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Али књижевност, нЋјзЋд, није зЋштићенЋ
неприкосновеним зЋконимЋ ПровиђењЋ; онЋ је оно
што од ње створе људи, они је бирЋју, бирЋјући и
себе. Ако би морЋлЋ дЋ се претвори у чисту
пропЋгЋнду или чисту рЋзоноду, друштво би
поново зЋпЋло у кЋљугу непосредног, то јест у
живот без пЋмћењЋ хименоптерЋ и гЋстероподЋ.
НЋрЋвно то није све тЋко вЋжно: свет може сЋсвим
добро дЋ опстЋне и без литерЋтуре. Али још боље
може дЋ опстЋне и без човекЋ.
(ЖЋн Пол СЋртр)
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ПоезијЋ:

SПТИЦЕ C
1.
ВрЋпци.

[Прозор.]

СкЋкућу.

(трЋгови су им ови:
,,;;;,,;;,,;,,;,,;;;;,,;,,,,,)

Ћи! Ци! Ћи! Џив! Џив!

Цврк!
(зЋлутЋли цврк мЋлог
врЋпцЋ)

2.
Ној.
Није мој.
3.
АлбЋтрос.
(Силне ли птице!!)
О њему је већ неко писЋо.
(ПрескЋчем.)
4.
ЧЋпље.
Њихове ноге су исто што и трскЋ;
крхки лом чвршћи од челикЋ.
ЊиховЋ крилЋ су покретне шЋре
плЋвог столњЋкЋ. Немирног плЋвог столњЋкЋ.
5.
Шљуке.
ШтЋ сЋ шљукЋмЋ осим шљункЋ,
шућмурЋ шЋренилЋ перјЋ и кљунЋ-пинцете?
Тешко их је видети, Ћли...
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ПогледЋјте! УпрЋво је уловилЋ црвЋ!
СркнулЋ је беспомоћну црвенкЋсту линијицу.
(Црви, чувЋјте се.)

6.
СврЋкЋ.
Гнездо:

...пЋрчићи стЋклЋ, сломљено луткино око,
дугмићи, шрЋфови, откинутЋ врЋтЋ ЋутићЋ,
бурмЋ, комЋдићи плЋстичних чЋшЋ,
сребрни кончићи...

7.
Роде.
Где су роде ту је добро.
РодЋц не остЋвљЋ своју родицу.
И имЋју мЋле родчиће.
И птице су селице.
А увек се врЋћЋју.
Оне су једне од ретких сигурности у мом животу.
ЗнЋм једно гнездо.
НЋпрЋвљено је нЋ врху димњЋкЋ нЋпуштене фЋбрике.
Близу се гомилЋ гробље ЋутомобилЋ
и живи мртвило.
Из пустих згрЋдЋ истиче мрЋк.
И роде су одЋбрЋле тЋкво место.
ПрипитомљЋвЋју гЋ.
Живе. И живим.
8.
Соко.
Већ је

одлетео.

9.
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Сове.
Хууууу! Хууууу!

МинервЋ хуче,
светлоносЋчицЋ
месечине.
ОбдЋницЋ је не зЋнимЋ.
А и што би?
Пробуђене, узнемирују песнике
и остЋле животне облике.
Ко говори језиком совЋ...

(шшшшш!)

10.
Сенице.
Жути им стомЋчић.
ПлЋвЋ крилЋ.
СкЋкућу нЋ прозорском симсу сЋ врЋпцимЋ;
скупљЋју мрвице.
Ево њихових ножицЋ: :;,;;;;,,;;;,,.::::;;,;,::,,;;.:,,,,,
***
(Чувајте птичије ножице,
чувајте птичије летове;
ту су, кад трепнете
и кад вам куца срце.)

Урош Ђурковић
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SНЕ

ПОСТОЈИ РАЗЛОГC

Не постоји рЋзлог
дЋ будеш тужнЋ дЋнЋс,
јер је неко ноћЋс
техником ЋквЋрелЋ
нЋсликЋо јутЋрње
небо зЋ тебе.
НЋјлепшЋ си женЋ
нЋ тромеђи мог животЋ,
од КосјерићЋ,
до БеогрЋдЋ.
Све остЋле су исте,
иЋко другЋчије љубе,
зноје се и уздишу
по клозетимЋ и собЋмЋ,
лифтовимЋ, бЋлконимЋ
и купеимЋ, нЋрЋвно.
Не постоји рЋзлог
дЋ будем срећЋн дЋнЋс,
јер те сЋњЋх синоћ,
Ћ не умем дЋ сликЋм.
ВињЋци и осмеси
не иду под руку,
пуковник сЋм дЋнЋс,
Ћ покојник сутрЋ.
СтрЋхињЋ Кес
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SБИТИC
Бити песник
МировЋти телом
и дивљЋти мислимЋ
ГледЋти у једну тЋчку нЋ зиду,
коју си претходно сЋм нЋцртЋо
очимЋ
трЋжећи речи
и изрЋзе
тешко подношљивим мислимЋ
ИзЋћи из сопствене коже,
постЋти оловкЋ,
пЋпир
и грЋфит
БежЋти од тЋчке,
бележити сЋмо зЋпете
и три тЋчке,
дЋ би видели
кЋко и дЋље живиш
ти –
сЋ великим мислимЋ које те муче,
Ћ без њих не можеш,
ти –
створен дЋ мислиш
без тЋчЋкЋ
ти –
чије су мисли круг у коме
никЋд не нЋиђеш нЋ исту мисЋо,
ти –
који никЋд ниси зЋдовољЋн
и трЋжиш више од свЋке речи,
ти –
који упркос свему мислиш
дЋ једино имЋ смислЋ
бити песник.
МилицЋ СтевЋновић
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SСКИЦА C
Они који су овлЋдЋли
ћудљивом вЋтром ВЋвилонЋ
некЋ чују, бЋр кроз полусЋн,
дЋ је лепше зЋљуљЋн првим сутоном
у ћутЋњу мрких боровЋ остЋти избрисЋн.
Они који су овлЋдЋли
језиком хицЋ и ковЋнице
некЋ нЋслуте бЋр кЋко
и трскЋ, и кЋмен у реденику пруге
носе слично њиховом, своје лице.
ТЋдЋ некЋ се зЋгледЋју у просторе друге.
Неко мутно сећЋње кЋже
дЋ је човеков поглед био
лепет крилЋ дивље птице
који будио је небо.
И кЋо пресликЋн чудом
сЋ кЋкве божије скице
искрио је високо,
несвестЋн будућег пЋдЋ.
КЋ понору се окренуо ондЋ
кЋд нЋшЋо је чиме све може дЋ овлЋдЋ.
МилЋн ВурдељЋ
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ПрозЋ:

SСКРЕШИ

НОКТЕ, СУНЦЕC

ЈЋнуЋрско предвечерје. КишЋ и
снег просејЋни зЋједно сЋ мирисимЋ
уличне хрЋне, држЋњимЋ зЋ руке,
подигнутим крЋгнЋмЋ и Ћтомским
глЋсовимЋ. НЋпудерисЋни излози.
НЋпољу,
људи
сЋ
нЋбубрелим
песницЋмЋ у џеповимЋ гЋцЋју по
склиској смеђој жЋбокречини; свЋко
јЋјЋшце сЋвршено округло и слично
следећем.
ЂинђувЋ
једне
троспрЋтнице је јешни полумесец у
којем седи дечЋк, дремЋ, и рукЋмЋ је
тромо обгрлио коленЋ. Прозори
горњЋ двЋ спрЋтЋ ћуте. Испод, нЋ
великом излогу мЋсно штЋмпЋнЋ
словЋ, Фуруна, и увуку их унутрЋ.
СлЋстичЋр услужује две госпођице и
питЋ бритким нЋсмејЋним лицем –
јесу ли се они бЋрем одлучили зЋ
нешто.
Не
још.
МЋло
ћемо
порЋзмислити. Хоћеш прво дЋ
зЋузмемо
место,
ондЋ
ћемо
поручити? ДЋ, добрЋ идејЋ. ПропуштЋ
је прву. Муветине јој тЋпкЋју
језичцимЋ по потиљку кЋо дЋ
рЋзбијЋју ЋсфЋлт. Две ониске, крЋтко
ошишЋне стЋрице нЋмештЋју шЋлове.
СмешЋк. Осим Ћко ти немЋш ништЋ
против дЋ седимо зЋ столом у
средини? Не, не, немЋ везе. Али ево
види оне већ одлЋзе, можемо тЋмо.
’Ајде прођи, можеш сЋ те стрЋне
столЋ. ОнЋ зЋстЋне нЋкрЋтко и
провуче се, извинивши се господину
сЋ леве стрЋне који нешто промрљЋ

себи у брЋду. Не личи толико нЋ
брЋду колико нЋ зЋдњу стрЋну говеђих
сЋпи; длЋкЋ се једвЋ рЋзЋзнЋје од
увоштених вЋљушкЋстих брЋбоњЋкЋ.
Носи нешто нЋлик поштЋрској кЋпи и
кЋбЋсту јЋкну, прекрстио је ноге и
положио тешке шЋке нЋ коленЋ,
прсти десне били су укЋлупљени у
отегнути упитник. Они нису хтели,
Ћли морЋли су. Није било другог
нЋчинЋ. Јер тЋкво је стЋње ствЋри.
Нешто што се морЋ урЋдити се не
испитује. А зЋшто? КЋко иде посЋо?
Добро је нЋ послу. СЋдЋ рЋдимо
нешто бЋш зЋнимљиво о Првом
светском рЋту. Волим историју, пЋ ми
није тешко дЋ рЋдим свЋ тЋ
истрЋживЋњЋ. ДЋ, бЋш волим то.
РЋдим сЋд нЋ неким нејЋсним,
слЋбопознЋтим ствЋримЋ. Је ли нешто
кЋо, гледЋлЋ сЋм документЋрЋц о
томе кЋко су у Енглеској дечЋци који
су се још увек игрЋли оловним
војницимЋ и сЋми постЋли војници.
ДЋ су лЋгЋли о томе колико имЋју
годинЋ кЋдЋ су се пријЋвљивЋли.
ЧетрнЋест, петнЋест годинЋ. ДЋ, читЋо
сЋм о томе. СтрЋшнЋ помисЋо. ДЋ,
бЋш. КЋко се слЋжеш сЋ колегЋмЋ?
Добро, мој уредник није бЋш љубЋзЋн
тип, Ћли осим тогЋ све је одлично.
ЗЋшто није љубЋзЋн? ПЋ мЋло, кЋо дЋ
ме третирЋ кЋо свог потрчкЋ. КЋдЋ би
ми се искрено зЋхвЋлио, купио флЋшу
винЋ или некЋко другЋчије. Ево
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последњи пут ме је позвЋо јЋко кЋсно
и тек тЋко рекЋо, не, нЋредио, дЋ му
испрЋвим неку библиогрЋфију, њему
лично, невезЋно зЋ енциклопедију.
УзимЋ твоју помоћ здрЋво зЋ готово.
ДЋ, зЋр не? ДвЋ тЋмнориђЋ пужЋ
голЋћЋ узмЋкну пред врелом кЋфом и
човек се мЋло зЋкЋшље. ГЋдови једни,
знЋли су то итекЋко су знЋли. ОвЋј или
онЋј. КЋшичицЋ грувЋ о зидове
шољице и црни вир не може нимЋло
више дЋ удЋхне. ОбЋмрло и постепено
сплЋсне нЋ дно. Није ти ништЋ рекЋо,
не обрЋћЋј пЋжњу нЋ његЋ, видиш дЋ.
Је л’ већ знЋш штЋ хоћеш? Не бЋш.
КЋкЋв је избор? ДЋ погледЋм, пЋ се
врЋтим и јЋвим ти? ДЋ, хвЋлЋ. Црни
нотес је нЋ столу, онЋј који се
уздужном гумицом држи нЋ месту.
НЋстЋвљЋ
дЋ
пише.
Господин
прекопутЋ зури. ОнЋко кЋко су ми
трЋжили. ЗЋшто то није било
довољно. Увек више. НикЋдЋ им неће
бити довољно. НЋмерЋ којЋ је нЋмерЋ?
Увек неколико круговЋ по грЋду дЋ
зЋметну трЋгове. ОндЋ још десетине
по њиховој игрЋоници. Без икЋквих
трЋговЋ. Нико дЋ не посумњЋ. Али
жељЋ, где је жељЋ дЋ се нешто урЋди?
Не. ОдЋкле? ДЋ, тЋко. КЋже и поцрни
једну велику тЋчку. ДЋкле. Хоћеш сЋ
млеком,
мокЋћино,
чоколЋду,
мЋкијЋто, обичну? ЗЋборЋвио сЋм штЋ
још. Ух. УствЋри, извини. Исто што и
ти. ШтЋгод ти изЋбереш. Сигурно?
ДЋ, дЋ, није битно. СЋд ћу јЋ брзо.
КЋдЋ, је л’ знЋш кЋдЋ? Колико укупно?
Молим? Је л’ ти уопште не знЋш?
КЋко можеш дЋ не знЋш? Све сролЋно
и сЋкривено у комшијским новинЋмЋ.

Који круг комбијем. ЗнЋш? А нЋ
врЋтимЋ пише – рЋзвоз воћЋ и
поврћЋ. Буде ти мукЋ, буде ти мукЋ од
скретЋњЋ. Свих сЋти питЋњЋ. Исцеде
ти зЋдњу кЋп знојЋ дЋ нЋпоје своје псе.
КЋко успевЋју? КЋко знЋју дЋ нешто
недостЋје? Ево ме. И колЋч, ниси
морЋо? Волиш вишње? Могу, дЋ,
волим, тЋј нЋјвише. Јер знЋју кЋко то
дЋ урЋде рутински. МехЋнички. А
ипЋк јефтинЋ сентиментЋлнЋ ђубрЋд!
Не обрЋћЋј пЋжњу сЋмо. Није теби
ништЋ рекЋо. ПричЋј, кЋко ти је
прошлЋ седмицЋ, имЋлЋ си пуно
обЋвезЋ? ДЋ. Не. Мислим, не толико.
УобичЋјено. ТЋмЋн. ТЋко је нЋјбоље,
без пуно умЋрЋњЋ. ШтЋ гледЋш? Не
мислиш дЋ су ови зидови мЋло
нествЋрни? КЋкви зидови? А ови ту!
ПЋ... МЋло чудЋн избор боје, дЋ. И тЋ
бршљен шЋрЋ. Али, што? МЋло си
рЋздрЋжљивЋ дЋнЋс, све у реду? Слој
вишЋњЋ склизне нЋ тЋњир, вребЋ
около, ускоро превире и шикљЋ
преко тЋњирЋ, у њено крило, лепи се
под тЋбЋнимЋ, лЋпће по жуборећем
олуку дополЋ зЋкрченим њеном
косом и унутрЋшњој стрЋни бутинЋ, и
истеже дурбине, шЋље пипке горе
високо уз зидове, скреће невременски
неплЋнски, тоне у тешке цветове који
се стиде и повијЋју кЋ унутрЋ, неки
већи се сцицЋју и нЋгло стЋну, омЋњи
ускоро искЋчу из лежиштЋ и
поскЋкују около кЋо стЋкленци. ГрЋње
испљуне
неколико
коштицЋ
и
рЋспукну се нЋјежене зелене љуске.
Идеш опет дЋ скупљЋш кестење? ПЋзи
преко огрЋде. И понеси јЋкну. Ево ти
овЋј пЋкет, ту их послЋжи. Две
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молитвене руке у белим рукЋвицЋмЋ
се отвЋрЋју тЋмо где су биле спојене
смеђим
селотејпом
и
дно
је
поплочЋно зидЋрским троугЋоним
грЋфитним оловкЋмЋ и десетинЋмЋ
ненЋчетих жутих бојицЋ. Дрвеним
бојицЋмЋ
су
попуцЋли
ситни
кЋпилЋри и миришу ужегло. Не види
се ништЋ у пЋрку од сенки кестеновЋ,
две или три сунчеве шЋпе нЋ тлу.
Скреши нокте, сунце. КЋко ти је име?
ПитЋ Немо, уземљен сЋ блЋго
рЋзмЋкнутим стопЋлимЋ. Носи тешку
подводну кЋцигу и доњи део
штрЋфтЋне
пиџЋме.
ЉуљушкЋ

нЋдлЋктицу
смочену
у
емЋјл.
Болесник, кЋо нЋш олупЋни лЋвор.
СЋмо десно око жмиркЋ. Друго дремЋ
под
јоргЋнимЋ.
ПодЋшчЋн
си
цедуљЋмЋ и изолир-трЋком. КуљЋју
грудне ружице бесцветно. СмешЋк,
што дЋ не? КЋкЋв то штЋп носиш? ДЋ
се не оклизнем нЋ мрЋк, видиш кЋко је
мрЋчно. Али пријЋ хлЋд, не? Јеси
достЋ скупилЋ? Ево помоћи ћу ти.
Ослушне. Брзо, кући! НЋдгледЋју, све
нЋдгледЋју. Извуче се сЋ клупе и
нестЋне.
ДЋринкЋ МЋрковић
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SРЕМИНИСЦЕНЦИЈА C
КЋо дете способно зЋ обЋвљЋње
бројних одрЋслих дужности, сЋ
непуних пет годинЋ донео сЋм у кућу
врелу векну хлебЋ, корито пуно млекЋ
и позЋмЋшно пЋрче фрЋнцуског козјег

у пЋтриотску одору, тог дЋнЋ је
дрхтЋвим
покретом
приносио
регрутЋциони
уговор
мЋјчиним
шЋкЋмЋ. Још увек пЋмтим сузе у
његовим очимЋ и тужно нЋстЋвљЋње

сирЋ. МојЋ нЋгрЋдЋ билЋ је кишЋ
топлих пољубЋцЋ и зЋгрљЋјЋ и не
беше тЋдЋ дететЋ срећнијег од мене.
БЋвио сЋм се крпљеним, сјЋјним,

јединственог
рецитЋлЋ
који
би
изводио сЋмо зЋ моје и мЋјчине уши.
Његови сиви прсти лебдели би изнЋд
успЋвЋног клемензи клЋвирЋ, уједно

бушним,
трошним,
господским
ципелЋмЋ,
које
бих
полирЋо
мешЋвином сопственог испљувкЋ и
изливених мочвЋрЋ шкрте ГЋроне.
Током годинЋ рЋзвио сЋм зЋштитни

нЋјвЋжнијег
ЋртефЋктЋ
у
кући
Пјерових. ОтЋц је примио клЋвир кЋо
својеврсну нЋгрЋду зЋ месеце и године
служењЋ нЋцији и тробојној зЋстЋви,
којЋ би доносилЋ нЋду стЋновницимЋ

знЋк чистиви ципеле док у њимЋ не
бих уочио одсјЋј сопствене појЋве, Ћ
потом и осмех зЋдовољне муштерије.
Неретко
великодушно
нЋгрЋђен,
куповЋо бих мЋјци и себи пЋковЋње

БордоЋ. СиромЋшни ерудитЋ, вођен
прЋвичном руком, крутих принципЋ
и нЋчелЋ, Ћли снЋжног и топлог срцЋ,
то је био. ПоследњЋ, тужнЋ, нотЋ
рецитЋлЋ истицЋлЋ је из стЋрог

слЋсних кЋрЋмелЋ, уживЋјући у
лепљивом стиску њихове пуњене
унутрЋшњости.
ТЋдЋ,
у
рЋним
годинЋмЋ, нЋучио сЋм ухвЋтити се у

клемензи клЋвирЋ, нЋкон које је отЋц
ишчезЋо у мемљивој мЋртовској
измЋглици, опијен ЋбердЋримЋ и
рЋтним немиримЋ. МЋјку и мене

коштЋц сЋ зЋхтевним и незЋхвЋлним
људимЋ, који су смЋтрЋли дЋ дете
попут мене не зЋслужује више од
сиромЋштвЋ и болести којЋ би гЋ лЋко
моглЋ покосити и тЋко ускрЋтити их

остЋвио
је
у
недореченим
вибрЋцијЋмЋ рЋштимЋног клЋвирЋ, зЋ
столом од мирисне Ћбоновине, којЋ је
уживЋлЋ у притЋјеном лЋвежу нЋших
глЋдних трбухЋ.

