх. дјечијој књижевности запажамо и примјере родне једнакости, јер су и саме 
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доминирајућег мушког књижевног канона. Прије би се могло говорити тек о 

рудиментима таквих примјера и о праксама које су претежно маскулинарне. 

Маскулинарни контекст може се препознати већ у врелима усмене књижевности која се 

третирају и као дио дјечије литературе, а то се, прије свега, односи на народне успаванке 

и пјесме мотивски везане уз рођење дјеце. У таквим народним пјесмама младој и лијепој 

дјевојци не помажу никакви комплименти о љепоти и вјерности уколико не може имати 

дјеце, јер се то дубоко коси са моделима маскулинарне и патријархално-епске културе:

„Вјерна љубо, како си ми драга

Још да имаш од срца евлада,

Ти би мени још милија била...“ 

Жена која не може родити (имати од „срца евлада“ ) пореди се са воћком без плода и 

ружицом без цвијета, те се сматра друштвено и биолошки бескорисном као и дрво без 

плода:

„Вид невиста те жуте наранче.

Да наранча сваке године не рађа,

Давно би је братац посикао...

Вид невиста румене ружице.

Да ружа сваке године не цвате,

Давно би је братац посикао.“ 

Ипак, у знатном дијелу усмених књижевних врела, особито у народним успаванкама 

наилазимо и на примјере равноправног третмана мушке и женске дјеце у породици, 

гдје се дјетету и једнога и другога спола, у облику развијене метафоре или алегорије 

жели дуговјечност и здравље, као примјерице у успаванци коју је забиљежио Алија 

Наметак у Мостару:

„ Мајка Тифи кошуљу кројила,

У кошуљи жице прибројала.

Колико је у кошуљи жица, 

Онлико ми Тифи годиница“ 

Заправо, народне успаванке често имају двије равноправне варијанте, мушку и женску, 

гдје се дјеци оба спола изричу исте оптималне биолошке жеље (да буде паметно, учено, 

здраво, дуговјечно). У женској варијанти народне успаванке обично се ове жеље изричу 

кроз слику даровања свилене кошуље:

„Колко има у кошуљи жица

Толко Тифи хајра и добара.“

Примјери родне равноправности присутне су и у тзв. апотрогајским дјечијим пјесмама у 

којима се од тек рођене дјеце одбијају уроци, па се пјева:

„Мене вила на свадбу зове

Нит ја идем, нити дите шаљем,

Нег јој шаљем мога сина (моје кћери) плач.“

Иако су многе народне бајке по својој природи мизогине, у босанској бајкословној 

традицији постоје ипак и многе бајке гдје су главни ликови племените дјевојке („Фате и 

Злате“, „Хајирли жена“, „Медвјеђа принцеза“, „Покћерке“ , „Ћело добио три цареве 

ћерке“ , те су такве бајке ушле и у дјечију књижевност као илустративни примјери родне 

једнакости у традицији која је у бити епско-ратничка и маскулинарна. Ту свакако не 

спадају народне успаванке које у својој књижевно-мелодиозној основи имају лирски 

наратив и као такве нашле су своје мјесто и у сувременој босанскохерцеговачкој дјечијој 

поезији, примјерице у збиркама пјесама „Сребрна чесма“ Џемалудина Латића и 

„Врбаска успаванка“ Насихе Капиџић-Хаџић.

Пробоји родних перспектива у сувременој бх. дјечијој књижевности: од партизанске 

литературе до модерних лирских изричаја

Ипак, треба нагласити да је бх. дјечија књижевност непосредно прије и након Другог 

свјетског рата наслиједила обрасце социјалреалистичке и епске литературе. 

Зачетником оваквог типа литературе сматра се Бранко Ћопић са цијелим серијалом 

партизанских пјесама, мотивима о храбрим дјевојкама партизанкама (тзв. 

