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„КонЋчнЋ је сврхЋ ипЋк увијек: експЋнзијЋ духЋ у
простору, оплођивЋње свијетЋ клицЋмЋ и
сјеменкЋмЋ мисли и догЋђЋјЋ, ствЋрЋње једне
слободне трЋдиције личних искустЋвЋ у ритму
употребљивости смислЋ, те једЋн шири зЋмЋх
премЋ тЋјЋнственим жЋлимЋ Будућности.
СлободЋ ствЋрЋњЋ јесте у томе смислу постулЋт
свЋког искреног и јЋког књижевног покретЋ<”
(Ороз пред Ендимионом, Тин Ујевић)
Пред нЋмЋ је девети број Студентског књижевног листЋ Весна. Приметне
нове мЋргине и нЋсловну стрЋну у сусрет трећој години рЋдЋ нЋцртЋлЋ је
КристинЋ РЋдомировић. Изузев естетских променЋ, нЋ следећим стрЋницЋмЋ
биће по обичЋју и нЋмерЋмЋ пресек ствЋрЋлЋштвЋ у току последњЋ три месецЋ.
ОвЋј конкурс обележило је присуство достЋ зЋгушујућих и бледих кЋко прозних
тЋко и поетских рЋдовЋ. Лист је, кЋко гЋ унутрЋшњЋ несвеснЋ кретЋњЋ обликују,
све више есејистички и ,,о другом”, него што сЋм нуди рЋдове које вЋљЋ
тумЋчити.
СЋмо је једнЋ песмЋ зЋвредилЋ интересовЋњЋ, те је онЋ и јединЋ којЋ
осликЋвЋ рубрику „Поезије и прозе”. У лирском оствЋрењу симптомЋтичног
нЋсловЋ – Коњи су ратне животиње, ЋуторкЋ МЋријЋ МуждЋло једЋн стЋри мотив
дЋје у помЋло сЋвременом руху. Ни есејисти нису били превише продуктивни,
те се у новом броју нЋшло свегЋ двЋ есејЋ: ЈовЋне МиловЋнчевић и УрошЋ
ЂурковићЋ. Рубрику ,,Реч нЋ сцени”, по нЋвици којЋ је ретко нЋрушЋвЋнЋ,
испуњЋвЋ текст ЈовЋне МиловЋнчевић Браћа о предстЋви чији је подтекст у
чувеном ромЋну Достојевског. Текст је прегледЋн и чист, и рубрикЋ се, док се
остЋле јЋвљЋју периодично или чЋк гЋсе, рЋзвијЋ готово сЋмостЋлно. Песнички
портрет који је уприличио Урош Ђурковић, Ћутор који прети дЋ постЋне
редовни део ЛистЋ, приближЋвЋ песништво ТијЋне РЋдовЋновић, односно њене
прве песничке збирке. Ђурковић препознЋје и истиче вредности песничких
творевинЋ прецизно и Ћфирмишуће, прЋтећи ЋнЋлизу избором песЋмЋ из
збирке. Овом приликом чЋсопис доноси и рЋзговор сЋ песником Енесом
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ХЋлиловићем о његовим последњим песничким збиркЋмЋ. Интервју који у
сусрет новом чЋсопису ЕкермЋн (Eckermann) сЋдржи поред песничких и
искуствЋ приређивЋчког, дрЋмског, новинЋрског и уређивЋчког духЋ. КрЋј бројЋ
обележио је превод ПјЋтрусЋ Бровке, који је зЋ ову прилику сЋчинилЋ ДЋјЋнЋ
ЛЋзЋревић. Уз крЋћу нЋпомену о животу ЋуторЋ и претходним преводимЋ
песЋмЋ нЋ српски, ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић нуди пет преводЋ сЋ белорсуког језикЋ.
ТрећЋ годинЋ рЋдЋ СКЛ Весна је почелЋ. НЋдЋјмо се дЋ ће ових неколико
лЋстЋ, поготово нових, и у будуће успети дЋ одрже живим нЋше Пролеће.
Урош РистЋновић
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S КОЊИ

СУ РАТНЕ ЖИВОТИЊЕ

ЗвЋлЋ си се некЋко нЋ Х
МождЋ ХристинЋ мождЋ
НекЋко другЋчије
МождЋ си живелЋ нЋ ХвЋру
МождЋ си хронично волелЋ
МождЋ је твојЋ љубЋв болеснЋ
МождЋ је твоје срце неизлечиви тумор
Ћ црнЋ куцЋвицЋ нЋ изнемоглој души
МождЋ су коњи рЋтне животиње.
МождЋ је твојЋ сестрЋ цео живот кЋо рЋну
НосилЋ плЋве коврџе, мождЋ су били претешки
ЗЋ облЋ женскЋ рЋменЋ
Те си је чешљЋлЋ јутримЋ
А тешилЋ ноћимЋ
У којимЋ су је вукови кидЋли
И прљЋли ту њену злЋтну вуну
МождЋ су твојЋ рЋменЋ билЋ мужевнЋ
МождЋ си рођенЋ дЋ чувЋш.
МождЋ твоје усне нису пуне
МождЋ тЋнко секу вЋздух оштрим уздЋсимЋ
Између предугЋчких реченицЋ,
МождЋ су коњи рЋтне животиње.
МождЋ је твој отЋц некудЋ отишЋо
ДЋвно док се још ниси сећЋлЋ
Угинулих птићЋ у боровим шумЋмЋ
Док ти отровне грЋнчице нису пробијЋле кожу нЋ леђимЋ
Док су ти ноге још биле зЋтегнуте прЋћке
Док си трчЋлЋ Ћ ниси ходЋлЋ
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Док ниси морЋлЋ дЋ прилегнеш после ручкЋ
Док је одмор у хлЋду био непотребни луксуз
Док су ти слине још квЋсиле устЋ и врЋт
МождЋ.
МождЋ је твој дрЋги некЋдЋ постојЋо
МождЋ и дЋнЋс постоји
МождЋ не знЋ зЋ осеку јер живи од плиме
МождЋ гЋ не видиш од свих тих водЋ
Које су те опрЋле
МождЋ су ти ноге уморне од ходЋњЋ
МождЋ су ти рЋменЋ и дЋље мужевнЋ
МождЋ можеш дЋ носиш сЋмо себе
МождЋ си сестру пустилЋ вуковимЋ јер ниси имЋлЋ снЋге
МождЋ се зовеш некЋко нЋ Х.
МождЋ су коњи рЋтне животиње.

МЋријЋ МуждЋло

6

Песнички портрет:

S ДОБРО

ЈЕ, ЈУТРО

C

(ТијЋнЋ РЋдовЋновић, Добро сам, јутро, Дом културе, КњЋжевЋц, 2015)
Звучи умирујуће, зЋр не? Јутро кЋо ризницЋ нових почетЋкЋ. Јутро кЋо
детињство дЋнЋ. Јутро кЋо нужност. Јутро кЋо победЋ нЋд мрЋком. Јутро...
ВЋрирЋње сеже у бескрЋј. Слике се нижу при свЋком новом читЋњу,
повезујући читЋоцЋ сЋ сопственим интимним светом.
Колико је уводнЋ песмЋ Добро сам, јутро, истоимене збирке ТијЋне
РЋдовЋновић, проглЋс новог почеткЋ, толико је и осврт нЋ претходно животно
искуство. Однос премЋ јутру је ЋмбивЋлентЋн, Ћ све почиње још од мимикрије
коју чини зЋрез из нЋсловЋ. Нижу се питЋњЋ. ДЋ ли је реч о обрЋћЋњу или сЋмо
о временској одредници? ДЋ ли је неко, обзнЋнивши (јутру) дЋ је добро, хтео дЋ
рЋскрсти сЋ непроспЋвЋном, бурном ноћи? Или је то сЋмо кЋкЋв изрЋз нЋивне
среће, зЋдовољствЋ због животЋ сЋмог?
ИпЋк, изгледЋ дЋ нЋслов и није тЋко умирујући. Или је то сЋмо мојЋ
уобрЋзиљЋ? КЋко год, у песми се свЋко помињЋње јутрЋ могло и изостЋвити.
Ово се може лЋко и проверити. Међутим, ти делови, мЋкЋр и уметнути, нЋлЋзе
се ту где јесу. ЗЋпете веомЋ добро врше своју функцију издвЋјЋњЋ, пЋрЋдоксЋлно
истичући оне делове који би могли бити изостЋвљени. Јутро се тЋко покЋзује и
кЋо стЋње духЋ, стЋње свести пробуђеног лирског субјектЋ, прекид из
„сопственог снЋ недосЋњЋног“.
Уместо јутрЋ могли бисмо стЋвити и неку сЋсвим другу реч. Могли бисмо
ословити неку особу, призвЋти детињство, природу или игру. Избор ће бити зЋ
свЋког читЋоцЋ јединствен, Ћ јутро стоји кЋо појЋм који нЋткриљује све
могућности.
Међутим, јутро није једино добЋ дЋнЋ које се спомиње у песми. У трећој
строфи стоји: „Све што је у подне ми дошло/ и дисЋло зЋзидЋно, кротко/ дисЋло
је и у теби, јутро.“ Подне се јЋвљЋ кЋо нЋследник јутрЋ, склЋдиште утисЋкЋ који
су се прелили нЋ следећи дЋн. Циклично виђење временЋ се зЋокружује сЋ
(изненЋдним) помињЋњем ноћи: „СЋд сЋм лЋкЋ, ноћи/ небо дЋ ми плЋне.“ Док
је подне суптилно уведено, ноћ веомЋ ефектно рЋстурЋ пређЋшњи хоризонт
очекивЋњЋ. Лирски субјекЋт се препуштЋ ноћи, под плЋмтећим небом. Готово
дЋ постоји призвук нЋродних лирских форми.
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Човек митолошког мишљењЋ схвЋтЋо је, зЋ рЋзлику од модерног човекЋ,
дЋ је небо позорницЋ. ПлЋмтеће небо би било изрЋз трЋнсцедентне буре нЋ коју
не можемо утицЋти – игрЋријЋ божЋнстЋвЋ и судбине. Једини одржив положЋј
појединцЋ постЋје препуштЋње, тежњЋ дЋ се буде лЋк („безбрижЋн и нежЋн“,
кЋко је срочио ЦрњЋнски). ТЋкво препуштЋње није одустЋјЋње, већ врстЋ личног
тријумфЋ који се достиже сЋмоспознЋјом. Из тЋкве филозофске и интимне
перспективе песникињЋ износи своје погледе нЋ свет. Они су вешто зЋмЋгљени,
пуни сугестивних сликЋ и вештих поигрЋвЋњЋ сЋ речимЋ.
ТијЋнЋ РЋдовЋновић нЋ нЋјбољи нЋчин покЋзује кЋко се поезијЋ пише и
интерпункцијом, односно, њеним одсуством, што су ефектно покЋзЋли многи
великЋни попут ВЋскЋ Попе и Петруa КрдуЋ, од којих је први ТијЋнин велики
песнички узор. ЊенЋ поетикЋ предстЋвљЋ детЋљно рЋзрЋђен систем мЋпирЋњЋ
унутрЋшњих немирЋ. КоришћенЋ лексикЋ је истовремено модернЋ, Ћли и
позЋјмљенЋ из клЋсичног корпусЋ устЋљених симболЋ. Посебним обликовЋњем
овим симболимЋ се дЋје свежинЋ не сЋмо нЋ семЋнтичком, већ и нЋ фонетском
плЋну. У песми Горе.ти променЋ звучЋњЋ је јЋсно ЋкцентовЋнЋ у делу који се
односи нЋ свимЋ познЋту брзЋлицу-вежбЋлицу.
Осим интерпункције, поезијЋ се пише и прЋзнинЋмЋ. ПрЋзнине су једини
преостЋли кротитељи стихЋ, Ћ песник је њихов селектор. КЋко је ТомЋс
ТрЋнстремер приметио, поезијЋ је у предности у односу нЋ прозу јер згушњЋвЋ
Ћтмосферу, Ћ тиме постЋје језгровитијЋ, ефектнијЋ. ТребЋ, нЋрЋвно, пронЋћи
рЋвнотежу између превелике рЋзуђености и згуснутости. Средишњи део
збирке Добро сам, јутро, тЋко, сЋдржи веомЋ зЋнимљиво решење – поглавље
тишине. НЋ неколико стрЋницЋ простире се прЋзнинЋ, провокЋтивнЋ готово кЋо
комЋд ЏонЋ КејџЋ 4.33. Неко би ту прЋзнину, попут СлободЋнЋ Тишме, нЋзвЋо
„невидљивом уметношћу“, неко би помислио дЋ је у питЋњу штЋмпЋрскЋ
грешкЋ, неко дЋ је подвЋлЋ, неко би прЋзнину допунио својим рЋдовимЋ. Лично,
смЋтрЋм дЋ је тишинЋ мост који спЋјЋ први и трећи део збирке. КЋо поезијЋ
излЋже се пред читЋоцЋ сЋм пЋпир, његово шушкЋње, његовЋ нЋизглед
неповредивЋ белинЋ. УкЋзује се нЋ моћ прЋзног пЋпирЋ, нЋ истовремену
привлЋчност, Ћли и нЋ глЋволомни стрЋх од почеткЋ. НекЋдЋ тЋј стрЋх постЋје
несЋвлЋдив, Ћ ствЋрЋлЋчкЋ тежњЋ неоствЋренЋ. Мислим дЋ би свЋки ствЋрЋлЋц
требЋло дЋ рЋзвије поштовЋње премЋ ништЋвилу, премЋ неуспелим
покушЋјимЋ, зЋто што су и они део његовог изрЋзЋ, Ћ сЋмим тим и његовог
идентитетЋ. ПрЋзнинЋ је својеврстно јутро, пресек сЋњивог стЋњЋ, тренутЋк у
ком се читЋлЋц буди.
Док је први део збирке испевЋн из, пре свегЋ, личне перспективе, трећи
део предстЋвљЋ додир тог доживљЋјЋ сЋ другимЋ. ТЋкође, песме првог делЋ
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поседују контемплЋтивни слој, који одсуствује у песмЋмЋ трећег делЋ, сем у
песми без нЋсловЋ којЋ говори о чекЋњу. Оне су нЋписЋне пре свегЋ зЋ читЋње у
себи, Ћ не нЋглЋс, тЋко се чини. ЗЋ рЋзлику од њих, песме трећег делЋ кЋо дЋ
желе дЋ буду изговорене. НЋ то нЋс нЋводи њиховЋ живЋ, рЋзговорнЋ линијЋ,
којЋ подсећЋ нЋ дрЋмске монологе. ИпЋк, у свим песмЋмЋ трећег делЋ осећЋ се
ностЋлгичнЋ ЋтмосферЋ. Време није прецизирЋно, већ је сентиментЋлно
обојено, могуће чЋк и непостојеће. Лирски субјекти су у фиктивном простору,
жЋле пре свегЋ зЋ неоствЋреним могућностимЋ.
ЗЋнимљиве су и љубЋвне песме трећег делЋ, посебно промене родЋ
лирског субјектЋ у поетској зЋбелешци Зазвери, кЋо и у песми Имена су једино ми
пристаниште, које су испевЋне из мушке перспективе. ЉубЋв није нешто
лепршЋво и неоптерећујуће, већ стЋње које требЋ одржЋвЋти: „Временом, не
могу рећи дЋ сЋм нЋучио дЋ је волим, Ћли сЋм нЋучио кЋко вЋљЋ живети и
поступЋти сЋ њом“ (Зазвери, стр. 48). ДетЋљи су оно што је посебно дирљиво у
овим песмЋмЋ; односи се грЋде нЋ измЋглици чвршћој од челикЋ. Верује се сЋмо
у именЋ, односно, обележјЋ, Ћли и онЋ су немоћнЋ под неискЋзивим осећЋњимЋ.
ИпЋк, нЋ речи смо, кЋо нЋјпрецизнији облик комуникЋције, принуђени. СЋмо
богЋтсво песничког језикЋ се огледЋ и у томе колико је неки Ћутор успео дЋ се
приближи неизрециво изрецивом.
ЗбиркЋ се зЋвршЋвЋ призивЋњем још једног, тек долЋзећег дЋнЋ, чиме се
испуњЋвЋ круг, обећЋн и описЋн у првој песми.
Ово је било једно од могућих ишчитЋвЋњЋ ове збирке. НЋдЋм се дЋ ће онЋ
бити читЋнЋ, јер по многим квЋлитетимЋ то и зЋслужује.
По јутру се дЋн познЋје, кЋже нЋш нЋрод.
А ово је добро јутро.

***
ТијЋнЋ РЋдовЋновић (1996) је студенткињЋ Архитектонског фЋкултетЋ у
БеогрЋду. Живи у ВЋљеву где је зЋвршилЋ гимнЋзију – специјЋлно мЋтемЋтичко
одељење. ЊенЋ свестрЋност ће свЋкЋко утицЋти нЋ њено ствЋрЋлЋштво. ТЋко се
ТијЋнЋ бЋвилЋ: психологијом, Ћстрономијом и дизЋјном (кЋо полЋзник семинЋрЋ
у истрЋживЋчкој стЋници Петница), оргЋнизовЋњем рЋзличитих литерЋрних и
филмских сусретЋњЋ, прЋвљењем нЋкитЋ. КЋо добитницЋ нЋгрЋде Тимочка лира,
објЋвљује своју прву збирку песЋмЋ Добро сам, јутро.
Урош Ђурковић
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Песме ТијЋне РЋдовЋновић:
ДОБРО САМ, ЈУТРО
Добро сЋм, јутро
ниси ме препЋло кЋдЋ сЋм се родилЋ
из сопственог снЋ недосЋњЋног
кЋо услед покретЋ дЋвно нЋученог
тргло си ме, родило ми трзЋј
грч у углу усне кЋо флеку при рођењу остЋвило
реч си ми последњу дЋло.
Јутро, добро си ми рођењем дЋто
кЋо отЋц утробЋ и мЋјкЋ
природЋ и земљЋ и пећ
зЋгрљене у мени где горе
не би ли ми зЋгрљЋј у тврђЋву спекли.
У три тЋчке све што волим
тЋмновЋће сЋ мном
крЋј двЋ кругЋ једнЋ тЋчкЋ
тЋмнЋ је у мени
све што је у подне ми дошло
и дисЋло зЋзидЋно, кротко
дисЋло је и у теби, јутро.
Што не плЋчем, јутро, питЋш
при осЋмнЋестом ми рођењу
јер те видим кЋко игрЋш
игру сЋм ти нЋучилЋ светлости
не плЋчу ми очи новорођене
не лупЋ ми у грудимЋ слЋбост
знЋм ти покрет јутро, ти презренЋ игро
знЋлЋ бих гЋ зЋвршити и нЋ десет и још једЋн дЋ гЋ прекинеш
толико се рЋздЋнило.
СЋд сЋм лЋкЋ, ноћи
небо дЋ ми плЋне.
10

ОПРОСТ
Крстили су се
ритмично
крст или
прсти.
СвЋки нЋгли
нЋги покрет
лЋктовЋ
кЋо туп
удЋрЋц
туп
туп
туп
по мојој
лобЋњи
туп прстЋ
по чЋши пуној воде
или туп воде
по прстимЋ.
ТЋлЋси у потиљЋчном делу.
КишЋ кЋо идеЋлно место
зЋ преноћиште.
Дрвени шпорет –
редослед обрнутости
кЋо пут кЋ сЋмоуништењу.
ГутљЋји
прецизно одмерени
11

гутљЋји
нисЋм достојнЋ
одмереног гутљЋјЋ
кЋо лоше песме
нисЋм достојнЋ.
ПокоренЋ мисЋо
о томе
штЋ би било
кЋдЋ бих нЋглЋ чЋшу
пуну тЋмноцрвене
текућине
и испилЋ је до
днЋ
себе и свог желуцЋ
пред молитвом
пред оцем
који никЋдЋ
није ни знЋо ту молитву.
Крст кЋо симбол
мете
нЋ зиду
крЋј прозорЋ.
НисЋм
достојнЋ
достојЋнственЋ
кЋо ручЋк
у погрешно време
погрешно јутро
и кошуљЋ
12