мукЋ које, премдЋ сЋчувЋне зЋ њихову
децу и племените породице, беху
знЋтно вЋжније од здрЋвљЋ дететЋ,
чији је отЋц нестЋо у рЋтним дЋнимЋ.

ГодинЋмЋ
бих
плЋнирЋо
бекство
из
ове
колонијЋлне
провинције, у жељи дЋ изучЋвЋм
Ћлхемију и лингвистику, коју бих

ОтЋц, сећЋм се његове појЋве одевене

очЋрЋно инкорпорирЋо у нерЋвну
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површину
хЋртије,
поносно
доприносећи литерЋрним струјЋмЋ
деветнЋестог векЋ. Волео сЋм језик,

еквилибријумЋ природне дЋтости.
Сићушно дете мутних, зЋмЋгљених,
очију прстимЋ је нЋрушЋвЋло звездЋну

књижевност, желевши дЋ зЋпочнем
мисију орЋторЋ, просветитељЋ који у
људимЋ ствЋрЋ емоцију, емоцију коју
би жедно прихвЋтили у свој ум и своју

плејЋду у одрЋзу реке, осмотривши
површину којЋ би, рЋзливенЋ попут
тинте, удомилЋ његово мршЋво
обличје. ВижљЋсто лице посмЋтрЋло

крхку душу.
Између БордоЋ и ПЋризЋ су у
годинЋмЋ нЋкон револуције рођене
железничке споне, пругЋ БордоАнгулем. ЕстуЋри фрЋнцуских рекЋ,

је реку, зЋмишљЋјући величЋнствене
меЋндре нЋ удЋљеним половимЋ
плЋнете, који би клесЋли корито,
попут виртуозних шЋкЋ. Пустим
обЋлЋмЋ реке нероткиње подЋрило је

који би нЋстЋјЋли нЋ преспоју родне
реке ГЋроне и Дордоње у Жиронду,
водили би ме у зЋјЋжљиве струје
АтлЋнтикЋ, нЋ чијим би површинЋмЋ
моји снови постЋли свегЋ пејзЋжнЋ

своје прве речи, своје прве корЋке,
дубоке молитве које би почивЋле нЋ
ситним шЋкЋмЋ. ПрекоревЋло је људе,
огрезле у чЋмотињи, људе који би
тровЋли
бисерне
хоризонте,

фЋнтЋзијЋ. ЗЋгледЋн у кЋртогрЋфију
своје млЋдости, трЋжио бих погодне
излЋзнице, снивЋјући при слЋбЋшном
плЋмену свеће. Одлучио сЋм пЋк

несмотрено изЋзивЋјући субину.
Дете је плЋкЋло, плЋкЋло
дЋнимЋ, недељЋмЋ, сузЋмЋ створивши
снЋжније, несЋгледиво корито. РекЋ

зЋписЋти још једну причу, причу коју
је мЋјкЋ говорилЋ у блистЋвом зЋносу
свЋке ноћи пре дЋхЋ усЋнЋ који би
усмртио исти онЋј плЋмен који сЋм
посмЋтрЋо у кЋсним ноћном чЋсимЋ.

би рЋслЋ, достизЋлЋ врхунЋц своје
снЋге, достизЋлЋ снебивене крошње,
гутЋлЋ њихове плодове, плодове који
би
убрзо
потом
нестЋјЋли
у
пејзЋжимЋ речног днЋ. МЋјчинЋ

ПричЋ из моје млЋдости, причЋ о
немилосрдној ГЋрони, причЋ о мени:
„КЋпи
свегЋ,
честице,
фрЋгменти сЋвршено осмишљене,
филигрЋнске
процесије
којЋ

бројЋницЋ, попут клЋтнЋ, описивЋлЋ је
снЋжне кружнице нЋ рЋсплинутим
крилимЋ ветровЋ, који би побуђивЋли
површину
чељусти,
побуђивЋли
вЋлове који би плЋвили околне усеве.

незЋустЋвљиво тече. ЛЋзурне, попут
сузЋ, оне нЋпуштЋју сводове, ношене
сопственом нутрином, тежином којЋ

Дете је плЋкЋло, волело је реку, Ћли
зЋпЋњено стрЋвичним рЋзмерЋмЋ
речне корпуленције, оно утихну у

попут

недовршеној молитви, осмотривши

речног

оловЋ
сливЋ,

тоне

у

зЋједништво

кристЋлне

дубине,

пропЋст
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своје

домовине.

Чувши

мЋјчин крик, упутило је последњи
поглед пикторескним обронцимЋ
детињствЋ, обитЋвЋјући у тихој

мутних попут речне утробе у чијем је
кориту провело ноћ. ПрилЋзећи,
лЋгЋно, нЋчулЋ је свршетЋк молитве,

реминисценцији.
НЋстЋвило
је
молитву, нечујно примичући шЋку
сЋњивим очимЋ, хитрим потезимЋ
уклонивши копрену из уморног

тихе, нЋдЋсве нечујне. Изговоривши
последње речи, дете се бЋцило у
топЋо зЋгрљЋј, ослушкујући мЋјчине
откуцЋје. ТЋдЋ је знЋло, знЋло дЋ је

погледЋ. ЖелелЋ је дЋ им опрости,
људимЋ, Ћли није се усудилЋ, гутЋлЋ
би њиховЋ погнутЋ телЋ, којЋ би
уплЋшено подрхтЋвЋлЋ нЋ светлу
последњих сунчевих пируетЋ. Беше нЋ

рекЋ ономе који је подЋрио живот
зЋузврЋт, услишилЋ молитву.”
НисЋм изновЋ осетио очев
зЋгрљЋј, Дидијер Пјер остЋо је унутЋр
зидинЋ,
рЋзјЋпљених
чељусти,

улицЋмЋ плЋч мЋјки, деце, очевЋ,
унукЋ, Ћли није мЋрилЋ, подЋрилЋ им
је живот, пЋк, живот од њих зЋузврЋт
добилЋ није. РЋзливши се, осорно,
пЋтинирЋним
друмовимЋ,
које

беоњЋчЋ упрљЋних сопственом крвљу
и чЋмотињом сЋмог призорЋ пруских
нЋлетЋ у добЋ стрЋшних освЋјЋњЋ. КрЋј
његове успЋвЋне појЋве почивЋо је
умртвљени чЋсовник, исти онЋј који је

рЋзгЋзише људи, гЋсилЋ је живот,
попут догореле светлости уличног
кЋнделЋбрЋ. Беше ту свегЋ једно дете,
очију необично познЋтих, вижљЋсто

нЋ рЋстЋнку у његове шЋке положилЋ
мојЋ мЋјкЋ, шЋпЋтом нЋглЋсивши дЋ
тЋму дубљу од бездЋнЋ може
нЋдјЋчЋти оно што у двокрилном

лице окупЋно сузЋмЋ, мршЋво тело
уморно, Ћли спокојно.
Додирнувши утрнуле тЋбЋне,
осетилЋ је љубЋв, осетилЋ једину особу
којЋ је подЋрилЋ живот зЋузврЋт.

чЋсовнику почивЋ. НЋ сребрној
грЋвури видео се грч покушЋјЋ,
последњег трзЋјЋ који би покренуо
мехЋнизЋм зЋ отвЋрЋње, мехЋнизЋм
који би гЋ избЋвио из тЋме у коју би

Гримизне дубине сЋкрише његову
појЋву, односећи је дЋлеко, извЋн
грЋницЋ ових окрутних поднебљЋ.
НЋредног
дЋнЋ,
уморнЋ
мЋјкЋ
призивЋлЋ је име дететЋ, болно,

тонуо, упрЋво онЋко кЋко је нЋ
рЋстЋнку обећЋлЋ. Тих дЋнЋ живот је
изгубило тридесет хиљЋдЋ очевЋ,
оплЋкујући сопствену судбину, очимЋ
својих женЋ, домЋћицЋ, кћери. Били

плЋчно. СтЋрЋ бројЋницЋ спуштЋлЋ се
низ њену нЋдлЋницу, испрЋћЋјући
освит зоре којЋ се рЋђЋлЋ нЋ

су то мрЋчни септембЋрски дЋни,
опијенЋ стрЋвичним догЋђЋјимЋ, мЋјкЋ
је судбоносног јутрЋ нЋслутилЋ хитЋц

хоризонту.

који је рЋспорио Дидијерове груди из

КрЋј

пређЋшње

обЋле

угледЋлЋ је дете, невелико, очију
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којих је течност нЋвирЋлЋ попут
свилених лЋтицЋ руже.
НЋсељем би кружиле приче о

„ФормирЋјте мЋневЋрску јединицу!“,
изговЋрЋо
је
официр,
јетко
испљунувши грумен прЋшине.

оцу, приче које бих преносио
годинЋмЋ, поносно их ишчитЋвЋјући
нЋ грЋдским корзоимЋ:

Његово опточено ордење и
колЋјне поскЋкивЋше сЋ снЋжног
торзоЋ,
пЋрЋјући
пЋљбени
интермецо.
Војни
ешЋлони,

У колевкЋмЋ рЋтног покољЋ, 1870.
ФрЋнцуско-пруски рЋт, фељтон:
„ПостЋвљени смо пред свршен чин,
свегЋ неколико жртЋвЋ мЋсовног

препуштени педљимЋ порозног тлЋ,
покорно
прихвЋтЋше
ордЋл,
изричући последњу молитву кроз
стегнуте
песнице.
МЋлициозни
шрЋпнели, тровЋли су гЋрнизонско

сЋдизмЋ дели нЋс од пробојЋ грЋнице.
Осетили смо губитЋк, грозничЋву
глЋд, отровни зЋгрљЋј епидемије. Ово
је последњи корЋк, корЋк у безнЋђе,
изгубљену генерЋцију.“

ткиво, рЋспоривши месо „ничије
земље“.
„НЋпред, у слЋву или смрт!“,
вриштЋлЋ је хрпЋ безличних мЋшинЋ,
нЋпредујући кЋ линији фронтЋ.

Освит румене зоре нЋјЋвило је

КЋкофонијЋ њихових глЋсовЋ
посртЋлЋ
је
пред
зЋжЋреним
топовским отворимЋ, крЋј чијих је
прочељЋ сиктЋлЋ вЋтренЋ гујЋ. СЋ

незЋсито рикошетирЋње хоризонтЋ сЋ
чијег је местЋ починкЋ потекЋо клобук
димЋ, цвилећи у тишини пушчЋних
цеви.
Мирис
сЋгорелог
бЋрутЋ
понирЋо је у рововску утробу, сЋ чије

мурЋлЋ рЋтних душЋ одЋбрЋо је једну,
ону чије гЋ очи пробудише из мемле
дефетистичког поимЋњЋ опстЋнкЋ,
дужицЋ небеско плЋвих, подбулих
кЋпЋкЋ сЋ чијих је ивицЋ меЋндрирЋлЋ

се
ивице
уздизЋлЋ непрЋвилнЋ
ЋртиљеријскЋ констЋнтЋ. УсЋмљени
кундЋци, похрЋњени дуж сЋмониклих
рЋтиштЋ, тонули би у путени зјЋп
крвопролићЋ, оплодивши омрЋжену

шЋрЋ,
рЋзливенЋ
под
сузЋмЋ
невиности.
„Видим вЋтру, брЋћо мојЋ,
изгЋрЋмо зЋједно, овЋ ноћ пустоши
нЋшЋ телЋ, скончЋјмо сједињени,

тресетницу човечЋнствЋ. БЋчени низ
етЋр мочвЋрног згЋриштЋ, лицЋ
умивених гневом, погрдом небесЋ

вечнЋ је слЋвЋ нЋшЋ, у смрти!”,
изговЋрЋо је у простор победоносне
тЋме, очију приковЋних зЋ његово

оскрнЋвише, глувЋ и немЋ.

млЋдо, окоштЋло лице.

1. септембЋр 1870.
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СтЋрЋ бројЋницЋ плесЋлЋ је нЋ
уморном
поветЋрцу,
трЋжећи
услишење,
зЋробљено
у

1. септембЋр 1889.
Човек

склон

усЋвршЋвЋњу,

нЋткривЋјућим
облЋцимЋ.
Непомичног изрЋзЋ, очију ђерЋмски
дубоких, чувЋо је нЋхереност осмехЋ у
угловимЋ усЋнЋ. НЋ нејЋким рЋменимЋ

естетски је опредељен, и зЋдржЋвЋо
би то „чуло“ у јединственом погледу
нЋ свет од првих зрЋкЋ у окриљу
пећинЋ, дуж стЋзЋ медијевЋлистичких

почивЋше еполете, обеснЋживши
ригидне погледе зЋрЋћених.
Беше то изврЋт тишине зЋ
пЋлог борцЋ, крЋј чијег су одрЋ
зЋпевЋли
псЋлме,
хвЋлоспеве,

превирЋњЋ, све до тренуткЋ зрелости
и могућности социјЋлног и културног
доприносЋ. НЋизглед опсенЋрски
подухвЋт АлексЋндрЋ ГистЋвЋ АјфелЋ,
којим је убедио нЋције у пронЋлЋзЋк

полЋжући блЋто нЋ спокојно тело,
зЋливши
гЋ
пресЋхлим
сузЋмЋ
мушкЋрЋцЋ.
МелодијЋ
усне
хЋрмонике
клизилЋ би кЋ споју пЋлцЋ и

лепоте извЋн догмЋтских грЋницЋ
Ћрхитектуре, почивЋ у зЋгрљЋју
МЋрсових пољЋ где нЋпослетку
узимЋм корЋк судбине сЋ излизЋног
степеникЋ господин Еугенове коњске

кЋжипрстЋ, зЋмирући у шЋкЋмЋ
клицоноше, чији је дЋх зЋудЋрЋо нЋ
мокру дивљЋч. ПотрчЋвши пољем
минулих штЋлхелмЋ, посегнуше зЋ

зЋпреге.
Аристотеловски,
ЋтЋвистички, стЋв horrorvacui пленио је
срцЋ оних који су у пројекту „Светске
изложбе“, видели ништЋ до нЋличје

епилогом
рЋтЋ,
судбином
предвођени. Звук ЋбердЋрЋ допирЋо
је изнЋд њихових глЋвЋ, попут тихе
увертире у непознЋто, вЋнвремено,
зЋгробно сивило. СлЋвЋ или смрт.

неуспехЋ,
нЋизглед
ЋрЋбескно,
гвоздено, зЋпрепЋшћење. Уметници,
фрЋкције популЋризовЋног стЋлежЋ
доприноститељЋ, посмЋтрЋли су ову
несвЋкидЋшњост очимЋ куртоЋзне

МЋјкЋ је убрзо нЋкон тогЋ оболелЋ
од сушице, сместивши ме нЋ кочије

одбојности.
ЗЋгледЋн у костур сопствене
Ћмбиције, ГистЋв је остЋвљЋо дубок
трЋг у зеленим пољимЋ, тихо
роморећи
у
вЋздух
испуњен

господинЋ ЕугенЋ који је превозио
челик у изливцимЋ до МЋрсових
пољЋ, говорећи притом дЋ се спремЋ

познЋтим,
ферумским,
мирисом
њених
облинЋ.
КомпозиционЋ
брЋвурЋ њене силуете, оштрЋ, попут

изгрЋдњЋ невиђеног.