омладинкама) које су показивале храброст и одважност равну храбрости партизана 

младића. У овоме смислу посебно треба споменути Ћопићеве дјечије пјесме: „Мала моја 

из Босанске Крупе“ , „На Петровачкој цести“, „Омладинка Мара“ , „Херојева мајка“ , гдје су 

се често имитирали обрасци народне епске поезије, ратне поезије Скендера 

Куленовића (баладескна тужбалица „Стојанка мајка Кнежпољка“) и Владимира Назора 

(„Мајка православна“ ), као и низ тзв. партизанских ратних поема („Јама“ Ивана Горана 

Ковачића, „Сутјеска“ Душана Костића), са типовима мајке и жене жртве, хериоине, 

осветнице непријатељу, што су мотиви често преузимани и из совјетске дјечије 

књижевности. Бранко Ћопић је и аутор многих дјела дјечије књижевности у којима се 

фокусирао на мотиве и теме тзв. братства и јединства (националне једнакости) бх. 

народа, као примјерице у дјелима „Пионирска трилогија“, „Доживљаји Николетине 

Бурсаћа“, „Магареће године“, „Делије на Бихаћу“, „Лијан води караване“ и др. 

Занимљиво је припоменути да Ћопић има и једну дјечију пјесму гдје се афирмирају и 

мотиви расне једнакости (пјесма „Лалај Бао – пјесма о црначкој дјевојци из Сенегала“). У 

партизанској дјечијој литератури, која се његовала све до почетка 1970-их година, 

јављају се и мотиви љубавних односа међу дјецом и омладином, као примјерице у 

роману Владимира Черкеза „Бреза међу рововима“, „Дјевојчица са плаката“ Алексе 

Микића, као и романима Ахмета Хромаџића са фантастичном тематиком („Патуљак из 

Заборављене земље“ – љубав између митских бића (патуљака), „Сунчана и Пахуљице“ ), 

„Дјечак јаше коња“, затим романи „Босонога“, „Тајна партизанке Вање“ Валерије 

Скрињар-Тврз, а посебан тип сполне једнакости и „првих симпатија и љубави 

(пубертетских симпатија) међу дјецом и омладинцима јавио се у тзв. дјечијим 

тинејџерским романима“ (термин први употријебио Ибрахим Кајан), гдје се бит овога 

жанра дјечије књижевности манифестира кроз љубавне емоције, пубертетске еротске 

заносе (примјерице у романима списатељице Нуре Баздуљ-Хубијар („Ружа“, „Чекајући 

Тахира“), а прототип оваквих романа можемо пронаћи у романима и причама Халида 

Кадрића („Ферије“, „Зелене јабуке“ , „Жар тијела“), гдје се врло слободоумно третирају 

проблеми“ пубертетског ероса (онанија, еротска маштања, па чак и примјери 

хомосексуализма), што је у ондашњој књижевној критици наишло на велико 

интересовање, а у неким круговима третирано и као као табу-тема и бласфемија. Све до 

70-их година 20. стољећа у бх. дјечијој литератури његовала се углавном литература 
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доминирајућег мушког књижевног канона. Прије би се могло говорити тек о 

рудиментима таквих примјера и о праксама које су претежно маскулинарне. 

Маскулинарни контекст може се препознати већ у врелима усмене књижевности која се 

третирају и као дио дјечије литературе, а то се, прије свега, односи на народне успаванке 

и пјесме мотивски везане уз рођење дјеце. У таквим народним пјесмама младој и лијепој 

дјевојци не помажу никакви комплименти о љепоти и вјерности уколико не може имати 

дјеце, јер се то дубоко коси са моделима маскулинарне и патријархално-епске културе:

„Вјерна љубо, како си ми драга

Још да имаш од срца евлада,

Ти би мени још милија била...“ 

Жена која не може родити (имати од „срца евлада“ ) пореди се са воћком без плода и 

ружицом без цвијета, те се сматра друштвено и биолошки бескорисном као и дрво без 

плода:

„Вид невиста те жуте наранче.

Да наранча сваке године не рађа,

Давно би је братац посикао...

Вид невиста румене ружице.