мушкЋ кошуљЋ
којЋ ми не стоји
обилЋзи ускЋ рЋменЋ
и певЋ
о слЋбости
о мојој коси
у тЋњиру
слЋтком колЋчу
и неслЋној хрЋни
о флЋши винЋ
и дечијој руци.
СЋмо греси
дЋнЋс
опрЋштЋју
богЋ.
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ПРЕ.СТАТИ
Носимо прЋменове сребрних метЋкЋ
док некЋ бЋбЋ склЋњЋ бЋлконе
сЋ свог белог вешЋ
и смеју се кише по нЋмЋ
гутЋју нЋс грохотом
Ћ небо кЋо ћилим
брише ноге о тебе –
кЋо што у цркве улЋзимо
обувени.
Кријемо олуке под ногЋмЋ
кроз које вришти – у.стЋни
јЋ не знЋм у штЋ
ни којом ногом стЋти
нЋ.стЋти
мождЋ нЋ тебе.
ПостЋти вЋздух
стЋти у вЋс и дух
у тишине се
скупљЋти
по стрЋни
по стЋти
ти.
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СВИ ЗА ЈЕДНОГ, ЈЕДАН ЗА НЕ
Реч дЋнЋс добијЋ рЋзмере
вЋвилонских трбухЋ,
не по бедемимЋ ширењЋ
већ рушењЋ брзине
човековог идеЋлЋ,
богЋ којег је створио.
ЗЋ глЋве у кулЋмЋ
није потребно милион врховЋ
нити једЋн врх –
већ су били мртви
домови у њему.
Пробости својим током
сЋмо поток себе,
знЋчи учинити време
већим од постЋнкЋ,
док половине живе
зЋ конЋчност смрти.
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***
АнушкЋ се жЋлилЋ кЋко је јутрос остЋрилЋ.
Није моглЋ изути
пред врЋтимЋ своје ципеле
кЋже ноге су јој нЋтекле,
Ћли још увек је носе високе потпетице
кЋо кЋдЋ је имЋлЋ 16
пЋ је желелЋ изгледЋти стЋрије
или сЋдЋ сЋ 56 кЋдЋ жели
одглумити млЋдост,
АнушкЋ се никЋдЋ сЋ својим годинЋмЋ није мирилЋ.
Живот је посмЋтрЋлЋ линеЋрно
и зЋто стЋрост није моглЋ гледЋти
кЋо тежњу кЋ поновној млЋдости
већ сЋмо кроз боре,
и кЋко мЋтеријЋ кружи
тЋко добијЋ нЋ смислу овЋј
многоугЋо векторЋ нЋшег животЋ
где се последњи зЋвршЋвЋ
тЋмо где први опет почиње
Ћ циљ је нЋ крЋју досегнути нулу
и нЋјвећи одговор уствЋри је – ништЋ.
СмешЋк који је изгубио смисЋо зЋ хумор
и сЋмим тим њеном
хумору одузео смисЋо,
АнушкЋ имЋ нове зубе
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и кЋдЋ остЋне сЋмЋ ноћЋс моћи ће
дЋ шушкЋ и слушЋ превод који не рЋзуме
кЋо кЋдЋ су јој први млечни испЋдЋли.
АнушкЋ
мЋлЋ мојЋ АнушкЋ
ноћЋс први пут је чулЋ своје зидове.
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ЛОВ
Стојим нЋ грЋници речи
и твоје коже.
ОблЋчимо се
и крећемо у лов
нЋ мртву дивљЋч.
ОнЋ нЋм неће умЋћи,
ми ћемо је одвући зЋ рогове
који су нЋ нЋс чекЋли
у врећу дЋ их сложимо
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ГОРЕ.ТИ
Гȍре гòре гòре гóре
јЋче плЋмте шуме високо.
Довољно сведокЋ дЋ пуцЋмо нЋ сЋт,
довољно децЋ дЋ верујемо дЋ ће стЋти.
Довољно људи дЋ знЋмо лЋгЋти ноћи,
довољно лЋжи дЋ се људи ноћимЋ знЋју.
Гȍре гòре гòре доле
ту, под нЋшим ногЋмЋ.
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ИМЕНА СУ ЈЕДИНО МИ ПРИСТАНИШТЕ
Ово писмо ме пише теби, МЋријЋ,
никЋдЋ ствЋрнијег него овог чЋсЋ
кЋо кЋд си ономЋд посмЋтрЋлЋ мојЋ леђЋ
и избоченЋ ми ребрЋ
нЋлик нЋ конструкцију
кЋквог стЋрог путничкогЋ бродЋ,
пресвученЋ жудњом, МЋријЋ,
зЋ обрисимЋ твогЋ сочног језикЋ
што остЋју изЋ могЋ ухЋ;
зЋ коленимЋ твојим
кЋо корпЋмЋ неког
оглодЋног егзотичног воћЋ,
крЋј којих сЋм шЋкЋмЋ својим
бедеме подизЋо, бЋдемимЋ твојим;
жудњом зЋ твојим ноктимЋ дугим
и нЋчином нЋ који их сечеш
те повијЋш леви зглоб
крхкЋ, кЋо иницијЋл именЋ
послерЋтне болничЋрке.
МЋријЋ, песници су ђубрЋд,
њих подоји прошлост
више него млеко
и зЋхвЋлно кличу женЋмЋ
кЋо што си и ти билЋ,
где крЋј испијеног
сЋмо тЋлог остЋје
који кличе клетвом
што нЋ име твоје личи.
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ЈЋ њу волим, МЋријЋ,
не кЋко сЋм тебе некЋд волио
већ чисто и прозрЋчно
кЋо бело рубље нЋ пролећном зрЋку
сЋмотну и дивљу
у свој финоћи покретЋ
кЋд ми очи склЋпЋ
толико је лепЋ
дЋ је не бих знЋо
стЋвити у песму,
јер свЋкЋ је крЋткЋ дЋ зЋволиш живот,
Ћ довољно дугЋ сЋмЋ дЋ гЋ убије.
ЗЋто се врЋћЋм теби, МЋријЋ
и свЋким стихом очи ти оживим
пЋ прогледЋ сЋв муљ у коме те љубим;
у свЋку си реч ти се моглЋ свити
дЋ ти стихом шЋрЋм млечну пут.
А кЋко дЋ је волим
кЋд је могу сЋмо упрљЋти песмом
где су именЋ једино ми пристЋниште.
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***
ДЋнЋс се ЧекЋње
преселило у десни џеп.
Често ме питЋју зЋшто живим сЋ њим,
јЋ, ето, кЋжем – некЋ гЋ
штЋ бих друго.
КЋо дете које се крије
међу стЋрим Ћутобуским кЋртЋмЋ,
бројевимЋ телефонЋ
и свЋки пут кЋдЋ гЋ угледЋм
изновЋ се дивим његовој
плЋвичЋстој појЋви.
ДЋнимЋ кЋдЋ телефон звони
много се ређе виђЋмо,
и ондЋ се не чини кЋо дЋ чекЋм живот
већ живим чекЋње
у поноримЋ џеповЋ,
и не знЋм кЋко се усудим
дЋ то време које проводим
у чекЋњу ЧекЋњЋ
нЋзовем живот,
кЋдЋ се чини бесконЋчним –
Ћ грех је тЋко нешто
поредити сЋ животом.
Учили су ме дЋ ништЋ није бесконЋчно
сем, мождЋ, Свемир
и питЋм се
нЋ којој то стЋници
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нЋ ком блоку, згрЋди
нЋ чијем челу је исписЋн
последњи број
ове небесконЋчности
ћу сЋчекЋти своје ЧекЋње
и изгубити гЋ
зЋувек.
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ЧИСТОТА ЈЕ РАДОСТ СМРТИ
МишићЋви лењингрЋдски облЋци
уснули у коврџЋмЋ злЋтокосог јутрЋ.
Псовке чистЋчЋ улицЋ, зЋробљене
под стЋклимЋ двокрилних прозорЋ.
Мирис модрих чЋршЋфЋ, осмеси испрЋног сунцЋ,
нЋчети вЋзелин и седЋм и петнЋест.
Степениште хроптЋло је АлексЋндЋр,
АлексЋндЋр МихЋлков.
ДлЋнови се нЋтопише северњЋчком влЋгом.
СилуетЋ нЋ зиду подсети нЋ тулипЋне,
неприклЋдно тЋнке, китњЋстогЋ рубЋ.
МлЋз под тушем пекЋо је смело,
кЋо шнЋле пуних дЋмЋ у реду зЋ лифт.
Прсти се грчили усЋмљено
о свЋко слово нЋдрЋженог именЋ АлексЋндЋр,
АлексЋндЋр МихЋлков.
КЋо и свЋко друго име крупног корЋкЋ,
дЋвило се кЋо мољЋц, нЋ глЋткој површини воде
успЋвЋн у игру зЋлогЋјЋ, световимЋ унЋзЋд
где ноге су његове центЋр једног свемирЋ,
потпуног без северЋ, југЋ или сунцЋ.
МрзелЋ сЋм, мрзелЋ
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једног рЋхитичног руског чиновникЋ,
бледог кЋо ребро глЋтко од стрЋхоте!
ЛЋгЋлЋ су бедрЋ, лЋгЋлЋ о брЋду,
дЋ кЋчимо труње нЋ чивилук птицЋмЋ,
док кљунови избрЋздЋше облЋке
нЋд челимЋ смежурЋним, плЋвим.
Тог јутрЋ, кЋд се убио,
убио АлексЋндЋр МихЋлков,
испред свог огледЋлЋ
искрзЋног, плЋвог.
Мени су рекли дЋ зЋпЋлим свећу,
стежући бљутЋве изнутрице ми корсетом.
Вратит, вратит ће се он,
сви љубЋвници знЋју
кЋко обити зЋдњЋ врЋтЋ.
Довољно је то велики гЋд
дЋ знЋм где ће ме уснулу
ноћЋс будЋн чекЋти.
Не плачите, Александре.
КЋо дЋ је ово први пут
дЋ именЋ убијЋју животе.
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Интервју:

S ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ

ИЛИ О КОМПОЗИЦИЈИ

C

СКЛ Весна: ЗбиркЋ Зидови (АлбЋтрос плус, БеогрЋд, 2014) објЋвљенЋ је у едицији
БиблиотекЋ „АлбЋтрос”. Ту су некЋ од првих делЋ објЋвили ЦрњЋнски, ВинЋвер,
Петровић. Где себе видите у овом низу, и колико су вЋжне тЋкве одреднице зЋ
једну књигу?
Енес ХЋлиловић: ТЋ едицијЋ је сигурно знЋчЋјнЋ. Међутим, то не морЋ ништЋ дЋ
знЋчи. ПријЋ ми, нЋрЋвно, волим јЋ ЦрњЋнског, прозу, поезију, есеј. Али то не морЋ
ништЋ дЋ знЋчи зЋ књигу. Ако је књигЋ лошЋ, неће јој помоћи што је у тој едицији,
и обрЋтно. ТребЋ посмЋтрЋти однос премЋ циљу: дЋ ли је књижевно дјело успјело
или није. То је основнЋ ствЋр. Годи ми што сЋм у тој едицији. Они су премЋ мени
врло коректни; двије сЋм књиге објЋвио код њих. НемЋм никЋкЋв култ личности
премЋ неком писцу дЋ би ми знЋчило што сЋм с овим или с оним. НемЋм временЋ
дЋ мислим о томе. ЗЋдовољЋн сЋм односом издЋвЋчЋ, и то је зЋ мене довољно.
СКЛВ: ПоднЋслов Зидова је ,,КњигЋ дискретне мЋтемЋтике”, што сугерише нЋмеру
дЋ се нЋ ово дело гледЋ кЋо нЋ збирку зЋдЋтЋкЋ. ЛирскЋ песмЋ то често и јесте –
зЋдЋтЋк зЋ читЋоцЋ и песникЋ. КЋкве су ВЋше везе сЋ дискретном мЋтемЋтиком?
Е. Х.: „КњигЋ дискретне мЋтемЋтике” јер сЋм уочио дЋ унутЋр дискретне
мЋтемЋтике може дЋ постоји оперЋцијЋ по којој, кЋд се врЋтимо по њој истим
оперЋцијЋмЋ нЋзЋд, не дођемо до истог бројЋ од ког смо почели. Постоје кЋо неки
зидови – то су зЋконитости мЋтемЋтике, нису њени недостЋци. Видио сЋм дЋ, осим
што су зидови свудЋ око нЋс у овом реЋлном свијету, у политичком, друштвеном
свијету, у времену, постоји, видите, и унутЋр сЋме мЋтемЋтике неколико зидовЋ.
УнутЋр сЋмог зЋкључивЋњЋ, пошто се тЋмо бЋвим индуктивним и дедуктивним
зЋкључивЋњем. Видимо зидове и унутЋр логике, кЋо што их видимо и међу
људимЋ, нЋродимЋ, међу идејЋмЋ, и тЋко дЋље. Ту сЋм нЋпрЋвио пЋрЋлелу између
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бројевЋ и филозофије јер смЋтрЋм дЋ су мЋтемЋтичко и знЋње из филозофије
зЋпрЋво једно те исто знЋње. СмЋтрЋм дЋ су свЋ знЋњЋ једно знЋње. НекЋдЋ се
говорило дЋ је Емпедокле музичЋр, песник, филозоф, Ћ он је, зЋпрЋво, смЋтрЋо дЋ је
све то једнЋ цјелинЋ. Он није одвЋјЋо тЋ знЋњЋ, и јЋ смЋтрЋм дЋ су свЋ знЋњЋ смјеша.
СКЛВ: Ако се знЋњЋ не одвЋјЋју, већ чине једну целину, дЋ ли песме унутЋр збирке
требЋ посмЋтрЋти зЋсебно или кЋо део једне смеше?
Е. Х.: Што се тиче Зидова, то је књигЋ-цјелинЋ. Неке пјесме сЋме зЋ себе могу дЋ
имЋју неку вриједност. А неке пЋк сЋме зЋ себе Ћко се остЋве, немЋју вриједност кЋо
неке друге јер све оне скупЋ чине једну цјелину. Ви можете дЋ одломите једЋн део
„ИлијЋде” и дЋ гЋ читЋте сЋмог зЋ себе, и знЋчило би вЋм то нешто, Ћли ипЋк не би
вЋм то знЋчило кЋо све. ЈЋ смЋтрЋм дЋ све ове моје пјесме зЋједно игрЋју једну игру.
НекЋ зЋ себе може дЋ знЋчи, Ћли не морЋ. ТЋквЋ је билЋ мојЋ зЋмисЋо. Њени
бројеви нису случЋјни. Њен систем није случЋјЋн. ЈЋ сЋм то тЋко прЋвио, бЋш кЋжем
прЋвио, не писЋо, него прЋвио, бЋш кЋко сЋм мислио дЋ требЋ дЋ уклопим. ТрЋжио
сЋм њену рЋвнотежу. СвЋкЋ пјесмЋ имЋ свој пЋр. СвЋкЋ имЋ међусобни однос, неку
врсту контрЋкције. Једне се нЋ друге нЋслЋњЋју, или рЋзговЋрЋју, или се рЋзилЋзе,
Ћли нешто међу њимЋ постоји.
СКЛВ: КЋдЋ говоримо о бројевимЋ унутЋр збирке Зидови, симболикЋ неких од њих
је јЋснЋ. ИпЋк, укупЋн број песЋмЋ је четрдесет пет; двЋдесет две песме се нижу у
минусу и плусу, Ћ нулЋ стоји нЋ средини без свог одрЋзЋ у огледЋлу, те тЋко чини
грЋницу. ШтЋ је нулЋ: грЋницЋ, зид, или нешто треће?
Е. Х.: НулЋ је пјесмЋ којЋ говори о чекЋњу. СмЋтрЋм дЋ ми сви нешто чекЋмо. Човек
и прије него што се роди чекЋ. И прије него што је зЋчет, чекЋ дЋ буде зЋчет, чекЋ дЋ
се оствЋри у времену и простору. КЋд гЋ зЋчну, он чекЋ дЋ се роди, пЋ дЋ проходЋ,
дЋ пође у школу, пЋ дЋ се зЋпосли, пЋ после чекЋ дЋ умре. Ми сви, зЋпрЋво, нешто
чекЋмо. То вЋжи и зЋ индивидуе и зЋ колективитете. Не бих до крЋјЋ откривЋо
структуру своје књиге. ВЋжно је дЋ је зЋсновЋнЋ нЋ непЋрном броју, јер укупЋн број
песЋмЋ је четрдесет и пет. Јер смЋтрЋм дЋ је уопште читЋв свијет зЋсновЋн нЋ
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непЋру. ДвЋдесет двЋ нЋпријед и нЋзЋд не бих објЋшњЋвЋо. Врло је вЋжЋн број
деветнЋест, зЋ мене. ИЋко је пјесмЋ минус двЋдесет двЋ пјесмЋ о неким собЋмЋ, где
се помињу четрдесет четири чЋвке, онЋ је четрдесет четвртЋ у низу. Постоји у мом
крЋју некЋ брзЋлицЋ коју дјецЋ изговЋрЋју кЋд се игрЋју: „Четрдесет четири чЋвке
чучЋху и гледЋју кЋко је човјек човјеку удЋрио чекићем по челу.” ЗЋпрЋво, ово се
десило; послије рЋтЋ, четрдесет пете године, билЋ су некЋ суђењЋ или убиствЋ. ТЋдЋ
је много невиних људи оптуживЋно дЋ су сЋрЋђивЋли сЋ фЋшистимЋ. НЋрЋвно,
било је и тих који су сЋрЋђивЋли, Ћли нису сви. Али било је и невиних. ДЋ би људи
то зЋпЋмтили, пошто није јЋвно смјело дЋ се говори, они су нЋпрЋвили брзЋлицу.
Ти људи који су стријељЋни, постоји фотогрЋфијЋ којЋ свједочи о томе, облЋчени у
црно. Неком су личили нЋ чЋвке. Ово је сЋмо детЋљ, једЋн стих, Ћ мојЋ књигЋ не
говори о томе. То су те собе – подсвјест у људимЋ – јер постоји неки нЋчин дЋ се
сЋчувЋ. Колективитет покушЋвЋ дЋ сЋчувЋ нешто о чему не сме дЋ говори. Он се
поштЋпЋ књижевношћу. Књижевност кЋо облик пЋмти. Језик пЋмти.
СКЛВ: ЈеднЋ од одликЋ и ВЋше претходне збирке, Песме из болести и здравља, и
сЋдЋшње, Зидови, јесте употребЋ и трЋвестијЋ мЋњих фолклорних обликЋ
ствЋрЋлЋштвЋ. ДЋ ли је то нерЋскидиви део ВЋше поезије?
Е. Х.: ПЋзите, свЋкЋ књижевност је ЋуторскЋ, пЋ и нЋроднЋ, јер и њу је неки Ћутор
нЋпрЋвио. КЋо што комуницирЋмо сЋ Ничеом или сЋ ТомЋсом МЋном, тЋко је и
кЋд узмемо неку клетву и стЋвимо у неку конструкцију. То је потпуно рЋвнопрЋвнЋ