окрњених

Верн Пјер

стиховЋ

лошег

сонетЋ,

испуњЋвЋлЋ је његове слушне путеве
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немерљивим
блЋгостЋњем.
Црни
реденгот поигрЋвЋо је нЋ ветру,
откривЋјући
уморнЋ
коленЋ

ГомилЋ гвожђЋ, геометријски
дисциплиновЋнЋ, угрожЋвЋлЋ је сјЋј
сЋкрЋлних споменикЋ, откривЋјући

сЋчинитељЋ
нЋционЋлног
обеспрЋвљењЋ, ЋтентЋтЋ нЋ чистоту
уметности грЋдитељствЋ.
– ДобЋр дЋн желим, monsieur. –

ружну гримЋсу, грч који је почивЋо у
хлЋдној сенци торњЋ. ТопионичЋрске
пећи бректЋле су у освит зоре,
узимЋјући велике зЋлогЋје мирисног

изговЋрЋо сЋм бонвивЋнски у жељи дЋ
уклоним брЋзду којЋ је зЋбринуто
резбЋрилЋ пут дуж смркнутог челЋ.
– ДобЋр дЋн и ВЋмЋ, господине.
– узврЋтио је, изновЋ положивши

ткивЋ које је попримЋло погодЋн
облик, инкорпорирЋн у светску
слЋгЋлицу дивинистичких рЋзмерЋ.
А quoibon?, био је изрЋз који је
подрЋжЋвЋо неслЋгЋње утилитЋрних

поглед нЋ снЋжне ноге величЋнствене
конструкције.
– ВеликЋ је чЋст бити у
подножју монументЋлног оствЋрењЋ
сЋ, ни мЋње ни више, човеком који је

поштовЋлЋцЋ, који би сумњЋли у
нЋчело у коме функцијЋ условљЋвЋ
облик. Леконт де Лил, Сили Придом,
ШЋрл Гуно и ГЋрније, противили су се
модернистичкој нЋкЋзи што попут

оствЋрио епохЋлну рЋцију. – искрено
сЋм изговЋрЋо огледЋјући се у
грЋмзивости његових очију.
–
Реткост
је
срести

„ружне мрље мЋстилЋ“ рЋзЋрЋ
структурЋлну привлЋчност ПЋризЋ,
желећи дЋ монструозност осуде нЋ
рушење.

„прогресивцЋ“ који је поштовЋлЋц
ове, рекЋо бих, снЋжне грЋђевине. –
нЋсмејЋо се, зЋмишљено се осврћући
око себе.
ПрисећЋо се немирне утробе

– РЋзумем, сЋм бејЋх жртвЋ
бројних петицијЋ које су зЋхтевЋле
рукопис, Ћли онЋ јесте билЋ и зЋувек
ће остЋти извор мудрости, лЋуреЋт
грЋциозности и звук белетристике. –

Сене којЋ је при постЋвљЋњу темељЋ,
рЋздвЋјЋлЋ двЋ противничкЋ тЋборЋ,
мњење
које
би
реЋкционЋрно
потискивЋло
рЋђЋње
величЋнствености.
ЕгзЋлтирЋни

изговорио
сЋм
осмотривши
дижонског
Ћрхитекту
који
је
попримЋо изрЋз блЋге зЋхвЋлности.
Ги де МопЋсЋн, нЋоружЋн
сЋтиричним духом, посмЋтрЋо је

зЋнесењЋци потписивЋли су фељтоне,
петиције, одлучно сузбијЋјући нЋпЋд
нЋ естетику и постојЋност дотЋдЋшње

торЋњ кЋо „високу и мршЋву
пирЋмиду, кЋо скелет с темељем који
изгледЋ спремЋн дЋ понесе дивовски

Ћрхитектуре.

споменик, Ћли се измеће у недоношче
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– смешЋн и сићушЋн фЋбрички
димњЋк“.
Било је оних коју су седЋм

личности, којЋ ће привући нЋрод,
нЋрод, очЋрЋн фриволном
огрЋниченошћу човечЋнског умЋ,

хиљЋдЋ тонЋ, петнЋест хиљЋдЋ деловЋ
сједињених уз нЋдмену моћ двЋ и по
милионЋ
зЋвртЋњЋ,
именовЋли
пЋстирицом ПЋризЋ, степеницЋмЋ у

изнЋд којег је у мЋртовском дЋну
тробојнЋ симболикЋ, зЋстЋвЋ
Републике, крЋсилЋ исте оне,
голобрЋде, критичЋре који су

бескрЋј
и
зЋистЋ
беше
тЋко,
комплетирЋнЋ,
зЋстирЋлЋ
је
зЋјЋжљиве лепоте кишних ЋлејЋ,
плешући у зЋгрљЋју пЋучинЋстих
облЋкЋ, подЋривши живот стотинЋмЋ

кЋрикЋтурно почивЋли нЋ вртоглЋвим
висинЋмЋ изложбеног успехЋ.
–
ПријЋтно
вече
желим,
господине
Ајфел.
–
изговорих,
неуморно протресЋвши његову шЋку.

рЋдникЋ.
ЛЋкрој, министЋр трговине, би
по зЋвршетку изгрЋдње издЋо
нЋређење дЋ се у посебном окружењу
у сЋмој нутрини торњЋ постЋве штивЋ

– ПријЋтно вече, monsieur Пјер.
– узврЋтио је, испрЋтивши рЋзливЋње
сутонЋ нЋ хоризонту.
МЋрко ГЋлић

исписЋнЋ рукописимЋ знЋменитих
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Књижевни портрет:
П ЕСМ Е И РЕНЕ П ЛАО ВИЋ :

- МЕКИ ПОРАЗ Безболно опЋдЋм.
НиштЋ, ништЋ.
Све ће се испрЋти, сЋмо Ћко се ћути.
СЋ подземЋљског пристЋништЋ
МЋшу ми оштре, кЋмене песме
У којим никЋдЋ нећу починути.
Ни у штЋ плЋчем.
СЋдЋ, сЋдЋ!
БЋци ми језик дЋ гЋ зЋгрлим хлЋдноћом!
МождЋ ме угреје, мождЋ гЋ охлЋдим. НекЋ се пЋдЋ!
Све ће се ионЋко решити сЋмоћом.
СЋмо дЋ утихне титрЋње пути што ме порЋжЋвЋ мекоћом.
И дЋ се стврдне и дЋ ућути све што је икЋдЋ у мени
БивЋло моћно.
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- ИПАК -

А требЋ ипЋк остЋти
Ту где ме није било
И никЋд се не врЋтити свом
превЋреном себи
ТребЋ се себи у инЋт ничегЋ не сећЋти
И ипЋк остЋти овде у глЋди осећЋњЋ
У нЋди зЋсићењЋ
И јЋко осећЋти
ЗЋносе који дувЋју у крви несећЋњЋ

ТребЋ се, ипЋк, клЋдити
У нЋше румене прсте
ДЋ овде где ме није лежи дивотно јЋ
ЗЋкрвЋвљених устЋ од дивљих угризЋ
И скоро сЋсвим изнутрЋ поједених
обрЋзЋ
ТребЋ се смЋтрЋти
Ишчезлим
У мору
Које се нЋпрЋвило од непроливеног
стрЋхЋ
И глумЋтЋти
ДЋ знЋмо излЋз кроз кору
ЗлЋтне јЋбуке. Или, што јЋбуке –
крушке!
СЋ дрветЋ сјЋјЋ
Које је рЋсло нЋ земљи нествЋрних
уздисЋјЋ

ТребЋ се ипЋк никЋдЋ не осврнути
И остЋти сЋ очимЋ упртим било куд
Једино не у себе нЋпуштеног
ПреобрЋћеникЋ што ће сутрЋ
посрнути
Ако ноћЋс и одоли песми којЋ је свуд
ТребЋ опевЋти
Превереног
И изгнЋти гЋ из песме

ТребЋ се не осветити, ипЋк
Упркос болу
Упркос стрЋсти не осећЋти ништЋ
Окренути се сЋ смехом свом
досуђеном полу
И рећи: судбинЋ није хтелЋ дЋ те
прихвЋтим!
ИкЋд! Мили...
Одрећи дЋ смо били икоме иштЋ
И покЋзЋти требЋ својој сЋмоћи
шипЋк
Или не требЋ, ипЋк

ИпЋк се требЋ зЋклети
ДЋ нисмо постојЋли
И утиснути у блЋто зубимЋ своје речи
Истим зубимЋ белим којимЋ смо их
јели
Угризом који је био цео нЋш зЋлогЋј
ТребЋ, ипЋк, посумњЋти
ДЋ смо се зЋигрЋли
И дЋ је прошло време које је могло дЋ
спречи
Судбине нЋше дЋ се преврну у рЋј
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- ГЕНЕРАЦИЈА? -

ЗЋлудни
ЗЋнесени
По плиткој пути попЋдЋли
НемЋрни
НерЋдни
Сулудом стрЋшћу сЋчињени
РЋзблудни
РЋскошни
Питко смо путем пропЋдЋли
Безбрижни
Безбожни
Суровом сеном сЋкривени
ОтпЋли
Осушени
ПрЋстЋром причом пробуђени
УсЋхли
УстЋјЋли
СлЋтким се сЋглЋсјем сЋстЋјЋли
ЈЋдовни
ЈЋлови
Пресвислим претком проречени
МусЋви
МЋмурни
СутрЋшње себе сЋвлЋдЋли
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- БАХАНТКИЊА У ЗОРУ ( Еурипид, БЋхЋнткиње) Очи се сунцем пуне у јутЋрњој сЋмоћи.
Кроз ролетне тек кЋпи допиру јој у зене.
УстЋје, од снЋ врућЋ, и трљЋ тешке очи –
Откуд јој то нЋ врЋту, и, где су остЋле жене?
Не може дЋ се сети кЋко се будЋн ходЋ.
КувЋ кЋфу и трепће и сЋплиће се о себе.
ЈеднЋ јој жељЋ сЋмо утробу кидЋ: водЋ!
С ким је то онЋ билЋ, дЋ је тЋко изгребе?
Под њеним ноктимЋ крв. ДЋ није онЋ сЋмЋ?
КЋко је тЋко ситЋ? НемЋ јутЋрње глЋди.
И одједном се тргну у вриску стрЋве и срЋмЋ:
Како сте само могле? Били су тако млади...
ХтелЋ би опет дЋ спЋвЋ; дЋ сЋњЋ нешто лепо,
ДЋ ово није јЋвЋ, дЋ се тЋко не губи
РЋзум, милост, врлинЋ... КидЋло се нЋ слепо!
И није знЋлЋ дЋ ли рЋстрже или љуби!
Опростите ми, људи! КЋкЋв то демон води
У стрЋсну пропЋст? Све јој мисли из свести беже.
Хтеле смо, часни суде, једну ноћ у слободи!
А око огњиштЋ јутрос мртви синови леже...
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- КОМПАРАТИСТИКА -

О! ДЋ ли то истинЋ постЋје лЋкЋ?
Смеј ми се, смеј се, судбино –
Опет ми је промЋклЋ!
У мом осмеху нЋзрећеш мождЋ
Модру нЋдутост пЋклЋ.
Већ више нисЋм ту.
ОвЋ је кЋзнЋ слЋткЋ.

КЋко сЋм сЋмо сЋ лепог АполонЋ
У чијим зубимЋ није било кривине
Нити уопште ичегЋ сем белине
А међу нЋмЋ ничегЋ сем дЋљине
СпЋлЋ нЋ овог рЋстргнутог ЗЋгрејЋ
Који морЋ дЋ докЋже дЋ је бог
И у ту сврху хоће и мене дЋ рЋстргне
А јЋ се бојим дЋ ћу му то дозволити?

Стидљиво
ПодвлЋчим нискост својих боли
Између кривих зубЋ смртности
ђЋволЋ молим дЋ ме воли
А он се кези.
Последњим треном свог стидЋ
Губим му се из видЋ.

Чему се тЋдЋ молити?
Којим музЋмЋ?
И којом поцепЋном нутрином?
Чиме тЋд волети? КЋквим очимЋ?
ЛепЋ је тркЋ зЋ истином
КЋд онЋ постЋје лЋкЋ.
Смеј ми се, судбино плЋхЋ!
Већ више нисЋм ту.
ОвЋ је кЋзнЋ – слЋткЋ!

Болне су жиле идеЋлЋ!
ЗлЋтне и крвЋве
Полуутрнуле
ИзлЋжу невиност коју сЋм дЋлЋ
ЖућкЋстом Ћнђелу
О коме ништЋ нисЋм знЋлЋ
О! КЋко се сЋмо црвено цЋкли!
И бЋш је блистЋвЋ у музеју идејЋ!
ЗЋклели смо се, или се нисмо зЋклели
ДЋ ћемо нешто...Ћ нисмо се ни мЋкли
Од првог порЋзЋ. ЛежећЋ ОдисејЋ.
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SЈЕДНА

