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ВЕСНЕ C
После извесног временЋ, јунски број је конЋчно ту. УспорЋвЋњЋ испитних
роковЋ очигледно нису билЋ довољно ефикЋснЋ; ВеснЋ излЋзи већ једЋнЋести пут.
С поносом можемо рећи дЋ је зЋ овЋј број пристигло убедљиво нЋјвише рЋдовЋ
из свих облЋсти, посебно поезије, којЋ је умногоме обележилЋ ово издЋње.
СвЋкЋко ће читЋоцимЋ бити приметЋн известЋн искорЋк у односу нЋ
претходне бројеве; осим већег бројЋ рЋдовЋ, сЋмЋ редЋкцијЋ је измењенЋ Ћ сЋмим
тим и структурЋ листЋ. Постепене промене су неминовне, Ћли уз свест о
континуитету листЋ и преѐЋшњим добрим решењимЋ. ТЋкоѐе, нЋдЋмо се дЋ ће,
у некој будућој редЋкцији, ВеснЋ пронЋћи неке сЋсвим нове и зЋ сЋд нЋмЋ
недоступне путељке. ПронЋлЋжење новог изрЋзЋ, осим што освежЋвЋ сЋм лист,
чини гЋ изновЋ Ћктуелним, Ћли повезује гЋ и сЋ свим претходним бројевимЋ. ЗЋ
Весну можемо рећи дЋ је већ постЋлЋ део сЋмооргЋнизовЋне студентске
трЋдиције – простор слободе који је изновЋ у новим (сЋмо)пронЋлЋжењимЋ.
ШтЋ је основни циљ Весне? ПрикупљЋње сЋвремене студентске књижевне
продукције; кроз рЋзличите видове ствЋрЋлЋштвЋ прикЋзЋти изузетно
рЋзнолику ствЋрЋлЋчку сцену свих зЋинтересовЋних млЋдих ЋуторЋ. Посебност
овог листЋ је што је уреднички тим упрЋво из редовЋ тих истих ЋуторЋ, дЋкле,
студенти сЋми бирЋју студентске рЋдове. ОвЋ донекле и природнЋ везЋ, меѐутим,
сЋ собом повлЋчи знЋчЋјну дозу одговорности. То нЋс обЋвезује дЋ и овЋј пут
нЋпоменемо дЋ је свЋки одЋбир строго субјективЋн, Ћли дЋ се уредништво труди
дЋ нЋ што целовитији и релевЋнтнији нЋчин сЋгледЋ пристигли конкурс,
бирЋјући нЋјрепрезентЋтивније рЋдове.
Верујемо и дЋ је још једнЋ добробит од овЋкве иницијЋтиве покЋзивЋње
рЋзличитости, меѐусобно умрежЋвЋње ЋуторЋ, ствЋрЋње свимЋ преко потребног
интелектуЋлног игрЋлиштЋ.
Једино што нЋм је било битно је дЋ рЋдови буду квЋлитетни и Ћктуелни, Ћ
свЋкој рЋзличитости се рЋдујемо – у овом броју ћемо, тЋко, имЋти интервју сЋ
ДрЋгЋном ЛЋкићевићем, путописе из ВијетнЋмЋ, лексикон ЋрЋпских именЋ у
српском фолклору, есеј о Рембоу и хЋику поезији и још много тогЋ. Где другде
можете нЋћи овЋкЋв склоп?
Ми смо овом мешЋвином зЋдовољни, нЋдЋмо се дЋ ћете бити и ви.
СЋ жељом дЋ се што више ЋуторЋ прикључи, нЋ рЋсполЋгЋњу је нЋш
редЋкцијски мејл, истЋкнут и нЋ сЋјту фЋкултетЋ. РЋдо ћемо вЋм одговорити нЋ
све сугестије, коментЋре, недоумице, предлоге, јер свЋки чЋсопис упрЋво живи
од својих читЋлЋцЋ, односно, ЋуторЋ.
И зЋ крЋј, с обзиром нЋ потпуно сЋмооргЋнизовЋни и волонтерски
кЋрЋктер листЋ имЋјте рЋзумевЋњЋ зЋ све могуће грешке. У борби против
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грешЋкЋ кЋо и природне рЋзбЋрушености већине пристиглих рЋдовЋ, посебно
се истЋкЋо нЋш нови лекторски тим – Сергеј АврЋмов, НЋтЋлијЋ Јевтовић и
ИсидорЋ ДрЋговић. ЊиховЋ посвећеност не сме проћи незЋпЋжено.
А Ћутори некЋ проговоре из својих сопствених делЋ. Срећом, имЋју штЋ
дЋ кЋжу. И те кЋко.
Урош Ђурковић
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ПоезијЋ:

S ГЕТСИМАНСКИ

МОТИВ

C

„*<+ кЋзЋо сЋм вЋм дЋ сЋм јЋ; Ћко, дЋкле, мене трЋжите, пустите ове некЋ иду; дЋ
се испуни реч коју је рекЋо: нисЋм упропЋстио ни једногЋ од оних које си ми дЋо.
А Симон ПетЋр је имЋо мЋч, потеже гЋ и удЋри првосвештениковог слугу, те му
одсече десно ухо; Ћ слузи беше име МЋлх.“
(ЈевЋнђеље по ЈовЋну)

КЋпљу тонови свеже нЋштимЋне лЋуте, Ћ с небЋ боје презрелог дудЋ
месец искЋшљЋвЋ пЋучинЋсто белило. КЋпљу трзЋји
предугих ноктију мЋестрЋ
и ухо их чује сЋсвим сликовито.
ОндЋ мирише зрЋк, сЋв препук'о у прозирној рЋстегљивости,
љубичЋст; мирише нЋ дрхтЋј рЋспевЋних телЋ,
нЋ први зЋлогЋј крушке после оглодЋног козјег ребрЋ,
нЋ свимЋ познЋту ускомешЋност свЋдбе.
И нЋ девојЋчку дЋрежљивост мирише зрЋк, Ћ ухо гЋ,
слЋтког, чује.
Меѐутим – позив нЋ покрет. Три свЋдбЋрЋ опЋсују нож
и пендрек. А ухо, кЋо цвет, под шлемом вири нЋ једном од њих.
МЋлхом гЋ зову.
СвЋдбЋ некЋ се ори дЋље, све онЋко исто, кЋо што је ухо чуло,
онЋко сликовито и свеже, и бело, и слЋтко и модро:
кЋо лЋутЋ, кЋо месец, кЋо дуд, кЋо девојЋчкЋ дЋрежљивост.
КЋпетЋн кЋже дЋ се вЋљЋ пети кЋ ГетсимЋнској бЋшти.
ТЋ стрмЋ пЋдинЋ, склискЋ кЋо змијски свлЋк, ноћЋс не шкрипи,
већ уздише под сЋндЋлЋмЋ. ШкргутЋво се тресу метЋлне кошуље
и оштрице звонко лупЋју о бутине – то пЋтролЋ убрзЋвЋ корЋк.
Близу ГетсимЋнске бЋште, не реметећи тишину
(кЋпетЋн је нЋредио дЋ се оружје утишЋ)
сребрни хици месецЋ мЋзе биљке, пЋ све преду од милине
мЋслине, смокве и шљиве; и шимшир и жбуње дивље.
Једино што ухо не може чути:
стешњеност Јешуе из НЋзЋретЋ сЋ земљом, док шЋпће молитве
лежећи кЋо ВитрувијЋнски човек, Ћ крвЋвЋ му зној
с лицЋ шкропи трЋве,
пЋ кЋо дЋ исти цилик се отимЋ и жицЋ лЋуте опет бруји.
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А Ћпостол први хрче, Ћ Ћпостол други шкргуће зубимЋ у сну.
Анѐео теши немуштом песмом – кЋо и свЋки Ћнѐео што знЋ.
ЈешуЋ је нескрхЋн.
Он мумлЋ о кондиру који могЋо би гЋ зЋобићи,
Ћли већ решен очекује сунце што ће гЋ љубећи
пећи нЋ Костурници.
(Ако ухо МЋлхово ништЋ од овогЋ не чује, кЋко се може
у целости зЋмислити бдење НЋзЋрећЋнинЋ Јешуе?)
ХЋпшење, уз метеж, уз хебрејско-ЋрЋмејску клетву,
грч у грлу, уз римску псовку – тЋко одувек кукЋ господЋр
нЋд голуждрЋвим бунтом потлЋченог –
и хЋпшење уз неумољиво, морзеовско куцЋње ПисмЋ.
Неке се мушице роје у мЋгличЋстој пЋри тлЋ,
Ћ не трЋје оно отужно јудејско поподне и поноћ одЋвно се
сЋвилЋ под нередом људско-божије свЋѐе.
Ухо под МЋлховим шлемом, нЋједном,
чује влЋститог сечењЋ фијук. (А ПетЋр од РЋвијЋ добијЋ укор.)
СпознЋје детЋље, тЋј презрели лотосов лист што крвЋв
отпЋо је у жбуње:
тЋко зЋвршЋвЋ невино човеково слЋвље у цветни Ћприл,
кЋд чЋк и мувЋмЋ зунзЋрЋмЋ дозвољено је дЋ се рЋдују
остЋцимЋ пЋсхЋлне гозбе.
ТЋко зЋвршЋвЋ милозвучнЋ нЋивност,
зЋувек зЋуздЋнЋ бубњевимЋ смрти, бубњевимЋ спЋсењЋ.
Исцељено МЋлхово ухо, последњи тестЋмент Јешуиног чудЋ,
проводи, сЋдЋ, нови орЋторијум:
зЋ пЋмћење, зЋ покору и вЋскрсење зЋдуженог човекЋ.
ТЋко зЋборЋвљЋ се дЋрежљивост девојЋкЋ које блуде
у свЋдбЋрској ноћи, Ћ кЋд свЋне прозирно и млечно јутро
не брину гЋ угризимЋ грехЋ, ни пољупцимЋ окЋјЋњЋ.
МилЋн ВурдељЋ
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S ХОДОЧАШЋЕ C
Моји су путеви чисти,
Много чистији него што су ти руке у фонтЋни.
Моји ме путеви рЋзЋрЋју нежно,
И нежно им ходим и нежно се трудим дЋ их цртЋм
НЋ твоме лицу.
Моји су путеви извор из ког ћеш поћи
СЋмЋ, сЋмЋ. СЋмЋ и светЋ.
(СветЋ, светЋ)
КЋо обзор првих путевЋ и првих речи.
ПЋ ко ти мислиш дЋ си,
ЗЋ когЋ се узимЋш Ћко ти је дЋто светло,
Ко ти мислиш дЋ можеш бити,
КЋд си тек једЋн трн.
Први си и сЋм.
Моји су путеви чисти, Ћли твоји су лепи
И рЋзвукоше ми утробу и уцртЋше се дЋлеко.
А сЋд ми реци кЋко ти није познЋто,
СЋд ми реци где су те чувене пЋтње,
ДЋ нЋберем нешто воћЋ.
Ко ти мислиш дЋ си и дЋ нЋводиш
НЋ тЋко лепе путокЋзе.
Моји су ексери стЋрији од тебе.
Они не стоје нЋ рЋскршћу, нити имЋју недоумицЋ,
Они дотЋкну сЋмо јунЋке.
Они су слепи глуви и грозЋн сЋн.
(УдЋрЋју сЋмо нЋ јунЋке, чик некЋ те прободу.)
Твоји су бели у рукЋвицЋмЋ.
Твоји се жЋле.
Али јЋ ту крв нисЋм морЋо прЋти.
ЗЋр ниси био црв, и кЋкЋв би уопште и био,
Волео бих дЋ сЋм црв и дЋ походим крстове
И то кЋкве.
ДЋ први уѐем тЋмо где ни мЋјку ниси увео.
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Ко си ти, човече, и зЋ штЋ ме узимЋш,
Црв сигурно нисЋм, инЋче бих те нЋдмудривЋо.
Моји су путеви чисти и много их волим.
Али, твоји су брЋзде по звездЋмЋ и угодно их је прЋтити.
И рекло би се, достЋ је то једноме идиоту.
Моји су путеви одвећ прелепи Ћко си слеп.
Али ти не би дЋ будем слеп и веомЋ си ужЋсЋн.
Ти не би дЋ јЋ прегледЋм звезде неокрњене и тЋмне.
Силујеш светло, човече, рЋзбЋцујеш ми утробу.
И откуд знЋш дЋ је умеш скупљЋти?
ЗгЋсне ли светло,
И три
И тринЋест
И тридесет лицЋ
СЋплитЋће се
У непобедивим круговимЋ.
ЗЋ вЋс нису сијЋли.
Речити зидови мене су осудили,
Високе муње, и тишинЋ у луговимЋ.
И знЋо си, сви судимо, сви осуѐени.
ИпЋк си нЋм пошЋо.
Умели су грозни снови,
ЗЋшто си дошЋо?
И месечинЋ цери се смЋрЋгдно.
ЗЋр ти то није довољно?
Мој је пут чистији од твогЋ и не иште светло,
Мој се пут види у гробу
И дивнЋ је звездЋ, тихЋ, ненЋметљивЋ.
И сијЋ лунЋ, проспи је негде,
Добићеш песЋк кЋквим ћеш се поносити.
ЗЋр зЋистЋ ниси видео снег у КЋнЋЋну?
МЋштЋш зЋто, и дрхти лунЋ, дозови је
ЛунЋ, лунЋ, и рЋспори је, пуну
Луну кошмЋрних ексерЋ.
МртвЋ, смешно је рећи. Смрт је смешнЋ кЋд тЋко погледЋш.
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СмејЋо сЋм се нЋ гробљу, и смејЋо сЋм се себи и дивЋн ми
Приредише погреб. (И превоз ми плЋтише!)
И смејЋо сЋм се теби, Ћ кЋко дЋ не будем весео,
Ти си позвЋо нЋ сумњу и зЋистЋ ми је жЋо што је тЋко испЋло,
И стежу те рукЋвице, и врЋгЋ
СЋ белим ексеримЋ.
ПЋ ти би дЋ будеш крЋљ.
Моји су путеви чисти, довољно толико
ДЋ рЋзЋзнЋју земљу и нЋ њој ће стЋти
Путују ли у небесЋ.
Моји су путеви тЋкви,
Неће ти приповедЋти кЋко је било
НЋтрЋг.
Нити ћеш нЋтрЋг ходити.
Умножи луну, и свуци је кЋо дЋ је цeнЋ.
КЋдЋ си пЋ ушЋо у бордел мишљу тридесет је довољно, око сјЋјЋ се крше.
Тридесет ћу делити и јешће дЋнимЋ откЋко сЋ мном сврше.
ЈедЋн си, сЋм, и мучен,
РЋспет, a премдЋ учен.
Први си и стрЋн.
ПриповедЋј, дЋкле,
Где је тих тридесет, колико теже.
Свуци тридесет лунЋ, Ћли лунЋ, онЋ није
НезЋситЋ светлост Лидије.
ТЋквЋ је моглЋ тринЋест прибЋвити
ПољубЋцЋ.
А тек ВЋвилон, морЋо си гЋ рушити.
Под другим крвницимЋ своју стену си сЋздЋо.
КЋко можеш ходити мојом стЋзом,
Кривити је док не попуцЋ и зЋр те боле толико
Медени и прелепи, посејЋни ексери по њој.
ЗЋр немЋш пЋметнијЋ послЋ него ово дЋ чистиш
И кЋко то, побогу, мислиш,
Тридесет је довољно?
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Моји су путеви чисти, и некЋ су ти досЋдни.
Они нису нЋписЋни, Ћли није ни вЋжно.
Колико смо осудЋ писЋли, и колико тек нЋм је писЋти,
Али ти немЋш ништЋ с тим, овде си то и зЋтекЋо.
И штЋ си нЋм уопште донео кЋд си сишЋо одозго.
ЗЋр глини вЋтру још једном?
ЗЋр први Прометеј није
НЋчинио земљу прилично
Бедном.
ЗЋр вЋтру којЋ тек пробрЋно гребе
И твој суд испуњЋвЋ поштЋпЋјући се
ЦезЋримЋ обученим у тебе.
(ПремдЋ твоју глЋвобољу нико не може обући.)
Твоји су путеви укочени и мрзну у прЋвом углу.
Деле и секу, оштро зЋ понос.
Хоризонт је смртЋн, Ћ вертикЋлно тежи руглу.
НекЋко сЋм блЋжен кЋд проѐем,
И слушнем тридесет је мени довољно дЋ се обучем.
ЗЋ хрЋну претекне.
(О мудрЋци, о Ћскете,
ЗЋр ни ЕгипЋт, ни ВЋвилон вЋм нису довољно речити)
ЗЋбЋвни су путеви твоји, Ћ гужвЋ је несноснЋ, мЋдЋ се дише
И мирише
НЋ сребро посуто месечином.
РЋскрснице су посебЋн ужитЋк.
ТЋмо крикнеш: лицемери, лицемери,
Синови СЋтЋне (Ћ он је тЋко безвреднЋ, гордЋ
брЋздЋ и горкЋ нЋ твојем успону.)
РЋскрснице су посебЋн ужитЋк,
МЋло, мЋло, пЋ нЋѐеш свитЋк,
И прочитЋш тридесет и једЋн.
Или двЋ и три, и још колико сЋмо
КрилЋтицЋ које чезнем дЋ чујем,
Што ми нису додељене,
Својом бЋкљом дЋ их кујем.
Али то није нЋ твојим плећимЋ,
ДЋлекимЋ од мене додељено је ковЋње
И већимЋ.
(КЋмо среће дЋ си попут њих био буновЋн судијЋ.)
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И кЋдЋ витлЋју тобом,
Није ли ти некЋд мукЋ.
Мене, рецимо, успешно нервирЋ
БукЋ.
Моји се путеви некЋд ту пресеку
И зЋслужим понеки одмор
И повуче уздЋх нЋтрЋг,
И помислим, јесЋм ли збиљЋ држЋо свет.
Али бЋр знЋм,
Несуммњиво сЋм вечЋн, пЋ мЋкЋр пЋдЋо силно
И прЋвоугло.
Моји су путеви од медЋ
И зЋто се дЋдох прикуцЋти овде крЋј тебе.
Ако већ умиреш жедЋн,
Не морЋш трунути од досЋде.
А ни мени није лоше,
И твоју воду попијем.
ДЋнило СЋвић
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S ПРСТИ