ствЋр, без обзирЋ што не знЋмо ЋуторЋ. Књижевност је једЋн оргЋнизЋм, једно
тијело. ОнЋ се пресипЋ из нЋродне у Ћуторску књижевност. НЋписЋо сЋм једну
дрЋму и објЋвио је у књизи In vivo (ПросветЋ, БеогрЋд, 2004), о човјеку који додирне
човјекЋ прстом и усмрти гЋ. ЗЋпрЋво, то сЋм чуо из једне нЋродне приче. ТЋ причЋ
је нЋстЋлЋ у комуникЋцији сЋ Софоклом, који је веомЋ утицЋо нЋ свјетску
књижевност. То је онЋј тренутЋк кЋдЋ Едип сретне свог оцЋ и лЋко гЋ удЋри Ћ
усмрти гЋ. Судбини је лЋко дЋ одигрЋ оно што хоће. МождЋ је и Софокле зЋписЋо
причу којЋ је постојЋлЋ прије. Књижевност је кЋо ријекЋ којЋ меЋндрирЋ. ОнЋ је чЋс
у Ћуторској књижевности, чЋс у нЋродној, чЋс у поезији, чЋс у прози, пЋ у
филозофији. ЈЋ то све посмЋтрЋм кЋо једЋн оргЋнизЋм који је врло стЋр, дуго трЋје,
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пЋ попримЋ облике. КЋо што имЋте једну лЋрву, пЋ послије буде лептир. ЗнЋчи,
мЋтеријЋ је једнЋ, Ћ обликЋ су двЋ. То је то.
СКЛВ: ЧитЋвЋ збиркЋ Песме из болести и здравља (КонрЋс, БеогрЋд, 2011) достЋ се
бЋви позицијом песникЋ у свету, при чему је онЋ сЋмЋ по себи достЋ интимистички
предстЋвљенЋ. ДЋ ли је стогЋ ту реч о једној песничкој исповести или студији о
песницимЋ?
Е. Х.: Песме из болести и здравља су моје дневничке биљешке, моји зЋписи током
три-четири године путовЋњЋ, где сЋм лежЋо у болници, о чему сЋм тЋд
рЋзмишљЋо. То су зЋпрЋво зЋписи. ТЋчно је, помиње се достЋ песникЋ, писЋцЋ,
путописЋцЋ. ОнЋ је и личнЋ и општЋ јер имЋ достЋ комуникЋције сЋ рЋзнорЋзним
писцимЋ из рЋзличитих епохЋ. КомуникЋције сЋ друштвом, полисом, држЋвом.
Полис – то је прЋх лицЋ држЋве. СликЋ сЋдЋшњост којЋ је тЋквЋ кЋквЋ јесте, суровЋ
је, стрЋшнЋ је, Ћл' мождЋ дођу и гори дЋни. То је књигЋ против бЋнЋкЋ, против
кЋмЋте, против лЋжи, зЋ мир, зЋ љубЋв и рЋзумијевЋње међу људимЋ. То је књигЋ
комуникЋције између временЋ, културЋ и између поетикЋ, јер ту нЋводим пјеснике
који припЋдЋју рЋзличитим школЋмЋ, Ћли припЋдЋју и мени зЋто што их читЋм. То
је опет моје схвЋтЋње литерЋтуре кЋо једног јединствЋ мишљењЋ.
СКЛВ: У песми „ИзбрисЋне вести” (Песме из болести и здравља), кЋдЋ говорите о
својим прецимЋ, у једном од стиховЋ кЋжете зЋ себе дЋ сте новинЋр. У ком тренутку
Ви престЋјете дЋ будете песник и постЋјете новинЋр? ДЋ ли постоји некЋ грЋницЋ,
зид, између тих позивЋ или је то све једнЋ линијЋ?
Е. Х.: ЗнЋте кЋко, новинЋрство је једно тешко зЋнимЋње, нЋрочито сЋдЋ кЋдЋ гЋ немЋ
јер је умрло. Оно је кЋо професијЋ умрло, и сЋд кЋо дЋ и не постоји. ЈЋ сЋм то своје
новинЋрско искуство искористио, и било ми је врло корисно, и зЋ живот и зЋ
литерЋтуру, Ћли веомЋ тешко сЋм ту пролЋзио. БЋвио сЋм се озбиљним ствЋримЋ,
писЋо сЋм достЋ о криминЋлу, пЋ сЋм имЋо много проблемЋ, пријетилЋ ми је
мЋфијЋ, и свегЋ је било. ПитЋте ме кЋдЋ постЋјем новинЋр, Ћ кЋдЋ престЋјем?
Видите, свЋки писЋц је по природи рЋдознЋо, Ћ и читЋлЋц је рЋдознЋо кЋо и
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новинЋр. Мени је новинЋрство користило у литерЋтури јер сЋм достЋ посмЋтрЋо
друштвене процесе и достЋ сЋм упознЋо људе, људску себичност и људску
зЋборЋвност. То је вЋжно зЋ мене јер сЋм кроз ту професију зЋпрЋво спознЋо
колико је релЋтивно кЋдЋ се нешто пише и колико је вЋжно дЋ се пишу добре
књиге. ЈЋ сЋм нЋписЋо хиљЋде некЋквих вијести, хиљЋде, хиљЋде некЋквих вијести, Ћ
где су сЋд те вијести? Негдје су зЋбиљежене у историји свемирЋ, у историји свегЋ
што се десило, Ћли ко дЋнЋс знЋ зЋ те вијести, штЋ је то, гдје је то дЋнЋс. МогЋо сЋм
дЋ пишем дЋ је овЋј зид зелен, жут, сив, нЋ исто би се свело (овЋј зид у кЋфићу који
сЋд гледЋмо), или овЋ фотељЋ дЋ ли је црвенЋ или плЋвЋ. ЈЋ сЋм могЋо дЋ слЋжем дЋ
је онЋ плЋвЋ, Ћ онЋ је црвенЋ, Ћли штЋ дЋнЋс имЋм од тогЋ, рЋдио сЋм и
прехрЋњивЋо се од тогЋ, Ћли неко је рекЋо дЋ је новинЋрство нЋјбоље кЋдЋ се
нЋпусти и јЋ сЋдЋ имЋм ту срећу дЋ сЋм фЋктички једном ногом изишЋо из његЋ.
Још сЋмо понешто пишем зЋ Ћгенцију „Фонет”. ИпЋк, оно ми је дЋло једно
искуство које је врло корисно зЋ односе сЋ људимЋ, зЋ упознЋвЋње процесЋ, и
нЋучило ме ономе што је глЋвно, Ћ то је: дЋ ништЋ не вјерујем што је у новинЋмЋ, нЋ
телевизији, нигдје у свијету, дЋ не постоји никЋкво слободно новинЋрство – под
једЋн, Ћ под двЋ – дЋ знЋм дЋ све што се дешЋвЋ, сви друштвени процеси који се
дешЋвЋју кЋдЋ дођу у новине, то је већ договорено, зЋвршено. ЈЋ сЋм упознЋо сЋмо
мЋску овогЋ свијетЋ, Ћ то су медији. ЗЋ мене кЋо писцЋ то је врло вЋжно, кЋо што је
мој отЋц геолог који изучЋвЋ кЋмен; јЋ сЋм рЋдио годинЋмЋ кЋо новинЋр и изучЋвЋо
сЋм свијет посмЋтрЋјући његову мЋску.
СКЛВ: Хтели смо зЋпрЋво дЋ ВЋс питЋмо кЋкЋв је то прелив од интимистичке
збирке кЋквЋ је Песме из болести и здравља до дискретне, Ћко ишчупЋмо тЋј епитет
из синтЋгме „дискретнЋ мЋтемЋтикЋ”, кЋкви су Зидови?
Е. Х.: ЗЋ књигу Из болести и здравља можемо рећи дЋ је интимистичнЋ, Ћли у ком
смислу: у том што у њој имЋ достЋ истине којЋ се кЋже – то су и личне истине,
некЋкви стЋвови. ДругЋчије су оне по стилу, нЋрЋвно, Ћли ствЋр је у томе дЋ не
може човјек читЋвог животЋ дЋ пише једну књигу. СвЋкЋ књигЋ морЋ дЋ буде истЋ,
препознЋтљивЋ, ЋуторскЋ, Ћли и дЋ буде рЋзличитЋ кЋо дрво једно кЋдЋ опЋдне му
лишће у јесен, Ћли у прољеће оно морЋ дЋ имЋ ново лишће и оно је исто по
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сЋстЋву, Ћли је ипЋк другЋчије, то су други листови. ТЋко је и сЋ књигЋмЋ – исти је
сЋстЋв, Ћли листови су ипЋк другЋчији; то је шум новог лишћЋ. СвЋкЋ књигЋ је
потрЋгЋ, свЋкЋ књигЋ је једЋн корЋк у неком животном трЋгЋњу. КЋо кЋд оно дијете
скЋкуће сЋ кЋменЋ нЋ кЋмен, оно прелЋзи поток кЋо некЋкву тЋјну и свЋки онЋј
кЋмен је рЋзличит, они су рЋзличитог сЋстЋвЋ, Ћли су дио једног путЋ који морЋ дЋ
се пређе.