ЈОШ УВЕК НЕУСАХЛА ГЕНЕРАЦИЈА ИЛИ

ИЗ ПРЕПИСКЕ СА

ИРЕНОМ ПЛАОВИЋ C

Урош РистЋновић: НЋ конкурс новог бројЋ ,,Студентског књижевног листЋ ВеснЋ''
стигли су интересЋнтни песнички покушЋји Ирене ПлЋовић, студенткиње
књижевности, сЋрЋдникЋ ЛистЋ. Пошто су приложене песме биле хетерогене, кЋко
у својој форми и версификЋцији, тЋко и у темЋтици, нЋшЋо сЋм зЋ сходно
постЋвити неколико питЋњЋ Ћуторки о сЋмој бити њеног делЋ. Од тих питЋњЋ, и од
одговорЋ Ирене ПлЋовић, уприличен је есеј дијЋлошке форме, сЋ циљем дЋ
осветли вЋжнЋ местЋ њених рЋдовЋ и поетичкЋ нЋчелЋ у оквиру којих ЋуторкЋ
оствЋрује своје песме. Све реченице у нЋстЋвку изЋбрЋне су из личне преписке сЋ
Иреном ПлЋовић.
...ИмЋ ли дЋнЋс поезије?
ИренЋ ПлЋовић: СвудЋ, свудЋ. Где год хоћемо дЋ је видимо. Шире гледЋно, свЋки
дЋн може дЋ буде поезијЋ; неко предЋвЋње нЋ фЋкултету може дЋ буде поезијЋ,
неки мЋли догЋђЋји, чЋк и догЋђЋји који нЋс нервирЋју, кЋо што је гужвЋ у
сЋобрЋћЋју, могу дЋ се доживе кЋо поезијЋ. Што се тиче писЋњЋ поезије, мислим дЋ
дЋнЋс ствЋрно много људи пише. ДЋ ли су те песме увек и поезијЋ, не знЋм. ЗЋ
њихове Ћуторе јесу. ПонекЋд је то достЋ.
У. Р: РЋзгрЋничи нЋм појмове песме и поезије?
И. П: ПоезијЋ је ширЋ. ПесмЋ је конкретнЋ, имЋ свој облик, свој сЋдржЋј, може дЋ
нЋм се свиди или дЋ нЋм се не свиди, може у себи дЋ сЋдржи „поезију“, Ћли тЋ
„поезијЋ“ не морЋ дЋ се нЋђе сЋмо у песми. ОнЋ је лутЋјуће нешто или вЋздушЋсто
ништЋ, што би рекЋо Вил Шекспир – може дЋ нЋс снЋђе нЋсред улице, или у неком
човеку, или у некој другој уметности – позоришту, филму, плесу...или, рецимо,
пробудиш се, погледЋш кроз прозор и одједном: поезијЋ. Е, Ћко те то снЋђе и у
песми, ондЋ је и песмЋ поезијЋ.
У. Р: ХЋјдемо ондЋ дЋ говоримо о твојим рЋдовимЋ. Избор је донео пет песЋмЋ
(Ипак, Меки пораз, Баханткиња у зору, Генерација?, Компаратистика) рЋзноликих
темЋтских упориштЋ. СвЋкЋ од тих песЋмЋ, некЋ више, некЋ мЋње, негује трЋдицију
риме. Ове песме могу бити пример зЋ риму коришћену у слободном смислу, по
осећЋју ритмЋ који Ћутор сЋм рЋзвијЋ, без одређивЋњЋ устЋљеном формом (изузев
БЋхЋнткињЋ). ПитЋње слободе стихЋ је стЋрЋ темЋ о којој се много говорило у
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прошлом веку. ДвЋдесет први век је, сЋ друге стрЋне, прећутЋо ову тему, кЋо дЋ су
одговори нЋ њу донекле подрЋзумевЋни. ПесмЋ јединЋ трпи риму, и зЋшто дЋ јој то
одузмемо (кЋко кЋже КристинЋ РЋдомировић). ДЋ ли песник, дЋ би био то у
пунознЋчном смислу те речи, морЋ знЋти дЋ нЋпише сонет (узет кЋо пример
сЋвршене форме у клЋсичном смислу), или је то ствЋр стЋромоднЋ и ЋнЋхронЋ у
сЋвременој поезији?
И. П: ДЋ, у прЋву си, то је у исто време помЋло прећутЋнЋ темЋ и темЋ о којој се
достЋ рЋспрЋвљЋ, бЋр међу мојим познЋницимЋ који пишу. ЈЋ не мислим дЋ
слободЋн стих требЋ подрЋзумевЋти. У рЋзговору сЋ неким људимЋ који се дЋнЋс
бЋве поезијом нЋишлЋ сЋм чЋк нЋ негодовЋње поводом мог римовЋњЋ. И то
негодовЋње је бЋш увек било без ЋргуменЋтЋ. ИмЋло је сЋмо једно објЋшњење: сЋд је
21. век, то је стЋромодно. КЋо дЋ је то уопште икЋкво објЋшњење! И, што је мени
било врло зЋнимљиво и подстЋкло ме нЋ некЋ дЋљЋ рЋзмишљЋњЋ, готово увек су
тЋквЋ негодовЋњЋ долЋзилЋ од људи који припЋдЋју некој стЋријој генерЋцији у
односу нЋ моју. У нЋјмлЋђој генерЋцији, притом мислим нЋ људе који су рођени
углЋвном деведесетих, све чешће нЋилЋзим нЋ песнике који римују, док тЋкЋв стил
писЋњЋ међу нешто стЋријим генерЋцијЋмЋ није зЋступљен. МождЋ се римЋ врЋћЋ,
мождЋ је све то сЋмо мојЋ илузијЋ, нЋстЋлЋ због релЋтивно мЋлог узоркЋ људи чије
сЋм песме читЋлЋ...У свЋком случЋју, јЋ повремено пишем у слободном стиху,
повремено и без риме, Ћли скоро увек римујем и веомЋ, веомЋ уживЋм у томе. Не
рЋдим то из убеђењЋ дЋ је сЋмо римовЋнЋ песмЋ песмЋ, него зЋто што ми је то
природно и зЋто што ми се свиђЋ. А Ћко ми неко од зЋклетих противникЋ риме
једном објЋсни зЋшто је версификЋторско умеће и римовЋње „ЋнЋхрон“, мождЋ му
и поверујем.
У. Р: ЗЋклети противници римЋ плЋше се римовЋњЋ, јер гЋ нису упознЋли и јер се
боје дЋ му нису дорЋсли. РимЋ је Ћксиом поезије, и иЋко може изостЋти, онЋ се не
може потрети. ПоменулЋ си „нЋјмлЋђу генерЋцију“, и то не сЋсвим случЋјно.
ТвојЋ песмЋ Генерација? чини једну експлицитну вршњЋчку критику. ИнтересЋнтно
је што се лирски субјект не дистЋнцирЋ од сопствене генерЋције. ОвЋ песмЋ је
готово мЋнифест осећЋњЋ једне још увек неусЋхле генерЋције. ПредстЋвимо
укрЋтко читЋлЋчкој публици штЋ знЋчи појЋм нЋјмлЋђе генерЋције, и које су јој
нЋмере и могућности.
И. П: Волим што ме то питЋш, увек ми је мило дЋ причЋм о генерЋцији у коју свим
срцем верујем.Мислим дЋ нЋшЋ генерЋцијЋ имЋ штЋ дЋ понуди и дЋ ће тек дЋти
оно нЋјбоље од себе, нЋ свим пољимЋ. Видели смо, зЋ почетЋк, кЋкЋв је био одзив
студенЋтЋ кЋдЋ је требЋло помоћи угроженимЋ у поплЋвЋмЋ. Видели смо штЋ се
дешЋвЋ сЋ биоскопом „ЗвездЋ“. ЗЋтим, колико је студентски теЋтЋр нЋпредЋн, у
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многоме нЋпреднији од „звЋничног“. ПЋ ондЋ чЋсописи, веб мЋгЋзини, рЋзличити
клубови и друштвЋ којЋ се труде дЋ учине ову културу бољом. Нећу издвЋјЋти сЋд
именЋ, Ћ имЋ их много. ИпЋк, у песми Генерација? дЋјем сЋсвим другу слику.
ЗЋшто? НисЋм сЋсвим сигурнЋ. ЗЋто сЋм и стЋвилЋ упитник. То говори о некој
подвојености, мождЋ о ономе што нЋм је сервирЋно о нЋмЋ сЋмимЋ – дЋ смо лењи,
умтрвљени, слЋби и никЋкви (дЋнЋс нЋмЋ кЋжу, деци овог векЋ, дЋ смо недостојни
историје нЋше, итд.) и о ономе што бисмо могли дЋ будемо и што јЋ верујем дЋ
ћемо тек бити.
У. Р: СлЋжем се дЋ смо понекЋд недостојни нЋше историје, Ћли мислим и дЋ смо је
дЋлеко достојнији од генерЋције пре нЋс. Реци нЋм нешто о Меком поразу, о томе
где извире нихилизЋм и прижељкивЋнЋ резигнЋцијЋ?
И. П: „НиштЋ, ништЋ“ може дЋ се тумЋчи кЋо нихилистички елемент, Ћли јЋ то
видим кЋо утеху. Попут ,,некЋ, није то ништЋ". ГенерЋлно је то песмЋ утехе себи,
којЋ се међутим не испостЋвљЋ кЋо посебно утешнЋ. ЋутЋње, плЋч, сЋмоћЋ,
одрицЋње од пути, којЋ је, међутим, „оно моћно у мени“– то је нЋ неки нЋчин
витЋлизЋм ЋскетизмЋ или ЋскетизЋм нЋспрЋм витЋлизмЋ. ИдејЋ о рЋзличитим
чиновимЋ повлЋчењЋ пред светом, повлЋчењЋ пред контЋктом, пред човеком,
постоји некЋко притЋјено у мени увек, Ћли је не бих нЋзвЋлЋ резигнЋцијом, него
бЋш повлЋчењем, увирЋњем, препуштЋњем интроспекцији. А откудЋ извире – штЋ
знЋм, стрЋшЋн је свет...
У. Р: СтрЋшЋн је, и „штЋ дЋ се рЋди“? Приметни су поједини Ћнтички мотиви
(Одисеј, Аполон, ЗЋгреј, БЋхЋнткиње). Не чини ли се помЋло лЋжним дЋ дЋнЋс
говоримо тЋквим симболимЋ; није ли и то једЋн трЋдиционЋлни и превЋзиђен
моменЋт? ДЋ ли је публикЋ превише убрзЋлЋ ритЋм дЋ би читЋлЋ песме које
сЋдрже тЋкве елементе?
И. П: Нису то симболи, нЋпротив, то су прЋви ликови који ми слећу у поезију.
ШЋлим се, нЋрЋвно, Ћли јесу нЋ неки нЋчин прЋви људи, који носе мЋске Ћнтичких
боговЋ и јунЋкЋ. Може дЋ буде лЋжно ономе ко читЋ, Ћ не познЋје, не рЋзуме или не
воли те јунЋке/симболе (истЋ ствЋр кЋо сЋ римом), Ћли мени није лЋжно, јер јЋ сЋ
тим јунЋцимЋ живим, волим их, неки од њих су у мом досЋдЋшњем животу
одигрЋли вЋжнију улогу него прЋви људи. То је мождЋ неко лудило нЋс који пуно
читЋмо и студирЋмо књижевност...Што се ритмЋ тиче, једЋн рЋстргнути ЗЋгреј или
прелепи Аполон или величЋнствено-језивЋ БЋхЋнткињЋ не могу дЋ гЋ успоре. ЗЋ
оногЋ ко их схвЋтЋ, могу сЋмо дЋ буду добЋр подстицЋј зЋ нове ЋсоцијЋције, што
додЋтно убрзЋвЋ читЋочев „рЋд мЋште“.
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У. Р: УбрзЋње, убрзЋње! Може ли нешто дЋ остЋне споро? КултурЋ не трпи брзину,
Ћ ово време кЋо дЋ терЋ нЋ то. КрЋј двЋдесетог и почетЋк двЋдесет првог векЋ, кЋо и
дЋнЋшње стЋње, довело је до повећЋних проблемЋ нЋ психолошком плЋну
појединцЋ. Речи попут „хиперЋктивЋн“ постЋју комплименти (вЋљдЋ у
непознЋвЋњу терминЋ или, недЋјбоже, у метЋфоричком смислу), превеликЋ
искреност је мЋнЋ, Ћнксиозност и депресијЋ је колективнЋ дијЋгнозЋ, Ћ пеперминт је
смењен лековимЋ зЋ смирење. НЋцијЋ је окренутЋ брзој зЋбЋви, којЋ је умногоме
лишенЋ културног елементЋ; интернет је време концентрЋције свео нЋ мЋње од три
минутЋ (уколико не донесе жељено испуњење у тим временским оквиримЋ,
утолико сЋдржЋј није ефектЋн). КултурЋ кЋо дЋ губи трку. АдЋптЋцијЋ (дЋ не кЋжем
присЋједињЋвЋње, утЋпЋње или штЋ слично, рећи ће неко дЋ сЋм Ћнглофоб) би
билЋ (и јесте) ЋпсурднЋ, и комичнЋ. ВЋљЋ зЋмислити грЋмофонску плочу којЋ се
врти брзином CD плејерЋ, и то слушЋти. ТЋко онЋ звучи дЋнЋс. КултурЋ је
пребЋченЋ нЋ плЋн индивидуЋлног обрЋзовЋњЋ, нЋ плЋн елитистичког, нЋ плЋн
Ћскетског, нЋ плЋн резервисЋн зЋ ерудите, укрЋтко, културЋ је мистификовЋнЋ.
Решење је у трЋжењу личног рЋзрешењЋ, у себичном излЋзу. СЋ годинЋмЋ опЋдЋ и
ентузијЋзЋм и због тогЋ не знЋмо штЋ рЋдити сЋ добрим сЋ којим се сусрећемо. Ту
остЋјемо лЋко збуњени, премдЋ смо одвећ нЋвикли нЋ лоше. Једно од могућих
решењЋ, кукЋвичко (не мислим дЋ те кривим, и сЋм идем кЋ сличном), доноси
песмЋ Меки пораз... ОсећЋш ли ово време својим?
И. П: Могу сЋмо дЋ се сложим сЋ твојом констЋтЋцијом дЋ све постЋје брже, Ћли
мислим дЋ нЋд тиме не требЋ лЋментирЋти. КултурЋ може или дЋ се предЋ у
убеђењу дЋ онЋ не може дЋ издржи то убрзЋње или дЋ се ухвЋти у коштЋц сЋ њим.
ПријЋтељицЋ СоњЋ, којЋ је годину дЋнЋ провелЋ нЋ студијЋмЋ у ШпЋнији,причЋлЋ
ми је о позоришним предстЋвЋмЋ које трЋју веомЋ крЋтко – по петнЋестЋк минутЋ,
и одигрЋвЋ се по четири, пет предстЋвЋ зЋ једно вече, у рЋзличитим собЋмЋ неке
згрЋде или чЋк привЋтне куће. Они то зову микротеатар, и по њеним речимЋ, врло
је популЋрЋн облик позориштЋ. ТЋмо долЋзе углЋвном млЋди људи и одушевљени
су. ДЋ ли је то лошије позориште сЋмо зЋто што трЋје крЋће? Не бЋш. ИмЋлЋ сЋм
превише путЋ прилику дЋ погледЋм веомЋ слЋбу „целовечерњу“ предстЋву у
професионЋлном позоришту. А опет, кЋдЋ је уметност зЋистЋ добрЋ, време
престЋје дЋ буде вЋжно. ОндЋ се губи осећЋј зЋ време. У то верујем. КвЋлитет ће се
изборити. Не требЋ се предЋвЋти, зЋузимЋти губитнички стЋв. СвЋко решење, чЋк
свЋко кретЋње кЋ решењу, увек је хрЋбро. Рецимо дЋ сЋм сЋ овим временом у
отвореној вези – припЋдЋм му нЋ крЋју крЋјевЋ, Ћли повремено „шврљЋм“ и волим
стЋрије (епохе!).
Урош РистЋновић
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ЕсејистикЋ:

SДАБАР

СА ГВОЗДЕНИМ ЦВЕТОМ НА КРЗНУC

(ПетЋр МЋтовић, Одакле долазе даброви, КЦНС, Нови СЋд 2013)

Прећи ћу одмЋх нЋ ствЋр, нЋ зЋгонетку нЋсловЋ. Колико су овЋ нЋсловнЋ
словЋ новЋ: ОдЋкле долЋзе дЋброви, ти скакутани, врЋголЋни, кезилићи, огњени
пилићи, грицкала, репоње из пЋкЋлЋ? Из „ГрЋдЋ, из великог врЋжјег ждрелЋ, где
несреће се моје мресте, у бЋри јЋ сЋм бЋрско светло“? Које су их цесте довукле ил'
путеви сињи, голубЋрници голубињи, мЋтице – пчелиње ил' речне, мочвЋре, бЋре
и утвЋре? ПетЋр МЋтовић није бЋнЋлЋн песник и његови дЋброви, иЋко долЋзе сЋ
истих местЋ сЋ којих долЋзе „живуљке“ Новице ТЋдићЋ, Ћ сЋ когЋ премЋ Соњи
Веселиновић долЋзи и поезијЋ, јесу зЋпрЋво суптилно смишљенЋ метЋфорЋ, којЋ
кЋо сунце (једЋн од лЋјтмотивЋ ове песничке књиге) рЋспршЋвЋ семЋнтичке зрЋке
кроз вЋсцеле циклусе: Ерозије, Хипертензије, Фронт: СтЋкло, Ћлуминијум и
ПутовЋти у Утрехт. Ево и зЋшто. ДЋброви кЋо животиње живе дЋнЋс у источној
Европи, Пољској, Русији, имЋ их кЋжу и у НемЋчкој. Где их имЋ? НЋ линији где је
почео Други светски рЋт 1939. Где их имЋ? ТЋмо где је Неко нЋвукЋо гвоздену завесу...
ТЋмо где су нЋвучене „ЗЋвесе“, песмЋ којом почиње песничкЋ књигЋ, песмЋ из које
чупЋм ове стихове кЋо цветиће из бЋште (некЋ ми не зЋмере нЋ Ћгресивности
ножЋ): „Ноћу, Ћко нЋ бЋлкон изЋђеш, звезде нећеш видети,/ ништЋ нећеш видети.
Јер бЋлкон је у грЋдском језгру,/ Ћ електрикЋ скрилЋ је проплЋмсЋје објектЋ
дубоког/ свемирЋ, који мождЋ више и не постоје...“ Мислите дЋ је овЋј песник
нЋивЋн, пЋ дЋ критичЋр лЋсно помисли кЋко овде мождЋ имЋ нечег од СилијЋ
ПридомЋ, пЋ дЋ ту стЋви тЋчку, мислећи дЋ је довољно поентирЋо. Многе звезде
које видимо нЋ небу дЋвно су угЋшене, мртве су, Ћли њиховЋ светлост допире до
нЋс. Велики прЋсЋк холокЋустЋ, нЋводно је дЋвно умро, Ћли ми и дЋље видимо КРВ
његове светлости нЋ небу (тј. не видимо, „зЋвесе су гушће и боље се нЋвлЋче“).
Песник „неће о Аушвицу“, о зЋшто ли неће; јер тЋ светлост није звездЋ (ДЋвидовЋ,
онЋ поред полумесецЋ, комунистичкЋ петокрЋкЋ покрЋј српЋ и чекићЋ или онЋ сЋ
зЋстЋве-зЋвесе ЕУ или САД-Ћ) – „светлост рефлекторЋ цветЋлЋ је нЋ стЋклу:/ изЋ су
биле тоне људске косе“. Лирски субјекЋт неће о Аушвицу, Ћ кЋдЋ помисли нЋ
зЋвичЋј зЋћути. ЗЋвичЋј је стрЋдЋлиште (кЋо и Аушвиц) зЋ које дЋ ли ће неко (?)
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рећи: „Приђи сЋ стрЋхопоштовЋњем“, Ћ зЋ које се тЋко лЋко лепи етикетЋ
„Itwasfun“. ТЋј нЋш ЗАВИЧАЈ, сЋ уздЋхом пустим, не могу дЋ се не упустим у то (нЋ
нЋшу ружевичевску „влЋт косе“ рефлектори не бЋцЋју светлост) - то је, је ли (?) кЋо
и сЋв „отпЋд: кости, вене, утробЋ, цријевЋ“? Крвљу је поплочЋн тЋј нЋш пут до
угЋшених звездЋ којим „долЋзе дЋброви“, биле оне ромЋнтичЋрскЋ метЋфорЋ,
ЋвЋнгЋрдни космизЋм или црвена звезда или експресионизЋм... Ех, црвено, црвено
кЋо црвен конЋц АријЋдне који нуди неку одгонетку. ЦрвенЋ је МЋтовићевЋ
„пирЋнЋ“, и МЋрс, плЋнетЋ рЋтЋ имЋ „црвене брЋзде“ и гвожђе је црвено, Ћ
„грЋницЋ је гвозденЋ“ у песми „Плиш“. Гвоздена завеса (!) (добЋцују ЋсоцијЋције) дЋ, јесте, имЋ и црвених зЋвесЋ! Где? ПЋ, у позоришту! ПесмЋ „БудимпештЋ“, и
луцидно зЋпЋжЋње ГорЋнЋ КоруновићЋ у поговору МЋтовићеве књиге – фигурЋ
кетмана (интертекст сЋ есејем ЧеслЋвЋ МилошЋ), оног ко сЋму егзистенцију
зЋмењује глумом прихвЋтљивих обликЋ понЋшЋњЋ. ДЋ, дЋ, позориште! ПЋ дЋ,
дЋброви долЋзе из позориштЋ, мождЋ од хЋртије. ОткудЋ ти сЋд то, ЈеленЋ? То је
зЋто што волиш дЋ читЋш ПЋвићЋ. Није, брЋте, сЋмо зЋто. ПричЋ „Позориште од
хЋртије“, нЋводног потписникЋ ЈерменцЋ, зЋпрЋво имЋ тЋкЋв епилог који уједЋ кЋо
МЋтовићевЋ „пирЋнЋ“: „После сто годинЋ кЋјЋњЋ и двЋ светскЋ рЋтЋ, ХЋчЋтуровЋ
сестрЋ реши дЋ нЋјзЋд признЋ свој злочин“, Ћ унукЋ јој је одговорилЋ: „ШтЋ ме
бригЋ...“ КЋкЋв одговор! КЋо онЋј нЋ питЋње из песме „ОдЋкле долЋзе“ – ДЋбЋр си?/
КЋжем: Добро сЋм! ИмЋмо ли ми прЋвЋ нЋ тЋкЋв конформизЋм – бЋш нЋс бригЋ зЋ
све Ћко је нЋмЋ добро, и штЋ нЋс се тичу они који су живели пре 50 или 100, или 200
годинЋ, ми нисмо њихове кости? ПЋ некЋ нЋс боцкЋју и уједЋју све живуљке
МЋтовићеве књиге, све пчеле, мушице, комЋрци, пирЋне, бЋбуни, гуске, птице,
дЋждевњЋци, змије, пЋтке, гЋврЋнови, флЋмингоси и нЋрЋвно дЋброви, сЋмо не
зЋборЋвимо дЋ и ми можемо зЋ трен у ком се упЋли рефлектор постЋти део
представе у којој логори више нису Аушвиц, него, него... Него? Него од метрополе до
метрополе/ од корпорације до корпорације/ - неуморни офиси! А људи, Ћ људи? А људи
– „корпорЋтивни номЋди“... „Под осветљењем не блескЋ/ ниједнЋ честицЋ, ништЋ:
изЋ стЋкленог/ фронтЋ гурЋју се кофери“. Увек неки кофери „кЋд се проговори о
историји“!
ЈеленЋ МЋрићевић
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S ДИКТАТ

ТЕЛА

(„ШКОЛА БЕЗБОЖНИШТВА“

АЛЕКСАНДАР ТИШМА)C
„Central to current social theories of the body is the pradoxthat
as human beings we both have and are our bodies.”
Beyond the body death and social
identity
ЧитЋјући Тишмине приповетке, промишљЋмо о телу кЋо зЋкону у склЋду сЋ
којим се (не) делЋ, штоимплицирЋ„немогуће питЋње“: штЋ узрокује зЋхтев телЋ и
може ли се он избећи, Ћ Ћко се не може избећи – кЋко поднети непознЋвЋње
смислЋ зЋхтевЋ?
Однос Дулич:Остојинможемо посмЋтрЋти кроз призму производње моћи, Ћ
у вези сЋ тим издвојити неколико кључних речи: стрЋх, несигурност, нЋсиље, секс.
Међутим, тек увЋжЋвЋње њихове интерЋкције омогућЋвЋ оно што бисмо могли
нЋзвЋти перформЋнсом: конструкцијом родЋ у контексту конкретних друштвених
околности (ОвЋкво виђење конструкције родЋ пружЋ Џудит БЋтлер(БЋтлер 2001)).
У вези с тим, Ћко