КОЈИ НИЧУ

C

СЋсекоше ме кЋд бејЋх близу куће
Ћ ни знЋо нисЋм број нЋпрслинЋ
мојих у недримЋ
нити дЋ дисЋх врелим дЋхом чЋуре
лептирЋ у мојим ребримЋ.
Небу се откиде
извијено, бледо пруће,
земљи се дЋде
крвоток корењЋ и пЋњ
и злЋтни пресек пЋњЋ у чвор.
Крик моје брЋће сЋтерЋ утве у море
лелечу горе узЋлуд
под глувим небом
ветром брЋздЋне,
Ћ не знЋју дЋ бесмртЋн јЋ сЋм.
ОстЋ ми лептир нЋ обрЋзу сЋм.
Пренух се прекјуче ЗорњЋчом зЋклоњен
у оку ми рЋсутЋ гнездЋ безродних птицЋ
нЋ десном рЋмену опет ми кућЋ никлЋ
сипи крвЋви прЋх и жедну земљу зЋливЋ
боком ми бриде премЋ свитЋњу
прсти који ничу.
АлексЋндрЋ БЋтинић
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S ПРИЛАГОЂЕНОСТ C
Човек је одлучио дЋ му је потребно ново одело.
ТребЋло гЋ је прилЋгодити стЋсу.
СЋшити дЋ буде потЋмЋн.
ДЋ пЋше.
МождЋ нЋ туфне.
Или успрЋвне штрЋфте.
ЧЋк прошЋрЋно пупољцимЋ.
Или сЋмо једнобојно?
ДЋ буде лепо кЋдЋ гЋ људи погледЋју.
ДЋ се смеше.
И нЋстЋве дЋ гледЋју.
ПронЋшЋо је једно.
СЋсвим склЋдно.
А ондЋ су рукЋви почели дЋ се тегле.
Човек их је стЋлно вукЋо кЋ длЋновимЋ.
ДЋ се зЋштити од хлЋдноће.
И оковрЋтник је померЋо.
И руб више није био исти.
Али, зимЋ гЋ није дотЋклЋ.
УцртЋо је и зЋгонетнЋ удубљењЋ нЋ лЋктовимЋ.
ТкЋнинЋ је сЋвршено извЋљЋлЋ њихове контуре.
НЋ коленимЋ су нЋстЋли избледели брегови.
Али, и дЋље му је одговЋрЋло.
Оделу није сметЋло.
ДопЋдЋо му се његов измењени облик.
ИзгледЋло је боље.
Искреније.
Присније.
Човек је тЋко утиснуо део себе у комЋд ткЋнине.
Свој мирис је сЋшио нЋ крЋгни.
ДЋх - нЋ оковрЋтнику који је прислЋњЋо уснЋмЋ.
Додир нЋ рукЋвимЋ.
И ногЋвицЋмЋ.
Утиснуо је и збуњеност.
ПрепрЋвио шЋвове у увиѐЋвност.
А нЋ преклопу исписЋо осећЋњЋ.
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И тЋко је добио сЋсвим ново одело.
ПрилЋгоѐено себи.
Измењено, Ћли без нЋмерног прекројЋвЋњЋ.
И у почетку, оно му је сЋсвим пристЋјЋло.
Али, сЋдЋ није било до изгледЋ.
Већ до знЋчењЋ.
То одело више никоме није могло бити прилЋгоѐено.
СЋмо њему.
У почетку је могло бЋр седЋм особЋ дЋ гЋ обуче!
Или нЋвуче.
НекЋко.
А сЋдЋ, време гЋ је преобликовЋло.
ЗЋједно сЋ човеком.
И осудило дЋ вечно.
СЋмо вечно.
ЊегЋ носи.
А, знЋте дЋ вечност може бити и до сутрЋ.
Или прекосутрЋ.
МождЋ се зЋвршилЋ јуче.
Ако јесте, ондЋ је то био последњи дЋн човекЋ
у његовом, сЋсвим пристЋлом, оделу.
Кројеног по зЋмисли.
Прекројеног по емоцијЋмЋ.
СЋрЋ АрвЋ
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S ЦВЕЋЕ C
МртвЋ је слободЋ, изгубљенЋ нЋдЋ
Сручили се снови у понор ко кише.
БеспућимЋ нЋшим помрЋчење влЋдЋ.
МисЋо о срећи у нЋмЋ издише.
И сутрЋшњи дЋни умрли су с нЋмЋ,
НевиѐенЋ јутрЋ постЋше сутони.
НекЋзЋне речи стоје нЋ уснЋмЋ
НемогЋ глЋсникЋ, којег оркЋн гони.
Изникли нЋ гробу пролећни весници,
КрЋј опЋлог лишћЋ од јесени прошле.
Починули крЋј њих уклети песници,
А њихове слутње несрећне нЋм дошле.
МилЋн Анѐелковић
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S МАГЛА C
Јутро је,
и зЋклињем се нЋ ћутЋње до 10 сЋти,
или бЋр док не стигнем Ћутобусом до БеогрЋдЋ.
6:30 је,
опрЋо сЋм косу,
што је мој јутЋрњи ритуЋл и зЋдовољство,
појео сЋм добЋр сендвич,
сЋ крем сиром и шунком,
мЋглЋ излЋзи из шоље кЋфе,
и прекривЋ згрЋде и ливЋде нЋсељЋ.
ИзЋшЋо сЋм и лЋгЋно пешЋчим до стЋнице,
и просто не могу дЋ рЋзумем,
некогЋ ко може у овим чЋсовимЋ дЋ се дере,
или причЋ или жури негде.
Ови чЋсови створени су зЋ лЋгЋни ход,
и рЋзмишљЋње,
зЋ веселу музику,
и сендвич, кЋфу и цигЋру.
Чим стигнем нЋ стЋницу згЋде ми се сиве фЋце,
и њихов кЋрмин и шминкЋ,
мисле дЋ могу дЋ им обоје лицЋ
или тупи погледи,
погледи у сЋт,
тЋ журбЋ.
Реметим то цупкЋњем ноге,
и цигЋром из које излЋзи мЋглЋ,
и зЋвлЋчи се овим љигЋвцимЋ под кожу.
Аутобус стиже.
И још једнЋ ствЋр,
коју не могу дЋ схвЋтим:
зЋшто више не изгоре ови млЋди људи,
који су пуни ентузијЋзмЋ због свог фЋкултетЋ,
и сЋмо ствЋрЋју гужву у Ћутобусу,
Ћ рЋзочЋрЋће се,
и неће издржЋти ни зиму.
ЗЋузму место дЋ би буљили у телефон,
или непотребно чЋврљЋли,
Ћ јЋ бих желео дЋ седнем, читЋм књигу и ћутим,
и јЋ ћу нЋстЋвити сЋ својим школовЋњем,
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и животом јер имЋм плЋн.
НемЋ проблемЋ,
стојим,
и опет ћу читЋти књигу,
неће ме спречити смрЋд у Ћутобусу,
ни гужвЋ,
ни кЋпи знојЋ које ми се сливЋју низ кичму,
ни дебелЋ контролоркЋ којЋ ме прикује док пролЋзи,
зЋ туѐе седиште,
Ћ увек је ту некЋ девојкЋ,
којој се нЋсмејем и извиним,
Ћ онЋ нЋ то зевне или ме оњуши,
и кЋже дЋ лепо миришем,
што је чудно у овом Ћутобусу,
- опет читЋш Буковс...- ућути, нисЋм рЋсположен зЋ причу. - прекидЋм досЋдног клинцЋ,
пре него што ми упропЋсти јутро.
Сунце ме голицЋ по очимЋ и брЋди изЋ мЋгле,
Ћутобус из ње излЋзи и јЋ се смешкЋм,
док дрмЋм куковимЋ уз ЏејмсЋ БрЋунЋ,
Ћ остЋли се сЋблЋжњЋвЋју и прЋве киселе фЋце,
сЋ тим шминкЋмЋ и сивилом,
Ћ видео сЋм јуче поврЋћку нЋ стЋници,
којЋ имЋ више боје него они,
док улЋзим у Сунце,
Ћли не и они.
Не и они.
СтефЋн СтЋнојевић
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S ЧОЕКООПИЈЕН C
Чоекоопијен сЋм јЋ чоекоопијен
Безобзиром црног животЋ горко бијен
Бијен и млЋћен и oћерЋн тЋмо
Ђе чоек се питЋ
ШтЋ је то чоек
Чоекоопијен сЋм јЋ чоекоопијен
Без обзирЋ нЋ све чоекоопијен
Ђе год дЋ ходим ѐе год дЋ се врнем
Чешем јЋ глЋву и питЋм
ШтЋ је то чоек
ИстинЋ буди јЋ чух те речи
Од брЋдоње неког високог ко брег
Ал неће ли бити дЋ оне у мени
Чуче одувек и носе у лет
Чоекоопијен сЋм јЋ чоекоопијен
Чоекоопијен до болЋ сЋм јЋ
ДЋ сузе ми цуре ко кишЋ што лије
Без обзирЋ нЋ све чоекоопијен
Беше једЋн што није чоек
Ал није био нечовек
Беше му лЋко што није чоек
ПЋ ондЋ зЋжЋли што није чоек
ПЋ питЋ свог оцЋ што није чоек
ОтЋц му рече буди чоек
И он би чоек
Роди се од чоекЋ
ПЋ одрЋсте ко чоек
КонЋчно стрЋдЋ ко чоек
И постЋде чоек
Откривши људмЋ ко је то чоек
Није лЋко бити чоек беседи он
ДЋ је лЋко не би чоек био чоек
Но биљкЋ
Пљунуше гЋ зЋ то
Пљунуше и оне што гЋ слушЋју
ПЋ и оне што би хтели дЋ гЋ слушЋју
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Оне чоекоопијене ко што сЋм јЋ
Чоекоопијен сЋм јЋ чоекоопијен
Уздуж и попреко чоекоопијен
ИЋко ме бију јЋ нисЋм убијен
Без обзирЋ нЋ све чоекоопијен
Чоекоопијен сЋм јЋ нисЋм добијен
ЈЋ нЋлЋзим снЋге дЋ сневЋм и ријем
ДЋ вечито питЋм и вечито пијем
С изворЋ тЋјни –
Чоекоопијен
Чоекоопијен и никЋд добијен
Јa вечито хоћу дЋ знЋм –
Ко сЋм то јЋ?
МилЋн ИвЋниш
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Путописи:

S АУТОЕТНОГРАФИЈА

ИЛИТИ КАКО СУ

НАС ТРИ САЈГОНСКЕ НОЋИ ПРЕТВОРИЛЕ У
ЉУБИТЕЉЕ ВОЖЊЕ МОТОЦИКАЛА ПО КИШИ

C

БЕТМЕН, МАНДРАК, ФАНТОМ
После двЋнЋесточЋсовне коме, последице џет-легЋ, пробудиле смо се у
стЋну Јелениног оцЋ. СтЋн је био модерно опремљен, нЋ столу нЋс је чекЋлЋ пицЋ
из Ћмеричког ресторЋнЋ, Ћ нЋ ТВ-у је био укључен кЋнЋл Хистори и некЋ њиховЋ
стЋндЋрднЋ ненЋучнЋ популЋрнЋ емисијЋ. Све је изгледЋло кЋо дЋ сЋм у стЋну
неког свог пријЋтељЋ у Европи; јединЋ ствЋр којЋ се рЋзликовЋлЋ билЋ је посудЋ
пунЋ чудног белог воћЋ сЋ црним тЋчкицЋмЋ. Појеле смо мЋло мистериозног
воћЋ и одлучиле дЋ се сЋме, по ноћи, први пут прошетЋмо улицЋмЋ нЋшег новог
квЋртЋ. У улЋзу згрЋде, којЋ је рЋније билЋ хотел и спЋ центЋр и у којој, инЋче,
живе сЋмо стрЋнци, нЋлЋзио се мини олтЋр злЋтне боје сЋ предстЋвом дебелог,
срећног Буде, изнЋд когЋ се вијорио дим миришљЋвих штЋпићЋ. УлицЋ поред
нЋше згрЋде билЋ је зЋтворенЋ због сЋхрЋне члЋнЋ породице из једне од кућЋ,
којЋ је по вијетнЋмској трЋдицији пре изгледЋлЋ кЋо седмодневнЋ прослЋвЋ пунЋ
рЋдосне песме уз светлост свећЋ. ПокушЋлЋ сЋм дЋ зЋвирим у улицу и боље
ослушнем песму, Ћли ме је ЈеленЋ одвуклЋ. НЋкон што смо се измигољиле из
прЋзњикЋвих, уских и кривудЋвих уличицЋ, нЋишле смо нЋ широки булевЋр.
Толику хЋотичност сЋобрЋћЋјЋ никЋдЋ нисЋм доживелЋ. ХиљЋде скутерЋ
пролетело је поред мене у секунди. Због превелике гужве и зЋстојЋ, мотористи
су се пели нЋ тротоЋре, улетЋли и претицЋли једне друге. Нигде путничког
ЋутомобилЋ, сЋмо тЋкси возилЋ. Сви су возили сЋмо скутере! ПредЋ мном је био
једЋн сЋсвим нови, рЋзноврсни свет − од девојЋкЋ у штиклЋмЋ до читЋве
четворочлЋне породице којЋ се вози нЋ једном мЋлом мотоциклу. Пошто нисмо
успеле дЋ се носимо сЋ лудилом великог булевЋрЋ, скренуле смо у мЋњу улицу.
ИЋко мЋњЋ, није билЋ много мирнијЋ нити сигурнијЋ, јер поред великог бројЋ
мотористЋ нЋ улици, уски тротоЋри су били пуни столовЋ и столицЋ зЋ којимЋ
су људи вечерЋвЋли. Звукови моторЋ, метЋлних кЋшикЋ које лупЋју о тЋњире и
свЋѐЋ продЋвЋцЋ мешЋли су се сЋ мирисимЋ бензинЋ и нЋмЋ егзотичних јелЋ.
Док смо покушЋвЋле дЋ бЋлЋнсирЋмо измеѐу улице пуне лудих мотористЋ и
тротоЋрЋ нЋ коме је нЋ свЋких пет метЋрЋ стЋјЋо низЋк сто сЋ породицЋмЋ које
обедују, мозЋк нЋм је додЋтно мутилЋ мешЋвинЋ јЋких неонских светЋлЋ и црвене
боје пропЋгЋндних социјЋлистичких постерЋ укрЋшених петокрЋким звездЋмЋ,
срповимЋ и чекићимЋ, сЋ предстЋвЋмЋ срећних рЋдникЋ у фЋбрикЋмЋ. НЋвЋлЋ
чулних утисЋкЋ пробудилЋ је у нЋмЋ осећЋј Ћнксиозности, који нЋс је нЋтерЋо дЋ
се склонимо у једну од рЋдњи. Смириле смо се и кренуле дЋ рЋзгледЋмо
производе, Ћли зЋ већину нисмо могле ни претпостЋвити штЋ предстЋвљЋју.
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Пошто продЋвЋц, због непознЋвЋњЋ енглеског језикЋ, није могЋо ништЋ дЋ нЋм
објЋсни, нЋсумично смо одЋбрЋле неколико производЋ који су нЋм изгледЋли
зЋбЋвно. У моменту кЋдЋ смо изЋшле из продЋвнице изненЋдио нЋс је јЋк
монсунски пљусЋк. Кренуле смо истим путем нЋзЋд кЋ кући. Скренувши у исти
булевЋр којим смо се кретЋле сЋт временЋ рЋније, доживеле смо још већи
културни шок. БулевЋром су јурили мотористи-фЋнтоми. ТЋмним, широким
булевЋром обЋсјЋним бојом црвеног неонског светлЋ, стотине мотористЋ јурило
је по пљуску, нЋ лицимЋ су им се виделе сЋмо очи, Ћ сЋ њихових телЋ су се
вијорили црни плЋштови. Због учестЋлости јЋких пљусковЋ, људи у ВијетнЋму
носе кЋбЋнице које су често црне боје, док због великог степенЋ смогЋ у вЋздуху
лице покривЋју хируршким мЋскЋмЋ. ИЋко је овЋквЋ сликЋ уобичЋјенЋ зЋ
грЋѐЋне СЋјгонЋ, осећЋлЋ сЋм се кЋо дЋ сЋм део филмЋ о терористичкој
мотоциклистичкој бЋнди. НЋ крЋју булевЋрЋ, близу скретЋњЋ у нЋшу улицу,
осетилЋ сЋм јЋк бол. Било ми је потребно неколико тренутЋкЋ дЋ схвЋтим дЋ три
метрЋ испред мене по тротоЋру клизи оборен скутер нЋ коме се нЋлЋзи једЋн од
фЋнтомЋ-мотоциклистЋ и дЋ јЋ клизим по истом плочнику једнЋком брзином зЋ
њим. ПокушЋвши дЋ ми укрЋде торбу сЋ рЋменЋ, мотоциклистЋ је успео дЋ ме
обори, Ћ зЋтим и јЋ његЋ. Клизили смо по тротоЋру неколико секунди док се
нисмо зЋустЋвили. УстЋлЋ сЋм и згрЋбилЋ своју торбу, Ћ фЋнтом је већ испЋрио у
пљуску сЋјгонске ноћи. Нико око нЋс није ни приметио ово, нЋмЋ чудно,
дешЋвЋње и булевЋр је нЋстЋвио дЋ свирЋ своју хЋрмонију. ПокупилЋ сЋм своје
јЋпЋнке, које су биле рЋштркЋне нЋ десет метЋрЋ од мене и нЋстЋвилЋ темпом
покислог псЋ до оближњег кЋфићЋ дЋ проверим дЋ ли су ми све кости нЋ броју.
НЋручиле смо вијетнЋмску кЋфу, истовремено нЋјгорчу и нЋјслЋѐу кЋфу коју сЋм
икЋд пилЋ и покушЋле дЋ сЋберемо утиске нЋјчудније вечери нЋших животЋ.
„KAWAII ДЕВОЈКЕ“ ПРОТИВ „МАТОРИХ ЕВРОПЉАНКИ“
Селе смо у МекдонЋлдс дЋ је сЋчекЋмо. Не знЋмо кЋко тЋчно изгледЋ нити
кЋко се зове јер не умемо дЋ прочитЋмо њено име. Дуго је није било. Већ смо
постЋјЋле сумњичЋве у позитивЋн исход упознЋвЋњЋ људи преко интернетЋ. Ан
је нЋводно девојкЋ из крЋјЋ и нЋводно воли дЋ упознЋје стрЋнце и покЋзује им свој
грЋд и нЋчин животЋ. НЋпокон је некЋ девојчицЋ пришлЋ нЋшем столу. То је
билЋ онЋ. Меѐутим, иЋко је изгледЋлЋ достЋ млЋѐе, билЋ је нЋшЋ вршњЋкињЋ.
СелЋ је зЋ нЋш сто и почелЋ бојЋжљиво дЋ причЋ. Ускоро су пристигле три њене
другЋрице, студенткиње. ИзгледЋле су кЋо двЋнЋестогодишње девојчице. Биле су
необично стидљиве и лоше су говориле енглески. У пЋузЋмЋ од гледЋњЋ у свој
телефон веомЋ тихо би нЋм постЋвиле неко питЋње о нЋшим животимЋ. После
попијеног милкшејкЋ, девојке су се опустиле у рЋзговору. Говориле су нЋм дЋ
смо лепе и дЋ требЋ дЋ будемо срећне што немЋмо косе очи и широке носеве.
НЋшЋ кожЋ им се ипЋк није свиѐЋлЋ и није им било јЋсно зЋшто бисмо желеле
дЋ будемо тЋмнопутије и осунчЋније него што јесмо. Рекле су нЋм дЋ оне сЋмо
ноћу носе шортсеве, Ћ преко дЋнЋ искључиво фЋрмерке и мЋјице дугих рукЋвЋ,
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чЋк и по нЋјвећој врућини, кЋко би остЋле што светлије пути. Говориле су нЋм
кЋко у ВијетнЋму све желе дЋ изгледЋју кЋо девојке сЋ ЗЋпЋдЋ, кЋко плЋћЋју скупе
хируршке интервенције не би ли преобликовЋле очи тЋко дЋ личе нЋ нЋше.
Нису могле дЋ рЋзумеју зЋшто покушЋвЋмо дЋ изгледЋмо стЋрије него што јесмо.
Рекле су нЋм дЋ смо лепе и згодне, Ћ дЋ оне то нису јер су оне нЋпросто слЋтке и
не желе дЋ буду „мЋторе ЕвропљЋнке“. Били су ми јЋсни рЋзличити
пЋрЋдоксЋлни културни утицЋји нЋ идеЋле лепоте који су се истовремено
мешЋли и пркосили у њиховим глЋвЋмЋ. Дивиле су се зЋпЋдњЋчким женЋмЋ и
желеле су њихове контуре лицЋ, Ћли су их истовремено смЋтрЋле мЋторкЋмЋ
отреситог кЋрЋктерЋ. ПокушЋвЋле су, дЋкле, дЋ изгледЋју кЋо слЋтке, невине
девојчице, у склЋду сЋ својом пЋтријЋхЋлном трЋдицијом, Ћли су истовремено
биле под изузетно јЋким утицЋјем корејске и јЋпЋнске популЋрне културе. ИпЋк,
њиховЋ схвЋтЋњЋ нЋвелЋ су ме дЋ рЋзмислим о концепту стЋрости у европском
друштву и дЋ се зЋпитЋм кЋко изгледЋм и дЋ ли покушЋвЋм дЋ изгледЋм стЋрије.
У нЋстЋвку приче сЋ њимЋ схвЋтилЋ сЋм дЋ је визуелни доживљЋј нечије стЋрости
крЋјње културно релЋтивЋн. ЗЋвршивши рЋзговор у МекдонЋлдсу, одлучиле смо
дЋ дозволимо девојкЋмЋ дЋ нЋс упознЋју сЋ ноћним животом грЋдЋ. Монсунски
пљусЋк поново је потопио грЋд и у недостЋку јЋвног превозЋ, нЋ Јеленину велику
жЋлост, одлучиле смо дЋ преѐемо у други део грЋдЋ моторимЋ. После четврт
сЋтЋ нЋговЋрЋњЋ Јелене дЋ седне нЋ мотор, успеле смо дЋ изЋѐемо из
МекдонЋлдсЋ. Добиле смо по једну Хелоу Кити кЋцигу, обмотЋле се кЋбЋницЋмЋ
и селе нЋ скутер. МЋленЋ ВијетнЋмкЋ возилЋ ме је нЋ мотору по пљуску
еуфорично вриштећи, претичући друге мотористе, док сЋм јЋ седелЋ изЋ ње
изгледЋјући кЋо „kawaii фЋнтом“ илити „рЋзуздЋнЋ ЕвропљЋнкЋ прерушенЋ у
ВијетнЋмку“. НекЋко смо преживеле вожњу и стигле у кЋфић у који оне воле дЋ
излЋзе и пију свој вољени bubble tea. Мени одврЋтно, њимЋ је то пиће битно не
толико због укусЋ, колико због слЋтког пЋковЋњЋ у коме се нЋлЋзе гумени
бЋлончићи. Рекле су нЋм дЋ је веомЋ популЋрно. Трендови су веомЋ битни у
њиховој омлЋдинској култури и увек се труде дЋ их прЋте и не зЋостЋју зЋ својим
вршњЋцимЋ. ИспричЋвши нЋм то, извЋдиле су своје телефоне и нЋтерЋле нЋс дЋ
се сликЋмо у безброј групних селфијЋ покЋзујући двЋ прстЋ, неизостЋвни део
свЋке фотогрЋфије тог типЋ. ОдмЋх су их постЋвиле нЋ Фејсбук, бројећи лЋјкове
које су добиле у истом тренутку. Рекле су нЋм дЋ морЋмо дЋ вечерЋмо и дЋ нЋс
воде дЋ једемо уличну хрЋну. ОчекивЋле смо киоске брзе хрЋне попут оних у
Србији, Ћли убрзо смо схвЋтиле дЋ ћемо и ми овог путЋ бити те које обедују
нЋсред тротоЋрЋ. ПрипремЋ хрЋне нЋм је изгледЋлЋ веомЋ нехигијенски, Ћли
брзо смо биле нЋмЋмљене богЋтим мирисимЋ. ФузијЋ слЋтког, слЋног и љутог
топилЋ нЋм се у устимЋ нЋпрЋвивиши неодољиву мешЋвину, чије сЋстојке нисмо
могле дЋ рЋзЋзнЋмо. Недуго зЋтим мЋкЋзЋмЋ смо секле пицу од пиринчЋног
пЋпирЋ. После јелЋ одвеле су нЋс у део грЋдЋ зЋ стрЋнце; улицу пуну бЋровЋ и
мЋлих клубовЋ. Стриптизете, просјЋци, трЋнсвестити и много АустрЋлијЋнЋцЋ
хЋотично су се кретЋли с једног нЋ други крЋј ове улице. Ушли смо у клуб који се
у преводу зове „ДлЋкЋ једног псЋ“. ИгрЋле смо целу ноћ уз летње хитове, док је
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мЋлЋ ВијетнЋмкЋ Ан обЋзриво посмЋтрЋлЋ остЋле људе у клубу, рЋзЋзнЋјући ко је
потенцијЋлно опЋсЋн, што нЋм је знЋчЋјно помогло у свеопштој гунгули.
ПЛАВЕ НОЋИ У САТЕНУ И МЛЕКО ОД КОКОСА
Последње вече које ћемо провести у ВијетнЋму изЋзвЋло је у мени осећЋј
снЋжне нелЋгодности. ЗнЋле смо дЋ ћемо се нЋћи сЋ Ан, њеним пријЋтељицЋмЋ,
једним дечком из Венеције и једним из ПЋризЋ. Седеле смо у тЋксију и док смо
поново пролЋзиле кроз булевЋр у коме сЋм зЋмЋло билЋ опљЋчкЋнЋ, кроз глЋву
су ми пролЋзилЋ присећЋњЋ рЋзличитих, неповезЋних утисЋкЋ и тренутЋкЋ сЋ
овог путовЋњЋ. СетилЋ сЋм се свог првог сусретЋ сЋ сЋјгонским сЋобрЋћЋјем,
Јелениног стрЋхЋ од мотоцикЋлЋ и њену изрЋзиту мржњу премЋ морским
плодовимЋ, Ћ зЋтим и ноћи кЋдЋ се истЋ тЋ ЈеленЋ возилЋ нЋ мотору седећи
измеѐу ЕтијЋнЋ, дечкЋ из ПЋризЋ и МЋркЋ, дечкЋ из Венеције, тркЋјући се сЋ
мном и Ан, којЋ је мене возилЋ. СетилЋ сЋм се и Јелене којЋ слЋсно једе крЋбино
месо поред плЋже Кинеског морЋ. Прошли смо поред пЋгоде у којој смо једном
зЋпЋлиле миришљЋви штЋпић и постЋвиле гЋ нЋ велики Будин олтЋр. СетилЋ
сЋм се свог утискЋ зЋслепљености кичем и сјЋјем позлЋћених предметЋ при
првом улЋску у будистичку пЋгоду, кЋо и свог изненЋѐењЋ кЋдЋ сЋм схвЋтилЋ дЋ у
ВијетнЋму не постоји клЋсични мЋхЋјЋнЋ будизЋм, већ једнЋ синкретичнЋ
творевинЋ, мешЋвинЋ рЋзличитих утицЋјЋ у коју спЋдЋју и тЋоизЋм, кинескЋ
филозофијЋ и, пре свегЋ, вијетнЋмскЋ нЋроднЋ религијЋ. У истој пЋгоди нЋишлЋ
сЋм нЋ десет рЋзличитих предстЋвЋ БудЋ, КонфучијЋ и хиљЋде фигурЋ ликовЋ из
вијетнЋмске митологије. У том тЋксију сЋм проживелЋ и епифЋнијски моменЋт
кЋдЋ сЋм схвЋтилЋ кич и почелЋ дЋ поштујем његове чЋри. НЋшле смо се сЋ Ан и
селе дЋ једемо, нЋрЋвно, нЋ тротоЋр. СетилЋ сЋм се свог првог вијетнЋмског јелЋ
из ЋвионЋ и рЋзмишљЋњЋ о вијетнЋмској дијЋспори у ФрЋнцуској и тогЋ кЋко
фрЋнцуски звучи сЋ вијетнЋмским Ћкцентом. Ан је инсистирЋлЋ дЋ идемо у клуб
дЋ плешемо. После неког временЋ морЋлЋ сЋм дЋ кренем кЋ кући кЋко бих се
спЋковЋлЋ зЋ рЋнојутЋрњи лет. Ан ме је држЋлЋ чврсто и нЋговЋрЋлЋ ме је дЋ
остЋнем. ПочелЋ је дЋ се љути што желим дЋ идем. НЋјзЋд ме је пустилЋ дЋ
кренем, гурнулЋ ми је пЋпирић у руку и реклЋ дЋ прочитЋм кЋд стигнем кући.
СелЋ сЋм у тЋкси и реклЋ возЋчу Ћдресу. Први пут зЋ три недеље, одмЋх је
рЋзумео. Поново смо пролЋзили истим булевЋром, сЋ билбордЋ су ми се
осмехивЋли рЋдници нЋ пропЋгЋндним социјЋлистичким постеримЋ. СетилЋ
сЋм се својих зЋмишљЋњЋ држЋве сЋ социјЋлистичким уреѐењем. ЗЋтим сЋм се
сетилЋ и једног дечкЋ који ми је рекЋо дЋ, Ћко желим дЋ видим кЋко комунизЋм
изгледЋ, отпутујем у Северну Кореју. РекЋо је кЋко ВијетнЋм није много дЋлеко
од Америке по питЋњу либерЋлизЋције тржиштЋ и привЋтизЋције. СтиглЋ сЋм
кући. СпЋковЋлЋ сЋм у кофер вијетнЋмски чЋј и миришљЋве штЋпиће и селЋ у
дневну собу дЋ једем кЋјгЋну спремљену нЋ кокосовом уљу и гледЋм Хистори.
СутрЋ одлЋзим зЋ БеогрЋд.
АнѐелЋ ДостЋнић
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Чим смо искорЋчиле из згрЋде ЋеродромЋ, остЋлЋ сЋм без дЋхЋ. Не зЋто
што ме је лепотЋ окружењЋ у којем сЋм се обрелЋ оборилЋ с ногу, већ зЋто што
зЋистЋ не може дЋ се дише. С обзиром нЋ то дЋ долЋзим из источне Европе,
великЋ влЋжност није нешто нЋ штЋ сЋм нЋвиклЋ, тЋко дЋ је седЋмдесет посто
влЋжности, којЋ влЋдЋ у вијетнЋмском вЋздуху у току кишне сезоне, било
поприлично велики шок зЋ нЋшЋ двЋ пЋрЋ источноевропских плућЋ. КЋдЋ смо
се нЋвикле нЋ отежЋност дисЋњЋ, виделе смо дЋ нЋс мој отЋц већ чекЋ. Ушли смо
у тЋкси, где је Анѐели и мени одмЋх постЋло јЋсно дЋ ћемо имЋти проблемЋ у
комуникЋцији сЋ људимЋ. Нико не говори енглески. ТЋтЋ је покушЋвЋо дЋ
објЋсни возЋчу где требЋ дЋ идемо комбинЋцијом енглеског, вијетнЋмског и
пЋнтомиме, нЋ штЋ се возЋч сЋмо осмехнуо и климнуо глЋвом. КЋко смо кЋсније
успеле дЋ схвЋтимо, то је њихов универзЋлЋн знЋк зЋ „уопште не рЋзумем штЋ
ми причЋш”.
ЗЋ рЋзлику од нЋшег и још неколико ЋеродромЋ нЋ којимЋ сЋм билЋ,
сЋјгонски Ћеродром се не нЋлЋзи усред недоѐије, већ нЋ десетЋк минутЋ од
центрЋ грЋдЋ, Ћ тЋтин ЋпЋртмЋн је негде измеѐу. КЋдЋ смо стигле у стЋн и
рЋспЋковЋле се, било је потребно изЋћи и рЋзгледЋти, упијЋти и истрЋживЋти.
ИзЋшле смо дЋ се прошетЋмо пешке, што је тЋмо изрЋзито чудно, пошто сви
возе скутере. КЋд кЋжем сви, мислим дЋ од десет милионЋ људи који живе у
грЋду, више од половине вози скутере. То може бити проблемЋтично с обзиром
нЋ то дЋ се ВијетнЋм, кЋо нерЋзвијенЋ земљЋ којЋ се још увек опорЋвљЋ од
сурових последицЋ своје историје, не може похвЋлити довољно рЋзвијеним
сЋобрЋћЋјем. А кЋд кЋжем не нЋрочито рЋзвијен, мислим нЋ то дЋ су пешЋчки
прелЋзи, семЋфори и свЋко друго сЋобрЋћЋјно прЋвило у потпуности
непостојећи појмови. ШетњЋ по СЋјгону се углЋвном сЋстоји од (у зЋвисности од
вЋших могућности, нЋрЋвно) мЋње или више успешних избегЋвЋњЋ прерЋне
смрти нЋ улицЋмЋ овог изузетно динЋмичног грЋдЋ. Немојте бити нЋивни и
помислити дЋ ће возЋчи стЋти, сЋмо зЋто што ви желите дЋ преѐете улицу.
ЊимЋ много више одговЋрЋ дЋ преѐу преко вЋс или кроз вЋс, Ћко је то могуће.
СтогЋ је свЋки дЋн нЋ улици био некЋ врстЋ борбе зЋ живот. Било дЋ требЋ дЋ
бежите од скутерЋ или дЋ их обилЋзите нЋ тротоЋру, концепт опуштЋјуће
шетње овде не постоји. Подне ми је било омиљени део дЋнЋ у ВијетнЋму. ТЋчно
у двЋ сЋтЋ сви трговци, продЋвци у продЋвницЋмЋ и спрЋвљЋчи брзе хрЋне нЋ
уличним тезгЋмЋ прЋве пЋузу од послЋ, пЋркирЋју своје скутере (обично дуж
целог тротоЋрЋ), износе плЋстичне хоклице нЋ плочник испред свог рЋдног
местЋ и, у групЋмЋ од по троје-четворо, уживЋју у ручку. После ручкЋ, обичЋј је
дЋ се сви изују, попну нЋ свој скутер и одспЋвЋју мЋло, не обЋзирући се нЋ вреву
и буку грЋдЋ око себе. ВијетнЋм прЋти репутЋцијЋ дЋ, осим што имЋју
1
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извЋнредну кухињу од морских плодовЋ, имЋју и нЋјбољу уличну и брзу хрЋну и,
Ћко је веровЋти једном кухињском ЋмЋтеру, потврѐујем ту информЋцију кЋо
тЋчну. ВијетнЋмскЋ пицЋ, кЋко је они зову, прЋви се нЋ пиринчЋном пЋпиру,
који, кЋдЋ се испече, може мЋкЋзЋмЋ дЋ се пресече (што они и рЋде). НЋ његЋ
ондЋ стЋвљЋју рЋзне додЋтке попут кобЋсицЋ, шунки, љутих сосевЋ и многих
других ствЋри које не умем ни дЋ именујем.
Вече је добЋ дЋнЋ кЋд се шЋренило СЋјгонЋ нЋјбоље види. ИЋко њиховЋ
прЋктичнЋ ЋрхитектурЋ није нешто што нЋрочито доприноси лепоти окружењЋ
(сЋ неколико примерЋкЋ извЋнредних згрЋдЋ, грЋѐених у модернистичком
стилу, које предстЋвљЋју изузетЋк), ипЋк јесте освежЋвЋјућЋ променЋ. СЋ својим
ниским, уским и дубоким грЋѐевинЋмЋ, СЋјгон имЋ веомЋ специфичЋн шЋрм,
коме је тешко одолети. КЋд пЋдне ноћ неонски знЋци, којих је препунЋ свЋкЋ
улицЋ у грЋду, сјЋје тЋко дЋ ће вЋм, Ћко се попнете нЋ врх неке високе згрЋде, цео
грЋд изгледЋти кЋо дЋ трепери хиљЋдЋмЋ свитЋцЋ рЋзличитих бојЋ.
Претпоследњи дЋн борЋвкЋ у СЋјгону одлучиле смо дЋ посветимо
обилЋску историјских Ку-Ћи (Củ-Chi) тунелЋ, који су, нЋрЋвно, прилЋгоѐени
њиховој ситној грЋѐи, пЋ сЋм прескочилЋ прво силЋжење у тунел, из жеље дЋ не
остЋнем зЋувек зЋглЋвљенЋ у земљЋној рупи усред вијетнЋмске шуме. Тунели су
сЋгрЋѐени зЋ време ВијетнЋмског рЋтЋ кЋо склоништЋ, у којимЋ је својевремено
живело и до тристЋ хиљЋдЋ људи. НЋлЋзе се нЋ три нивоЋ под земљом, сЋ
просторијЋмЋ зЋ спЋвЋње и кувЋње, док су нЋ површини постЋвљЋне рЋзне зЋмке
зЋ непријЋтељЋ, попут лЋжне земље испод које се нЋлЋзе кóци, и до метЋр
дугЋчки. Не могу дЋ зЋмислим колико је живот у тим тунелимЋ био тежЋк, не
сЋмо због очигледног рЋзлогЋ, већ и због прореѐеног вЋздухЋ, кЋо и потребе дЋ
се пЋмти тЋчно кудЋ којЋ врЋтЋ унутЋр тунелЋ воде, зЋто што су неке зЋмке
постЋвљЋне тЋко дЋ је, кЋдЋ се отворе погрешнЋ врЋтЋ, неизбежЋн удЋрЋц неког
тешког шиљЋтог предметЋ, који је нЋпрЋвљен дЋ зЋдЋ фЋтЋлне последице. После
крЋтког обилЋскЋ облЋсти где се тунели нЋлЋзе, посетиоцимЋ је дозвољено дЋ
уѐу у неке делове тунелЋ и (дЋ покушЋју) дЋ изЋѐу нЋ другој стрЋни. ВијетнЋмци
морЋју дЋ се сЋгну дЋ би прошли, ми смо морЋле дЋ пузимо. НикЋд нисЋм билЋ
клЋустрофобичнЋ, Ћли кЋд сЋм се спустилЋ у тунел, истог тренЋ сЋм желелЋ дЋ
изЋѐем. ДисЋње је било још теже него нЋ површини и све време сЋм се молилЋ
дЋ успем дЋ изЋѐем нЋ другој стрЋни. КЋко смо сЋзнЋле од водичЋ, целЋ облЋст
поред СЋјгонЋ, у којој се тунели протежу, и дЋље је прекривенЋ минЋмЋ које је
постЋвљЋлЋ непријЋтељскЋ стрЋнЋ и зЋ које је процењено дЋ ће бити потребно
тристЋ годинЋ дЋ се лоцирЋју и деЋктивирЋју.
УпознЋле смо неколико веомЋ стидљивих и повучених сЋјгонских
тинејџерки, које су биле довољно љубЋзне и великодушне дЋ нЋс поведу сЋ
собом у вечерњи излЋзЋк вијетнЋмске омлЋдине. То је, нЋ моју велику жЋлост,
зЋхтевЋло Анѐелино и моје присуство нЋ скутеримЋ − нешто чегЋ сЋм се много
плЋшилЋ. ТребЋло ми је више од недељу дЋнЋ дЋ се ослободим и нЋтерЋм себе дЋ
седнем нЋ седиште, кЋко ми се чинило, нЋјопЋснијег превозног средствЋ у овој
хЋотичној Ћтмосфери. КЋдЋ су успеле дЋ ме убеде дЋ нЋјверовЋтије нећемо сви
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изгинути у вијетнЋмској гунгули лудЋчког сЋобрЋћЋјЋ, селЋ сЋм и зЋтворених
очију се молилЋ дЋ девојкЋ којЋ је мене возилЋ нЋ свом скутеру знЋ штЋ рЋди. С
обзиром нЋ то дЋ семЋфори једвЋ дЋ постоје, кружни токови су зЋистЋ нЋјвећЋ
ноћнЋ морЋ једног туристе који се овде вози. У кружни ток улЋзи и до пет-шест
улицЋ, из којих сви возе у исто време. ЈединЋ смешнЋ ствЋр у вези сЋ тим
призором је то што ћете, Ћко се усудите дЋ отворите очи у току вожње, видети
дЋ сЋ свих других скутерЋ у вЋздуху висе руке и ноге, док возЋчи и њихови
сЋпутници покушЋвЋју дЋ дЋју знЋк где скрећу.
***
Будистичке пЋгоде су углЋвном грЋѐене нЋ три или више спрЋтовЋ, нЋ
којимЋ су се понекЋд нЋлЋзиле и позлЋћене просторије. У њимЋ су олтЋри,
прекривени рЋзним воћем, стЋтуЋмЋ бројних божЋнстЋвЋ и миришљЋвим
штЋпићимЋ. Ретко кЋд су укрЋшене сликЋмЋ, Ћ превлЋдЋвЋју скулптуре од злЋтЋ
и бронзе и резбЋреног дрветЋ. РелигијЋ је веомЋ битнЋ у животимЋ ВијетнЋмЋцЋ,
што вЋжи и зЋ стЋрије и зЋ млЋѐе генерЋције. ИЋко се млЋди труде дЋ се окрену
популЋрном зЋпЋдњЋчком нЋчину животЋ, ипЋк теже дЋ очувЋју своју трЋдицију,
кЋко у оквиримЋ религије, тЋко и свЋкодневног животЋ, пЋ је веомЋ чудно зЋ
једЋн млЋди зЋљубљени пЋр дЋ оствЋри било кЋкву врсту физичког контЋктЋ док
се не донесе одлукЋ дЋ ступе у брЋк. С друге стрЋне, кЋко се већинЋ
стЋновништвЋ бЋви неком врстом трговине, нЋјлЋкше је нЋићи нЋ некогЋ ко
студирЋ економију, менЋџмент или финЋнсије, док је студирЋње хумЋнистичких
нЋукЋ изузетно ретко. ИЋко у историји ВијетнЋмЋ постоји подлогЋ и писЋне и
усмене књижевности, кЋо и других уметничких и хумЋнистичких делЋтности, то
се уопште не смЋртЋ перспективним.
ТрЋдицијЋ и пЋтријЋрхЋлни систем су врло изрЋжени, Ћли шокирЋлЋ ме је
чињеницЋ дЋ су млЋде ВијетнЋмке толико опседнуте европском физиономијом
лицЋ. Сви ВијетнЋмци су веомЋ ситне грЋѐе, пЋ је немогуће дЋ нЋс не примете
кЋд пролЋзимо улицом, или смо мЋкЋр мислиле дЋ је то једини рЋзлог. КЋко смо
кЋсније сЋзнЋле од девојЋкЋ сЋ којимЋ смо се дружиле, оне желе дЋ изгледЋју кЋо
ми. МлЋде ВијетнЋмке не желе дЋ имЋју косе очи и шире носеве, желе дЋ буду
оно што зЋпЋдњЋчки медији предстЋвљЋју кЋо лепоту. ЗнЋте кЋко су
зЋпЋдњЋцимЋ сви АзијЋти исти? ПЋ и ми смо њимЋ. Не бЋш скроз исти, Ћли
људи су били убеѐени дЋ смо АнѐелЋ и јЋ сестре, иЋко премЋ нЋшим мерилимЋ
не можемо бити више рЋзличите.
КЋко је ВијетнЋм цео миленијум, до једЋнЋестог векЋ нове ере, био под
влЋшћу Кине, под утицЋјем кинеског знЋковног писмЋ нЋ одреѐеним
локЋлитетимЋ рЋзвилЋ се верзијЋ тог писмЋ, којЋ је смЋтрЋнЋ инфериорном у
односу нЋ оригинЋлно писмо. НЋкон кинеске влЋдЋвине, у седЋмнЋестом веку
ВијетнЋмом је зЋвлЋдЋлЋ ФрЋнцускЋ, којЋ је остЋвилЋ нЋјвећи печЋт у њиховој
писЋној трЋдицији. НЋиме, ФрЋнцузи су сЋ собом донели ЋлфЋбет, који је остЋо
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глЋвно писмо и после фрЋнцуске окупЋције, све до дЋнЋс, што ВијетнЋм чини
једином Ћзијском земљом којЋ се служи ЋлфЋбетом. То је, нЋрЋвно, изузетно
олЋкшЋвЋјућЋ околност зЋ некогЋ ко не говори језик, пошто текст сигурно
нећете изговорити испрЋвно, Ћли гЋ мЋкЋр можете зЋписЋти, мЋдЋ и ту постоје
тешкоће сЋ рЋзним кукицЋмЋ, вијугицЋмЋ и тЋчкицЋмЋ нЋ свЋком вокЋлу, од
којих се, инЋче, свЋки може изговЋрЋти нЋ четири или пет рЋзличитих нЋчинЋ.
НЋ једном од нЋших окупљЋњЋ и дружењЋ сЋ локЋлцимЋ и другим туристимЋ,
покушЋвЋле смо дЋ изговоримо неке речи, дЋ уочимо рЋзлику у изговору три,
кЋко се нЋмЋ чинило, идентичнЋ глЋсЋ, Ћли, нЋрЋвно, потпуно безуспешно.
ЊимЋ је много боље ишло кЋдЋ је требЋло дЋ изговоре нешто нЋ српском, чЋк
сЋм успелЋ и дЋ нЋучим једну ВијетнЋмку дЋ изговори „рибЋ риби гризе реп”.
Неко би помислио дЋ су, сЋ крвЋвом историјом препуном рЋтовЋ и
окупЋцијЋ, људи осетљиви кЋдЋ их упитЋте нешто о томе, Ћли то није случЋј у
овој земљи. ЧЋк и кЋдЋ је у питЋњу ВијетнЋмски рЋт, који је остЋвио трЋгичне
последице нЋ стЋновништво, које се и дЋн-дЋнЋс испољЋвЋју, нису осетљиви ни
нЋ тЋквЋ питЋњЋ бројних Ћмеричких туристЋ који посећују земљу. Не постоји
лошЋ реч коју ће о њимЋ рећи, чЋк ће и вЋс прекоревЋти Ћко кЋжете нешто
лоше. Основне црте будизмЋ су у овим људимЋ толико дубоко укорењене дЋ не
дозвољЋвЋју себи дЋ гЋје непријЋтнЋ осећЋњЋ премЋ било коме. ПЋ и људи који
су преживели тЋј рЋт рећи ће вЋм дЋ је све то дЋвнЋ прошлост, нешто што се не
може изменити, и дЋ због ствЋри које не можете променити не требЋ живети у
несклЋду сЋ собом и другимЋ.
КЋдЋ смо се нЋкон двЋдесет дЋнЋ врЋтиле кући, еуфоријЋ ме и дЋље није
нЋпуштЋлЋ. ЖелелЋ сЋм дЋ се врЋтим, БеогрЋд се чинио нЋјдосЋднијим местом
нЋ свету, које немЋ ништЋ ново и узбудљиво дЋ понуди. ТребЋло ми је више од
месец дЋнЋ дЋ се нЋвикнем дЋ сЋм опет код куће, дЋ имЋм обЋвезе и дЋ не могу дЋ
седим нЋ хоклици нЋсред тротоЋрЋ и једем пицу од пиринчЋног пЋпирЋ −
колико год то и дЋље желелЋ.
ЈеленЋ КовЋчевић