Да ружа сваке године не цвате,

Давно би је братац посикао.“ 

Ипак, у знатном дијелу усмених књижевних врела, особито у народним успаванкама 

наилазимо и на примјере равноправног третмана мушке и женске дјеце у породици, 

гдје се дјетету и једнога и другога спола, у облику развијене метафоре или алегорије 

жели дуговјечност и здравље, као примјерице у успаванци коју је забиљежио Алија 

Наметак у Мостару:

„ Мајка Тифи кошуљу кројила,

У кошуљи жице прибројала.

Колико је у кошуљи жица, 

Онлико ми Тифи годиница“ 

Заправо, народне успаванке често имају двије равноправне варијанте, мушку и женску, 

гдје се дјеци оба спола изричу исте оптималне биолошке жеље (да буде паметно, учено, 

здраво, дуговјечно). У женској варијанти народне успаванке обично се ове жеље изричу 

кроз слику даровања свилене кошуље:

„Колко има у кошуљи жица

Толко Тифи хајра и добара.“

Примјери родне равноправности присутне су и у тзв. апотрогајским дјечијим пјесмама у 

којима се од тек рођене дјеце одбијају уроци, па се пјева:

„Мене вила на свадбу зове

Нит ја идем, нити дите шаљем,

Нег јој шаљем мога сина (моје кћери) плач.“

Иако су многе народне бајке по својој природи мизогине, у босанској бајкословној 

традицији постоје ипак и многе бајке гдје су главни ликови племените дјевојке („Фате и 

Злате“, „Хајирли жена“, „Медвјеђа принцеза“, „Покћерке“ , „Ћело добио три цареве 

ћерке“ , те су такве бајке ушле и у дјечију књижевност као илустративни примјери родне 

једнакости у традицији која је у бити епско-ратничка и маскулинарна. Ту свакако не 

спадају народне успаванке које у својој књижевно-мелодиозној основи имају лирски 

наратив и као такве нашле су своје мјесто и у сувременој босанскохерцеговачкој дјечијој 

поезији, примјерице у збиркама пјесама „Сребрна чесма“ Џемалудина Латића и 

„Врбаска успаванка“ Насихе Капиџић-Хаџић.

Пробоји родних перспектива у сувременој бх. дјечијој књижевности: од партизанске 

литературе до модерних лирских изричаја

Ипак, треба нагласити да је бх. дјечија књижевност непосредно прије и након Другог 

свјетског рата наслиједила обрасце социјалреалистичке и епске литературе. 

Зачетником оваквог типа литературе сматра се Бранко Ћопић са цијелим серијалом 

партизанских пјесама, мотивима о храбрим дјевојкама партизанкама (тзв. 

омладинкама) које су показивале храброст и одважност равну храбрости партизана 

младића. У овоме смислу посебно треба споменути Ћопићеве дјечије пјесме: „Мала моја 

из Босанске Крупе“ , „На Петровачкој цести“, „Омладинка Мара“ , „Херојева мајка“ , гдје су 

се често имитирали обрасци народне епске поезије, ратне поезије Скендера 

Куленовића (баладескна тужбалица „Стојанка мајка Кнежпољка“) и Владимира Назора 

(„Мајка православна“ ), као и низ тзв. партизанских ратних поема („Јама“ Ивана Горана 

Ковачића, „Сутјеска“ Душана Костића), са типовима мајке и жене жртве, хериоине, 

осветнице непријатељу, што су мотиви често преузимани и из совјетске дјечије 

књижевности. Бранко Ћопић је и аутор многих дјела дјечије књижевности у којима се 

фокусирао на мотиве и теме тзв. братства и јединства (националне једнакости) бх. 

народа, као примјерице у дјелима „Пионирска трилогија“, „Доживљаји Николетине 

Бурсаћа“, „Магареће године“, „Делије на Бихаћу“, „Лијан води караване“ и др. 