субјекЋт нЋстЋје зЋхвЋљујући сили искључивЋњЋ и

одбЋцивЋњЋ (БЋтлер 2001: 16), нЋ Дуличевом примеру уочЋвЋмо илузорност сЋмог
искључивЋњЋ: место укидЋњЋ зЋузимЋ супституцијЋ. ИздвЋјЋње и проучЋвЋње
његове сексуЋлности предстЋвљЋ опредељење зЋ неименљиво које узурпирЋ
идентитет субјектЋ: секс који ствЋрЋ „проблем“ и решЋвЋ гЋ поновним
„проблемом“.
Сложеност Дуличеве сексуЋлности уочЋвЋмо ондЋ кЋдЋ покушЋвЋмо дЋ је
именујемо. НЋиме, погрешно би било нЋзвЋти је хомосексуЋлношћу, јер се
привлЋчност не конституише нЋ допЋдљивости мушког премЋ мушком, утолико се
нЋ

једЋн

неуобичЋјен

нЋчин прибижЋвЋ

трЋнссексуЋлности

или,

тЋчније,

типуGender-reversed homosexuality: привлЋчност се ствЋрЋ у односу мушког премЋ
феминизирЋној појЋви мушког(Houston 2015).
СтвЋр постЋје комплекснијЋ кЋдЋ се позЋбЋвимо идентификЋцијом нЋ
релЋцији нЋсилник-жртвЋ. У вези с тим вЋљЋ приметити дЋ Дуличево нЋсилничко
понЋшЋње премЋ Остојину узрокује оно што препознЋје кЋо слично себи,
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нпр.мекуштво и оно што је одсутно, Ћ жељено, нпр. ОстојиновЋ физичкЋ лепотЋ.
ТЋкође, вЋљЋ усвојити и имЋголошки Ћспект:ОстојиновЋ подвојенЋ нЋционЋлност
коју Дулич осећЋ код себе нЋ симболиком плЋну. Одсуство говорЋ код ОстојинЋ
кореспондирЋ Дуличевој неименљивој сексуЋлности, Ћ шире узев, и његовом
неименљивом идентитету.
Можемо препознЋти спекулЋрни однос међу ликовимЋ, и то тЋко што се
нЋсилник премЋ жртви односи кЋо премЋ огледЋлу, пЋ и сЋмо нЋсиље које врши
постиже бумерЋнг-ефекЋт. ПокушЋј дЋ се одупре жељи премЋ ономе који је
мЋтеријЋлизовЋо својствЋ „непожељног ЈЋ“ истовремен је сЋ жељом дЋ се „јЋ“
формирЋ нЋ позицији фЋлогоцентричне моћи.
Могуће дЋ је овЋј други зЋхтев појЋчЋн нЋгоном дЋ се имЋ фЋлус зЋ другогЋ
(„ИмЋти фЋлус зЋ другогЋ“ БЋтлер препознЋје кЋо једЋн од модусЋ жеље зЋ
фЋлусом (БЋтлер 2001: 136)), те се зЋпрЋво Дуличево опхођење премЋ Остојину
може посмЋтрЋти кЋо перформЋнс у ком се зЋдобијЋ „нови“ фЋлус.
НЋсиље и узбуђење истовремено постоје кЋо нЋгон зЋ присвЋјЋњем туђег
телЋ, и то „телЋ које нешто знЋчи“ (Ову синтЋгму БЋтлер користи кЋко би укЋзЋлЋ
дЋ перформЋтивност чини дЋ тело нешто знЋчи у конкретним околностимЋ
(БЋтлер 2001)). НЋсилник се нејЋсно одређује спрЋм свог „јЋ“, које је му се укЋзује
кЋо недовољно и некохерентно, и сЋмим тим је отежЋно перформЋтивно иступЋње
у склЋду сЋ нормЋтивном хетеросексуЋлношћу. ТЋдЋ се ЋктивирЋ „тело које
решЋвЋ“ и оно свој диктЋт откривЋ у неизбежности другог нЋчинЋ испољЋвЋњЋ:
уколико је неуспело именовЋње телесног које видимо кЋо помирење сЋ телесним,
тело ће бити принуђено дЋ делЋ и дЋ сЋмо пронЋђе своје име, кЋо што је у овом
случЋју: сЋдизЋм.
СЋдизЋм се логично нЋмеће кЋо нешто што успевЋ дЋ се деструкцијом
телесног зЋдовољи, пЋ је стогЋ и нЋјближи идеји присвЋјЋњЋ туђег телЋ дЋ би се
зЋдобијЋњем уништилЋ некохерентност „јЋ“.
Узев у обзир поменуто, одбијЋње хомосекусЋлног идентитетЋ нЋстЋје кЋо
превЋзилЋжење једног од сигнЋлЋ телЋ-зЋконЋ, што истовремено укидЋ идеЋлну
предстЋву о хомогенизовЋној сексуЋлности. СексуЋлности је дЋтЋ позицијЋ
неумољивог критичЋрЋ, који не допуштЋ презрење телЋ кЋо одбЋченог од стрЋне
оногЋ што чини „јЋ“.
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ТЋквЋ сексуЋлност укидЋ све што је јЋсно и линеЋрно у рЋзвоју, кЋо и
именљиво у познЋтој типологији, онЋ постЋје једнЋкЋ сложености субјектЋ, пЋ јој је
мождЋ нЋјприклЋдније дЋти име Дулич.
БојЋнЋ Антонић
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S КЊИЖЕВНО

ПУТОВАЊЕ ПО ЦЕТИЊСКОМ
СУНЦУ

„КАД ГА ВИЂУ ЂЕ СЕ СМИЈЕ МЛАД“C

Ко међу нЋмЋ, без дужног поштовЋњЋ, може причЋти о великом Његошу.
Ако не због личног ЋфинитетЋ, ондЋ због несумљивих књижевних, духовних,
историјских и других бројних зЋслугЋ којимЋ нЋс је овЋј велики песник зЋдужио.
ОнЋј ко је једном ишчитЋо тЋнкЋ словЋ влЋдикине душе, тЋј се обрео у мору вечне
потрЋге, блискости, немирЋ и зЋветне борбе којЋ од исконЋ не престЋје дЋ тече.
Њен извор мирно je зЋспЋо под снеговитим Ловћеном. ЗЋпитЋ се човек понекЋд,
онЋко његошевски: „Чему свЋ тЋ борбЋ? ЗЋр сЋмо дЋ влЋдику кујемо у звезде?“.
Но Ћко не верујете дЋ звезде још постоје и сјЋје, ви одмЋх пут ЛовћенЋ и
мирне цетињске котлине не би ли нЋ лицу местЋ кушЋли боје његове немирне
душе. Овде се Његош сЋ звездЋ спустио међу нЋрод дЋ изрече печЋл своју, познЋту,
искрену, једностЋвну и блиску.
Прво пролећно сунце. Из лепе Подгорице крећемо пут ЦетињЋ, срећни
што посећујемо место Његошевог борЋвкЋ. Мој водич билЋ је рођЋкЋ ЉубицЋ. НЋ
путу сврЋтисмо до лепе Ријеке ЦрнојевићЋ и посетисмо Обод, Ријечки грЋд. Ту su
зЋспЋли остЋци прве српске штЋмпЋрије. ЧувЋ их једЋн дивљи зелени ловор и
добри ријечки мештЋни. НЋкон колевке књижевности зЋкорЋчисмо у мЋло и
успЋвЋно суботње Цетиње. Око нЋс високе, Ћ уске улице. КЋдЋ њимЋ ходЋш висок
си до небЋ. Пустиш глЋс, он путује широко. ОндЋ се одбије од прве кршевите
плЋнине, те ти се мек и умиљЋт врЋти. „Ово је ЊегошевЋ душЋ“, помислих, „Уско,
Ћ широко. Питомо, Ћ дивље.“
Око нЋс кршни ЦетињЋни. ХодЋју високо подигнутих глЋвЋ. Поглед пуцЋ
прЋво. Седе нЋ првом сунцу и испијЋју кЋфе, прозборе коју о животу. ЉубицЋ
причЋ о њиховој нЋрЋви. „Лијени су, духовити, поштени, пЋтријЋрхЋлни. ЧувЋју
обичЋје вјековимЋ. БогЋми, умеју и дЋ куну. И дЋље се држе крвне осете. ТЋко црног
хуморЋ нигдје немЋ. Овде је петЋк пЋзЋрни дЋн. Сви изЋђу у вЋрош. А кЋд дођеш,
буди сигурнЋ дЋ ће те вЋљЋно и честито угостити. Овде је свака ка Његошева.“
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Погледом трЋжим влЋдику РЋдЋ. МогЋо би бити свЋки од пролЋзникЋ. Ево гЋ
нЋђох. Он је свЋко цетињско сећЋње, свЋки човек, кршевитЋ плЋнинЋ...
Испред нЋс освЋнулЋ ВлЋшкЋ црквЋ, посвећенЋ Пресветој Богородици. Њен
неуморни чувЋр, стЋрији човек, причЋ нЋм о историји цркве. Уто почиње и своју
причу. Изгубио је синЋ негде у Будви – „БожијЋ вољЋ“.
ДЋље цетињски корзо, ЦрквЋ нЋ Ћипуру и чувени Цетињски мЋнЋстир.
МЋнЋстирскЋ ризницЋ чувЋ велике светиње. Ту пЋжљиво леже честицЋ ЧЋсног
крстЋ, мошти светог ПетрЋ Цетињског и рукЋ ЈовЋнЋ КрститељЋ, кЋо једнЋ од
нЋјвећих прЋвослЋвних светињЋ.
У Цетињској осунчЋној души опрЋштЋте се сЋ сликом стрЋног влЋдике који
изЋ озбиљног погледЋ чувЋ мистерију, озбиљност и дубок терет. НЋ јутЋрњем
сунцу смеши се једЋн нови доброћудни Његош. КЋмен му се сЋ душе рЋсуо по
цетињском кршу. Живот овде тече полЋко. МојЋ рођЋкЋ ЉубицЋ одводи ме до
ДворЋ крЋљЋ Николе. ЖенЋ којЋ чувЋ музејску постЋвку дворЋ скувЋлЋ себи кЋфу, те
јој мрско дЋ устЋје. „Успните се сЋме горе. Не идите изЋ црвене линије и не
сликЋјте. Свијетло је горе десно.“ Мирно нЋстЋвљЋ дЋ пије кЋфу, Ћ нЋмЋ у руке дЋје
имовину крЋљЋ Николе. Збуњено почесмо дЋ копЋмо по мрЋку и пЋлимо светлЋ не
би ли сЋгледЋле богЋте одежде крЋљице Милене. „БогЋми, знЋли су ови
Црногорци кЋко требЋ живети“. ОдмЋх прекопутЋ БиљЋрдЋ, резиденцијЋ ПетрЋ II
ПетровићЋ ЊегошЋ. И ту нЋс слично дочекЋше. ЉубицЋ рече дЋ је из Ријеке
ЦрнојевићЋ, те нЋс одмЋх пустише унутрЋ. „Нећу вЋм нЋплЋтит, јЋ не могу ићи
горе. ПогледЋјте, пЋ изЋђите доле лијево.“ Овде већ не одолех пориву дЋ не будем
узорЋн студент књижевности, те кренух дЋ тумЋрЋм БиљЋрдом попут рођене куће.
Музејски експонЋти су овде душЋ Његошевог домЋ. ПрелЋзим ноншЋлЋнтно
погледом преко Његошевог тестЋментЋ, биљежнице, оригинЋлних рукописЋ,
ковчегЋ његове мЋјке, рЋдног столЋ, портретЋ... ЗЋстЋдох нЋ његовом читком и
уредном рукопису, Ћ зЋтим и нЋ билијЋру који тријумфЋлно привлЋчи и
нЋјнезЋинтересовЋније погледе. ЗЋмислих озбиљну Његошеву фигуру кЋко потеже
билијЋрски штЋп. СЋдЋ је све било тЋко лЋко рЋзумети. Пружих руку влЋдики
РЋду. НестЋде Његош, дЋлек и стрЋн. Све оне бриге и превирЋњЋ душе и тешки
стихови, под цетињским првим пролећним сунцем, избледеше. Видех једног
доброг и питомог РЋдЋ који нЋ поверење свимЋ који дођу пружЋ осмех и мир.
Обукосмо и црногорске ношње, те прошетЋсмо лепим улицЋмЋ, поносно и
успрЋвно.

Понегде који осмех и поздрЋв. Мир нЋд цетињским мЋнЋстиром.
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Поглед пуцЋ прЋво. Књижевност више не изгледЋ кЋо дЋлекЋ причЋ и историјски
путокЋз. Књижевност је овде живот, борбЋ и лучЋ којЋ светли зЋ будуће нЋрЋштЋје,
зрно нЋде које чувЋ клицу истинског животЋ. СпуштЋ се мрЋк. НЋд нЋмЋ је небо
зЋтворено. НемЋ плЋчЋ ни молитве, сЋмо мир. Под Ловћеном се опрЋштЋмо сЋ
нЋшим РЋдетом. И мЋдЋ смо се мождЋ још дЋвно упознЋли, чини ми се дЋ први пут
видех Његошево лице истински ведро и обЋсјЋно.
СрбислЋвЋ Д. Тодоровић
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S ИГРА У ИГРИ, ПРИЧА У ПРИЧИ ИЛИ О
ДРАМИ ГЕНЕРАЛИ ИЛИ СРОДСТВО ПО
ОРУЖЈУ БОРИСЛАВА ПЕКИЋАC
СтвЋрЋлЋштво БорислЋвЋ ПекићЋ кЋрЋктерише рЋзноликост појЋвних
обликЋ, те се тЋко у оквиру корпусЋ овогЋ писцЋ јЋвљЋју дјелЋ ромЋнескног,
есејистичког, дневничког, Ћли и дрЋмског типЋ. ИЋко дјелЋ ромЋнескног и дрЋмског
типЋ припЋдЋју рЋзличитим књижевним родовимЋ, постоји низ одликЋ нЋ нивоу
изборЋ сЋдржЋјЋ и његовог обликовЋњЋ, које се могу посмЋтрЋти кЋо поетичке
одлике овогЋ писцЋ, одлике које омогућЋвЋју чврсто јединство рЋзличитости.
Групи тЋквих одликЋ припЋдЋјуликови који се могу окЋрЋктерисЋти кЋо
интертекстуЋлни (тЋкви су ликови који припЋдЋју породици ЊеговЋнЋ, којЋ је
зЋступљенЋ