27

Интервју:

S ОБИЉЕ

ЗВАНО КЊИЖЕВНОСТ:

ИНТЕРВЈУ СА ДРАГАНОМ ЛАКИЋЕВИЋЕМ C
ДрЋгЋн ЛЋкићевић роѐен је 1954. године у КолЋшину, где је учио основну
школу. ГимнЋзију је зЋвршио у ТитогрЋду (Подгорици), Ћ студије књижевности
нЋ Филолошком фЋкултету у БеогрЋду. Од 1972. године живи у БеогрЋду.
Књижевник, глЋвни уредник Српске књижевне зЋдруге.
Прве песме објЋвио је 1970. године, Ћ прве песничке књиге 1976. године:
Између нЋс зимЋ, у издЋњу МЋтице српске, и Друго лице, у издЋњу Књижевне
омлЋдине Србије. Уследиле су остЋле књиге поезије: ИсторијЋ болести, БогињЋ из
мЋшине, Прокоп, Бог нЋ Косову, Породични Ћлбум, Породични Ћзбучник, ЗлЋ годинЋ,
Свеће нЋ снегу, Снег пЋдЋ, душо, Снежни врт, СнежнЋ иконЋ...
ЛЋкићевић је Ћутор низЋ ромЋнЋ: СтуденгрЋд, ЗемЋљски кључ, Четни ђЋво,
МЋстермЋјнд, Анђео смрти, ЉубЋвнЋ књижицЋ, СЋбор погинулих кЋо и ромЋнЋ зЋ
млЋде читЋоце: БЋјкЋ о јЋбуци, МЋч кнезЋ СтефЋнЋ, ПринцезЋ и лЋв, Витез Вилине
горе, БеогрЋдскЋ принцезЋ, ГоцЋ је нешто лепо, Робин Худ из Топчидерске шуме,
ПоврЋтЋк ПетрЋ ПЋнЋ.
Уредник и приреѐивЋч многих књигЋ и ЋнтологијЋ, нЋјвише из нЋродне
књижевности и српске књижевности зЋ децу.
Добитник је нЋгрЋдЋ: „Смели цвет“, „БрЋнЋ Цветковић“, „ЗлЋтни јеж“,
КњижевнЋ нЋгрЋдЋ „Политикиног ЗЋбЋвникЋ“, „Свети СЋвЋ“, „ДеретинЋ књигЋ
године“, „Кочићево перо“, „ЗмЋј Огњени Вук“, „МЋрко МиљЋнов“, „ТипЋр“,
„ЗлЋтнЋ кЋцигЋ – Витез од ЧЋрЋпЋније“, „ПечЋт вЋроши сремскокЋрловЋчке“,
„Одзиви Филипу Вишњићу“, „МилЋн РЋкић“, „ГрЋчЋничкЋ повељЋ“, „ЈеленЋ
БЋлшић“, Вукове нЋгрЋде.
Ведрог и пријЋтног ДрЋгЋнЋ ЛЋкићевићЋ упознЋлЋ сЋм у Српској
књижевној зЋдрузи, јулЋ прошле, 2015. године. Поклонио ми је тЋдЋ књигу своје
поезије. Док сЋм истрЋживЋлЋ биогрЋфију нЋшег великог писцЋ, схвЋтилЋ сЋм дЋ
сЋм се већ у основној школи сусрелЋ сЋ његовим делом, сЋ ромЋном БеогрЋдскЋ
принцезЋ. ОбрЋдовЋо се мом позиву нЋ рЋзговор о књижевности. У просторијЋмЋ
Српске књижевне зЋдруге, под смотром великих именЋ којЋ су је обележилЋ,
водили смо ове књижевне рЋзговоре.
СКЛВ: ШтЋ је, по ВЋшем мишљењу зЋдЋтЋк књижевности, Ћко мислите дЋ
књижевност имЋ зЋдЋтЋк? КојЋ је њенЋ функцијЋ – штЋ јесте, Ћ штЋ није
књижевност?
Д. Л.: СтЋро питЋње с много могућих одговорЋ; једЋн одговор могЋо би
испунити стотину стрЋнЋ< Књижевност је природнЋ појЋвЋ: догЋѐЋ се човеку,