Занимљиво је припоменути да Ћопић има и једну дјечију пјесму гдје се афирмирају и 

мотиви расне једнакости (пјесма „Лалај Бао – пјесма о црначкој дјевојци из Сенегала“). У 

партизанској дјечијој литератури, која се његовала све до почетка 1970-их година, 

јављају се и мотиви љубавних односа међу дјецом и омладином, као примјерице у 

роману Владимира Черкеза „Бреза међу рововима“, „Дјевојчица са плаката“ Алексе 

Микића, као и романима Ахмета Хромаџића са фантастичном тематиком („Патуљак из 

Заборављене земље“ – љубав између митских бића (патуљака), „Сунчана и Пахуљице“ ), 

„Дјечак јаше коња“, затим романи „Босонога“, „Тајна партизанке Вање“ Валерије 

Скрињар-Тврз, а посебан тип сполне једнакости и „првих симпатија и љубави 

(пубертетских симпатија) међу дјецом и омладинцима јавио се у тзв. дјечијим 

тинејџерским романима“ (термин први употријебио Ибрахим Кајан), гдје се бит овога 

жанра дјечије књижевности манифестира кроз љубавне емоције, пубертетске еротске 

заносе (примјерице у романима списатељице Нуре Баздуљ-Хубијар („Ружа“, „Чекајући 

Тахира“), а прототип оваквих романа можемо пронаћи у романима и причама Халида 

Кадрића („Ферије“, „Зелене јабуке“ , „Жар тијела“), гдје се врло слободоумно третирају 

проблеми“ пубертетског ероса (онанија, еротска маштања, па чак и примјери 

хомосексуализма), што је у ондашњој књижевној критици наишло на велико 

интересовање, а у неким круговима третирано и као као табу-тема и бласфемија. Све до 

70-их година 20. стољећа у бх. дјечијој литератури његовала се углавном литература 
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сеоског и дидактичког типа (Ш. Панџо, Адван Хозић. Алекса Микић, Бранко Ћопић...), али 

се 1970-их година и касније јављају и писци и списатељице са модернистичким урбаним 

мотивима, гдје се равноправно третирају мушки и женски дјечији ликови (примјерице у 

поезији Исмета Бекрића, а касније у збиркама дјечијих пјесама „Краљица из дворишта“, 

„Воз до неба“ Бисере Аликадић, или прози Љубице Остојић („Ту станује Данијелова 

прича“, „Зашто дубиш на глави Данијеле“ и др.), затим у поезији и прози Енисе Ћурић-

Османчевић, Насихе Капиџић-Хаџић, Зорана Јовановића, а тијеком 21. стољећа 

примјери сполне једнакости јављају се у многим дјелима бх. дјечије књижевности 

(Слободан Јанковић, Бајрузин Плањац, Ранко Рисојевић, Алија Дубочанин, Ирфан 

Хорозовић, Жарко Миленић, Шимо Ешић, Јагода Илинчић, Ивица Вања Рорић итд.). 

Знаковите су у овоме смислу дјечије пјесме Енисе Османчевић-Ћурић, које често носе 

изразито антимаскулинарну, али и пацифистичку поруку, као у пјесми „За тате у 

униформи“ , која је на неки начин и лирска реплика неким маскулинарним пјесмама 

Исмета Бекрића („Руке мога тате“ или Душка Трифуновића („Чисти зрак“). Ова Ћурићкина 

пјесма започиње у стилу чувене пјесме „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић, 

што опет открива и назочност женскога писма и женске лирске традиције у поезији 

Енисе Османчевић-Ћурић:

„Тражим да се нови закон изгласа!

...

За војника тату, кад гађа из топа

А заборави ставити гранату...

...

За тату ватрогасца,

Што се пење кућама до рамена,

Кад настави да корача љествама до звијезда...

...

За тату милиционера,

Кад му командир пред свима,

Умјесто пријава и тужби у џеповима

Пронађе шаку кликера.“

У поезији Енисе Османчевић-Ћурић доминира и фигура брижне мајке, чија је љубав 

према кћерци приказана као дио свакидашњег живота и његов највећи смисао:

„ Колико је моја мама

Промијенила новчаника –

У сваки се преселила

Моја слика.