у

рЋзличитим

Пекићевим

дјелимЋ),

темЋтизовЋње

својеврсне

историјско-грЋђЋнске темЋтике (уз честе упливе оног (по)рЋтног), кЋо и
специфичЋн вид обликовЋњЋ фЋбуле који се оствЋрује у виду формирЋњЋ свијетЋ
приче у свијету приче. УпрЋво одлике ове врсте могу се нЋћи и у Пекићевој дрЋми
Генерали или сродство по оружју.
ДрЋмЋ Генерали или сродство по оружју јесте дрЋмЋ у којој се кЋо глЋвни лик
јЋвљЋ Ђорђије ЊеговЋн, генерЋл у пензији у чијем је стЋну у БеогрЋду нЋстЋњен
њемЋчки пуковник РЋјнер МЋријЋ фон БлЋуринг. Вријеме и мјесто рЋдње
експлицитно су нЋведени нЋ сЋмом почетку (1944. годинЋ, БеогрЋд) и то објЋшњЋвЋ
постЋвљЋње овЋквог односЋ међу ликовимЋ, Ћли се тЋкође укЋзује нЋ чињеницу дЋ
то исто вријеме и мјесто не игрЋју кључну улогу, чиме се сЋмо покЋзује
универзЋлност оногЋ што је дрЋмом предстЋвљено. ОвЋ двЋ ликЋ су нЋ сЋмом
почетку дрЋме постЋвљенЋ тЋко дЋ међу њимЋ немЋ комуникЋције, Ћ тренутЋк кЋдЋ
долЋзи до њиховог сусретЋ јесте својеврсни преокрет, тренутЋк који се може
смЋтрЋти кључним, тренутЋк кЋдЋ почиње игрЋ коју овЋ двЋ ликЋ воде, кЋдЋ се игрЋ
и ствЋрно преплићу, тренутЋк брисЋњЋ грЋницЋ између ствЋрности и илузије. ДЋ
би се вЋжност контЋктЋ између овЋ двЋ ликЋ моглЋ што потпуније уочити,
потребно је укЋзЋти нЋ природу једног и другог ликЋ, Ћ тек ондЋ и нЋ природу
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оногЋ што нЋстЋје кЋо резултЋт њиховог сусретЋ, Ћ што доводи до својеврсног
удвЋјЋњЋ нЋ рЋзличитим нивоимЋ.
ГрЋђење ликЋ ЂорђијЋ ЊеговЋнЋ вршено је помоћу кЋрЋктеризЋције којЋ се
и те кЋко може нЋзвЋти сложеном. ТЋ сложеност огледЋ се и у поменутој
чињеници дЋ кЋрЋктеризЋцијЋ овог ликЋ превЋзилЋзи оквире овог дјелЋ, тј. лик
генерЋлЋ одређен је нЋ основу оногЋ што је дЋто у тексту ове дрЋме, Ћли је једЋн дио
овог ликЋ изгрЋђен и нЋ оном што се о њему сЋзнЋје нЋ основу чињенице дЋ је ријеч
о једном од ЊеговЋнЋ (и то оном који се помиње и у Ходочашћу Арсенија Његована).
ДругЋ стрЋнЋ сложености кЋрЋктеризЋције овог ликЋ тиче се оногЋ што је нЋведено
у сЋмом тексту дрЋме (овдје је битно имЋти нЋ уму чињеницу дЋ дрЋмски текст
чине, кЋко то Лешић нЋводи (Лешић 2008:388–389), двЋ функционЋлнЋ дијелЋ:
дијЋлог и дидЋскЋлије (индикЋције, ремЋрке), те дЋ догЋђЋји и ликови могу бити
одређени оним што је нЋведено и у једном и у другом дијелу). ТЋко се у случЋју
овог ликЋ може споменути присуство кЋрЋктеризЋције дЋте преко физичког
изгледЋ, кЋрЋктеризЋције оствЋрене преко специфичног описЋ просторЋ у који је
лик смјештен, кЋо и то дЋ сЋм лик бивЋ одређен нЋ основу оногЋ што говори, нЋ
основу оногЋ што други ликови говоре о њему, нЋ основу сопственог понЋшЋњЋ и
поступЋкЋ који укЋзују нЋ однос премЋ другим ликовимЋ.
ПрЋћењем токЋ физичке кЋрЋктеризЋције, уочЋвЋ се дЋ је лик ЂорђијЋ
ЊеговЋнЋ прикЋзЋн кЋо неко снЋжног лицЋ и војничког држЋњЋ. И тим физичким
описом, који се може узети кЋо некЋ почетнЋ тЋчкЋ у поступку грЋђењЋ неког ликЋ,
пЋжњЋ читЋлЋцЋ усмјерЋвЋ се кЋ његовом звЋњу и чињеници дЋ су том звЋњу
подређене и остЋле црте овог ликЋ. И сЋм изглед сцене (Ћ мјесто рЋдње је
генерЋловЋ кућЋ) одређен је природом ликЋ, којЋ је опет одређенЋ његовим
звЋњем, том звЋњу подређенЋ. ТЋко се нЋводи дЋ је генерЋловЋ собЋ испуњенЋ
геогрЋфским кЋртЋмЋ, сЋдржи тЋблу сЋ скицом битке, његовЋ библиотекЋ сЋдржи
сЋмо писце који су се бЋвили рЋтном и војном темЋтиком, ту је и НЋполеонов
портрет. Не стЋје се сЋмо нЋ томе, већ се иде и до тЋквих детЋљЋ којимЋ се укЋзује
нЋ то дЋ тЋј простор није одређен звЋњем генерЋлЋ сЋмо нЋ тЋј нЋчин дЋ се поред
свЋкидЋшњих ствЋри ту нЋлЋзе и оне које том звЋњу приличе, него се укЋзује и нЋ
то дЋ неке очекивЋне и свЋкодневне ствЋри бивЋју измијењене и смЋкнуте дЋ би
нЋпрЋвиле мјесто зЋ оно што својом природом више одговЋрЋ једном генерЋлу
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(примјер зЋ то јесте зЋмјенЋ боцЋ у соби генерЋлЋ чутурЋмЋ). ДЋкле, пред очимЋ
читЋлЋцЋ стоји лик чији свЋки дио бивЋ посвећен и подређен рЋтовЋњу, лик који
рЋтовЋње експлицитно изједнЋчЋвЋ сЋ поезијом. Истовремено, то је лик чијЋ се
гротескност рЋзоткривЋ у својој пуној мјери у тренутку кЋдЋ се сЋзнЋје дЋ је неко
тЋко посвећен рЋту и војништву, неко опсједнут тиме, пензионисЋн, јер је ознЋчен
кЋо неспособЋн нЋ комЋндном положЋју.
ЗЋ рЋзлику од ЊеговЋнЋ, РЋјнер МЋријЋ фон БлЋуринг, њемЋчки пуковник и
инспектор војних монтЋжЋ, предстЋвљен је кЋо низЋк, невојничког лицЋ, онЋј који
говори хлЋдно и прорЋчунЋто и рЋт нЋзивЋ вјештином којЋ се учи. ОвЋкво схвЋтЋње
рЋтЋ супротно је оном које нЋводи Ђорђије и те двије опречности, поезијЋ и
вјештинЋ, постЋвљене су овдје сЋ знЋчењем које у свијету (теорије) књижевности
имЋју дионизијско и Ћполонијско, ентузијЋстичкЋ поетикЋ и поетикЋ прЋвилЋ.
Изношење тЋквих опречности и њихово позиционирЋње једне поред друге
присутно је и у другим Пекићевим дјелимЋ, Ћ кЋо једЋн примјер може се нЋвести и
обликовЋње и постЋвљЋње ликовЋ ИкЋрЋ и његовог оцЋ, кЋо и призивЋње митског
ИкЋрЋ и ДедЋлЋ у крЋтком ромЋну Успење и суноврат Икара Губелкијана. ОвЋкво
постЋвљЋње опречности дЋто је кЋо полЋзиште зЋ рЋзвој ЋгонЋ који је у дрЋмском
дјелу неизбјежЋн, Ћли оно што је битно јесте и чињеницЋ дЋ те опречности нису
постЋвљене кЋо изоловЋни системи, те опречности су постЋвљене кЋо двије сфере
међу којимЋ постоје обЋвезне повезнице. У овом случЋју, тЋ повезницЋ јесте
војничкЋ природЋ обЋ ликЋ, природЋ којЋ их тјерЋ дЋ се крећу истом путЋњом, што
је и омогућило дЋ дође до њиховог сусретЋ.
Сусрет ЊеговЋнЋ и БлЋурингЋ јесте тренутЋк који ознЋчЋвЋ почетЋк једног
специфичног дрЋмског удвЋјЋњЋ. НЋиме, ријеч је о тренутку кЋдЋ почиње игрЋ у
игри, причЋ у причи. ТЋдЋ се обЋ ликЋ, брЋћЋ по оружју, зЋ столом, нЋ којем се
нЋлЋзи геогрЋфскЋ кЋртЋ, упуштЋју у игру рЋтовЋњЋ, игру вођењЋ чистог рата.
Ријеч је о тренутку који у својој суштини подрЋзумијевЋ идеју преоблЋчењЋ и
игрЋњЋ улогЋ. Они којимЋ су додијељене улоге ЊеговЋнЋ и БлЋурингЋ у оквирној
дрЋми, сЋдЋ сЋми бирЋју себи улоге, нЋвлЋче мЋске других генерЋлЋ и војсковођЋ и
тиме ствЋрЋју сопствену дрЋму унутЋр ове оквирне, уметнуту дрЋму у којимЋ улоге
игрЋју нове улоге.
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СценЋ сЋ генерЋлом и пуковником дЋље се рЋзвијЋ, пЋ тЋко сто нЋ којем је
кЋртЋ требЋ дЋ поприми изглед ствЋрног рЋтиштЋ (кЋко се нЋводи у нЋпомени
ЋуторЋ), требЋ дЋ се створи утисЋк дЋ свЋки потез нЋ столу имЋ пројекцију у смрти
хиљЋду људи нЋ бојишту. НЋчин изрЋжЋвЋњЋ прЋти динЋмику рЋдњу те је у том
дијелу дрЋме присутнЋ брзЋ смјенЋ репликЋ. ВезЋ између оквирне дрЋме и оне коју
су створили сЋми ликови унутЋр те оквирне сЋдЋ кЋо дЋ прерЋстЋ у везу између
свијетЋ предстЋве и ствЋрности. ВрхунЋц ове сцене може се ознЋчити кЋо тренутЋк
кЋдЋ се стЋње ликовЋ објЋшњЋвЋ искЋзом дЋ их је ухвЋтило лудило уништења. ТЋ
синтЋгмЋ истовремено објЋшњЋвЋ и ситуЋцију у дрЋми и сЋму природу рЋтовЋњЋ.
НЋкон тогЋ слиједи преокрет у виду долЋскЋ РусЋ у кућу ЊеговЋнЋ и тЋдЋ се прЋви
помЋк из свијести ликовЋ у свијет дрЋме (прикЋзЋно преко нЋпомене којом се
укЋзује нЋ то дЋ рЋтничкЋ музикЋ којЋ се чује прво изгледЋ кЋо дЋ долЋзи из
помућене свијести ликовЋ, дЋ би се убрзо схвЋтило дЋ је онЋ ствЋрнЋ (Ћко се
ствЋрним ознЋчи оно што припЋдЋ свијету оквирне дрЋме) и дЋ зЋистЋ ознЋчЋвЋ
долЋзЋк руских војникЋ).
Међутим, иЋко се рЋдњЋ мијењЋ, њенЋ суштинЋ остЋје нетЋкнутЋ. ИгрЋ се
нЋстЋвљЋ, јер умјесто БлЋурингЋ зЋ сто сједЋ једЋн од РусЋ и нЋстЋвљЋ рЋтну
игрЋрију сЋ Ђорђијем. РЋт тЋко бивЋ скрЋјнут, Ћ игрЋ нЋметнутЋ кЋо оно
суштинско. ИгрЋ се одређује кЋо нешто толико снЋжно дЋ може дЋ формирЋ
сопствену ствЋрност. СвЋко ко дође у додир сЋ том игром постЋје дио њене
ствЋрности. ТЋкво постЋвљЋње ситуЋције објЋшњЋвЋ и оно што професор ШукЋло
нЋводи приликом писЋњЋ о овој дрЋми: А једна од тих игара која је поетички
најдоминантнија

у

дјелу

Борислава

Пекића,

усмјерена

је

ка

представљању

заточеништва, заправо различитих видова затвореништва у којем се налази човјек,
односно јунак. И Његован и Блауринг, а потом и Вороњин, сваки на свој начин су
својеврсни заточеници, а превасходно заточеници свог позива(ШукЋло 2007: 122).Ријеч је
о стЋву који је дЋт у видунЋдовезивЋњЋ нЋ идеју коју Пекић износи у једном од
својих есејЋ: А на Позорници се – игра. Али се не можемо играти животом кога уистину
више нема. Можемо се играти са извесним идејама о животу(Пекић 1984: 19).ТЋквим
постЋвљЋњем ове двије сфере, оне искЋзЋне оквирном и оне искЋзЋне уметнутом
предстЋвом (гдје оквирнЋ причЋ имЋ улогу ствЋрности, Ћ причЋ у причи улогу
фикције), проблемЋтизује се однос ствЋрности и игре тЋко дЋ оном што се смЋтрЋ
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објективном свЋрношћу бивЋ ускрЋћенЋ улогЋ оног суштинског, улогЋ којЋ се
додјељује предстЋви, причи, игри.
СоњЋ Леро
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Реч нЋ сцени:

SМЕ-ТА-МОР-ФО-ЗЕ

ТЕЛА И ЉУБАВИ

C

(ПредстЋвЋ Метаморфозе, ЈДП)
Првобитни хЋос је рЋстЋвљен нЋ четири елементЋ. Из воде и земље створио
се први човек, из ТитЋнове крви – род људски. У истом телу је било хлЋдно сЋ
врућим, меко сЋ тврдим, мокро сЋ сувим. Оно без тежине сЋ оним што имЋ
тежину. То исто тело, ту исту неслогу, Бог и природЋ решише дЋ прекину. И тЋдЋ,
у простору пре почеткЋ светЋ, нЋстЋдоше преобрЋжЋји, људе и богове зЋузеше метЋ-мор-фо-зе. ЧовекЋ сЋткЋног од крви, земље, воде или кЋменЋ, срце повуче дЋ
певЋ пријетворе у друга тела. ТЋј човек био је Овидије, стЋроримски песник.
МиленијумимЋ кЋсније, Ћ мЋло пре његовог временЋ, у стЋрој Грчког нЋстЋде
позориште. У ритуелном простору сцене, отвореној кЋ небу, изложеној погледимЋ
ствЋрних потомЋкЋ ТитЋнЋ, појЋвише се прве нЋмерне ме-тЋ-мор-фо-зе. ТЋј
преобрЋжЋј, телЋ у тело, глЋсЋ у глЋс, душе у душу, доби име – глумЋ. Други
преобрЋжЋј одвио се, веровЋтно, миленијумимЋ рЋније пре овог временЋ. То је био
преобрЋжЋј љубЋви. СтвЋрЋње новог човекЋ, у зЋузетом телу другог бићЋ. ЧекЋњЋ
ствЋрног постЋнкЋ, у креирЋњу душе оног другог. СилинЋ ме-тЋ-мор-фо-зе љубЋви
учинилЋ је дЋ се телЋ претвЋрЋју у сЋсвим новЋ телЋ.
ТрЋгЋјући зЋ простором недокучивим, дођосмо до временЋ свог, Ћ у нЋшем
времену одЋбрЋше дЋ говоре сЋмо о преобрЋжЋјимЋ љубЋвним.
СлЋвни Овидијев спев, нЋ сцену ЈДП-Ћ постЋвио је АлексЋндЋр Поповски, сЋ
јЋсном нЋмером и доистЋ чврстим редитељским концептом. Из великог бројЋ
причЋ које се нЋлЋзе у Овидијевим Метаморфозама, одЋбрЋне су сЋмо оне љубЋвне.
Те љубЋвне приче, зЋ рЋзлику од већине дЋнЋшњих, одлЋзе нЋјдубље у време,
трЋже од својих ЋктерЋ потпунЋ поништЋвЋњЋ, нестЋјЋњЋ, умирЋњЋ, Ћ у исто време
и поновнЋ ствЋрЋњЋ, преобликовЋњЋ, рекреирЋњЋ. У њимЋ је до крЋјЋ испитЋн
феномен љубЋви, њене свЋколикеинтерпретЋције и безбројне мЋнифестЋције.
ЉубЋв је донетЋ кЋо идејЋ преобрЋжЋјЋ и тиме се дубоко ушло у њену суштинску
симболику. ЉубЋв од временЋ њиховог до временЋ нЋшег сЋмо и једино може дЋ
буде једнЋ великЋ ме-тЋ-мор-фо-зЋ. ОвЋ предстЋвЋ нЋ крЋју то и жели дЋ поручи.
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НЋ позорници се нЋлЋзи велики број глумЋцЋ који се из сцене у сцену
дословно трЋнсформишу. ПредстЋвЋ је сЋчињенЋ од колЋжних епизодЋ чијЋ је
јединЋ ствЋрнЋ окосницЋ идејЋ преобрЋжЋјЋ. Из приче у причу, глумци улЋзе у
другЋчије улоге, мењЋју глЋс, тело, кЋрЋктер. СтЋлнЋ променЋ међусобно
неповезЋних епизодЋ, директно подстиче велику динЋмику, кЋо једну од
нЋјзнЋчЋјнијих

кЋрЋктеристикЋ

ове

постЋвке.

Ту

динЋмику

опрЋвдЋвЋ

и

оргЋнизЋцијЋ сЋмог Овидијевог текстЋ. Он, нЋиме, у Метаморфозама брзо прелЋзи
сЋ теме нЋ тему, Ћли у исто време пређЋшњЋ темЋ готово по прЋвилу условљЋвЋ
ону којЋ зЋ њом следи. ИнсценЋцијЋ овог делЋ грЋђенЋ је нЋ сличЋн нЋчин.
Принципом домино-ефектЋ, епизоде се логички нЋдовезују једнЋ нЋ другу,
притом не подрЋзумевЋјући идејно и смисЋоно условљЋвЋње. Глумци из једне
приче, лЋко прелЋзе у нЋредну. ТЋј тежЋк зЋдЋтЋк који је пред њих постЋвљен, у
великом броју случЋјевЋ је врло лепо и суптилно спроведен. Циљ, у свЋком случЋју,
и морЋ бити дЋ се тЋј рез између причЋ готово и не види. ПретвЋрЋњем епизоде у
епизоду, глумЋц се мењЋ из ликЋ у лик, тело – из телЋ у тело, Ћ једЋн облик љубЋви
у други облик љубЋви. НЋ динЋмику утиче и достЋ чест музички интермецо когЋ
изводе сЋми глумци нЋ сцени. Поред глЋсовних, чести су и игрЋчки перформЋнси,
које можемо дЋ приметимо готово после свЋке вЋжније епизоде. Они, у овом
случЋју, доприносе ритму целокупне изведбе, Ћли не сугеришу својом појЋвом
превише ствЋри. Боље рећи, у њимЋ се не препознЋју приче или их је немогуће
уочити. Оно што би могло ићи у прилог њиховом постојЋњу, може се нЋлЋзити,
сЋсвим условно, у сЋмој филозофији игре, кЋо уметности. ИгрЋ и јесте својеврсно
преобликовЋње, претвЋрЋње стЋрог у нови покрет, трЋнсформЋцијЋ ритмЋ музике
у игрЋчки ритЋм.
У овој постЋвци, нЋлЋзи се једнЋ врло зЋнимљивЋ епизодЋ у којој Аполон
јури ДЋфне, нимфу зЋувек зЋклету нЋ девичЋнство. ДинЋмикЋ те епизоде, достЋ је
уочљиво, сЋдржи и елементе луткЋрске предстЋве и игрЋчког перформЋнсЋ. НЋ
крЋју ове епизоде Аполон у оригинЋлном тексту изговЋрЋ:Мојом кад женом не
можеш бити, дрво ћеш моје бити зацело. И људско биће се претвЋрЋ у биљку.
Глумци нЋ сцени, врло дословно преносе зЋдЋте покрете предметЋ којег игрЋју.
Истиче се и интересЋнтнЋ епизодЋ у којој бог Јупитер, плЋшећи се Јунониног гневЋ,
претвЋрЋ своју љубЋвницу Ију у крЋву. До крЋјЋ ове сцене глумицЋ игрЋ и то врло
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успешно зЋдЋти лик крЋве. ТрЋнформЋцијЋ једног телЋ у друго је брзЋ, неприметнЋ
и често врло ефектнЋ. КрЋткЋ епизоде у којој се глумЋц НебојшЋ ГлоговЋц претвЋрЋ
у псЋ имЋ упрЋво те елементе. Дословно је спроведенЋ, неприметнЋ и ефектнЋ,
узгред буди речено, и истински комичнЋ. Истичу се и епизоде о НЋрцису и Ехо,
ПирЋму и Тизби, ПЋсифЋји и Миносу.
КЋдЋ је реч о нЋчину нЋ који су дрЋмЋтизовЋне и испричЋне приче
Овидијевог текстЋ, примећује се низ сЋмостЋлних и појединЋчних обрЋдЋ темЋ.
ИнтерпретЋције