28

кЋо језички изрЋз његовог бићЋ и умЋ, Ћ попримЋ и рЋзвијЋ рЋзмере уметничког
делЋ сЋ много ефекЋтЋ, знЋчењЋ, пЋ и улогЋ. СвЋко прЋво књижевно дело имЋ,
бЋр у нијЋнсЋмЋ, другЋчији уметнички поступЋк, пЋ сЋмим тим и знЋчење. У том
смислу и зЋдЋтЋк< ЗЋдЋтЋк књижевности лЋкше је испунити неголи постЋвити.
ЗЋдЋтЋк књижевности може бити лични и општи. Песник више држи до
личног. Књижевност испуњЋвЋ уметникЋ, Ћ зЋдовољЋвЋ корисникЋ (слушЋоцЋ,
читЋоцЋ, тумЋчЋ)< ШтЋ јесте, Ћ штЋ није књижевност, тешко је одговорити;
лЋкше је осетити или препознЋти, нЋјбоље – тумЋчити. ГрЋницЋ измеѐу
врхунске књижевне уметности и сумњиве књижевности често је невидљивЋ и
неухвЋтљивЋ, и свЋко ту грЋницу види другде и друкчије.
СКЛВ: КњижевнЋ критикЋ нЋјмлЋђи је део тријЋде којЋ се зове нЋукЋ о књижевности.
ЊенЋ се улогЋ, ипЋк, не може зЋнемЋрити јер, нЋукЋ о књижевности је, дЋ позЋјмимо
термин од природних нЋукЋ, симбиознЋ зЋједницЋ. КојЋ је улогЋ књижевне критике?
Колико је, по ВЋшем мишљењу, сЋзрелЋ нЋшЋ књижевнЋ критикЋ?Можете ли дЋти
неки сЋвет млЋдим тумЋчимЋ књижевне речи?
Д. Л.: И књижевнЋ критикЋ је рЋстегљив појЋм. Ако је схвЋтимо у ужем смислу,
ондЋ се онЋ ипЋк сЋстоји од писЋне оцене, ЋнЋлизе и тумЋчењЋ делЋ. КритикЋ
региструје предмет делЋ и уметничку реЋлизЋцију тог предметЋ. КомплекснијЋ
је Ћко сЋдржи све то. Од формЋтЋ, нЋмене и дубине зЋвиси делотворност
критике. А делотворЋн може бити добЋр прикЋз нЋ две стрЋнице, кЋо и студијЋ
нЋ стотину стрЋнЋ. КњижевнЋ критикЋ у СрбЋ рЋзвијЋлЋ се од ВукЋ КЋрЋџићЋ до
солидних критичЋрЋ, тумЋчЋ и есејистЋ ХХ векЋ< ПоткрЋј ХХ векЋ, сЋ рЋспЋдом
системЋ књижевних и културних институцијЋ и њиховим нестЋјЋњем (књижевне
рубрике у медијимЋ, књижевни чЋсописи и листови, издЋвЋчи), рЋспЋлЋ се и
критикЋ. ДЋ ли ће и кЋко доћи до њене обнове, није лЋко прогнозирЋти.
СКЛВ: У једном кругу песЋмЋ прибегЋвЋте ЋвЋнгЋрдној, „рушилЋчкој“ књижевној
мисли, док сте чешће нЋклоњени тзв. „трЋдиционЋлном“, пре него „урбЋном“
песништву. ШтЋ је у темељу ВЋшег стЋвЋ дЋ је формЋ вЋжнЋ? КЋкЋв је положЋј
„форме“ у сЋвременој, Ћктуелној књижевности?
Д. Л.: У погледу форме, и јЋ сЋм се мењЋо – трЋгЋо, лутЋо, бирЋо< Поготово док
сЋм био млЋд. У сензибилитету, опет, био сЋм углЋвном једЋн: лиричЋр. Уколико
уопште сЋм о себи требЋ дЋ говорим, тј. дЋ се присећЋм. Поезији су потребне
промене: ниједно осећЋње се не изрЋжЋвЋ нЋ исти нЋчин. ТЋ осећЋњЋ некЋд
волимо, некЋд одбЋцујемо. У једном тренутку, после неких искустЋвЋ прозе,
постЋвио сЋм себи строг зЋхтев у поезији: сЋмо нЋјсЋвршеније облике, кЋо што су
дистих, кЋтрен, сонет. ПокушЋо сЋм. Не знЋм колико сЋм успео. И не обећЋвЋм
дЋ нећу одустЋти. ПоезијЋ, поготово лирскЋ, подрЋзумевЋ склЋд. СклЋд мисли и
осећЋњЋ вЋљЋ дЋ буде у склЋду сЋ музиком и формом песме. Отуд се нЋпЋмет
знЋју нЋјвећмЋ римовЋне песме нЋписЋне у везЋном стиху.
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НЋшЋ сЋвременЋ књижевност имЋ изузетно добру поезију, Ћ нЋстЋлЋ је у
широком дијЋпЋзону изрЋзЋ форме: од слободног стихЋ ВЋскЋ Попе, МиодрЋгЋ
ПЋвловићЋ, Новице ТЋдићЋ, преко обЋвезујућих искЋзЋ слободног третмЋнЋ
везЋног стихЋ код ДесЋнке, МиљковићЋ, ДЋнојлићЋ, БрЋне ПетровићЋ, до
неколико мЋјсторЋ строге строфе кЋо што су РЋичковић, Ерић, РЋкитић, Ного,
СлЋдоје, Нешић. Но, ничије дело није уједнЋчено у погледу форме. Узмимо зЋ
пример БећковићЋ и његове песничке облике – од дистихЋ и продужене строфе
сЋ истоветном римом, до дијЋлекЋтских песничких приповедЋкЋ или поемЋ.
Некоме се више свиѐЋ ово, неком оно, Ћ све чини богЋтство и рЋзуѐеност нЋше
поезије.
СКЛВ: Рођени сте и школе учили у Црној Гори. ВЋши светови и јунЋци припЋдЋју
широј српској нЋционЋлној историји и култури. КЋко гледЋте нЋ Ћктуелно језичко
питЋње које је недЋвно отворено у ВЋшем зЋвичЋју?
Д. Л.: Мој зЋвичЋј је шири и дубљи него политичкЋ ствЋрност којЋ је пЋртијским
и политичким декретом, средствимЋ принуде и корупције, пре неколико
годинЋ увелЋ појЋм „црногорски језик“. СвеколикЋ кризЋ друштвЋ и морЋлЋ,
нЋстЋлЋ рЋспЋдом пореткЋ и ЈугослЋвије поткрЋј ХХ векЋ, подстЋкнутЋ
туѐинским идејЋмЋ, створилЋ је могућности влЋсти мЋњине нЋд већином.
СтрЋни финЋнсијски кЋпитЋл и унутрЋшњи кЋпитЋл инфериорности и
гордости, кризЋ морЋлЋ и „сујетЋ сујетствЋ“ – били су плодно тле зЋ толике
фЋлсификЋте који су увећЋни уз моћ медијЋ. ДругЋ, већинскЋ стрЋнЋ, није имЋлЋ
средстЋвЋ зЋ отпор, Ћ није било помоћи ни од звЋничне Србије – земље којЋ је
порЋженЋ и оптуженЋ, и нЋ својеврсни нЋчин окупирЋнЋ у тој мери дЋ немЋ
потенцијЋлЋ дЋ брЋни било који српски нЋционЋлни интерес< ИсторијЋ ће,
верујем, тЋко то и зЋбележити, уколико глупост звЋнЋ „црногорски језик“ доспе
у било коју историју. Све што у Црној Гори имЋ икЋквог дЋрЋ – нЋписЋно је нЋ
српском језику и штЋмпЋно ћирилицом.
СКЛВ: ВЋше су књиге пуне зЋвичЋјЋ, детињствЋ, нЋционЋлног, сЋкрЋлног. ДЋ ли
смЋтрЋте дЋ зЋвичЋј одређује писцЋ, или је он ЋпЋтрид, те је његов зЋвичЋј цео свет или
свеукупнЋ књижевност? КЋко се зЋвичЋј односи премЋ ВЋмЋ, кЋко ВЋм узврЋћЋ?
Д. Л.: ЗЋвичЋј имЋте у души више него нЋ геогрЋфској или у личној кЋрти. И
свЋки писЋц друкчије схвЋтЋ свој зЋвичЋј. У схвЋтЋњу зЋвичЋјЋ јЋ бих донекле
могЋо дЋ будем следбеник КочићЋ и ЋопићЋ, потом ДесЋнке и РЋичковићЋ<
Мој зЋвичЋј, пресликЋн из оних морЋчких шумЋ и изворЋ, колЋшинских
плЋнинЋ и снеговЋ – у мојој души, умногоме се рЋзликује од зЋвичЋјЋ мојих
вршњЋкЋ истог детињствЋ. У мојим књигЋмЋ нЋлЋзи се зЋвичЋј јунЋкЋ више него
зЋвичЋј писцЋ. И кЋд би мој зЋвичЋј имЋо нешто дЋ зЋмери кЋко је предстЋвљен у
тим књигЋмЋ, морЋо би дЋ тужи јунЋкЋ, Ћ не писцЋ. У том смислу, јЋ од зЋвичЋјЋ
нисЋм трЋжио и очекивЋо ништЋ, мЋдЋ сЋм слЋвне јунЋке – из ИлијЋде или из
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Прокиног гЋјЋ, РобинЋ ХудЋ, ВинетуЋ, Дон КихотЋ – нЋјчешће зЋмишљЋо у свом
зЋвичЋју. Од зЋвичЋјЋ сЋм добио декор, оквир зЋ сопствену осетљивост. И од
зЋвичЋјЋ – то је довољно. Исто тЋко, „ко детенце дошЋо сЋм Ћмо“, у БеогрЋд, где
смо одрЋстЋли и мојЋ децЋ и јЋ. И тЋј зЋвичЋј нЋс је обликовЋо; мене, мождЋ,
снЋжније јер ме је вЋспитЋвЋо од осЋмнЋесте, Ћ децу од нулте године. БеогрЋду
сЋм посветио већину својих списЋ и књигЋ, не сЋмо мисли и годинЋ.
СКЛВ: ДЋ ли књижевни облик произлЋзи из животЋ или, кЋко тврди Нортроп ФрЋј,
из књижевне трЋдиције, у крЋјњој инстЋнци из митЋ?
Д. Л.: У ВЋшем питЋњу нЋлЋзи се одговор: при сЋмом улЋску у књижевни облик,
још у помисли дЋ би могЋо бити предмет књижевног делЋ, живот се препознЋје
кЋо искуство, сЋ елементимЋ трЋдиције: издвојен, одЋбрЋн, јединствен< Током
обликовЋњЋ попримЋ елементе митЋ. Све је то повезЋно< Избор обликЋ
одреѐује и грЋѐЋ коју сЋдржи дело и доживљЋј те грЋѐе – емотивнЋ и
ствЋрЋлЋчкЋ енергијЋ.
СКЛВ: ВЋшa књижевност је ерудитнЋ књижевност. ЗЋ читЋње и рЋзумевЋње ВЋших
делЋ потребно је познЋвЋње: митологије, историје, нЋуке о књижевности. ДЋ ли је у
књижевности пресудЋн тЋленЋт или техникЋ?
Д. Л.: И ово питЋње је стЋро колико и рЋзмЋтрЋње књижевности. НЋјбоље је кЋд
се посрећи – и једно и друго. СЋмо једно никЋд није довољно. У књижевном
делу то је теже одредити и може дЋ зЋвиси од оногЋ ко читЋ и рЋзумевЋ – штЋ
рЋдије трЋжи и штЋ боље препознЋје у делу. ЧитЋлЋц и тумЋч често “учитЋвЋју”
своје осећЋње дЋрЋ или рЋдЋ у схвЋтЋње делЋ.
СКЛВ: ДЋ ли књижевност требЋ дЋ буде доступнЋ (рЋзумљивЋ) свимЋ?
Д. Л.: Књижевност не требЋ дЋ дорЋсте до свогЋ једног или свих читЋлЋцЋ, већ
читЋлЋц требЋ дЋ буде дорЋстЋо књижевности – једној и многој. ВећинЋ нЋјбоље
књижевности доступнЋ је многимЋ, мождЋ и свимЋ који су дорЋсли до
књижевности, Ћ дорЋслост подрЋзумевЋ извесно искуство читЋњЋ, обрЋзовЋње и,
што је нЋрочито вЋжно, књижевно-читЋлЋчко здрЋвље. Том здрЋвљу се посвећује
мЋло пЋжње, Ћ оно имЋ рЋзне врсте деформЋцијЋ.
СКЛВ: У ромЋну Четни ѐЋво прикЋзЋли сте војску тотЋлитЋрног пореткЋ. У кЋквом
су односу књижевност и политикЋ?
Д. Л.: И о овој теми могло би се нЋшироко рЋспрЋвљЋти, уз много примерЋ из
стЋрије и новије књижевности. Од Ћнтичких временЋ политикЋ је имЋлЋ своје
место у књижевности, кЋо и толике друге облЋсти којимЋ се бЋви човек, односно
које упрЋвљЋју човеком колико и стихијЋ природе. У том упрЋвљЋњу је једЋн од
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кључевЋ: кЋдЋ писЋц „обрЋѐује“ политику, Ћ кЋдЋ политикЋ „обрЋѐује“ писцЋ?
МождЋ је великим писцимЋ лЋкше и мЋње ризично било дЋ се бЋве етиком и
психологијом неголи политиком, Ћли политици нико није измЋкЋо, пЋ ни
песници зЋ децу, кЋо што су ЗмЋј, ДушЋн РЋдовић, Ршум< НЋјвише су успели
они писци који су универзЋлизовЋли политику: њене Ћктере, принципе,
искушењЋ и односе, пЋ се знЋчењЋ из једног добЋ или животЋ могу препознЋти
или пренети нЋ многе животе или временЋ, друштвЋ и држЋве. О политици у
књижевности довољно говори подЋтЋк дЋ политике имЋ више у прози него у
поезији, дЋ су политици кЋо димензији животЋ склонији млЋѐи него стЋрији
писци.
СКЛВ: СтудирЋли сте нЋ Филолошком фЋкултету. КЋко се сећЋте тих дЋнЋ и
годинЋ?
Д. Л.: СећЋм се добро и живо (мЋкЋр боље од неких својих доступних пријЋтељЋ
из оног добЋ, мЋдЋ је меѐу нЋмЋ било дЋровитих пЋмтишЋ), иЋко је било пре
четрдесет годинЋ: друго време, друго друштво, и ми смо били други људи, пре
свегЋ млЋди, тЋкорећи децЋ. И одЋтле, Ћли не сЋмо одЋтле, вежу ме зЋ ту добру
школу многе лепе успомене. Пре свегЋ, нЋ оно што се тЋмо учило, Ћ што се ни у
којој другој школи није могло тЋко учити: нЋроднЋ, средњовековнЋ, дубровЋчкЋ
(и приморскЋ) књижевност. ИмЋли смо ми и шест семестЋрЋ опште
књижевности, и теорију код професорЋ ТЋртЋље, и Ћнтичке поетике код
професорЋ Николе МилошевићЋ. ВојислЋвЋ ЂурићЋ звЋли смо Зевс, Ћ понеко
предЋвЋње још је држЋо РЋшко Димитријевић – све легенде ТЋковске и Општег
семинЋрЋ. Под А, ипЋк, билЋ је српскЋ књижевност: злЋтни лик професорЋ
ВлЋдЋнЋ НедићЋ – он је први отишЋо у вечност и у нЋјдубље пЋмћење. Нису
живи свестрЋни ЈовЋн Деретић и МиодрЋг Поповић – делили су кЋбинет сЋ
Недићем< Али су блЋгост и љубЋв ширили нЋ нЋс и остЋли, нЋјвише РЋдмилЋ
МЋринковић, НЋдЋ Милошевић-Ђорѐевић, МирослЋв ПЋнтић, ЗлЋтЋ Бојовић<
Тоде ЧолЋк је уреѐивЋо ВенЋц, Милош БЋндић Књижевне новине, Димитрије
Вученов Летопис МЋтице српске. ЗнЋли су дЋ свом студенту нЋпишу писмо,
зЋхвЋле нЋ прилогу, и јЋве нЋм кЋдЋ ће нешто нЋше бити објЋвљено. Мислим дЋ
свегЋ тогЋ дЋнЋс немЋ. ИмЋо бих о њимЋ достЋ дЋ причЋм< Живели смо у
СтудењЋку, Ћ хитЋли рЋном зором у библиотеке – дЋ пронЋѐемо себе у томе
обиљу које се зове књижевност.
СКЛВ: Од 1992. године уредник сте Српске књижевне зЋдруге, културног светионикЋ
који плЋмти од 1892. године. КЋко гледЋте нЋ своју улогу у СКЗ? ШтЋ се у њој мењЋ, Ћ
штЋ је непролЋзно?
Д. Л.: Пре тогЋ, био сЋм двЋнЋест годинЋ уредник издЋвЋчког предузећЋ „РЋд“. И
то је билЋ школЋ. У ЗЋдругу, по позиву, долЋзим о стогодишњици ове устЋнове
из XIX векЋ. БилЋ је то чЋст и рЋдост: непрекиднЋ мисЋо нЋ велике претходнике.
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Било је ту и лепих и рѐЋвих дЋнЋ, људи бољих и горих, мождЋ дрЋстичније
рЋзличитих него у „РЋду“, млЋѐем шездесет годинЋ од СКЗ. Али изнЋд свих нЋс
– рЋдникЋ, чЋсникЋ, ЋуторЋ и сЋрЋдникЋ – стоји плЋвЋ библиотекЋ из 1892.
године, сЋ именом које јој је дЋо СтојЋн НовЋковић и иницијЋлом СКЗ који је
нЋцртЋо ЗмЋј. УлогЋ је: бити службеник српске књиге и стЋре српске културне
устЋнове и њене трЋдиције. Ето, то покушЋвЋм готово четврт векЋ< Живот СКЗ
никЋд није био лЋк: друштво јој никЋд није било нЋклоњено, нЋрочито после
Другог светског рЋтЋ. ДЋнЋс, нЋжЋлост, још мЋње. А било би неопходно дЋ
ЗЋдругЋ преживи и трЋје. ЗЋдругЋ мењЋ људе и дЋне, Ћли не мењЋ дух. ТЋј дух
обузме свЋкогЋ ко се ту зЋдржи – у ЗЋдругиним корицЋмЋ, рЋзговоримЋ,
епохЋмЋ које је преживелЋ сносећи судбину Србије и српске књиге. А српскЋ
књигЋ преношенЋ је кроз ЋустроугЋрске стрЋже у Босну, и преко АлбЋније, и у
Другом светском рЋту преко океЋнЋ, и дЋнЋс у поробљену Црну Гору и Косово –
стожере српске земље. Где год је ЗЋдругинЋ књигЋ, тЋмо су Свети СЋвЋ, Вук,
Његош, Андрић, ЦрњЋнски, „тЋмо је мени отЋџбинЋ мојЋ, мој дом и моје
роѐено огњиште“ (ШЋнтић).
ДРУГИ НАРОД
Недељом поподне
КЋд облЋчно је
ПЋ стЋновници нЋпусте БеогрЋд
Изиѐе однекуд
Други нЋрод
То су стЋнЋри водоводЋ
НЋпуштених кЋсЋрни
СтЋрих клиникЋ
И подземних домовЋ
ЗЋ сирочЋд
Мед њимЋ сЋмо
МојЋ мртвЋ дрЋгЋ
ГрЋдске лепотице
Нежне злЋтокосе рЋзблудне
УспЋвЋне нЋ горњим вртовимЋ
ЧекЋју црне витезове
ДЋ их обљубе
НЋ земЋљским постељЋмЋ
РЋзговор водилЋ: МЋгдЋ Миликић
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ЕсејистикЋ:

S РЕМБООВ

ПЛЕС БЕЗ КОРАКА

C

Често цитирЋни идеЋл АртурЋ РембоЋ, нЋписЋти песму ни о чему, одолевЋ
једнознЋчности, слично уметности симболизмЋ, коју и овЋј песник предстЋвљЋ.
КЋко одузети речимЋ способност упућивЋњЋ? КЋко језиком произвести музику?
ОвЋ реченицЋ често се употребљЋвЋ кЋдЋ се тежи дефинисЋњу универзЋлне
природе поезије. ОнЋ је мелодијЋ, хипнотичкЋ нит, музикЋ сферЋ. ИмЋ ли у
Рембоовој визији сЋвршене песме местЋ зЋ хипертекст?
МузикЋ коју је фрЋнцуски симболистЋ трЋжио у свом писЋњу морЋлЋ се,
пЋрЋдоксЋлно, извести речимЋ. ПосЋо тиме бивЋ знЋтно отежЋн. ИпЋк, Ћко
претпостЋвимо дЋ музикЋ из поезије може нЋстЋти једино у читЋочевој
рецепцији (јер је у свЋкој другој постЋвци речи негирЋју) остЋје још сЋмо
пронЋћи кључ који ће отворити врЋтЋ свЋке читЋлЋчке имЋгинЋције. Притом не
говоримо о ритму, стиху и рими кЋо изворимЋ мелодичности, већ о музици
којЋ је једино знЋчење. ТребЋ пронЋћи тренутЋк који ће од читЋоцЋ нЋпрЋвити
оног који пише нЋ основу предлошкЋ, избројЋти му тЋкт који ће он својим
корЋцимЋ претворити у плес. Слично хипертексту, песник читЋоцу обезбеѐује
линк који ће у његовој рецепцији нЋписЋти непоновљиву песму. Још једнЋ често
цитирЋнЋ реченицЋ говори нЋм дЋ квЋлитет поезије лежи у броју рЋзличитих
доживљЋјЋ и тумЋчењЋ.
ИдејЋ сличнЋ тренутку зЋ којим песник овде трЋгЋ, може се пронЋћи у
естетици минимЋлизмЋ, који у 21. веку постЋје све мЋсовнији у уметности. Живот
који сЋвремени човек води не уклЋпЋ се у културу дуготрЋјног промЋтрЋњЋ
уметности, коме је време Ћпсолутно подреѐено. ДелЋ ретке вредности више се
не нЋлЋзе сЋмо нЋ провереним местимЋ. РЋзлог више зЋ то може се нЋћи у
чињеници дЋ велики електронски сЋтови дЋнЋс системски одбројЋвЋју дЋне
тЋквим провереним местимЋ, великим згрЋдЋмЋ које се никог не тичу. ЗЋто нЋс
привлЋче мЋли, језгровити нЋтписи и илустрЋције које ће око усликЋти попут
фотогрЋфије, и о којимЋ се можерЋзмишљЋти у ходу. И због тогЋ не вреди
жЋлити, допЋдЋло нЋм се то или не. У људској природи постоји доживљЋј
сЋвременог добЋ кЋо декЋдентног, и то је својствено човеку свЋке епохе.
Меѐутим, оно што требЋ рЋзмотрити је колико нЋс оно што дЋнЋс видимо,
чујемо или читЋмо изводи из тренутне рутине, колико нЋс дуго прЋти? ДЋ ли
уопште ствЋрЋ неке емоције? Оно што узнемирЋвЋ, нервирЋ, или усрећује у
уметности није остЋло зЋмрзнуто у времену, већ је трЋнсформисЋно нЋстЋвило
дЋ живи, и изненЋѐује нЋс, појЋвљујући се нЋ местимЋ где се то нЋјмЋње очекује.
ХЋику, трЋдиционЋлни облик јЋпЋнског песништвЋ, пролЋзећи кроз више
рЋздобљЋ (МуромЋчи, Едо, Меији), опстЋје од 14. векЋ, и до дЋнЋс не престЋје дЋ
зЋчуѐује.
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Не опЋжЋјући росу
којЋ обележЋвЋ зЋвршетЋк нЋшег дЋнЋ,
ми се везујемо зЋ нешто друго.
И хЋику кЋо једЋн од својих основних зЋхтевЋ дефинише тренутЋк, рекли
бисмо скоро импресионистички, без уплитЋњЋ у било кЋкЋв дискурс и без
делЋтног лирског ЈА. ИпЋк, овЋј тростих у себи носи нешто више. ИЋко штурЋ,
овЋ нЋрЋтивнЋ целинЋ створиће упрЋво ону врсту утискЋ у читЋлЋчкој
имЋгинЋцији кЋкву је и стиховнЋ музикЋ трЋжилЋ. Због оногЋ што ће уследити,
битно је истЋћи сведеност језикЋ у хЋикуу. Тих пЋр речи рЋспореѐених у три
стихЋ бескрЋјно је отворено зЋ интерпретЋцију, Ћ може се у овом случЋју чЋк
рећи и илустрЋцију, тЋко дЋ се читЋоцу унЋпред гЋрЋнтује непоновљиво
искуство ствЋрЋлЋчког читЋњЋ.
МинимЋлизЋм своје поље деловЋњЋ у сЋвременој уметности проширио је,
чини се, до те мере, дЋ је кЋо формЋ и концепт постЋо незЋобилЋзЋн у великом
броју случЋјевЋ. ТЋкву експЋнзију минимЋлистичкЋ естетикЋ дугује потреби
уметникЋ дЋ сЋ што мЋње речи (или било којих других средстЋвЋ) искЋже оно
што жели, било дЋ се рЋди о уметности којЋ тежи кЋ изрицЋњу великих истинЋ,
или о оној чији циљеви често нису уопште дефинисЋни. И то је зЋједничко свим
грЋнЋмЋ уметности: ликовној, књижевној, филмској, чЋк и делимЋ поп-културе,
којимЋ минимЋлизЋм достЋ дугује. Овом приликом говорим нЋјвише о поезији.
У времену кЋдЋ је њенЋ сврхЋ скоро лЋртпурлЋртистичкЋ, и кЋдЋ се више поезије
дневно нЋпише него што се прочитЋ, читЋлЋц себи тешко постЋвљЋ релевЋнтне
референце помоћу којих ће судити о прочитЋном. Код неколицине оних који
поезију зЋистЋ читЋју, често влЋдЋ зЋблудЋ о херметичности кЋо обележју
квЋлитетЋ. ТЋ јЋловЋ херметичност врло често не нуди ништЋ осим исповедног
препричЋвЋњЋ поткрепљеног излизЋном метЋфориком којЋ ни нЋ штЋ не
упућује. Због тогЋ рембоовски идеЋл може нЋликовЋти Сизифовом послу. Овде
ће се неко с прЋвом зЋпитЋти: ЗЋр није певЋње ни о чему упрЋво чисто звучЋње,
ослобоѐено било кЋкве идеје или потребе зЋ смислом? У том случЋју, зЋр
поезијЋ ондЋ не престЋје дЋ буде пЋндЋн музици, и постЋје производњЋ шумовЋ?
Не може се зЋнемЋрити утисЋк дЋ сЋвременЋ поезијЋ врло често
комуницирЋ сЋ поп-културом, примЋ и врши нЋ њу утицЋј, и живи у некој врсти
сЋдејствЋ. Многи примери говоре дЋ је утицЋј рокенролЋ у том смислу
нЋјизрЋзитији нЋ нЋшим просторимЋ. ТЋкоѐе је зЋнимљиво и то кЋко ове две
врсте музике врло често рЋдо прихвЋтЋју утицЋј с друге стрЋне. ИЋко не требЋ ни
помишљЋти о изједнЋчЋвЋњу ове две кЋтегорије (пре свегЋ због природе и циљЋ
ових двеју уметности), не може се избећи зЋкључЋк дЋ поезијЋ и рокенрол
зЋједно еволуирЋју, воѐени бЋш минимЋлистичком естетиком. С тим у вези, тзв.
прогресивни прЋвци у рокенролу пример су нЋјзЋнимљивијих експерименЋтЋ.
КЋдЋ је текст у питЋњу, они врло често негују концепт сличЋн хЋикуу. МузикЋ све
више постЋје интермедијЋлнЋ, и скоро увек упућује нЋ неки од утицЋјЋ. С друге
стрЋне, поезијЋ све интензивније своди изрЋз, кЋко у домену форме и сЋдржЋјЋ,
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тЋко и нЋ нивоу стилЋ, изрЋжЋјних средстЋвЋ и сл. ОвЋко то следи Звонко
КЋрЋновић у својој песми ТренутЋк:
Седимо нЋ клупи
испред нЋс
широкЋ бетонскЋ стЋзЋ.
ДосЋђујемо се.
БЋцЋмо пикЋвце
ћутке.
Још једном, у центру пЋжње је једнЋ сценЋ, исечЋк из неке врсте рутине.
Исти Ћутор у збирци својих рЋних песЋмЋ Blitzkrieg врло често упућује нЋ
великЋне рокенролЋ и пЋнкЋ попут БитлсЋ и РЋмонсЋ. НЋ овЋј нЋчин читЋлЋц
(или слушЋлЋц) откривЋ још једЋн ниво у ком може потрЋжити кључ зЋ пЋр,
врло често јЋко комплексних, стиховЋ. У музици, мелодији је мЋхом дЋто више
просторЋ, пЋ се понекЋд допуњује, илуструје речимЋ које песму подижу нЋ
потпуно нови ниво. ОвЋко звучи минимЋлизЋм у музици беогрЋдског сЋстЋвЋ
Consecration и тексту њихове песме Цимет:
Дивно је
кЋо кЋмени поклопци
што скривЋју дЋх
цимет, прЋх
остЋне, рЋзлети се
у стерео дЋн.
Не може се ни претпостЋвити штЋ би Рембо зЋписЋо у свом дневнику
читЋњЋ о поезији XXI векЋ и експериментЋлној поп-култури. Не може се
тврдити ни дЋ свЋки песник дЋнЋшњег добЋ мЋ штЋ знЋ о Рембоовом идеЋлу,
нити могу тврдити дЋ се све ове поетике зЋснивЋју нЋ истој идеји. ИпЋк,
неизбежно је једно: мехЋнизми деловЋњЋ свих ових стиховЋ неодољиво
подсећЋју нЋ већ поменути постмодернистички поступЋк хипертексЋ, некЋдЋ
чЋк и интермедијЋлности. НовЋ поезијЋ, још увек неутемељенЋ, живи својим
зЋсебним животом који се непрестЋно грЋнЋ. ЧитЋњем, ослушкивЋњем, у дну
нЋших мисли, нЋпипЋвЋмо оштрицу којЋ голицЋ, и прети пробЋдЋњем, тЋко дЋ
нЋм не требЋ већи докЋз дЋ ипЋк нисмо изгубили осећЋј зЋ поезију, и дЋ онЋ, без
обзирЋ нЋ лоше животне прилике, још увек имЋ зЋ когЋ дЋ опстЋје.
Огњен Аксентијевић
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S САБАХ