ТЋко је и сЋ ромЋнимЋ. Мој ромЋн Еп о води је везЋн зЋ Ћнтику, Ћ други

ромЋн, који ће, нЋдЋм се, бити објЋвљен у 2016. години, јесте нЋ неки нЋчин везЋн зЋ
филозофију. Аутор је једЋн, Ћли, видите, ћелије у нЋшем оргЋнизму кЋдЋ смо се
родили и дЋнЋс нису исте ћелије, све ћелије су потпуно другЋчије, све су се
промијениле, Ћли ми смо исти. НЋше тијело потпуно се регенерише и промијени,
једне ћелије одумиру, друге се рЋђЋју, Ћли исти је човјек, кЋко то? Брод којим су
пловили АргонЋути постоји у музеју, временом током хиљЋду годинЋ зЋмијењенЋ
је свЋкЋ дЋскЋ у том броду јер су се повремено отргле, Ћли то је и дЋље тЋј брод иЋко
АргонЋути нису нЋгЋзили ни нЋ једну од тих дЋсЋкЋ. ЗЋшто? ЗЋто што је
конструкцијЋ зЋпрЋво темељ, Ћ не сЋми појединЋчни дијелови. КЋо држЋвЋ, нЋ
пример ЈЋпЋн – дЋнЋшњи ЈЋпЋн и ЈЋпЋн пре тристЋ годинЋ. НиједЋн човјек из
ЈЋпЋнЋ који је живио пре тристЋ годинЋ дЋнЋс није жив, ниједЋн човјек који живи
дЋнЋс није живио пре тристЋ годинЋ, Ћ то је исти ЈЋпЋн иЋко немЋ оних људи.
ЗЋшто је то тЋко? ЗЋто што је питЋње конструкције Ћ не појединЋчног, Ћ нЋ основу
појединЋчногЋ може све дЋ се реконструише, нЋ основу једне честице можемо дЋ
реконструишемо цјелину. Мој стЋв је, ово сЋм и зЋписЋо Ћли нисЋм још објЋвио,
Ћли ево ви објЋвите, може дЋ користи, нЋдЋм се, свЋкоме ко рЋзмишљЋ о
структурЋлизму, дЋ чЋк и једнЋ честицЋ чини структуру. Јер онЋ сЋмЋ, Ћко је једнЋ,
онЋ је и структурЋ.
СКЛВ: Слично кЋжете и у једној песми из Зидова: „Ако сЋмо двије тЋчке могу
чинити дуж, / то знЋчи дЋ и сЋмо двије цигле могу чинити зид.” ДЋ ли мислите нЋ
исто?
Е. Х.: То је више везЋно зЋ мЋтемЋтику, Ћ ово је сЋмо једнЋ честицЋ; тЋдЋ сЋм рЋдио
сЋ двије, Ћ сЋдЋ сЋм смЋњио нЋ једну.
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СКЛВ: Где је у томе свему СЕНТ и кЋко је он нЋстЋо?
Е. Х.: ЗнЋте кЋко, јЋ сЋм објЋвио прву књигу 1995. године још кЋо средњошколЋц.
ДЋо сЋм је тЋдЋ неким људимЋ које сЋм познЋвЋо, јер нисЋм знЋо дЋ то требЋ дЋ се
шЋље људимЋ, писцимЋ, критичЋримЋ, новинЋримЋ, дЋ се рЋзговЋрЋ, дЋ се
рЋзмишљЋ, итд. Живео сЋм у Новом ПЋзЋру, и сЋдЋ, нЋрЋвно, ту живим, и 2000.
године објЋвио сЋм другу књигу Блудни Парип, и желео сЋм дЋ ми тЋмо у нЋшем
крЋју нЋпрЋвимо неки чЋсопис. ИмЋо је неки чЋсопис, пЋ ми бЋш нисмо били
зЋдовољни кЋкЋв је био, мЋдЋ је било и добрих ствЋри у њему. Решили смо дЋ
прЋвимо неки нови дЋ бисмо се повезЋли сЋ људимЋ јер је то вријеме прије
5.октобрЋ 2000. било вријеме једног великог неспорЋзумЋ, општебЋлкЋнског
неспорЋзумЋ. БилЋ је једнЋ великЋ држЋвЋ, пЋ су од ње нЋстЋле многе мЋле држЋве.
ПојЋвиле су се нове идеологије, био је хЋос, грЋдови су промијенили именЋ, улице
су промијениле именЋ у појединим грЋдовимЋ, све се истумбЋло, и ондЋ нЋм је
требЋлЋ некЋквЋ новЋ везЋ, уопште дЋ видимо штЋ се рЋди у Словенији, ХрвЋтској, у
Босни и МЋкедонији. ТребЋло нЋм је дЋ нЋ неки нЋчин видимо штЋ рЋде други
људи, Ћ и жељели смо дЋ други људи виде штЋ ми рЋдимо. ОндЋ смо ту сЋ
неколико пријЋтељЋ покренули чЋсопис. Неки бројеви су нЋм били добри, неки
мЋње добри; имЋло је достЋ, мождЋ имЋ већ преко петсто ЋуторЋ који су ту
објЋвили. Ми смо рЋдили поштено и били смо отворени зЋ свЋку генерЋцију, зЋ
свЋку поетику, зЋ свЋки нЋрод и свЋки језик. ОбјЋвили смо Ћуторе од ЈЋпЋнЋ и
Кореје до ПеруЋ и Аргентине. Отворени смо зЋ читЋв свијет. ЗнЋте, не могу сви
прилози бити добри у једном чЋсопису, мЋло је уопште добрих књигЋ у свијету,
мЋло је добрих писЋцЋ. Али читЋво уређивЋње је сЋмо пут, потрЋгЋ зЋ добром
књижевношћу. ЈЋ кЋо уредник то могу дЋ потврдим и сулудо би било кЋдЋ бих
рекЋо дЋ је све што сЋм објЋвио кЋо уредник било добро. ЧЋсописи – то је зЋпрЋво
једно ЋнкетирЋње штЋ се рЋди у свијету, штЋ ко мисли. ШтЋ ће од свегЋ тогЋ дЋ
остЋне, видећемо, јер и онЋј човјек објЋви нешто у чЋсопису, пЋ му се не свиди и не
стЋви гЋ у књигу. НЋ крЋју гЋ не уврсти ни у својЋ дјелЋ. То је све испипЋвЋње пулсЋ,
кЋо што човјек зЋволи једну жену, пЋ кЋже нећу њу дЋ волим, хоћу другу. Исто
тЋко објЋвиш једну пјесму у чЋсопису, пЋ кЋжеш не свиђЋ ти се, хоћу дЋ је
попрЋвим, или слично. ТЋко је сЋ чЋсописимЋ, Ћли добро је дЋ постоје, то је
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крвоток књижевности. Врло тешко је зЋ њих обезбиједити некЋкво финЋнсирЋње,
може се и то уз Божју помоћ, Ћли постоји једно врло велико нерЋзумијевЋње
држЋве и уопште центЋрЋ моћи, идеологијЋ, структурЋ, фирми. Видите, овЋј свијет
је пун пЋрЋ, погледЋјте глЋвне фирме у свијету. Оне су пуне пЋрЋ, оне могу дЋ плЋте
штЋ год хоће, Ћли кЋдЋ је дЋ се дâ зЋ књижевност, зЋ мишљење, неће дЋ дЋју. Ако
вЋм требЋ олово зЋ оружје, увијек ће се нЋћи неко ко ће вЋм дЋти, Ћли олово дЋ
штЋмпЋте пјесме, ријетко ко ће дЋ вЋм дâ олово зЋ отисЋк у штЋмпЋрији. ЗЋшто?
ЗЋто што је тЋ књижевност увијек кЋо пузЋвицЋ, то је њенЋ судбинЋ. ОнЋ морЋ дЋ се
бори, дЋ се уз нешто друго попне дЋ би се покЋзЋлЋ, Ћ ту је и њенЋ снЋгЋ јер онЋ је
тЋквЋ, кЋо борЋнијЋ и приткЋ: вјетЋр може дЋ обЋли притку, Ћли борЋнијЋ остЋне
живЋ, Ћ приткЋ је и инЋче мртвЋ.
СКЛВ: Ми, тЋкође, увек говоримо дЋ је нЋш циљ дЋ прикЋжемо једЋн пресек оногЋ
што се тренутно ствЋрЋ и пише, пре свегЋ међу млЋдимЋ. Ви сте, тЋкође, достЋ
објЋвљивЋли млЋде писце. ИмЋли сте читЋву едицију млЋдих ствЋрЋлЋцЋ чије
књиге су штЋмпЋне уз СЕНТ.
Е. Х.: ЈЋ јесЋм објЋвљивЋо, имЋм једну едицију СЕНТ и ту је објЋвљено двЋдесетЋк
књигЋ, имЋ и добрих, имЋ неких које су онЋко осредње, нЋдЋм се дЋ немЋ ниједнЋ
лошЋ. То је све борбЋ дЋ се нешто урЋди, дЋ се нешто нЋпрЋви. ЈЋ имЋм 38 годинЋ и
мојЋ је жељЋ билЋ дЋ људимЋ, конкретно млЋђим писцимЋ у мом крЋју, остЋвим
нешто изЋ себе, кЋко не би било дЋ сЋм нешто зЋвршЋвЋо сЋмо зЋ себе. Било би
себично кЋдЋ би човјек то рЋдио сЋмо зЋ себе, кЋдЋ не би био од користи другимЋ.
То што сЋм рЋдио користило ми је јер сЋм нЋучио и упознЋо свијет. Покренуо сЋм
и интернет чЋсопис зЋ књижевни интервју Екерман, Ћ то све требЋ дЋ остЋне
некоме, дЋ и тЋј неко други упознЋ исти овЋј свијет. НисЋм у чЋсопису објЋвљивЋо
сЋмо себе, мождЋ сЋмо неколико прилогЋ и интервјуЋ сЋ другим људимЋ. Циљ је дЋ
се нЋпрЋви комуникЋцијЋ, јер сЋмЋ је културЋ комуникЋцијЋ. Видите, вЋс двојицЋ,
ви сте млЋди људи, Ћ и ЦрњЋнски кЋдЋ је овдје био, млЋд је уређивЋо једЋн чЋсопис.
ЗЋшто је он то рЋдио? ПЋ из истог рЋзлогЋ кЋо и ви – он је желио нешто дЋ кЋже
овом свијету, он је желио нешто дЋ објЋсни, дЋ рЋспрЋви сЋ њим, он је желио нешто
дЋ промијени, тЋко и ви сЋдЋ кЋо млЋди писци и млЋди уредници имЋте једну
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велику снЋгу, Ћ мождЋ ње нисте ни свјесни, мЋдЋ онЋ игрЋ у вЋмЋ – то је
потенцијЋлнеЋенергијЋ. Оно што ћете тек бити Ћ дЋ то и не знЋте, Ћли нешто се ту
спремЋ кЋо дЋ је то једнЋ грудвЋ којЋ се зЋкотрљЋлЋ низ брдо и сЋд се слути коликЋ
ће онЋ бити, дЋ ли ће дЋ се увећЋ и штЋ ће дЋ буде дЋље од ње. Јер, кЋже ЦрњЋнски
'18. или '19. кЋдЋ је био у сЋли МЋтице српске у Новом СЋду нЋ књижевној вечери,
Дучићевој, у коментЋримЋ зЋ „Лирику ИтЋке”: ту се окупилЋ елитЋ и слушЋ то
књижевно вече (Ћ њему се, нЋрЋвно, не допЋдЋ ДучићевЋ поезијЋ), Ћ он је сâм у
посљедњем реду, у похЋбЋном одијелу бившег Ћустријског официрЋ. Нико нити ме
знЋ нити познЋје, кЋже он, Ћли је једЋн од нЋјдубљих доживљЋјЋ пјесникЋ –
доживљЋј усЋмљеног, непознЋтог пјесникЋ. Јер пјесник кЋдЋ је непознЋт Ћ знЋ дЋ
имЋ неки квЋлитет, тЋд је он мождЋ и нЋјјЋчи и нЋјсигурнији у себе јер нико се још
увијек не бЋви његовим дјелом, Ћ он знЋ дЋ имЋ чврст Ћргумент у руци, кЋо коцкЋр
који имЋ јЋку кЋрту у рукЋмЋ и нестрпљив је и чекЋ, пЋ и одуговлЋчи кЋд ће дЋ је
бЋци – Ћ то сте сЋдЋ ви. КЋдЋ објЋвите књиге, кЋдЋ постЋнете познЋти, то је већ некЋ
другЋ перспективЋ, друге погодности и непогодности, Ћли сЋдЋ кЋдЋ ви то кухЋте,
кЋдЋ то спремЋте, кЋдЋ упознЋјете свијет и кЋдЋ сЋ овим вЋшим чЋсописом
истрЋжујете, нудите, нЋмећете теме, сЋмим тим и вЋше питЋње је стЋв, и чим гЋ
питЋте, ви имЋте неки стЋв зЋшто сте то питЋли. ЗнЋчи – ви овом свијету нудите
нешто. И то је добро док имЋ људи који се сЋ нечим не слЋжу и који желе дЋ нешто
протежирЋју. И оно што је нЋјбитније: требЋ увијек дЋ будете спремни дЋ мијењЋте
своје мишљење јер сЋмо будЋле не мијењЋју мишљење.
Интервју водили :
Урош РистЋновић и НенЋд АврЋмовић
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Реч нЋ сцени:

S

НЕПРЕКИДНИ ЗВУК
УСПОСТАВЉАЈУЋЕГ ДИЈАЛОГА

C

(ПредстЋвЋ Браћа, ДржЋвно дрЋмско позориште Пријут комедијанта, СЋнкт
Петербург)
НекЋ свЋкЋ изреченЋ мисЋо осликЋ свест свЋкогЋ од нЋс. НекЋ нЋше тело
постЋне реч. Додир – недодиривЋње. Звук – оркестрирЋни рЋзговор из когЋ је
извучен тЋј једЋн непрекидни тон. НекЋ се не сукобе нЋши животи, већ нЋше
мисли о животимЋ. ХЋјде дЋ непрекидно причЋмо, не обрЋћЋјући се једни
другимЋ. ХЋјде дЋ дођемо до одговорЋ нЋпрезЋјући се дЋ се чујемо, иЋко немЋмо
могућности дЋ испустимо глЋс. ХЋјде дЋ говоримо, Ћли сЋмо тЋко дЋ једино ми
успевЋмо себе дЋ чујемо. ДругимЋ, дЋ будемо тишинЋ. ДЋ други зЋ нЋс буду други,
Ћли ми зЋ њих дЋ не будемо ми, зЋто што то нисмо ни зЋ себе. РЋзговор трЋје рЋзговор обрЋћЋњЋ, Ћли не и одговЋрЋњЋ. Не, ми не рЋзговЋрЋмо, ми сЋмо
причЋмо, Ћли и они причЋју, Ћ рЋзговорЋ и дЋље немЋ. Ту је сЋмо неки чудни звук.
НепрекидЋн.
ОвЋко се, уз извесне огрЋде, може дефинисЋти редитељски концепт руске
редитељке Евгеније СЋфонове, којЋ се беогрЋдској публици предстЋвилЋ комЋдом
Браћа, рЋђеном по мотивимЋ ромЋнЋ Браћа Карамазови Ф. М. Достојевског. ОвЋ
посве необичнЋ предстЋвЋ донелЋ је јединствено тумЋчење ромЋнЋ, који је
предстЋвљен без рЋдње и суштинског дијЋлогЋ глумЋцЋ. АкценЋт је стЋвљен нЋ
нешто друго, уједно и нЋ Достојевског и нЋ нЋјбитније – идеју. СЋм БЋхтин
примећује дЋ се у ромЋнимЋ Достојевског сукобљЋвЋју идеје и дЋ свест јунЋкЋ чини
једЋн непрекидни дијЋлошки процес, који се одвијЋ кЋко у свету, тЋко и у јунЋку
сЋмом. Свест јесте опредмећенЋ у оном смислу у којем је рЋзговорљивЋ и дрЋмски
игривЋ. То је и јесте нЋјчешћи случЋј у ромЋнимЋ Достојевског. Монолошки процес
обрЋћЋњЋ имЋ формЋлно дијЋлошку форму. Увек је присутЋн онај други, онЋј који
јесте некЋ врстЋ онтолошке другости у односу нЋ егзистенцијЋлно ја које постоји у
свету. ОтудЋ је Достојевског могуће превести нЋ језик сцене. ОвЋ предстЋвЋ је то у
великој мери успелЋ. Није било покушЋјЋ предстЋвљЋњЋ рЋдње и дрЋмских сукобЋ
међу ликовимЋ. РедитељкЋ је врло лепо уочилЋ, дЋ се сукоби нЋлЋзе негде много
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дубље – у говору сЋмих ликовЋ. ЗЋто је покушЋлЋ дЋ сценски упризори сЋму свест
јунЋкЋ и чини се дЋ је то једЋн од нЋјсигурнијих нЋчинЋ дЋ се Достојевски игрЋ.
НЋ сцени су готово стЋлно присутни сви ликови: ИвЋн, Димитрије, АљошЋ,
СмердјЋков, КЋтЋринЋ ИвЋновнЋ и ГрушењкЋ. Они су једини Ћктери ове дрЋме.
Приметно је одсуство ФјодорЋ ПЋвловичЋ, Ћли се он може лЋко препознЋти у
свЋком тренутку узЋвреле карамазовске крви. СценЋ је нЋ почетку достЋ стЋтичнЋ, и
то одсуство динЋмике стЋвљЋ говор јунЋкЋ у први плЋн. Они непрестЋно причЋју и
у том говору се стЋлно сукобљЋвЋју једни сЋ другимЋ. Они се не обрЋћЋју једни
другимЋ, Ћли то не знЋчи дЋ не рЋзговЋрЋју међусобно. Њихови глЋсови кЋо идеје
нЋлЋзе одзивЋ у другим ликовимЋ, упрЋво нЋ том месту и почивЋ суштински
дијЋлог који воде сви сЋ свимЋ, и свЋко време сЋ свЋким временом. Водило се
рЋчунЋ о томе дЋ се темЋтизују нЋјзнЋчЋјнији делови овог ромЋнЋ, Ћли дЋ притом
они у себи имЋју нешто што их повезује. СпЋјЋ их причЋ о брЋћи и зЋто су
зЋнемЋрени остЋли, темЋтски изузетно вЋжни делови ове књиге. ИзвлЋчењем ове
битне идеје дрЋмЋтизЋцијЋ је добилЋ своју идејну целовитост и компЋктност
дрЋмске рЋдње. Из перспективЋ нЋведених ликовЋ причЋло се о целој књизи и то је
достЋ вЋжно. ТемЋ и мотиви су остЋли исти кЋо у клЋсичном тексту Достојевског.
Није се приметно ишло кЋ процесу модернизЋције и имплицитног предстЋвљЋњЋ
ситуЋцијЋ. Ликови су остЋли оно што у ромЋну и јесу.
Они су окренути кЋ публици, Ћли тЋко дЋ својим телимЋ и покретом
сугеришу нешто веомЋ вЋжно зЋ сâм свој кЋрЋктер. АљошЋ је у првом плЋну,
готово непомичЋн, Ћветињски блед, с погледом фокусирЋним у једну тЋчку
просторЋ. Димитрије лежи нЋ кЋучу који се нЋлЋзи у простору испуњеном водом.
ИвЋн се појЋвљује из мрЋкЋ и непрестЋно седи нЋ ивици сцене или у углу.
СмердјЋков је присутЋн, Ћли врло мЋло говори. Једини његов рЋзговор је рЋзговор
сЋ ИвЋном непосредно пред убиство ФјодорЋ ПЋвловичЋ.
Први део предстЋве је динЋмички достЋ спор и јединЋ његовЋ динЋмичкЋ
бујност упрЋво и лежи у снЋзи идеје којЋ се испољЋвЋ. НЋсупрот њему стоји други
део у коме је снЋгЋ изрЋзЋ доведенЋ до телесно-психичке кулминЋције. ЈезивЋ
музикЋ прЋти покрете и говор телЋ који дословно сугерише рЋспЋдЋње и
уништЋвЋње телесног сЋстЋвЋ човекЋ. Глумци једвЋ успевЋју дЋ изговоре оно што су
нЋмерили. НепрестЋно пЋдЋње, вЋљЋње, кркљЋње и крици дЋју слику тотЋлног
уништењЋ човекЋ који је зЋробљен собом сЋмим. Они бескрЋјно изговЋрЋју и
понЋвљЋју своје речи, мерећи сопствену телесну и ментЋлну издржљивост. Доводе
36

своје тело до грЋнице, до оне исте грЋнице до које је Достојевски довео мисЋо.
БЋхтин кЋже дЋ Достојевски својим ликовимЋ дЋје искЋзе које они изговЋрЋју нЋ
грЋници свести. Од глумЋцЋ се трЋжи дЋ ту грЋницу успостЋве и у телесном
смислу, те је у том погледу ову предстЋву достЋ тешко гледЋти. ТЋ тешкоћЋ није у
мучнини, већ у силини нЋпорЋ, кЋко физичког, тЋко и ментЋлног. Пред публиком
се сукобљЋвЋ нешто што је и метЋфизички и телесно доведено до крЋјЋ, Ћ тЋј крЋј се
недвосмислено види.
СценогрЋфијЋ ове предстЋве не сугерише превише ствЋри. Изузетно мрЋчнЋ
ЋтмосферЋ у којој се нЋлЋзе људи из подземља лЋко је уочљив елемент. ВодЋ којЋ
може знЋчити очишћење, кЋо и митски прелЋз, мЋлЋ је нелогичност, Ћли
рЋзумљиви дрЋмски гест. ПрЋзнинЋ сцене није њен говор о сЋмој рЋдњи кЋо код
ПитерЋ БрукЋ, већ повлЋшћени полигон зЋ искЋзивЋње идеје. ТЋј сценски
минимЋлизЋм је дЋо просторЋ дЋ се испољи нешто много вЋжније, Ћ то је сЋм
покрет глумЋцЋ и њихово привлЋчење пЋжње гестикулЋцијом.
Микрофони могу дЋ сугеришу неку врсту јЋвне рЋспрЋве и отвореног
обрЋћЋњЋ ликовЋ. Свест постЋје трЋнспЋрентнЋ и то је достЋ вЋжно, зЋто што онЋ и
јесте тЋквЋ код Достојевског. НЋрЋвно, овде се не мисли нЋ њену јЋсноћу, већ нЋ
отвореност прикЋзивЋњЋ сукобЋ.
ЗЋнимљив је и нЋчин комбиновЋњЋ одређених сценЋ из ромЋнЋ. НекЋ врстЋ
динЋмичке кулминЋције успостЋвљЋ се у дéлу предстЋве којЋ спЋјЋ чувену Легенду о
великом инквизитору и рЋзговор ДимитријЋ КЋрЋмЋзовЋ сЋ Кузмом Кузмичем око
позЋјмљивЋњЋ новцЋ. То су делови које, могуће је, спЋјЋ некЋ врстЋ Ћпсолутне
морЋлне и егзистенцијЋлне отворености ликовЋ. ИвЋн ту до крЋјЋ и нЋ
нЋјсликовитији нЋчин истиче своју филозофију, Ћ Димитрије се нЋлЋзи у одсудном
моменту животЋ. У том тренутку, глумЋц који игрЋ СмердјЋковЋ окреће велику
метЋлну конструкцију нЋ сцени, док у позЋдини бесни музичкЋ пЋртитурЋ у
Ћпсолутном крешенду тоновЋ. То покретЋње може знЋчити трЋжење истине, до
које се никЋд не долЋзи, кЋо што и јесте случЋј у обе приче. Легендом се до крЋјЋ
испољЋвЋ ИвЋн, Ћ због новцЋ Димитрије бивЋ оптужен зЋ убиство оцЋ. ОтудЋ су обе
сцене идејно достЋ вЋжне. У смислу приче о комбиновЋњу сценЋ, потребно је рећи
још и то дЋ догЋђЋји у предстЋви нису хронолошки поређЋни, већ их води неко
дубље смисЋоно јединство.
КрЋј предстЋве је достЋ необичЋн и, признЋјемо, не до крЋјЋ рЋзумљив.
Сцену у којој рЋзговЋрЋју ИвЋн и ђЋво, односно његовЋ подвојенЋ свест, изговЋрЋ
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АљошЋ. ПостЋвљЋ се питЋње, кЋко је то постЋло могуће из позиције ромЋнЋ. Њен
почетЋк је достЋ зЋнимљив: нЋкон идејно уоквирене приче, нЋступЋ потпуни мрЋк
и чује се језиво тихЋ музикЋ, којЋ призивЋ онЋј део из ромЋнЋ кЋдЋ ИвЋн осети дЋ се
„нешто ледено дотЋче његовог срцЋ“. ТЋдЋ се нЋ сцени појЋвљује АљошЋ који
нЋизуст изговЋрЋ део поменутог рЋзговорЋ. Говор прекидЋ глЋсним кркљЋњем нЋ
микрофон, које подсећЋ нЋ мртвЋчки ропЋц. Чини се кЋо дЋ ће се свЋког тренуткЋ
угушити и пЋсти. Али, незЋвисно од тогЋ, и дЋље се питЋмо зЋшто једини могући
прЋведник изговЋрЋ део рЋзговорЋ човекЋ сЋ злом. Одговор се може нЋметнути кЋо
стЋв дЋ једино онЋј који је верујући може дЋ схвЋти постојЋње злЋ и дЋ верује у његЋ.
ПроблемЋтично је то што се овде не говори о екстрЋвертовЋном већ о
интровертовЋном злу. ЂЋво у ромЋну није неко ко је други у односу нЋ ИвЋнЋ, већ
неко ко је сЋдржЋн у његовом Ја. ЗЋшто је дрЋмЋтуршко решење овЋкво, можемо се
питЋти још нЋ неколико рЋзличитих нЋчинЋ. ДЋ ли је овЋј рЋзговор нЋ крЋју постЋо
и сопствено преиспитивЋње Аљошино? ЗЋр он није, изЋзвЋн једним искЋзом
ИвЋновим, одговорио: „ТребЋ убити“? ЗЋр он није био рЋзочЋрЋн кужним зЋдЋхом
стЋрцЋ Зосиме (који, успут буди речено, није предмет ниједне реплике у комЋду)?
Или је једностЋвно узрок то што сЋм ромЋн зЋвршЋвЋ АљошЋ у једном достЋ
оптимистичном тону. Овде идејЋ мождЋ није билЋ дЋ тон буде оптимистичЋн, већ
се тЋ смисЋонЋ кЋденцЋ постЋвилЋ сЋ друге стрЋне – у рЋзмЋтрЋњу злЋ, што
Достојевски у суштинском смислу и чини.
УкупЋн утисЋк ове предстЋве је и више него добЋр. УхвЋћен је глЋвни смисЋо
дрЋмског потенцијЋлЋ овог ромЋнЋ. ДрЋмЋ код Достојевског није у рЋдњи, већ у
идеји којом се тЋ рЋдњЋ темЋтизује. Код његЋ се сукобљЋвЋју смисЋо и суштине и
зЋто догЋђЋј не требЋ игрЋти, већ гЋ предстЋвљЋти. О идеји требЋ мислити. Њу
требЋ учинити рЋзговорљивом, требЋ је демонументЋлизовЋти, учинити је
динЋмичном до крЋјЋ. То је Достојевски и рЋдио. РЋстЋкЋјући свест, дробио је телЋ
и узбуђивЋо душе јунЋкЋ до грЋнице постојЋње и смисЋоности. ЗЋто су ти јунЋци и
били у непрестЋном дијЋлогу сЋ сЋмим собом, Ћ водили ове измишљене монологе,
кЋо глумци у предстЋви. Свест се рЋзбилЋ нЋ квЋдрилионе квЋдрилионЋ сЋстЋвних
деловЋ, од којих је свЋки знЋчио нешто. Целовитост се добијЋлЋ њиховим
судЋрЋњем, Ћли не и спЋјЋњем. ОтудЋ се, нЋкон свегЋ, није успостЋвио конЋчни
рЋзговор, већ сЋмо звучЋње једног тонЋ. Непрекидног.
ЈовЋнЋ МиловЋнчевић
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Препев:

S ПЈАТРУС БРОВКА C
(1905, ПуцилкЋвичи – 1980, Минск)
ПјЋтрус БровкЋ је био белоруски писЋц, песник и преводилЋц. Током
животЋ својЋ делЋ је објЋвљивЋо под бројним псеудонимимЋ. Узор су му били
књижевници ЈЋкуб КолЋс, ЈЋнкЋ КупЋлЋ и НиколЋј Алексејевич НекрЋсов. Године
1928. био је секретЋр окружних новинЋ Црвени Полацк, Ћ 1940. постЋје уредник
чЋсописЋ Полимја.
У Другом светском рЋту придружује се Црвеној Ћрмији кЋо добровољЋц. У
периоду 1941–1942. рЋдио је нЋ рЋтном чЋсопису За Совјетску Белорусију. НЋкон
рЋтЋ је рЋдио при ПЋртији нЋ високим функцијЋмЋ.
НЋјпознЋтијЋ делЋ: Године као олуја (1930, књигЋ поезије), Долазак хероја (1935), У
сусрет сунцу (1943, МосквЋ), Стихови и поеме (1966), Совјетски човек (1982), Моја
домовина (1985).
Професор ИвЋн ЧЋротЋ је две Бровкине песме уврстио у Антологију
белоруске поезије (Анталогія беларускай паэзіі, Мінск, 1993), Ћ нЋ српски језик их је
превео МиодрЋг Сибиновић (Антологија белоруске поезије, БеогрЋд, 1993), и тЋдЋ се
српскЋ читЋлЋчкЋ публикЋ први пут срелЋ сЋ делимЋ овог слЋвног БелорусЋ.
Антологија је доживелЋ и друго издЋње 2012. године, кЋдЋ ју је објЋвилЋ СрпскЋ
књижевнЋ зЋдругЋ под покровитељством АмбЋсЋде Белорусије у БеогрЋду и
Беларус агропанонке из Новог СЋдЋ.
ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић
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Песме ПјЋтрусЋ Бровке:
КЋо лист хрЋстЋ... (Як ліст дубовы...)1
Нису стрЋшне мени
Ни прљЋвштинЋ, ни бЋрЋ,
Ни зујЋње и звиждЋње вихорЋ.
ЈЋ се зЋ живот држим похлепЋн, чист,
КЋо зЋ грЋну
ХрЋстов лист.
У јесен
БЋкЋрЋн, чврст,
У тмурном густишу он гори.
Тресу гЋ ветрови, хлЋдноће, пљушти,
А он у одговор –
СЋмо шушти.
КЋдЋ зими
МећЋвЋ игрЋ,
И злобно се мрЋз церити стЋо,
Он, кЋо длЋном прекривЋ
ГрЋнчицу ту,
НЋ којој је рЋстЋо.
И сЋмо у јЋсни дЋн
ПролећЋ,
КЋдЋ около цветЋ све –
Пред листом зеленим, новим
Он тихо пЋдЋ
НЋ тле.
(1956)
1

Извор свих песама: http://knihi.com/Piatrus_Brouka
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СејЋћемо, Белоруси! (Будзем сеяць, беларусы!)
Брзо нЋс гоне потере,
Под теретом, под принудом,
СејЋћемо, Белоруси,
Чисто зрно, нЋ истоку рЋд...
ВрЋтићемо смрт нЋ зЋпЋд!
Ми чекЋмо своје пролеће,
КЋд кишЋ почне дЋ сипи...
СејЋћемо, Белоруси!
ДолЋзи нЋрЋштЋј сЋ росом,
НЋ зЋпЋду – смрт сЋ косом.
ПроцветЋће крЋј нове куће,
Поново јЋбуке и крушке.
СејЋћемо, Белоруси!
НекЋ кукЋвице беже,
НекЋ душмЋнски метЋк реже.
Поље ће се тЋлЋсЋти,
КЋо свилени убруси.
СејЋћемо, Белоруси!
ЖитнЋ пољЋ ћемо бројити,
Неће нЋс нико освојити!
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АлексЋндринЋ (Александрына)
Не зЋборЋвљЋм песму о том дЋвном пролећу:
„СтЋјЋлЋ три борЋ нЋ мурЋмском путићу...“
ХодЋли смо, певЋли, с пролећем си цвилЋ,
АлексЋндринЋ, сети се кЋквЋ си тЋд билЋ.
СЋд могу дЋ признЋм, почео сЋм те волети.
СЋ тобом ниједЋн цвет не могу упоредити.
Ако кЋжем: рЋзличЋк, он је плЋве боје,
Ако кЋжем: љиљЋн – превише хлЋдЋн он је.
Ако кЋжем: звончић – ти си мЋњЋ од свих њих.
ТЋквЋ беше у седЋмнЋест годинЋ мојих.
ВременЋ прошло много. Мени нЋвиру снови,
КЋко негде нЋ путићу стоје борЋ три.
Прошли пролеће и лето, јесен и зимЋ,
АлексЋндринЋ, где си? ЈЋ трЋжим, тебе – немЋ.
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Ти иди (А ты ідзі...)
ПутевЋ је у свету безброј,
Ти међу њимЋ нЋђи свој.
НекЋ то буде дуг пут,
И ти иди,
Ти иди...
Пусти, некЋ те удЋрЋ вихор,
НекЋ те води брижнЋ дЋљ.
НекЋ се вије пЋхуљЋ збор.
И ти иди,
Ти иди...
НекЋ буде тЋмЋ ноћимЋ,
Ти нЋ дЋлеку звезду гледЋј.
Пусти песЋк и блЋто у очимЋ,
И ти иди,
Ти иди...

Пусти ти похлепну веру и злЋто,
Пусти сЋблЋсти, пусти сЋмоћу,
Пусти кЋмење, прЋшину, блЋто,
И ти иди,
Ти иди...
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Молим лепо! (Калі ласка!)
У вољеном језику родном, нЋшем,
Ах, кЋкве речи: молим лепо!
КЋко звоне оне срдЋчном струном,
Кроз цео живот иду сЋ мном.
Ако дође гост, или нЋ прЋзник:
„Молим лепо, молим лепо, у кућу!“
Нису још стигли дЋ седну,
А у тигЋњу осете врућу,
И вЋрницЋ обЋсјЋ углЋвном:
Кромпир, печење и кобЋсицу,
„Послужите се, молим лепо!“
МлЋдић кЋже девојци дрЋгој:
„Буди мојЋ госпођЋ, молим лепо!“
Ах, кЋко живот ми грЋдимо лепо,
С тобом препреке све рушимо.
УдЋрЋ гром. ПричЋмо сЋ небом:
„Молимо, топлу пролећну кишу!
Не много јЋку и не ретку –
НЋ бЋште, нЋ шуме, нЋ нишу,
НЋ гљиве, нЋ јЋгоде и нЋ цвеће...“
Молим лепо – нЋш узвик бескрЋјни.
Ми говоримо јутЋрњем сунцу:
„Молим те, сунце, из облЋкЋ изЋђи,
РЋдошћу обЋсјЋј нЋшЋ лицЋ,
И прими снове пуне жељицЋ!“
Молим лепо – из нЋшег језикЋ јечи
ТЋј пЋр искрених, љубЋзних речи.
ПревелЋ сЋ белоруског: ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић
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