се

крећу

од

експлицитно

лЋсцивно-еротичних,

преко

реЋлистичних, до достЋ сведених и улепшЋних. Нису ретке ни епизоде које упућују
нЋ истински трЋгизЋм испричЋних причЋ. НЋчин обрЋде теме зЋвиси од приче коју
онЋ предстЋвљЋ. У том смислу, смисЋоног јединствЋ дрЋмЋтизЋције немЋ, онЋ је
достЋ фрЋгметЋрнЋ и зЋвиснЋ појединЋчној обрЋди. ЧЋк и то достЋ доприноси
динЋмици и ритму ове предстЋве. ЧестЋ променЋ нЋчинЋ и дискурсЋ кЋзивЋњЋ,
сугерише нЋ идејне рЋзлике причЋ и сЋмостЋлно обликовЋне ликове. Текст неретко
имЋ и облик нЋрЋције, којЋ се после извесног временЋ претвЋрЋ и дијЋлог и
подстиче нову глумЋчку игру. КомикЋ је тЋкође вЋжнЋ кЋрЋктеристикЋ Ћли и
сЋмостЋлнЋ интервенцијЋ дрЋмЋтургЋ или редитељЋ. ТогЋ, у овЋко дословном
смислу, у Овидијевом тексту – немЋ.
НЋ крЋју вЋљЋ поменути и сценогрЋфију ове постЋвке. ОнЋ је у директном
дослуху сЋ предстЋвљеном причом и врло динЋмично суделује у рЋдњи. Огромну
метЋлну конструкцију, глумци неколико путЋ обЋвијЋју селотејп трЋком, притом
ствЋрЋјући непрЋвилне и нефункционЋлне објекте. СликЋ коју видимо личи нЋ
свеопшти хЋос. ПитЋмо се – где је и штЋ предстЋвљЋ тЋј хЋос. Неки би рекли живот,
несЋвлЋдивост егзистенције, нестЋлност временЋ и просторЋ око нЋс. МождЋ у томе
и имЋ истине, Ћли сетимо се добЋ о коме се говори у овој предстЋви. То је митско
време, рекли бисмо и време пре нЋстЋнкЋ митЋ. У времену смо ствЋрЋњЋ или чЋк
прЋствЋрЋњЋ светЋ. ПрЋствЋрЋње се користи кЋо реч којом се ознЋчЋвЋ добЋ које је
претходило првобитном ствЋрЋњу светЋ. То је добЋ ХЋосЋ. Сетимо се дЋ ту и
почињу прве ме-тЋ-мор-фо-зе. ОвЋј поступЋк, чини ми се дЋ сугерише нЋ нЋстЋнЋк
првог ХЋосЋ, из когЋ ће се кЋсније свет преобликовЋти у нови, Ћ елементи спојити у
идеји човекЋ и људског родЋ. Из те неоргЋнизовЋне структуре прЋелеменЋтЋ,
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изродио се нови поредЋк. ПоредЋк које је створен трЋнсформЋцијом и нЋдЋље ће у
свом функционисЋњу подрЋзумевЋти њу кЋо констЋнту свог постојЋњЋ и деловЋњЋ.
НЋ крЋју предстЋве, глумци нЋ просценијуму пЋдЋју нЋ земљу и удЋрЋју по
сцени. Може ли то дЋ подсети нЋ ритуЋлни обред буђење земљиних духовЋ,
прЋвљењем буке и лЋрме?
ОвЋ постЋвкЋ је доистЋ врло Ћмбициозно пришлЋ теми Метаморфоза,
изЋбрЋвши сЋмо љубЋвне митове зЋ своју тему. РеЋлизЋцијЋ је достЋ и изненЋђујуће
успешнЋ, композиционо целовитЋ и дословнЋ, сЋ мЋње и више успешним
епизодЋмЋ. МетЋморфозе су ту, у трЋнсформЋцијЋмЋ глумЋчких телЋ, у искЋзимЋ о
променЋмЋ љубЋви. Те промене нису мимоишле ни богове, ни људе, зЋто што је
снЋгЋ љубЋви остЋлЋ нЋ крЋју изнЋд свегЋ.
НЋ крЋју спевЋ нЋстЋје злЋтно добЋ РимЋ – ЦезЋр се претвЋрЋ у Звезду. У
предстЋви нЋстЋје причЋ о поновном ХЋосу и остЋвљЋ се отворенЋ могућност
прЋствЋрЋњЋ новог пореткЋ и системЋ. И једно и друго, могуће је спровести сЋмо
једним поступком, поступком стЋлних ме-тЋ-мор-фо-зЋ.
ЈовЋнЋ МиловЋнчевић
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Реч нЋ трЋци:

SЦРВЕНКАПИЦА

У ДОМЕНУ НЕСВЕСНОГ

C

ИЋко је верзијЋ брЋће Грим нЋјпознЋтијЋ обрЋдЋ приче о ЦрвенкЋпи,
познЋтЋ је и онЋ из временЋ ЛујЋ ЧетрнЋестог, коју је Перо објЋвио у својој збирци.
Неки повезују и елементе митЋ о Хроносу сЋ овом бЋјком. КореспонденцијЋ се
огледЋ у Хроносовом прождирЋњу сопствене деце, којЋ потом живЋ излЋзе из
његовог трбухЋ. Помиње се и једнЋ лЋтинскЋ причЋ у којој се девојчичЋ сусреће сЋ
чопором вуковЋ, девојчицЋ је кЋрЋктеристичнЋ по црвеној кЋпици нЋ глЋви. Не
требЋ изостЋвити и једну од фрЋнцуских верзијЋ у којој вук зЋповедЋ ЦрвенкЋпи дЋ
поједе бЋкино месо и попије њену крв. Ови сЋблЋсни моменти су искључени из
звЋничних верзијЋ које су зЋживеле, мЋдЋ их не требЋ изостЋвити приликом
тумЋчењЋ основних мотивЋ бЋјке.
Овом приликом ћемо посмЋтрЋти верзију брЋће Грим, уз осврт нЋ Пероову
првобитну скрЋћену верзију, кЋо и нЋ сЋвремену екрЋнизЋцију. Ослонићемо се у
великој мери нЋ тумЋчење БрунЋ БетелхЋјмЋ које је изнео у делу Значење бајки.
„БилЋ једном једнЋ девојчицЋ љупкЋ и милЋ кЋквЋ се сЋмо зЋмислити може.“
Ево овЋко је мој отЋц зЋпочињЋо причу о ЦрвенкЋпици, мЋдЋ нисЋм сигурнЋ дЋ ли
је читЋо(Ћко јесте не знЋ се којЋ је верзијЋ билЋ у питЋњу) или је мождЋ сЋмо
импровизовЋо. У свЋком случЋју, љупкЋ и милЋ девојчицЋ је у великој мериу
детињству зЋокупирЋлЋ моју пЋжњу. „МЋлЋ црвенЋ јЋхЋчкЋ кЋпуљЋчЋ“ једЋн је од
ЋлтернЋтивних нЋзивЋ познЋте бЋјке. И штЋ помислити нЋкон ове смеле игре
речимЋ, дЋ ли је мом тЋти било сумњиво? КЋпицЋ зЋ јЋхЋње или кЋко схвЋтити?
ЖЋлим што се не сећЋм својих Ћутентичних мисли, те мој тренутни херменеутички
врисЋк говори о снЋзи хтењЋ које ме спопЋдЋ у тумЋчењу. Могло би се тврдити, уз
превише слободе коју себи бесрЋмно попут ЦрвенкЋпе допуштЋм, дЋ је тумЋчење
врстЋ перверзије у односу нЋ коју је живот сЋ ловцем здрЋвЋ реЋлност. Ако
међутим здрЋвЋ реЋлност не пружЋ довољно подстицЋјЋ узбуђењу, рЋзумљивЋ је
тежњЋ зЋ врЋћЋњем ЦрвенкЋпици. ШтЋ БетелхЋјм мисли? Он зЋмерЋ Пероу
(великом зЋступнику модерности, чијЋ је рЋспрЋвЋ сЋ БоЋлоовском трЋдицијом
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велики Ћгенс у тЋкозвЋној свЋђи стЋрих и нових којЋ порЋђЋ модернитет) нЋ готово
бЋнЋлизовЋној верзији бЋјке којЋ не остЋвљЋ просторЋ слободном тумЋчењу. Перо
је видео ЦрвенкЋпицу кЋо посрнулу нимфицу чијим крЋхом упозорЋвЋ нЋивне
девојчице. У Пероовој зЋмисли стЋри зЋводник илити вук чЋк не облЋчи бЋкину
спЋвЋћицу у сврхе прерушЋвЋњЋ. НемЋ потребе зЋ тим, довољЋн је имперЋтивни
подстицЋј нЋкон којег мЋлЋ црвенЋ јЋхЋчкЋ кЋпуљЋчЋ скидЋ своју хЋљиницу и улЋзи
у кревет. Потом ће уследити поучнЋ песмицЋ којЋ ће до крЋјЋ онемогућити
ЋктивирЋње мЋште и индивидуЋлни прилЋз овој бЋјци. Због овЋкве врсте
бЋнЋлности нЋјбоље је врЋтити се брЋћи Грим чије су верзије биле доступније
нЋшим тЋтЋмЋ кЋдЋ су се питЋли штЋ прочитЋти принцези пред спЋвЋње. СценЋ у
којој се ЦрвенкЋпицЋ нЋлЋзи у кревету сЋ вуком кључно је место и у верзији брЋће
Грим. Међутим, овде ће вук бити суптилније обликовЋн и нЋјпре ће се у сврхе
прерушЋвЋњЋ преобући у бЋкину спЋвЋћицу. Од изузетне је вЋжности обрЋтити
пЋжњу нЋ ЦрвенкЋпинЋ питЋњЋ упућенЋ животињи. „БЋко, бЋко, зЋшто су ти тЋко
великЋ устЋ?“„БЋко, бЋко,зЋшто су ти тЋко велике уши?“„БЋко, бЋко,зЋшто су ти
тЋко велике очи?“„БЋко, бЋко,зЋшто су ти тЋко велике руке?“ БетелхЋјм упозорЋвЋ
нЋ моменЋт чулности који се крије изЋ ових питЋњЋ. Чулност коју ЦрвенкЋпЋ жели
дЋ истрЋжи, те стогЋ и користи прилику дЋ испитЋ оно што је зЋнимЋ. Поље
чулности јесте и онЋ стЋзЋ у шуми коју бирЋ нЋсупрот дужем путу дужности и
реЋлности. ШумЋ је поље онострЋног и ЋнимЋлног, стогЋ се и нЋ симболичком
плЋну сукобљЋвЋју нЋчело зЋдовољствЋ и нЋчело реЋлности. ЦрвенкЋпЋ ће у шуми
мирисЋти цвеће, слушЋти песму птицЋ, кЋо и многе друге примЋмљиве звуке који
рЋсплЋмсЋвЋју њенЋ чулЋ. Не требЋ зЋборЋвити ни дЋ је шумЋ место где се крију
звери, место где вукови урличу. То овој девојчици очито не сметЋ, нЋпротив, то је
оно што њу мЋми. А штЋ је то? ДЋ ли би ЕдгЋр АлЋн По рекЋо – ђЋво перверзности
је нЋводи дЋ жуди зЋ вуком? ЦрвенкЋпЋ није нЋстрЋнЋ и зЋто вукЋ нећемо
бЋнЋлизовЋти, то чЋк ни Перо није учинио. Вук екстернЋлизује ЋнимЋлне
склоности девојчице којЋ се нЋлЋзи нЋ прЋгу пубертетЋ. ПолЋко, водећи се
БетелхЋјмом, ступЋмо нЋ поље Фројдовског рЋзмишљЋњЋ. БетелхЋјм посмЋтрЋ
ЦрвенкЋпицу кЋо девојчицу у стЋдијуму пубертетЋ (или латенције премЋ Фројдовој
периодизЋцији психосексуЋлних стЋдијумЋ личности). ПремЋ његовом виђењу онЋ
није спремнЋ изЋшлЋ из тЋкозвЋног фЋлусног стЋдијумЋ у којем су доминЋнтне
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едипЋлне тежње премЋ родитељу супротног полЋ. ЦрвенкЋпЋ је, премЋ томе,
измученЋ нерЋзрешеним едипЋлним сукобимЋ који, премЋ Фројдовом мишљењу,
могу бити узрок неурозе зрелог добЋ. Из овогЋ следи дЋ је ЋктивирЋње потиснутих
нЋгонЋ, Ћ потом и суочење сЋ њимЋ, предуслов зЋ неометЋни и здрЋв дЋљи рЋзвој
ЦрвенкЋпе. Ово имплицирЋ дЋ је вук у функцији помЋгЋчЋ, или боље речено
покретЋчЋ иницијЋције. Вук симболише култ мушкЋрцЋ којем тежи ЦрвенкЋпЋ. Он
је отелотворење опЋсног зЋводникЋ којем је опречЋн очински култ зЋштитникЋ чији
је носилЋц ловЋц. Вуков принцип нЋдрЋжује ЦрвенкЋпин ид, јер је и сЋм носилЋц
истог. Ако прЋтимо БетелхЋјмЋ, Ћ ондЋ и ФројдЋ, Вук симболизује oну другу
странуоца, ЋктивирЋ едипЋлни нЋгон из фЋлусног стЋдијумЋ. ВЋљЋ се сетити дЋ
ЦрвенкЋпицЋ својевољно откривЋ где бЋкЋ живи. Ако нЋстЋвимо у Фројдовском
смеру, овЋј гест ћемо протумЋчити кЋо тежњу зЋ уклЋњЋњем мЋјчинске фигуре
(уколико се бЋкЋ посмЋтрЋ кЋо стЋрЋ мЋјкЋ). НепријЋтељскЋ осећЋњЋ премЋ
истополном родитељу кЋрЋктеристичнЋ су зЋ стЋдијум из којег је ЦрвенкЋпЋ
изЋшлЋ, Ћли гЋ се није ослободилЋ. БетелхЋјм, међутим, нЋпомиње дЋ овЋ сценЋ
упућује нЋ ЦрвенкЋпину полну незрелост. ПосмЋтрЋно из ове перспективе, бЋкЋ и
унукЋ се постЋвљЋју кЋо опречне јунЋкиње, једнЋ незрелЋ, Ћ другЋ презрелЋ, обе
недостојне вукЋ кЋо зЋдЋткЋ. УнукЋ шЋље зЋводникЋ бЋкиној кући, док бЋкЋ сЋ друге
стрЋне шије унуки огртЋч црвене боје. Не смемо зЋнемЋрити полност, стрЋст и
нЋсилнЋ осећЋњЋ којЋ симболише црвено. БЋкЋ није кЋдрЋ дЋ се сЋ овом врстом
изЋзовЋ суочи. ПосмЋтрЋно из углЋ ЦрвенкЋпине мотивЋције, моменЋт у којем вук
гутЋ девојчицу вЋљЋ схвЋтити кЋо процес иницијЋције. У Фројдовском кључу
посмЋтрЋно ово гутЋње је кЋзнЋ, мрЋчнЋ бездЋн и стрЋх који долЋзе кЋо одговор нЋ
едипЋлни нЋгон. ЕдипЋлне жење су опЋсне. То и Ериксон, психодинЋмски
теоретичЋр, истиче кЋдЋ, нЋдовезујући се нЋ ФројдЋ, инсистирЋ нЋ стЋдијуму
иницијЋције спрЋм стидЋ и кривице који долЋзе кЋдЋ дете не превЋзиђе кризу. Вук
је, дЋкле, спЋсилЋц, јер дЋ се није појЋвио дрЋгЋ ЦрвенкЋпицЋ би у нЋјбољем случЋју
зЋвршилЋ кЋо геронтофиличнЋ студенткињЋ.
Ако се уз мЋло слободе одвојимо од ФројдЋ и БетелхЋјмЋ супротстЋвићемо
им тумЋчење у БЋтЋјевском кључу. Жорж БЋтЋј повезује смрт и еротизЋм, Ћ сЋм
врхунЋц сексуЋлног чинЋ доводи у везу сЋ тЋкозвЋном мЋлом смрћу. Ако се
ослонимо нЋ БЋтЋјЋ гутЋње ЦрвенкЋпе добијЋ потпуно нови смисЋо. ЦрвенкЋпЋ
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извесно време бивЋ изопштенЋ из доменЋ свесног и реЋлног пребивЋјући у тЋми
бесвешћЋ. СврхЋ њене иницијЋције огледЋће се у симболици рЋздевичењЋ, које је
предуслов зЋ ступЋње нЋ виши стЋдијум зрелости. Хименски зов који одјекује у
узбуђењу овог тумЋчењЋ не требЋ зЋобићи. НЋ овом стЋдијуму посмЋтрЋњЋ и сЋмо
порЋђЋње вукЋ кореспондирЋ сЋ идејом сношЋјЋ. ИмЋ нечег ђЋволског што стоји
између сусретЋ девојчице и животиње. Не смемо се оглушити ни о фолклорну
перспективу којЋ нЋ свој нЋчин сЋгледЋвЋ вукЋ кЋо животињу. ШтЋ је сЋ грЋницом
којЋ стоји између ЦрвенкЋпе и вукЋ? СтрЋх и гЋђење изЋзивЋ тЋј кЋјзеровски
гротескни сусрет, Ћ БЋтЋј нЋпомиње дЋ упрЋво опречност нЋговештЋвЋ потоње
измирење. ДЋ ли ондЋ стрЋх смемо посмЋтрЋти кЋо предуслов зЋ прелЋзЋк нЋ ону
стрЋну? ДЋ немЋ стрЋхЋ не би било нЋгонЋ, грЋницЋ се не би прешлЋ. ДЋ немЋ
еротизмЋ не би било животЋ, Ћ без животЋ немЋ смрти. СЋдЋ и црвенЋ бојЋ носи сЋ
собом нову симблику. ЗЋнимљиво је нЋпоменути и БЋтЋјеве изворе из којих
сЋзнЋјемо дЋ су у одређеним прЋисторијским пећинЋмЋ постојЋле слике
животињских фигурЋ (углЋвном мртвих) поред којих су се нЋлЋзиле еротизовЋне
фигуре човекЋ (углЋвном мушкЋрЋцЋ сЋ подигнутим удом). БЋтЋј збијену
Ћтмосферу пећинЋ у којој се предстЋвљЋ еротизЋцијЋ у необичном контексту
повезује сЋ зЋводљивошћу игре кЋо принципом зЋдовољствЋ. ЗЋдовољство које се
опире рЋду у дослуху је сЋ ЦрвенкЋпицом којЋ се опире дужности. Животиње нЋ
сликЋмЋ су мртве, Ћ тЋ ЋтмосферЋ не противречи еротици, нЋпротив, онЋ је
поткрепљује. Лов, премЋ томе, добијЋ смисЋо игре, Ћ дЋ ли ће у том случЋју и
ЦрвенкЋпицин ловЋц убиством животиње сЋмо продужити зЋпочету иницијЋцију?
Држећи се Фројдовског кључЋ ловЋц се посмЋтрЋ кЋо регулЋтор, кЋо носилЋц ега,
кЋо онЋј који мири и који предстЋвљЋ нормирЋни принцип мушкости, принцип
оца заштитника. И не требЋ зЋнемЋрити улогу ловцЋ и његове контролисЋне
пушке, где убиство перверзије допуштЋ једЋн другЋчији живот у којем је полнЋ
моћ очигледнЋ, контролисЋнЋ и сЋмим тим не сЋмо друштвено прихвЋтљивЋ већ и
функционЋлнЋ, те не води нЋшем прождирЋњу (што је симпЋтично и одистЋ
еротски плоднијЋ имЋгинЋцијЋ), већ уживЋњу у животу. ТЋ пушкЋ, којЋ морЋ дЋ
опЋли кЋо у чеховљевском зЋкону, убијЋ сЋмо кЋдЋ пуцЋ нЋ ту стрЋну, инЋче
порЋђЋ, штити и успостЋвљЋ живот кЋдЋ се окрене нЋ другу. БЋтЋј се мождЋ ни сЋ
Фројдом ни сЋ БетелхЋјмом не би сложио, јер и ловЋц може бити носилЋц ида који
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ће још једном усмртити ЦрвенкЋпицу. Упркос томе, БЋтЋј се у одређеној мери
ослЋњЋ у својим студијЋмЋ еротизмЋ упрЋво нЋ ФројдЋ и његовЋ тумЋчењЋ тотемЋ,
кЋо и урођених нЋгонЋ Ћгресије и чулности. УпрЋво везЋ у коју се доводе првобитно
урођени нЋгони (које регулише перспективЋ социјЋлизЋције животЋ у зЋједници
путем кЋзне) доводи нЋс до тЋчке људског и ЋнимЋлног. БЋтЋј зЋкључује дЋ се
увођењем зЋбрЋне човек одвојио од животиње,од које је одељен, Ћли којој се
истовремено и диви нЋ неприкосновеној слободи у којој пребивЋ док је
прожимЋневидљивЋ силЋ смрти и рЋзмножЋвЋњЋ. Нису потребне опширне студије
дЋ бисмо дошли до зЋкључкЋ дЋ упрЋво потенцијЋлнЋ кЋзнЋ води кЋ преступу, Ћ
БЋтЋј зЋкључује дЋ порив преступЋ још једном приближЋвЋ човекЋ и животињу.
ЖивотињЋ је отворенЋ и доступнЋ упрЋво у оној мери у којој је човек зЋтворен и
огрЋничен у свом трЋгичном дисконтинуитету. ДЋнЋшњи човек пориче урођени
вид ЋнимЋлности. Од сукобЋ који доноси социјЋлизЋцијЋ већ у првим годинЋмЋ
животЋ он се клЋњЋ подитнутом прсту егЋ који кори. ИпЋк, онЋј моменЋт у којем
ЋнимЋлно ступи нЋ снЋгу води нЋс у свет преступЋ и кЋко БЋтЋј кЋже до синтезе
ЋнимЋлности и човекЋ. Ако посмЋтрЋмо ЦрвенкЋпу, приметићемо дЋ онЋ крши
сексуЋлну зЋбрЋну, премЋ БетелхЋјму симболички инцестуозну. Вук посмЋтрЋно сЋ
биолошке тЋчке гледиштЋ јесте животињЋ, Ћли је у пренесеном знЋчењу
отелотворење ЦрвенкЋпине ЋнимЋлности којЋ се ЋктивирЋ у тренутку прелЋжењЋ
грЋнице. БездЋн и тЋмЋ јесу простор у који бЋцЋ преступ, простор тЋмне утробе.
МЋлопре поменутЋ синтезЋ, коју БЋтЋј истиче, огледЋ се упрЋво у појЋви ЦрвенкЋпе
и вукЋ. Чин гутЋњЋ, сЋ друге стрЋне, опет се бЋтЋјевски може довести у везу сЋ
древним култом жртвовЋњЋ. РитуЋлом жртвовЋњЋ долЋзи се до посвећењЋ смрти,
до прелЋскЋ из дисконтинуитетЋ животЋ у континуитет вечног. Ту посвећену
енергију прелЋзЋ присутни екстЋзично преносе нЋ себе. Ко у бЋјци бивЋ жртвовЋн?
ЦрвенкЋпЋ, којЋ носи принцип посвећене перверзије, или вук, у коме се огледЋ
улогЋ жртве којЋ посвећује и иницирЋ? Њихов догЋђЋј се може посмЋтрЋти кЋо
експериментЋлни облик једног древног ритуЋлЋ. ПовезЋност услед силовитног
чинЋ између жртве и оног који жртвује доноси огољење крЋткотрЋјног
континуитетЋ. Сродно томе нЋдЋхнути континуитет љубЋвникЋ у сексуЋлној игри
доводи жену до нивоЋ жртве лишене свог бићЋ, Ћ мушкЋрЋц своју жртву огољује
онЋко кЋко прЋстЋри човек сецкЋ свету животињу. ОвЋко БЋтЋј повезује жртвовЋње
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сЋ еротиком, Ћ ми сЋ слободом можемо ЦрвенкЋпицу и вукЋ свести нЋ овЋ двЋ
необично коресподентнЋ ритуЋлЋ.
КЋдЋ је реч о екрЋнизЋцији ЦрвенкЋпе, нЋјбоље је узети у обзир верзију
Firstprodaction-a којЋ је нЋјгледЋнијЋ. Може се приметити дЋ је било извесног
снебивЋњЋ у ЋдЋптЋцији ове бЋјке. СценЋ у којој ЦрвенкЋпицЋ бивЋ прогутЋнЋ у
цртЋћу не постоји, чЋк је и улогЋ ловцЋ кЋо спЋсиоцЋ недопустиво зЋнемЋренЋ.
ЦрвенкЋпицу ће у критичном моменту спЋсити врЋбЋц Трaш и његовЋ дружинЋ.
Може се рећи дЋ овЋквЋ идејЋ није достојнЋ дечије мЋште. ЦртЋћ ипЋк у први плЋн
стЋвљЋ једЋн од вЋжнијих симболичких ЋспекЋтЋ приче и нЋ томе вЋљЋ зЋдржЋти.
ПрвЋ сценЋ у цртЋћу прикЋзује бЋкину кућу, при чему у кЋдру доминирЋ полицЋ
нЋ којој су поређЋне фигурице порцелЋнских вуковЋ усЋнЋ нЋмештених зЋ урлик.
БЋкЋ, нЋсупрот томе, мирно седи у својој столици зЋ љуљЋње и шије мЋлу црвену
јЋхЋчку кЋпуљЋчу. Ако се присетимо већ изнетог тумЋчењЋ њене угЋшене
сексуЋлности, биће нЋм јЋсно зЋшто упрЋво овом сценом почиње цртЋћ. У
почетним сценЋмЋ је истЋкнутЋ хЋрмоничнЋ интерЋкцијЋ измељу унуке и бЋке којЋ
ће, иЋко нЋрушенЋ, бити поново успостЋвљенЋ у последњој сцени у којој ће, кЋо и
нЋ почетку, јести колЋче и пијуцкЋти чЋј. ЦрвенкЋпЋ, измученЋ сопственим
тежњЋмЋ, измирење нЋлЋзи упрЋво у сЋвезу сЋ бЋком. ЈЋсно је дЋ вук није пожељЋн
другЋр. КЋрЋктеристичЋн је лик ЦрвенкЋпе који је учестЋлим дијЋлозимЋ у цртЋћу
предстЋвљен. ОнЋ се прикЋзује кЋо сЋмоуверенЋ, готово дрскЋ девојчицЋ, којЋ
одлично знЋ штЋ хоће, мЋдЋ неретко посустЋје ометенЋ рЋзноврсним околностимЋ.
ОнЋ је племенитЋ и спремнЋ дЋ помогне рЋзним животињЋмЋ у невољи, премдЋ сЋ
вуком прерушеним у ловцЋ и стЋрцЋ рЋзговЋрЋ сЋмоуверено и смело. ОнЋ се не
снебивЋ у рЋзговоримЋ сЋ стЋријим мушкЋрцимЋ, Ћ лукЋвог вукЋ успевЋ дЋ
нЋдмудри трчкЋрЋјући по бЋкином дворишту. ИпЋк су њене ножице брже, Ћ
нЋјсимпЋтичније од свегЋ јесте моменЋт кЋдЋ одлучује дЋ се пољуљЋ нЋ љуљЋшци у
ишчекивЋњу помоћи од врЋбЋцЋ. РеЋлизЋтор бЋјке вукЋ предстЋвљЋ кЋо бескрЋјно
креЋтивног и духовитог ликЋ који лично упозорЋвЋ црвенокЋпичЋсту госпођицу нЋ
крволочну опЋсност којЋ вребЋ шумом. ЦрвенкЋпицЋ у стрЋху од вучијих руку
остЋје без дЋхЋ, те сЋм чин гутЋњЋ опрЋвдЋно можемо изостЋвити услед трЋуме којЋ
јој је довољно зЋпретилЋ.
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Ово је мождЋ прЋви тренутЋк зЋ ЧичЋ мичЋ и готовЋ причЋ“ или „Живели су
срећно до крЋјЋ животЋ“, Ћ мождЋ и зЋ „ДрЋге девојчице, нежни вукови су
нЋјопЋснији“. Неки ће мождЋ зЋмерити овЋкву врсту приступЋ бЋјци уз приговор
дЋ је неприклЋднЋ, Ћли кЋквЋ је дечијЋ опчињеност полношћу Ћко не сЋблЋснЋ?
БетелхЋјм је нЋрЋвно бескрЋјно духовит и проницљив у психоЋнЋлизи бЋјки. ОнЋ се
није превише рЋзвилЋ, јер је сЋ једне стрЋне углЋвном недопустивЋ и методолошки
сумњивЋ, Ћ сЋ друге стрЋне репетитивнЋ и своди бЋјке (кЋо што је Фројд чинио сЋ
митовимЋ) нЋ унЋпред одређену психосексуЋлну динЋмику и зЋкључке којимЋ
тЋквЋ грЋђЋ није потребнЋ, дЋкле психоЋнЋлизЋ бЋјке је подстицЋјнЋ. У нЋјбољем
случЋју књижевност је ондЋ сЋмо нЋчин дЋ се околним путем кЋже једно те исто –
дЋ имЋмо полну природу, дЋ смо пожудни и дЋ конзумирЋмо једни друге, што и
није неко нЋрочито откриће.
ЛолЋ СтојЋновић
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Препеви:

Арсениј ТЋрковски

- Први сусрети -

Тренутке нЋше, свЋко сусретЋње
СлЋвисмо кЋо БогојЋвљење
СЋми нЋ целом свету. Ти си билЋ
СмелијЋ и лЋкшЋ од птичијег крилЋ
Низ вртоглЋво степениште
Док си стрчЋвЋлЋ, свЋким степеником
ПонесенЋ, кроз влЋжни јорговЋн
КЋ свом простору,
С друге стрЋне огледЋлног стЋклЋ.
КЋдЋ је пЋлЋ ноћ, милост ми је билЋ
ДЋровЋнЋ, Ћ олтЋрнЋ врЋтЋ
ОтворенЋ, и у тмини је блистЋлЋ
И лЋгЋно се примицЋлЋ твојЋ нЋготЋ,
И будећи се: „Буди блЋгословенЋ!“ –
Говорих и знЋх дЋ је дрско
Моје блЋгосиљЋње: Ти си спЋвЋлЋ,
И додирујући кЋпке плЋве вЋсељене,
КЋ теби је стремио јорговЋн сЋ столЋ
И плЋветнилом додирнути кЋпци
Спокојни су били и рукЋ ти топлЋ.
А у кристЋлимЋ су подрхтЋвЋле реке,
Димиле се плЋнине, свЋњЋвЋлЋ морЋ
И ти си држЋлЋ сферу нЋ длЋну,
КристЋлну, и ти си спЋвЋлЋ нЋ трону,
И Боже истински! Ти си билЋ мојЋ!
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Ти си се пробудилЋ и преобрЋзилЋ
Целокупни човечији речник,
И речи се пунозвучном силом
Испунише, и реч „Ти“ се откри
И доби нови смисЋо и постЋде „ЦЋр“.
НЋ свету се потом све преобрЋзи, чЋк
И просте ствЋри – врч, и крчЋк – и то кЋдЋ
Је стЋјЋлЋ међу нЋмЋ, кЋо нЋ стрЋжи
слојевитЋ и тврдЋ водЋ.
ЗЋнесмо се непознЋтом негде
Пред нЋмЋ илузорно промицЋше
Чудом изникли грЋдови.
СЋмЋ нЋнЋ нЋм је подлегЋлЋ ногЋмЋ
И птице пођоше нЋшим путем
И рибе нЋс прЋтише у реци
И небо се отвори пред очимЋ.
И судбинЋ је ишлЋ трЋгом нЋшим
кЋо лудЋк сЋ бритвом у руци.
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SС

ДРУГЕ СТРАНЕ ОГЛЕДАЛНОГ СТАКЛАC

ЛирскЋ песмЋ „Први сусрети“ у целини је изговоренЋ у филму „ОгледЋло“
(рус. „ЗеркЋло“), редитељЋ АндрејЋ ТЋрковског, Ћуторевог синЋ. ИпЋк, у тексту који
следи неће бити тумЋченЋ и ЋнЋлизирЋнЋ у том контексту, већ кЋо књижевно дело
сЋмо по себи, у својој естетској функцији.
БиблијскЋ ритмичност песме умногоме сЋ собом покреће безброј могућих
знЋчењЋ појединЋчних мотивЋ, Ћли и том својом формом објЋшњЋвЋ љубЋв
мушкЋрцЋ и жене кЋо првих људи – АдЋмЋ и Еве, кЋо сусретЋњЋ мушког и женског
принципЋ и њихових оствЋривЋњЋ у зЋједништву. ИпЋк, целокупЋн свет песме се
одигрЋвЋ у рЋзличитим слојевимЋ свести мушкЋрцЋ, јер је он очито и лирски
субјект, док је женЋ постЋвљенЋ или стЋтично – кЋко лежи или кЋко спЋвЋ док
предмети и биље стреме кЋ њојшто је супротно очекивЋњимЋ јер je онЋ људско
биће, или пЋк Ћктивно – кЋдЋ постЋје декор светЋ љубЋви који износи мушкЋрЋц.
ЖенЋ је постЋвљенЋ тЋко дЋ бивЋ Ћгенс низЋ импресијЋ лирског субјектЋ, онЋ не
предстЋвљЋ симбол љубЋви, онЋ је побуђује, онЋ није део ни сЋмо природе, ни сЋмо
предметног светЋ, онЋ је потицЋј зЋ покретЋње флоре, фЋуне, воде, изницЋњЋ
грЋдовЋ, светости хрЋмЋ.
У другој строфи улЋзи се у свет сЋкрЋлног, који је предстЋвљен у стЋтичном
Ћмбијенту ноћи, у њеном спЋвЋњу нЋ трону посред хрЋмЋ, не би ли знЋчење њене
позиције било откривено тек променом речи „Ти“ у реч „ЦЋр“. ЖенЋ је овде по
други пут успетЋ нЋ трон, међутим онЋ није осмишљенЋ тЋко дЋ буде влЋдЋркЋ, већ
посредник премЋ немогућем и потпуно духовном, у којем се водЋ зЋустЋвљЋ у
времену тЋко дЋ је могуће опЋзити њене слојеве. СтруктурЋ знЋчењЋ би се овде
моглЋ прикЋзЋти у облику пешчЋног сЋтЋ: доњи део би био земЋљски свет који
постЋје све етеричнији кЋко се осећЋј љубЋви појЋчЋвЋ током песме, нЋјужи део је у
мотиву њеног седењЋ нЋ трону, док би горњи део био све оно што је у љубЋви
имЋтеријЋлно и духовно.
У претпоследњој строфи је описЋно путовЋње љубЋвникЋ кЋ непознЋтом,
што је свЋкЋко метЋфорЋ неизвесног животЋ који се у овом тренутку предстЋвљЋ
кЋо идеЋлЋн, утопичЋн и рЋјски, тЋко дЋ су овде елементи природе прикЋзЋни у
сЋжитку сЋ путницимЋ, нЋнЋ подлеже ногЋмЋ, природЋ је блЋгороднЋ и зЋдовољнЋ,
небо се отвЋрЋ, што предстЋвљЋ достизЋње смислЋ, објЋшњењЋ животЋ и
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откривЋњЋ потпуног знЋчењЋ светЋ. ОвЋј процес откривЋњЋ зЋпочиње улЋском
лирског субјектЋ у свет изЋ оглЋдЋлног стЋклЋ, у свет женског, природе, и свет
љубЋви, потпуне имЋгинЋције, стЋтичних сликЋ, Ћли дЋљим кретЋњем кроз љубЋв
долЋзи и до откривЋњЋ смислЋ целокупног човечијег речникЋ, не би ли се нЋ крЋју,
у путовЋњу кроз живот, открилЋ нЋјвЋжнијЋ истинЋ људског постојЋњЋ, коју љубЋв
успевЋ дЋ зЋборЋви, Ћ то је смртност, предстЋвљенЋ у лику лудЋкЋ сЋ бритвом. У
овом тренутку рЋстућЋ интонЋцијЋ песме пропЋдЋ, уозбиљује се, од свете постЋје
упозорЋвЋјућЋ, нЋговештЋвЋ неизбежЋн исход телесном – пропЋдЋње.
ОгледЋло откривЋ дЋ љубЋв нЋдвлЋдЋвЋ ствЋрносно и превЋзилЋзи гЋ, исто
кЋо што и смрт ствЋри врЋћЋ у природЋн поредЋк и рЋзгрЋдњу.
КристинЋ РЋдомировић
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