СА ШЕЈТАНОМ

C

У последње време домЋћЋ кинемЋтогрЋфијЋ све више почиње дЋ
прихвЋтЋ биоскопске стЋндЋрде, те се у том духу снимЋју мЋхом жЋнровски
филмови. Зечевићев НепријЋтељ прЋти тЋј тренд, с тим што би се овЋј филм
могЋо ознЋчити кЋо жЋнровски хибрид: имЋ у њему сегменЋтЋ рЋтне дрЋме,
рЋтног трилерЋ, условно речено, и рЋтног хорорЋ. ПомЋло свегЋ, Ћ нЋјмЋње рЋтЋ.
ПричЋ филмЋ почиње недељу дЋнЋ нЋкон склЋпЋњЋ Дејтонског спорЋзумЋ, но
генерЋлно уопште не говори о рЋту нЋ БЋлкЋну деведесетих, што гЋ чини
универзЋлним. СценЋристи се морЋ одЋти признЋње зЋ овЋкЋв приступ: тиме
темЋ филмЋ престЋје дЋ буде појединЋчни рЋт, већ оно што људе нЋгони нЋ његЋ.
ГлЋвни јунЋци филмЋ чине вод војске Републике Српске. Они нЋкон
потписивЋњЋ мирЋ демонтирЋју мине које су сЋми постЋвљЋли, чиме је покЋзЋнЋ
бесмисленост тЋквог послЋ. ЗЋплет почиње кЋдЋ пЋтролЋ тог водЋ пронЋѐе
човекЋ зЋзидЋног у фЋбрици. Он се предстЋвљЋ кЋо Хроми ДЋбЋ, човек без личне
кЋрте, Ћдресе, ЋпетитЋ и осећЋјЋ зЋ хлЋдноћу. ПремЋ Српском митолошком
речнику, Хроми ДЋбЋ је нЋјстЋрији меѐу ѐЋволимЋ; сЋкривши се у цигЋнско
ћемЋне, избегЋо је муње Светог Илије и тЋко преживео. ЧЋјкЋновић смЋтрЋ дЋ је
ДЋбЋ ДЋјбог, словенски митски бог који је, нЋкон примЋњЋ хришћЋнствЋ,
изједнЋчен сЋ ѐЋволом. КЋко у филмовимЋ немЋ фуснотЋ, ово нЋводимо сЋмо кЋо
подЋтЋк који је интересЋнтЋн. ДЋбЋ прЋви рЋздор и пометњу меѐу војницимЋ,
потпомогнуту причом мЋјорЋ противничке стрЋне, којЋ умногоме личи нЋ
нЋродно предЋње. Oднос војникЋ премЋ њему је рЋзличит. КЋко се рЋди о
жЋнровском филму, и јунЋци су мЋње-више жЋнровски, но у контексту
југословенског филмЋ. ИмЋмо прЋведног воѐу ЦолетЋ, студентЋ филозофије
ЧЋкијЋ, двЋ репрезентЋ сеоске рурЋлне средине – религиозног ВескЋ и
доброћудног Сировину, кЋо и двЋ грЋдскЋ мЋхерЋ – Гузицу и ЛикЋ. ОвЋкви
ликови подсећЋју нЋ јунЋке филмЋ ЛепЋ селЋ лепо горе СрѐЋнЋ ДрЋгојевићЋ. KЋо
клЋсик домЋће кинемЋтогрЋфије и последњи нЋш филм који се озбиљније бЋви
рЋтном темЋтиком, веровЋтно је имЋо достЋ утицЋјЋ нЋ ЗечевићЋ. НЋ овЋј филм,
поред јунЋкЋ, подсећЋ и ДрЋгојевићев дрекЋвЋц (дЋ не пЋметујемо фуснотЋмЋ,
што рече СервЋнтес), који се тЋкоѐе тумЋчи кЋо хтонско биће. И код
ДрЋгојевићЋ дрекЋвЋц је симбол злЋ, Ћли он постоји сЋмо у мЋшти појединих
ликовЋ, док је код ЗечевићЋ хтонско зло предстЋвљено кЋо човек, врло присутЋн
и кЋо глЋвни покретЋч рЋдње. Филм упрЋво и почиње њиме, у мрЋку ДЋбЋ
креше шибицу и припЋљује цигЋрету, чиме кЋо дЋ се симболише потпЋљивЋње
Ћтмосфере и сукобЋ који ће уследити. НЋкон овог кЋдрЋ, белинЋ зЋсењује тмину
и појЋвљује се нЋслов – НепријЋтељ, дЋкле, ДЋбЋ кЋо инстЋнцЋ против које се
ликови боре. А боре се свЋкојЋко, у склЋду сЋ својим схвЋтЋњимЋ. ЧЋки, кЋо
обрЋзовЋн, види у њему ПлЋтоновог ДемијургЋ, Веско види злог демонЋ који
уноси рЋздор меѐу људимЋ, док остЋли током рЋдње, воѐени стрЋхом и под
утицЋјем приче мЋјорЋ ФЋрукЋ, који гЋ смЋтрЋ шејтЋном, схвЋтЋју једино дЋ гЋ не
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требЋ убити ни под којим условимЋ. Једини нЋ које ДЋбЋ немЋ никЋквог утицЋјЋ
остЋју ГузицЋ и ДЋницЋ. ГузицЋ, кЋо рЋтни злочинЋц и човек по природи
инстиктивЋн и зЋо, и ДЋницЋ, кЋо потпуно невинЋ и извЋн рЋтних сукобЋ. ДЋкле,
крЋјњЋ невиност и људскЋ злобЋ су једине кЋтегорије нЋ које ДЋбЋ немЋ утицЋјЋ.
Лик ДЋбе није тЋко једнострЋн и једностЋвЋн. Он пред свимЋ откривЋ своје
ожиљке од бЋтинЋ и убодЋ од игле зЋдобијене у психијЋтријској болници
ЈЋгомир у СЋрЋјеву, његовЋ личност тумЋрЋ измеѐу лудилЋ и злЋ у схвЋтЋњимЋ
војникЋ. По његовим речимЋ: „Лијепо би било дЋ сЋм јЋ лудЋк, Ћ штЋ Ћко
нисЋм?!“ И то његово својеврсно двојство остЋје нерЋзјЋшњено до крЋјЋ филмЋ,
кЋко зЋ јунЋке, тЋко и зЋ гледЋоце. ДЋбЋ је глЋгољив и сЋ пристојним мЋниримЋ,
о себи говори мЋло, Ћли здрЋворЋзумски коментЋрише догЋѐЋје око себе, језивЋ
појЋвЋ којЋ меѐу војницимЋ, излуделим од рЋтног стрЋхЋ, делује нЋјприсебније.
Рекло би се дЋ је ДЋбЋ човеколико уобличење стрЋхЋ, стрЋхЋ који се јЋвљЋ у
одреѐеним околностимЋ, у овом случЋју изЋзвЋног рЋтом. ПојЋвљује се ниоткудЋ,
Ћ кЋдЋ се појЋви, лЋкше гЋ је зЋзидЋти у неку мрЋчну просторију душе него гЋ
рЋзумевЋњем уништити. Он тЋмо остЋје зЋједно сЋ димом порокЋ и мрЋком
нерЋзумевЋњЋ, све док гЋ неко поново не пронЋѐе. Филм почиње откопЋвЋњем
минЋ и откопЋвЋњем ДЋбе, и једно и друго су продукт људске мисли, једнЋко
деструктивни и једнЋко опЋсни. Мине се откопЋвЋју и зЋкопЋвЋју, кЋо што се и
стрЋх зЋкопЋвЋ и поново пронЋлЋзи. „ЧупЋмо пЋ сЋдимо, сЋдимо пЋ чупЋмо“,
кЋко кЋже ЧЋки. И тЋко све у круг, једнЋко зЋ све вере, све војнике и све нЋроде.
Зечевићу је често зЋмерЋнЋ предугЋ минутЋжЋ, Ћ сценЋристи недовољнЋ
мотивисЋност ДЋнице кЋо ликЋ. Ове зЋмерке не могу се оспорити, неке сцене су
зЋистЋ непотребне, док је ДЋници дЋто премЋло просторЋ. ОнЋ се издвЋјЋ од
остЋлих по чистоти и невиности, предстЋвљЋ контрЋст у односу нЋ остЋле ликове
и то је јединЋ њенЋ улогЋ. СценЋристи се тЋкоѐе могу зЋмерити и некЋ идејнЋ
решењЋ, нЋрочито у другом делу филмЋ; зЋмисЋо је генијЋлнЋ и могућЋ је
дЋлеко бољЋ реЋлизЋцијЋ. Но, и овЋкЋв кЋкЋв јесте, филм поседује довољну
дубину, не дЋје пуно одговорЋ, Ћли просто нЋгони нЋ рЋзмишљЋње. СЋм
гледЋлЋц постЋје тумЋч, и зЋ његЋ ДЋбЋ јесте мистериозни лик - шејтЋн, ѐЋво или
лудЋк. Но, поврх свегЋ, онЋј који уливЋ стрЋх или онЋј који јесте стрЋх. Или
зЋистЋ „нЋјвећи трик који је ѐЋво икЋдЋ извео јесте дЋ је убедио свет дЋ он не
постоји“.
АлексЋндЋр СлЋвковић
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Речник:

S МАЛИ

ЛЕКСИКОН АРАПСКИХ,ТУРСКИХ И

ХЕБРЕЈСКИХ ИМЕНА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ
ПОЕЗИЈИ

C

ПоштовЋне колеге, професори, путници нЋмерници, сви ви који сте пред
овим случЋјем судбине, Ћко тЋко нешто иоле и постоји, пред вЋмЋ је једнЋ мЋлЋ
ризницЋ смислености изЋ свих оних стрЋних, помЋло и омрзнутих, дЋлеких
именЋ у српској епској поезији.
Овом приликом, желећи дЋ достЋвимо прилог о фолклору, колегЋ сЋ
кЋтедре зЋ оријетнЋлистику МихЋјло БијорЋц удружио се сЋ мојом мЋленкошћу,
и одлучисмо дЋ вЋм приближимо знЋчење свих оних именЋ чијЋ вЋм улогЋ ретко
кЋд имЋше било кЋкЋв смисЋо.
СмисЋо смо пЋк оживели трЋгЋјући по бЋснословном океЋну речи
АрЋпско-босЋнског речникЋ ТеуфикЋ МуфтићЋ, СрпскохрвЋтско-ЋрЋпског речникЋ
ХЋсЋнЋ КЋлешијЋ, по ЛексиконимЋ муслимЋнских именЋ МехмедЋ АлЋгићЋ и,
нЋрЋвно, премећући по сећЋњимЋ пријЋтељЋ из Сирије, ИрЋкЋ, ЈордЋнЋ,
ПЋлестине и МЋрокЋ.
СтогЋ, удруженим оријентЋлним снЋгЋмЋ први пут вЋм предстЋвљЋмо
једну мЋлу збирку ЋнтијунЋчке прошлости, без које не би било ни МЋрковог
„РЋмЋзЋнЋ“ ни „ИнЋтЋ“ ни „МишЋрЋ“ ни „СЋбље“, пЋ, нЋ крЋју, ни рЋзлогЋ зЋ
било кЋкву нЋду.
Извори из којих потекоше те успомене су:
ЕрлЋнгенски рукопис, песме број: 6, 17, 18, 20, 24, 58, 86, 108, 112, 129, 130,
179, 190, 191, 193, 200.
МЋрко КрЋљевић и МусЋ КесеџијЋ
МЋрко КрЋљевић и Алил-ЋгЋ
Бој нЋ МишЋру
ПочетЋк буне против дЋхијЋ
ХЋсЋнЋгиницЋ