Кад њена рука по новац крене,

Тамо сигурно нађе мене.

Зато је мами озарено лице

И усред највеће беспарице“ („Слика из новчаника“)

Посебно радује и охрабрује чињеница да су се у посљедње вријеме у бх. дјечијој 

литератури јавиле и врло запажене списатељице (Јагода Илинчић, Сања Ђулват Бабић, 

Емина Сврака), као и писци који су почели његовати женско писму у дјечијој литератури 

(Иснам Таљић), што указује на чињеницу да се маскулинарни канони бх. дјечије 

књижевности полахко, али упорно оспоравају и разбијају, а појављује се све више и 

дјела у којима се теме и мотиви приказују кроз призму родних перспектива. Истина, 

таква дјела и списатељице су још увијек у наговјештају, али се више ничим не може 

оспорити њихово присуство у сувременој бх. дјечијој књижевној продукцији. Књижевне 

критика, хисториографија и наука о дјечијој бх. књижевности још увијек је у своме 

теоријском и повијесно-еволуцијском повоју. Као најпознатије критичаре бх. дјечије 

литературе треба истакнути Муриса Идризовића, Бранка Стојановића, Зорицу 

Турјачанин, Жељка Иванковића, Ибрахима Кајана, Ризу Џафића, Мухидина Џанка, 

Рашиду Кадрић, Љубицу Остојић, Драгољуба Јекнића...Треба рећи да су се феноменима 

бх. дјечије књижевности бавили и многи критичари из Хрватске, Србије и Црне Горе (М. 

Црнковић, С. Марковић, Н. Вуковић),а бх. критичар Мурис Идризовић бавио се 

цјелокупном дјечијом књижевношћу југославенских народа и о томе је издао засебну и 

веома обимну критичку књигу. Нажалост, родне перспективе још нису заживјеле у 

књижевнотеоријској мисли о дјечијој бх. књижевности и ту тек треба получити 

одређене критичке помаке и резултате. Ипак, поврх свега, треба бити свјестан значаја 

оваквих критичких приступа и потребе о њиховој заступљености у нашој књижевној 

теорији о дјечијој књижевности. Овом приликом покушат ћемо издвојити и едиције 

дјечије бх. књижевности унутар којих бар у назнакама можемо пронаћи и многе 

примјере родне (сполне) и националне једнакости: 1991. године изашла је велика 

едиција Дјечија књижевност БиХ у 20 књига, у којој су представљени готово сви 

релевантни бх. дјечији писци и написане уводне студије о њиховим дјелима; затим је 

тијеком 1994. године изашла и едиција „Бошњачке књижевности за дјецу“ (изд. 

Вупертал), као круцијална литературна издања и едиције. Овом приликом споменут 

ћемо и сљедеће критичке књиге, хрестоматије и антологије бх. дјечије књижевности 

(овај пут приказане и као засебни национални књижевни токови) у којима се такођер 

може наћи велики број позитивних примјера сполне (родне) и националне једнакости у 

сувременој бх. дјечијој књижевности: 1. Мурис Идризовић: „Књижевност за дјецу у 

Босни и Херцеговини“, Сарајево, 1976. 2. Мурис Идризовић: „Књижевност за дјецу“, 

Сарајево, 1998. 3. Мухидин Џанко: „Избор бх. прозе за дјецу“, Сарајево, 1997. 4. Ризо 

Џафић: „Антологија бошњачке поезије за дјецу 20. вијека“, Љубљана, 1998. 5. Жељко 
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ове теме и код дјеце и код одраслих, те да се тим одигра и важна улога у свеукупном 

дјечијем развоју. То је особито важно за бх. дјечију књижевност, која већ дуго стагнира и 

не даје нове перспективне писце и списатељице, изузев часних изузетака које смо већ 

споменули. Бх. дјечија књижевност – да се метафорички изразимо – сада представља 

неку врсту „литерарног диносауруса“, јер полахко изумиру писци старије генерације, 

специјализираних писаца дјечије књижевности у БиХ све је мање и представљу данас 
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књижевности „Везени мост“, која се сваке године одржава у Тузли, гдје се бира најбољи 

роман написан на језицима јужнославенских народа у текућој години. Такођер, 

издавачка кућа Плањаx из Тешња сваке године додјељује награду за најбољу дјечију 

причу у БиХ (Плањаxово Златно перо).