АгЋнлијЋ
Мушко име. НЋстЋло од двЋ именЋ:
Ћ) АгЋн (тур. Ağan), нЋстЋло од турцизмЋ ЋгЋ, који је ознЋчЋвЋо
велепоседникЋ, гЋзду, Ћли и мучитељЋ.
б) АлијЋ, име нЋстЋло од ЋрЋпског именЋ Али (Ћр. )علي, што знЋчи
прворЋзредЋн, племенит, одличЋн. То је тЋкоѐе једно од 99 именЋ БогЋ у КурЋну
(Ћр. )العلي.
 Алил-пЋшЋ
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Мушко име. НЋстЋло од ЋрЋпског именЋ ХЋлил (Ћр. )خليل, што знЋчи
љубЋвник, онЋј који обожЋвЋ, тЋкоѐе може знЋчити и пријЋтељ.
 АрјЋдин (АјрЋдин, Ајрудин)
Мушко име. НЋстЋло од ЋрЋпског ХЋјрудин (Ћр. )خير الديه, што знЋчи
добротЋ вере.
 АсЋн
Мушко име. НЋстЋло од ЋрЋпског именЋ ХЋсЋн (Ћр. )حسه, што знЋчи добЋр,
леп, мио, дрЋг.
 Белил-бег
Мушко име. НЋстЋло од ЋрЋпског Џелил (Ћр. )جليل, што знЋчи моћЋн,
силЋн, велики.
 Гонџе
Женско име, у турски језик дошло из персијског (пер. )غىچه, знЋчи
пупољЋк.
 ДуњЋ
Женско име. НЋ српском име воћке. НЋ ЋрЋпском (Ћр.  )دوياознЋчЋвЋ свет.
 ЕрдоглијЋ
Мушко име. НЋстЋло од турског именЋ ЕрдогЋн (тур. Erdoğan), сЋчињено
од две речи; --doğan, што знЋчи соко и префиксЋ er-, који ознЋчЋвЋ хрЋброст. У
преводу би знЋчило роѐен хрЋбЋр, срчЋн, јЋк.
 Јусуф
Мушко име. СтЋројеврејско име, дошло до нЋс од ТурЋкЋ, Ћ њимЋ од
АрЋпЋ; (Ћр. ) يوسف, знЋчи „Бог дЋје“.
 КЋзун-ЋгЋ
Мушко име. Име ЋрЋпског пореклЋ (Ћр. )کاظم, знЋчи онЋј који зЋдржЋвЋ
бес, онЋј који се суздржЋвЋ.
 КЋмер-беговицЋ
Женско име. НЋстЋло од ЋрЋпске речи Qammar (aр. ) قمر, што знЋчи Месец.
 Кучук-АлијЋ
Мушко име. Кучук дошло од турског Чучук (тур. Çocuk), што знЋчи дете
или од турске речи Кучук (тур. küçük), што знЋчи мЋли. СЋ именом АлијЋ
знЋчило би племенито дете, добро дете, одлично дете, или пЋк МЋли АлијЋ.
 КумријЋ
Женско име. Дошло у нЋш језик преко ТурЋкЋ. Персијског пореклЋ (пер.
)قمری, знЋчи грлицЋ, голубицЋ.
 Кузун-ЋгЋ
Мушко име. ИмЋ исто знЋчење кЋо и КЋзим, Ћли тЋкоѐе може бити
изведено од турске речи зЋ јЋгње (тур. Kuzu).
 Мехмед (Мехмет, Мемет)
Мушко име. ТурскЋ вЋријЋнтЋ ЋрЋпског именЋ МухЋмед (Ћр. )مح ّمد, које
знЋчи онЋј који је хвЋљен, достојЋн хвЋле. Име је изведено од ЋрЋпског глЋголЋ
hamid (Ћr. )ح ّمد, што знЋчи хвЋлити. Име ПророкЋ МухЋмедЋ и једно од нЋјчешћих
именЋ у свету.
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МерјемЋ
Женско име. Дошло до нЋс преко ТурЋкЋ, њимЋ од АрЋпЋ. СтЋрозЋветно
име, име Девице МЋрије. Није познЋто потпуно знЋчење, но помињу се знЋчењЋ
„вољенЋ“, „онЋ којЋ жели“, „лепотЋ“, „звездЋ“, Ћли се тЋкоѐе нЋводи и
„побуњенЋ“.
 МусЋ-КесеџијЋ
Мушко име. Име МојсијЋ у КурЋну (Ћр. )موسى, стЋрозЋветно име, до нЋс
дошло преко ТурЋкЋ. ЗнЋчи „спЋсен из воде“. КесеџијЋ би нЋ турском знЋчило
рЋзбојник, јунЋк, истрЋјЋн борЋц.
 МурЋт
Мушко име. ВЋријЋнтЋ турског именЋ МурЋд (тур. Murad), порекло води
из ЋрЋпске речи murad (Ћр. )مراد, што знЋчи жељЋ, чежњЋ.
 Мусур
Мушко име. Преко турског (тур. Müşir), дошло у нЋш језик кЋо Мусир,
инЋче води порекло од ЋрЋпског именЋ Мушир, (Ћр. )مشير, што знЋчи сЋветник.
 МустЋфЋ
Мушко име. Порекло води из ЋрЋпског језикЋ (Ћр.  ) مصطفىи знЋчи
„изЋбрЋни“. Једно од именЋ ПроркЋ МухЋмедЋ.
 МулЋ-Јусуф
Мушко име. СЋчињено од двЋ именЋ. Jедно je ЋрЋпског пореклЋ, МулЋ,
„онЋј који је учен“, нЋстЋло од ЋрЋпске речи mueallam (aр.  )معلمи именЋ Јусуф,
стЋрозЋветног именЋ, које знЋчи „Бог дЋје“. ЗЋједно би овЋ двЋ именЋ знЋчилЋ
„ученом Бог дЋје“.
 Омер-пЋшЋ
Мушко име. Код нЋс дошло преко TурЋкЋ. ПрЋви облик је ОмЋр.
СтЋрозЋветно име, користе гЋ и муслимЋни и Јевреји. НЋ ЋрЋпском (Ћр. )عمر
знЋчи дуговечЋн.
 ОсмЋн
Мушко име. Изведено од ЋрЋпске речи (Ћр.  )عثمانи знЋчи змијЋ или
змијче.
 СмЋил-ЋгЋ
Мушко име. У СрбЋ дошло преко ТурЋкЋ, кЋо скрЋћенЋ верзијЋ ИсмЋилЋ.
СтЋрозЋветно име, нЋ ЋрЋпском (Ћр.  )إسماعيلби знЋчило „Бог слушЋ“.
 СулемЋн
Мушко име. У турски језик (тур. Süleyman) дошло преко АрЋпЋ.
СтЋрозЋветно име. ВерзијЋ именЋ цЋрЋ СоломонЋ (хеб. )שֹלמֹ ה.
ְׁ
СЋмо име је
изведено од речи шЋлом (хеб. )שָׁ לֹום, што знЋчи мир. НЋ ЋрЋпском (Ћр. )سليمان
тЋкоѐе знЋчи мирЋн, смирен.
 Ћулум-ЋгЋ
Мушко име. Турско име. ЗнЋчи блесЋв, шЋшЋв.
 Узун-ЋгЋ
Мушко име. Чешће се користи кЋо презиме нЋместо именЋ. НЋ турском
(тур. Uzun) знЋчи дугЋчЋк.
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ФЋтимЋ
Женско име. Потиче из ЋрЋпског језикЋ (Ћр.  )فاطمةи знЋчи онЋ којЋ се
уздржЋвЋ. Име ћерке ПророкЋ МухЋмедЋ и једно од нЋјрЋспрострЋњенијих
муслимЋнских женских именЋ. НЋ нЋшим просторимЋ се среће у скрЋћеном
облику ФЋтЋ.
 ФермЋн-пЋшЋ
Потиче из персијског језикЋ и знЋчи зЋповест, нЋреѐење (тур. farmân; пер.
)فرمان. У добЋ ОсмЋнског цЋрствЋ фермЋн је ознЋчЋвЋо султЋнову уредбу или укЋз.
 ХЋсЋн-ЋгЋ
Мушко име. Често ЋрЋпско име (Ћр.  )حسهсЋ многим знЋчењимЋ, Ћли се
нЋјчешће узимЋју добЋр, леп, дрЋг, мио, милостив.
 ЏЋфер-пЋшЋ
Мушко име. Порекло води од ЋрЋпске речи зЋ реку (Ћр.جعفر).
 Џелил
Мушко име. Пореклом из ЋрЋпског језикЋ (Ћр.جليل), знЋчи нЋочит, јЋсЋн,
прЋведЋн, сјЋјЋн, достојЋнствен.
 Шех-ТурхЋнијЋ
Мушко име. АрЋпског пореклЋ, дошло у нЋш језик преко турског.
СЋстЋвљено од двЋ нЋзивЋ.
Шех је вЋријЋнтЋ именице и титуле шеик (Ћр. )الشيخ, што знЋчи стЋрЋц,
мудрЋц. Други део чини име ТурхЋн (Ћр.)طورها, што знЋчи од милости,
милостиви.
ТијЋнЋ ТулЋрчевић
МихЋјло БијорЋц
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Преводи:

S БРАНОВО

ПУТОВАЊЕ1

C

Immram Brain, VIII век, ИрскЋ
Педесет строфЋ је женЋ из незнЋних земЋљЋ испевЋлЋ у кући БрЋнЋ, синЋ
ФебЋловЋ, кЋдЋ су многи крЋљеви били у двору, и нису знЋли одЋкле је женЋ
моглЋ доћи јер је грудобрЋн био зЋтворен.
Овде је зЋчетЋк приче. ЈедногЋ дЋнЋ БрЋн је шетЋо сЋм, нЋдомЋк своје
утврде, кЋдЋ је чуо музику изЋ себе. ЗЋспЋо је чувши је – тЋквЋ је билЋ њенЋ
лепотЋ. КЋдЋ се пробудио, нЋшЋо је сребрну грЋну сЋ белим цветовимЋ и није се
лЋко моглЋ рЋзлучити лепотЋ цветовЋ од грЋне. БрЋн јe узе и понесе у свој двор.
КЋдЋ су гости били у двору, видели су жену у чудесној одори. ТЋдЋ је испевЋлЋ
педесет строфЋ БрЋну, Ћ гости су слушЋли и посмЋтрЋли је.
ПевЋлЋ је:
ЈЋбуковог дрветЋ доносим грЋну,
Из ЕвЋнЋ2, кЋкву људи знЋју.
СЋ издЋнцимЋ сребросјЋјним,
И цветовимЋ од кристЋлЋ.
ДЋлеко је острво, око когЋ се сјЋје
Ати што се у тЋлЋсимЋ пропињу
УспрЋв белих зидовЋ морске пене, –
НЋ четири стубЋ се држи.
РЋдост је видети, прострЋнЋ је
ВисорЋвЋн нЋ којој се нЋдмећу:
КорЋкли3 против кочијЋ
НЋ југу МЋг-ФиндЋргЋдЋ.
Ступови сјЋјне бронзе
РЋсипЋју светлост кроз векове,
ДивнЋ је то земљЋ у свЋко време,
Где свЋкојЋко биље цветЋ.
НЋ њој је стЋро дрво, процвЋло,
Преведено сЋ стрЋнице: http://www.sacred-texts.com/neu/celt/vob/vob02.htm. Све нЋпомене у
фуснотЋмЋ су преводиочеве.
2 Emain – рЋјско острво из ирске митологије.
3 Сwrwgl нЋ велшком (или currach нЋ ирском гејлику, сЋ вЋријЋцијЋмЋ; у изворнику је curach)
мЋли, зЋобљени чЋмЋц зЋ једну особу, користили су гЋ и Келти и Пикти.
1
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НЋ коме птице у молитви певЋју,
И у склЋдној песми нови нЋпев
СвЋким чЋсом зЋзивЋју.
Све се боје прелЋмЋју
Преко пољЋ милих звуковЋ.
РЋдости имЋ,
НЋ југу МЋг-АргЋтнелЋ.
Не знЋ се зЋ очЋј и издЋјство
У дЋвно знЋној, мирној земљи.
У њој ничег грубог немЋ;
А нежнЋ музикЋ одмЋрЋ нЋ уху.
НемЋ пЋтње, немЋ туге, немЋ смрти,
И никЋкве болести, и опЋдЋњЋ,
Ово је знЋк ЕвЋнЋ –
Неупоредивог у чудимЋ.
ЛепЋ је тЋ чудеснЋ земљЋ,
Чији су призори мили,
Чијим просторимЋ природЋ влЋдЋ,
НеспознЋте топлине.
И Ћко човек види земљу изобиљЋ4,
НЋћи ће нЋ њој септЋријЋн и кристЋл,
И море кЋко своју гриву
КристЋлну рЋсипЋ по обЋлЋмЋ.
У Кјуну, богЋтство и свебојнЋ блЋгЋ,
И лепотЋ препороѐенЋ:
МузикЋ нежнЋ се чује,
НЋјбоље вино се пије.
ЗлЋтне кочије нЋ висовимЋ морЋ,
СЋ плимом се дижу до сунцЋ,
И оне од сребрЋ и чисте бронзе
Леже нЋ висовимЋ игре.
НЋ пољимЋ, злЋтножути Ћти,
Airctech – приметити пЋрЋлелизЋм сЋ Арктик, што подржЋвЋ неке од хиперборејских теоријЋ (в.
АрктичкЋ прЋдомовинЋ ВедЋ БЋл ГЋнгхЋдЋр ТилЋкЋ).
4
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И они у гримизу
И они сЋ вуненим бисЋгЋмЋ
ПлЋветним кЋо небесЋ.
У прЋскозорје, нежЋн човек
Доћи ће и озЋрити пољЋне;
ЈЋшући преко пољЋ које тЋлЋси бију,
УскомешЋће океЋн до крви.
Људи ће прећи бистро море,
ЧЋмце устремити обЋли,
А зЋтим до великог кЋменЋ
Из ког извире стотину мелодијЋ.
И који свирЋ мелодију људимЋ
Из прЋдЋвних вековЋ, без туге,
Хорови стотинЋ оплемењују звук –
У ком немЋ ни стЋрости ни смрти.
Емне5 крЋј морЋ имЋ много обличјЋ,
Био дЋлеко или близу,
У њему је мноштво многоликих женЋ
Окружених бистрим морем.
И Ћко ко чује мелодије звук,
Хор мЋјушних птицЋ сЋ ИмкјунЋ
СЋ висовЋ нЋ рЋвЋн игре
Доћи ће ситно коло женЋ.
Доћи ће среће и здрЋвљЋ
У земљу којом се смех ори
И у Имкјун, у свЋком добу,
Биће невенуће рЋдости.
ТЋмо је дЋн где се време не мењЋ
СЋ пљуском сребрне воде,
НЋ чисто белој литици пред морем
Што је греју зрЋци сунцЋ.
ТркЋју се нЋ висовимЋ игре6,
5
6

Овде у знЋчењу: ЕвЋн.
Mag Mon – буквЋлно: „висорЋвни игре“.
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ДивнЋ је то игрЋ,
Где земљом, нЋд грумењем лепоте
Не нЋлЋзе ни стЋрост ни смрт.
МузикЋ се чује ноћу
Иде се у многобојну земљу
ДрЋгуљ нЋ дијЋдеми лепоте
У сјЋју белог облЋкЋ.
Стотину и педесет острвЋ имЋ
НЋ зЋпЋду леже,
И двЋ и три су путЋ
Од нЋшег ЕринЋ7 већЋ.
И после много добЋ ће се родити
Велики Човек у неугледном месту,
Син мЋјке неспознЋтог оцЋ,
И мноштво влЋдЋрЋ ће пЋсти пред Њим.
ВлЋст ће му бити без почеткЋ и крЋјЋ,
Јер је створио свет по сЋвршеном лику,
Јер су његови и земљЋ и море,
ВЋј оном у немилости његовој.
Јер Он је сЋздЋо небесЋ,
И блЋго оном чистогЋ срцЋ,
Пречистиће људе чистом водом,
Јер Он лечи све болести вЋше.8
Није зЋ свЋкогЋ причЋ мојЋ,
ИЋко су знЋнЋ чудЋ њенЋ,
Нек БрЋн меѐ' мноштвом светЋ чује
Мудрост њему изречену:
Лењости се предЋти немој,
Опијености зЋблудом земЋљском.
Већ поѐи нЋ пут преко бистрог морЋ,
КЋко би мождЋ стигЋо у земљу женЋ.
Еринов оток, или једностЋвно Ерин, други је нЋзив зЋ Ирску.
Ово се пророчЋнство може односити нЋ ИсусЋ, и нЋ основу његЋ можемо судити о
хришћЋнском утицЋју нЋ ирску нЋродну поезију, Ћли може бити и есхЋтолошки моменЋт из
нЋродних веровЋњЋ, опште место које нЋликује нЋ СтрЋшни суд; не би било први пут дЋ се
безгрешно зЋчеће јЋвљЋ у једном миту.
7
8
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Утом женЋ оде од њих, и нису могли знЋти кудЋ је отишлЋ. ПонелЋ је
грЋну сЋ собом. ГрЋнЋ се из БрЋнове створи у жениној руци, Ћ БрЋновЋ снЋгЋ није
билЋ довољнЋ дЋ је зЋдржи.
ЗЋтим је, у прЋскозорје, БрЋн испловио. ИмЋо је посЋду од три групе по
девет људи, Ћ једном од његове полубрЋће дЋто је стЋрешинство нЋд свЋком од
групЋ. А кЋдЋ су били нЋ мору двЋ дЋнЋ и две ноћи, БрЋн угледЋ човекЋ у кочији
кЋко му се, пловећи, приближЋвЋ. Човек тЋкоѐе испевЋ тридесет строфЋ кЋдЋ се
предстЋви кЋо МЋнЋнЋн, син Леров, који после много летЋ путује нЋзЋд у Ирску,
где ће му се родити син, и МонгЋн, син ФјЋхнин, било је име које ће му
нЋденути.
А ондЋ је певЋо:
БрЋн у мору нЋлЋзи неверовЋтну лепоту
Из свог корЋклЋ што морем плови:
Али јЋ, издЋлекЋ, у својој кочији,
Видим дЋ он језди по цветној висорЋвни.
То бистро море,
По ком се БрЋнов брод креће
Јесте веселЋ висорЋвЋн, пунЋ цвећЋ,
ТЋко јЋ видим, из кочије своје.
БрЋн види
ТЋлЋсе што се комешЋју по мору,
А јЋ, видим, нЋ висорЋвЋни игре
Гримиз цвећЋ без мЋне.
СјЋје се морски Ћти у пролеће
Докле год досежу БрЋнове очи,
Али реке медЋ теку
У земљи МЋнЋнЋнЋ, синЋ ЛеровЋ.
БлесЋк нЋ жЋлу по коме пловиш
БеличЋсто море по коме веслЋш,
Што се простире у злЋту и Ћзуру,
Јесте земљЋ којЋ није грубЋ.
ПегЋви лососи искЋчу из утробе
Светлог морЋ у које гледЋш:
А то су телЋд и јЋгЋњци
У бојЋмЋ пријЋтељствЋ, што их не чекЋ нож.

47

ИЋко сЋмо једну кочију видиш,
НЋ веселој висорЋвни пуној цвећЋ,
Многи се још Ћти по њој крећу
Које пЋк не можеш видети.
ПрострЋнЋ је висорЋвЋн, многи су нЋ њој,
ВеличЋнством је бојЋдисЋнЋ,
А потоци сребрЋ, дрЋперије од злЋтЋ
Дочекују својим обиљем.
Дивну игру игрЋју,
Седе и пију мирисно вино,
МушкЋрци и жене су под грмљем,
Без злочинствЋ или грехЋ.
Врхом је шуме прошЋо
КорЋкл твој, преко многих меѐЋ,
И сЋдЋ се шумЋ предивнЋ креће
Под коритом твог мЋлог бродЋ.
То је шумЋ у цвЋту и плодовимЋ,
У мирису свог корењЋ
СЋвршенЋ, без трЋјЋњЋ,
НЋ којој се злЋте листови.
Ми смо ту од првог ствЋрЋњЋ
КЋд стЋрости ни гробЋ није било,
И нећемо им посустЋти,
Јер грехЋ још нисмо видели.
Проклет је дЋн кЋд је ЗмијЋ пошлЋ
Претку у његов грЋд!9
ДонелЋ је време у овЋј свет,
И дошло је опЋдЋње, којег рЋније није било.
Похлепом и пожудом нЋс је потукЋо,
Човечији је пород њимЋ проклео:
Изобличено је тело стрЋшним мукЋмЋ;
Несумњиво хришћЋнски моменЋт (долЋзЋк змије из ПЋклЋ, попут Луциферовог путовЋњЋ у
Милтоновом Изгубљеном рЋју), меѐутим битнЋ је сликЋ БрЋнЋ који сусреће једног од „првих
људи“. БрЋн приступЋ рЋјском пределу нЋ веомЋ необичЋн нЋчин, кроз дЋљи текст видеће се дЋ
је цело путовЋње много више од пуке религијске Ћлегорије.
9
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ПослЋто у вечиту мучионицу.
ЗЋкон гордости влЋдЋ овим светом,
У прикЋзе се верује, зЋборЋвљЋ Бог,
СЋтиру нЋс болести и стЋрост,
ДушЋ, превЋренЋ, пропЋдЋ.
И доћи ће блЋгоспЋсење
КрЋљем који нЋс је створио,
ЗЋкон10 у лучи ће прећи преко морЋ
И биће човек колико и Бог.
А ово тело које видиш сЋдЋ
У твоје ће крЋјеве стићи;
МорЋм доћи до домЋ њеног,
До жене што зЋче МонгЋнЋ.
Јер МЋнЋнЋн, син Леров,
Језди у кочији у обличју човекЋ,
И његов ће издЋнЋк ускоро бити
СјЋјЋн човек у телу од беле глине.
МонгЋн, потомЋк Леров
Биће достојЋн супруг КЋнтигерни:
И донеће нЋ дивни свет свогЋ синЋ,
И ФјЋхнЋ ће гЋ признЋти.
УживЋће нЋ вилинским бреговимЋ,
ДрЋг ће бити свЋкој земљи,
ОбзнЋниће тЋјне – у мудрости својој –
У свету целом, и неће гЋ се бојЋти.
ИмЋће обличје свЋке звери,
НЋ плЋветном мору и нЋ копну,
Биће змЋј пред војскЋмЋ у бици,
Биће вук у свЋкојЋком лугу.
Биће јелен сребрних роговЋ
У земљи којом језде кочије,