На крају треба споменути и опћу литературу у којој се могу пронаћи и елементи „сполне 

једнакости“ у бх. дјечијој књижевности:

1.� „Родни стереотипи: Звучи познато? Баук ФемиНаук, уредила Моња Шута-Хиберт, 

Сарајево, 2015.

2.� Пухало, Срђан-Милиновић, Јелена: „Ког су рода читанке: Анализа основношколских 

уџбеника српског језика и учионичке интеракције из родне перспективе!“,                     

Бања Лука, 2007.

3.� Овом приликом, с особитим пијететом, свакако треба споменути и једну од 

оснивачица родних студија у БиХ, покојну Нирман Морањак-Бамбураћ, као и рад 

часописа „Разлика“ (Тузла), „Зеничке свеске“ и „Школегијум“ из Сарајева, гдје се, 

такођер, често под уредништвом Ненада Величковића и Намира Ибрахимовића 

третирају и феминистичке теме у школи, па тако и проблеми „сполне једнакости“ .

Перзејева звијезда и лампа у прозору

 

На концу, желећи да укажемо на изванредни значај дјечије књижевности у књижевноме 

одгоју и образовању свакога појединца у сувременоме свијету, поновно бих подсјетио 

на генијалну књигу „Књиге, дјеца и одрасли“ Пола Азара, који је назвао дјечије писце 

својеврсним „херојима нашег доба“ и успоредио их са митским јунаком Перзејем који је 

ослободио небо и земљу од Медузе Горгоне. По дану Перзеј обитава на врховима изнад 

облака, а по ноћи постаје звијезда која показује пут залуталим морнарима. Дјечији 

писци и дјечија књижевност попут Перзејеве звијезде свијетле над нашим 

дјетињствима и животима уопће, скрбећи о њима попут „лампе у прозору“ из истоимене 

антологијске дјечије пјесме Енеса Кишевића, коју вриједи цитирати у цијелости:

„Чим невријеме удари неко,

Олује, кише, ил' снијези заспу,

Моја Мајка посклања цвијеће са прозора,

Па у оквир окна окачи лампу.

- Коме то свијетлиш? – бунован питам.

- А мајчин глас обави црни шум дрвећа:

- По овом мраку бескућник, сине,

- Боље види лампу од цвијећа.“ 

Било као Перзејева звијезда Пола Азара, као „лампа у прозору“ (Е. Кишевић) или“ „као 

бреза међу рововима“ (В. Черкез) или као „љестве до звијезда“ (Е. Османчевић-Ћурић) 

дјечија књижевност шкиљи, свијетли и обасјава тамне путеве у времену и простору, гдје 

је књига све рјеђа, као и све духовне појаве, што их је босански нобеловац Иво Андрић 

ингениозно али и ламентативно успоредио са предметима спашеним из бродолома. У 

томе смислу још је израженија и важност родних тема у босанскохерцеговачкој дјечијој 

литератури, које тек чекају на своје праве и посвећене истраживаче. Моје задовољство 

бит ће испуњено ако им овај оглед бар мало помогне у тим племенитим настојањима.
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дјетињствима и животима уопће, скрбећи о њима попут „лампе у прозору“ из истоимене 

антологијске дјечије пјесме Енеса Кишевића, коју вриједи цитирати у цијелости:

„Чим невријеме удари неко,

Олује, кише, ил' снијези заспу,

Моја Мајка посклања цвијеће са прозора,

Па у оквир окна окачи лампу.

- Коме то свијетлиш? – бунован питам.

- А мајчин глас обави црни шум дрвећа:

- По овом мраку бескућник, сине,

- Боље види лампу од цвијећа.“ 

Било као Перзејева звијезда Пола Азара, као „лампа у прозору“ (Е. Кишевић) или“ „као 

бреза међу рововима“ (В. Черкез) или као „љестве до звијезда“ (Е. Османчевић-Ћурић) 

дјечија књижевност шкиљи, свијетли и обасјава тамне путеве у времену и простору, гдје 

је књига све рјеђа, као и све духовне појаве, што их је босански нобеловац Иво Андрић 

ингениозно али и ламентативно успоредио са предметима спашеним из бродолома. У 

томе смислу још је израженија и важност родних тема у босанскохерцеговачкој дјечијој 

литератури, које тек чекају на своје праве и посвећене истраживаче. Моје задовољство 

бит ће испуњено ако им овај оглед бар мало помогне у тим племенитим настојањима.

G-BOOK
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Годишња претплата за Живот износи 30,00 КМ за БиХ, 

за иноземство 30,00 евра.

Уплате се шаљу на адресу: 

Друштво писаца БиХ (за Живот) 

За туземство: 

Raiffeisen Bank d.d. БиХ, Сарајево, број: 1610000001170219 

За иноземство, на рачун исте банке,  

S.W.I.F.T: RZBABA2S, број: BA391610000001170219

ЧАСОПИС ЖИВОТ УПИСАН ЈЕ У ЕВИДЕНЦИЈУ ЈАВНИХ ГЛАСИЛА 

МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И СПОРТА ФБИХ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 

548 ОД 19.01.1996. ГОДИНЕ

Часопис Живот излази уз подршку 

Фондације за издаваштво Сарајево.

ИВОТ

Излазак овог броја помогла 

Амбасада Републике Чешке у БиХ.

Главни и одговорни уредници Живота од оснивања 1952, до данас, били су:

МАРКО МАРКОВИЋ, 

ИЛИЈА КЕЦМАНОВИЋ, 

ЕМИЛ С. ПЕТРОВИЋ, 

ХАМИД ДИЗДАР, 

МЕША СЕЛИМОВИЋ, 

МАК ДИЗДАР, 

АЛИЈА ИСАКОВИЋ, 

ВЕСЕЛКО КОРОМАН,   

АЛИЈА ИСАКОВИЋ (поновно), 

МИРКО МАРЈАНОВИЋ, 

СТЕВАН ТОНТИЋ,  

РАНКО СЛАДОЈЕВИЋ, 

МИЉЕНКО ЈЕРГОВИЋ, 

НЕЏАД ИБРИШИМОВИЋ, 

ИРФАН ХОРОЗОВИЋ, 

ЖЕЉКО ГРАХОВАЦ, 

АЛМИР ЗАЛИХИЋ, 

ИБРАХИМ КАЈАН

ЗИЛХАД КЉУЧАНИН

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ, САРАЈЕВО, НОВЕМБАР/СТУДЕНИ 2018., ЦИЈЕНА: 10,00 КМ
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ЈУ БИБЛИОТЕКА САРАЈЕВА – УКОРАК С ВРЕМЕНОМ
Мисс Ирбина 4      +387 33 44 45 80 ; +387 33 20 89 09      info@bgs.ba       bgs.ba

71 година постојања   10 читаоница   9 служби

57 запослених    500.000 публикација  24.000 уписаних корисника

16 позајмних одјељења с новим визуелним идентитетом, у оквиру којих су и Централна читаоница,

 Дјечија читаоница, Њемачка читаоница и Амерички кутак.

Стрипотеке и стрип радионице.

Ажурирана набавка нових издања књига (белетристика, стручна и научна књига...)

Посебни књишки фондови:  Завичајна, Сарајевска и Споменичка збирка.

Нове библиотечке услуге:

Изнајмљивање е-читача књига Bookcrossing  Библиотерапија Збирка дигитализираних књига

ЈУ БИБЛИОТЕКА САРАЈЕВА 
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