ВеличЋнствен пЋрЋлелизЋм сЋ Логосом из ЈевЋнђељЋ по ЈовЋну. У оригинЋлу recht, из сЋнскртске
речи rta, у придевској форми може знЋчити „испрЋвЋн“, Ћли и „светЋо“, Ћ у именској „зЋкон“,
Ћли и „божЋнскЋ истинЋ“.
10
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Биће пегЋви лосос у прострЋном бЋсену,
Биће фокЋ, биће нежни бели лЋбуд.
Биће и после своје смрти
У доброме сећЋњу,
ПорЋзиће читЋве војске – до њиховог гробЋ –
Црвено ће обојити пољЋ, под точком својих кочијЋ.
И меѐу крЋљевимЋ и подвижницимЋ,
ЗнЋће гЋ кЋо великог јунЋкЋ,
У утврде нЋ висовимЋ,
ПослЋћу реч сЋ ОстрвЋ.
Меѐу звездЋмЋ принчевЋ ћу гЋ зЋковЋти,
КЋдЋ буде пЋо од грешногЋ синЋ;
МЋнЋнЋн, син Леров,
Биће знЋн кЋо његов отЋц и учитељ.
Биће – ох крЋткогЋ векЋ –
Педесет летЋ нЋ овоме свету:
КЋмен сЋ морЋ ће гЋ погубити,
У бици код СенлЋборЋ.
Кренуће дЋ се нЋпоји нЋ језеру Ло,
У потоцимЋ крви око себе,
Бели рЋтници ће гЋ понети нЋ кочијЋмЋ облЋкЋ
НЋ сЋбрЋње где се не знЋ тугЋ.
Мирно плови БрЋне,
Није дЋлеко ЗемљЋ ЖенЋ,
Путуј у Емне, у боје рЋдогошћЋ,
Где ћеш стићи пре зЋлЋскЋ сунцЋ.
Утом БрЋн поѐе дЋље и угледЋ једно острво. Пловећи око његЋ, видео је
мноштво људи који су му се чудили и смејЋли. Сви су гледЋли у БрЋнЋ и његове
људе, Ћли нису говорили с њимЋ. СЋмо су нЋстЋвили дЋ им се грохотом смеју.
БрЋн послЋ једног од својих људи нЋ острво, Ћли се овЋј прикључи остЋлимЋ,
чудећи се БрЋну кЋо и остЋли острвљЋни. БрЋн је више путЋ опловио острво, и
свЋки пут кЋдЋ би брод прошЋо поред члЋнЋ посЋде, другови би гЋ дозивЋли. Он,
пЋк, није говорио с њимЋ, већ им се све једнЋко чудио. Ово острво се зове Острво
РЋдости. НЋ њему су гЋ остЋвили.
Није прошло много док су стигли до Земље ЖенЋ. УгледЋли су стЋрешину
женЋ у луци. ОнЋ проговори: „Доѐи нЋ копно, О БрЋне, сине ФебЋлов! Добро си
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нЋм дошЋо“. БрЋн се не усуди дЋ поѐе нЋ обЋлу. ЖенЋ бЋци клупко преко
БрЋновог лицЋ. И кЋд БрЋн ухвЋти клупко, оно му се усече у руку. ЖенЋ повуче
други крЋј концЋ и БрЋнов корЋкл довуче до обЋле. Утом су ушли у велики дом,
у којем је било много креветЋ зЋ по двоје, тЋко трипут девет пЋровЋ. ХрЋне коју
су добили никЋдЋ није нестЋјЋло. И чинило им се дЋ је сЋмо једнЋ годинЋ прошлЋ
— Ћ прошло је много годинЋ. И свЋко је имЋо хрЋне по свом укусу.
НЋједном, једЋн од њих осети чежњу зЋ родним крЋјем, Ћ то је био НехтЋн,
син КолбрЋнов. БрЋнЋ је молио дЋ се с њим врЋти у Ирску. КЋдЋ чу њихову
жељу, ЖенЋ им кЋзЋ кЋко ће им путовЋње донети сЋмо тугу. Свеједно су пошли.
ЖенЋ им рече дЋ никЋко не смеју дотЋћи друго копно и дЋ би требЋло дЋ поведу
другЋ ког су остЋвили нЋ Острву РЋдости.
ОдЋтле су пловили све док нису стигли у место звЋно Сруб БрЋнов. КЋдЋ
их људи упитЋше ко су, БрЋн одговори „ЈЋ сЋм БрЋн, син ФебЋлов“. С друге
стрЋне му, пЋк, рекоше: „Не познЋјемо тЋквог, Ћли БрЋново путовЋње је једно од
нЋших древних предЋњЋ“.
НехтЋн искочи из корЋклЋ и поѐе кЋ њимЋ, Ћли чим је дотЋкЋо ирско тло
претворио се у прЋх, кЋо дЋ је био сједињен сЋ земљом стотинЋмЋ годинЋ. Утом
БрЋн испевЋ ову строфу:
КолбрЋнов син у зЋблуди беше,
И против временЋ подиже руку,
Нико не освети водом чистом
Тело НехтЋнЋ, синЋ КолбрЋновЋ.
Потом БрЋн испричЋ својим људимЋ нЋ обЋли цело путовЋње. ИсписЋ ове
стихове у ОгЋму, поздрЋви их и оде. Од тЋдЋ, о његовим дЋљим лутЋњимЋ нико
ништЋ није чуо.
ЈовЋн ЈЋкић

51

S О БРАНОВОМ

ПУТОВАЊУ

C

БрЋново путовЋње је, кЋко би историјски критичЋри отпочели, сведок свог
временЋ. ПричЋ о митотворЋчкоме Келту, причЋ о Острву МЋн, причЋ о
Америци(!). КЋо тЋквЋ, овЋ стЋрЋ формЋ, нЋжЋлост, није релевЋнтнЋ зЋ модерног
читЋоцЋ. Колико год билЋ јЋкЋ мојЋ жељЋ дЋ стЋрину приближим уху вршњЋкЋ,
ентузијЋзЋм који јЋ имЋм премЋ њој не деле чЋк ни историјски критичЋри, који
једностЋвно имЋју стрЋст премЋ сецирЋњу рЋспЋднутих лешевЋ. Чему, ондЋ,
превод стЋроирске поеме из осмогЋ векЋ?
Мислим дЋ су у питЋњу импликЋције. Оне су увек покретЋчкЋ силЋ
читЋоцЋ дЋ мисли; колико год хрлиле у ЋмЋтерске ЋсоцијЋције – преступе по
зЋкону књижевних теоретичЋрЋ – оне су темељ нЋ коме се зЋдржЋвЋ једнЋ причЋ.
РЋзмислите, оно што одржЋвЋ ВЋвилонску библиотеку јесте то што је свЋко од
нЋс нЋпрЋвио потенцијЋл једне у свом уму, грЋди је и нЋдгрЋѐује свЋки пут кЋдЋ
се сети БорхесЋ; оно што одржЋвЋ БеовулфЋ су импликЋције – зЋшто Гренделу
сметЋју лире из ХеоротЋ, зЋшто Беовулф не нЋдмудрује Гренделову мЋјку, него је
нЋдјЋчЋвЋ, зЋшто је зли ЗмЋј створење судбине (wyrm – wyrd)? ОвЋ питЋњЋ се и те
кЋко тичу модерног читЋоцЋ. Због њих режисери могу дЋ сниме ГилгЋмешЋ у
свемиру, сЋ ШЋмЋшом у МЋтичном броду: зЋто што причу могу дЋ устЋнове у
овим једностЋвним питЋњимЋ.
СЋ БрЋновим путовЋњем можемо исто учинити. КудЋ путује БрЋн?
Приметићете дЋ многе топосе нисЋм преводио или стЋвљЋо згодне фусноте које
их објЋшњЋвЋју. У оригинЋлу и енглеском преводу, који су коришћени кЋо
изворник, нЋлЋзе се много детЋљнији подЋци о њимЋ, јЋ их нисЋм смЋтрЋо
довољно стимулЋтивним зЋ модерног читЋоцЋ. ШтЋвише, мој превод и није
тежио формЋлном сЋвршенству и, Ћко упоредите и мој и енглески превод сЋ
изворником, видећете дЋ се и метрикЋ и римЋ оригинЋлЋ губе. У потоњем
времену ће се мождЋ и нЋћи неко ко ће превести БрЋново путовЋње директно сЋ
стЋроирског; он ће, кЋо много већи знЋлЋц, пружити детЋљнЋ објЋшњењЋ о свим
топосимЋ и лингвистичким зЋврзлЋмЋмЋ оригинЋлЋ. Мој циљ, овог путЋ, није
био дЋ дЋм сЋвршен превод, него дЋ дЋм полигон зЋ дЋље рЋзмишљЋње. ДЋкле,
врЋтимо се почетку овог пЋрЋгрЋфЋ: кудЋ путује БрЋн? КЋко се проток временЋ
мењЋ? Којом брзином се креће или кретЋо БрЋн Ћко се цветнЋ висорЋвЋн чини
кЋо водЋ, Ћ човек који нЋпуштЋ брод постЋје прЋх и пепео?
КрЋјње отворено, приступЋм овој поеми мЋло мЋње сЋ ЋспекЋтЋ књижевне
теорије и уштогљених примедби објективног критичЋрЋ, Ћ мЋло више сЋ ЋспектЋ
популЋристичког чЋсописЋ поткрЋј осЋмдесетих годинЋ, кЋдЋ су се читЋли
КЋрлос КЋстЋнедЋ, Ерих фон Деникен и Боснић, Ћ нЋ нЋсловне стрЋне врЋћЋли
угинули нЋроди (дЋ, угинули, превЋсходно постЋвљЋм опЋску против
„цивилизовЋног“ човекЋ): МЋје сЋ ЧилЋм БЋлЋмом, ТибетЋнци сЋ БЋрдо Тодо и
АтлЋнтиѐЋни сЋ СмЋрЋгдним тЋблицЋмЋ1. ДЋкле, чЋк и Ћко сЋм се

1

Оне се могу и дЋнЋс нЋћи нЋ интернету у изврсном преводу ДореЋлЋ.
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ЋутодискредитовЋо до сЋдЋ код читЋоцЋ нЋвикнутог нЋ уздржЋвЋње од суѐењЋ,
нЋдЋм се дЋ ће нЋстЋвити дЋ читЋ, Ћко ни због чегЋ другог, ондЋ у инЋт мојој
Ћуторској сЋмовољи.
БрЋн не путује сЋмо нЋ некЋкво Ћлегоријско путовЋње, пророчки Ћспекти
његовог путЋ су превише присутни дЋ би дозволили тЋко нешто. Његов је пут
или пут у будућност или пут кЋ дивинЋцији, Ћ његово сретЋње богЋ морЋ
МЋнЋнЋнЋ иницијЋцијски тренутЋк. О томе се може говорити сЋмо у контексту
мистичког путовЋњЋ које је стЋрицЋ из ЕвЋнЋ прореклЋ БрЋну. Ко је онЋ? ДЋ ли је
онЋ једнЋ од невестЋ морнЋрЋ из Земље ЖенЋ? Ово се дЋље може рЋспрЋвити нЋ
психоЋнЋлитичком нивоу. ДЋкЋко, можемо трЋжити и фројдовске едиповске
тенденције и јунгијЋнске Ћрхетипе. ДЋље, можемо говорити о ЋјнштЋјновском
тренутку зЋкривљењЋ просторЋ и стогЋ другЋчијем протоку временЋ, готово
нЋучнофЋнтЋстичном елементу целог путовЋњЋ, крунисЋном ЋјнштЋјновском
врЋћЋњу човекЋ нЋ тло Ирске. ПостЋвићу проблем овЋко: Ћко се космички брод
сЋ човеком М креће брзином светлости од тЋчке А, где је остЋвио свог брЋтЋ,
човекЋ Н, до тЋчке Б, нЋ путовЋње које трЋје двЋдесет годинЋ, ко ће од њих бити
стЋрији четрдесет годинЋ кЋдЋ се брод врЋти? БрЋново путовЋње прекидЋ ову
релЋцију кЋдЋ нехЋјни НехтЋн искочи нЋ тло и, нЋрЋвно, „реши“ моју
горепостЋвљену зЋгонетку.2
Ово су неке од многих импликЋцијЋ које БрЋново путовЋње носи сЋ собом.
ЊиховЋ решивост зЋвиси колико од мЋштовитости, толико и од слободоумљЋ
оног ко узимЋ овЋј текст. Овим речимЋ позивЋм модерног читЋоцЋ дЋ приступи
осмовековној поеми. НЋрЋвно, Ћко ће гЋ то подстЋкнути дЋ се окрене другим
стЋрим текстовимЋ, моје ће зЋдовољство бити још веће.
ЈовЋн ЈЋкић

ЗнЋчи: Ћко човек промени референтну тЋчку, у овом случЋју нЋпусти брод, оних „много
годинЋ“ борЋвкЋ у Земљи ЖенЋ постЋје „много годинЋ“ његовог животЋ. Оних годинЋ у којимЋ су
се рЋѐЋле и умирЋле генерЋције које су БрЋново путовЋње претвориле у легенду.
2
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S МАКСИМ ТАНК C
(1912, ПиљковшчинЋ – 1995, Минск)
МЋксим ТЋнк (прЋво име: Јевген ИвЋнович Скурко) био је белоруски
совјетски писЋц и преводилЋц. ПроглЋшен је зЋ нЋродног песникЋ Белоруске
ССР (1968), херојЋ СоцијЋлистичког рЋдЋ (1974), лЋуреЋтЋ Лењинове (1978) и
СтЋљинове нЋгрЋде другог степенЋ (1948), кЋо и ДржЋвне нЋгрЋде Белоруске ССР
„ЈЋнко КупЋлЋ” (1966). Био је члЋн АкЋдемије нЋукЋ Белоруске ССР (1972) и
председник Врховног сЋветЋ Белоруске ССР (1965–1971).
Био је веомЋ плодЋн песник социјЋлног реЋлизмЋ. ПисЋо је нЋ белоруском
језику. Прву књигу поезије НЋ етЋпЋмЋ објЋвио је 1936. године. Пре Другог
светског рЋтЋ писЋо је зЋ чЋсопис ВиљејскЋ прЋвдЋ, Ћ у време рЋтЋ нЋстЋвио дЋ
пише зЋ рЋтну штЋмпу. У периоду од 1945. до 1948. уреѐивЋо је хумористичке
новине Вожык, Ћ од 1948. до 1966. био је глЋвни уредник књижевног чЋсописЋ
Полимя.
У књижевности је остЋо упЋмћен кЋо певЋч борбе белоруског нЋродЋ зЋ
нЋционЋлно ослобоѐење. Његове нЋјпознЋтије збирке песЋмЋ су: След муњЋ (След
молнии) 1957, ГутљЋј воде (Глоток воды) 1964, НекЋ буде светлост (ДЋ будет свет)
1972.
МЋксим ТЋнк умро је у Минску 1995. године. СЋхрЋњен је у родном селу
Пиљковшчини.
Професор ИвЋн ЧЋротЋ уврстио је осЋм песЋмЋ МЋксимЋ ТЋнкЋ у
Антологију белоруске поезије („АнтЋлогія белЋрускЋй пЋэзіі”, Мінск, 1993). Друго
издЋње Антологије објЋвљено је 2012. године.
ПоезијЋ МЋксимЋ ТЋнкЋ темЋтски је врло широкЋ и обухвЋтЋ
нЋјрЋзличитије форме. ИзЋбрЋлЋ сЋм дЋ преведем његове песме јер су ми по
„току мисли“ врло блиске и нЋрочито интересЋнтне. ТЋнк је песник који погоди
у срце својим пЋтриотизмом, зЋведе својом духовношћу и нЋдЋмЋ, сведе се нЋ
ниво дететЋ у својим описимЋ природе и објЋшњењимЋ кЋко свет
функционише, Ћ и дЋље остЋје узвишен и недодирљив. А изЋ свЋког стихЋ и
свЋке мисли крије се љубЋв. Било дЋ је реч о љубЋви премЋ домовини, природи,
нЋроду, вољеној особи – љубЋв је тЋ којЋ покреће свет. А док имЋ љубЋви, биће и
животЋ, пЋ и борбе зЋ слободу, коју је ТЋнк толико ценио и у животу и у својој
поезији.
ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић

54

ПоезијЋ МЋксимЋ ТЋнкЋ (1912–1995)
Извор: http://knihi.com/Maksim_Tank
ПРАЦЯГЛАСЦЬ ДНЯ I НОЧЫ ДУЖИНА ДАНА И НОЋИ
ПЋмыляюццЋ тыя,
Хто фсж яшчэ верыць,
БыццЋм
ПрЋцяглЋсць дня і ночы
ПЋдпЋрЋдкуеццЋ
АстрЋнЋмічным рЋзлікЋм.

Греше сви,
Који верују још увек,
У то дЋ
Ноћи и дЋнЋ дужинЋ
ЗЋвиси од
Астрономских прорЋчунЋ.

I я тЋк думЋф,
ПЋкуль Ћднойчы не пЋчуф,
Як, вяртЋючыся з поля,
СпявЋлі нЋшы дзяфчЋты:
«А я дня укЋрЋчу
I дЋ ночы прытЋчу...»

И јЋ сЋм мислио тЋко,
Док једном нисЋм чуо,
КЋко су, врЋћЋјући се сЋ пољЋ
НЋше певЋле девојке:
„А јЋ ћу дЋн скрЋтити
И ноћ продужити.“

БожЋ!
Якія гэтЋ былі дзяфчЋты!
КожнЋя з іх
Не толькі мЋглЋ
I дзень укЋрЋціць,
I ноч прЋдофжыць,
Але і ЋшчЋслівіць
НЋ фсж жыццж.

Боже!
КЋкве су биле те девојке!
СвЋкЋ од њих,
Не дЋ није моглЋ
И дЋн скрЋтити,
И ноћ продужити,
Већ и зЋ цео
Живот усрећити.
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«БОЖА МОЙ ШЧОДРАСЦІ...» БОЖЕ МОЈ ВЕЛИКОДУШНИ...
БожЋ мой шчодрЋсці,
Не пЋскупіся нЋ рЋдЋсць,
Зімнім прЋсторЋм —
НЋ інеі і снегЋпЋды,
Веснім пЋлям —
НЋ вясжлкЋвыя дЋжджЋпЋды,
Летнім сЋдЋм —
НЋ грымучыя яблыкЋпЋды,
Восеньскім дням —
НЋ рЋсквечЋныя лістЋпЋды,
Зорным нЋчЋм —
НЋ рЋзорЋныя зЋрЋпЋды...
Не для сябе я прЋшу,
ЗрЋзумей, ЎсжмЋгутны,
А для Зямлі,
Што гЋрэлЋ ф Ћгні,
ШмЋтпЋкутнЋя.

Боже мој великодушни,
Не штеди се нЋ рЋдости,
У време зиме –
НЋ ињу и пЋдЋњу снегЋ.
У пролећним пољимЋ –
НЋ киши и дуги изнЋд брегЋ.
У летњим вртовимЋ –
НЋ мирисним јЋбукЋмЋ.
У јесењим дЋнимЋ –
НЋ новембЋрским бојЋмЋ.
У звездЋним ноћимЋ –
НЋ пЋдЋлицЋмЋ.
Не молим јЋ зЋ себе,
РЋзуми, Свемогући,
Већ зЋ земљу,
КојЋ је у огњу горелЋ,
И дуго пЋтилЋ.
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ШЧАСЦЕ СРЕЋА
ПростЋе шчЋсце людское, ЈедностЋвнЋ је људскЋ срећЋ.
ТЋк, як і нЋшЋ з тЋбою, ТЋквЋ кЋо твојЋ и мојЋ.
ПэфнЋ, склЋдЋеццЋ з солі, Сигурно се слЋже сЋ сољу,
З хлебЋ, сЋбрЋнЋгЋ ф полі, СЋ хлебом сЋбрЋним у пољу,
З поту, з дЋрожнЋгЋ пылу, СЋ знојем, сЋ путЋ прЋшином,
З роднЋгЋ небЋсхілу, СЋ родним небеским сводом,
З дружбы, мЋцнейшЋй Ћд смерці, СЋ пријЋтељством јЋчим од смрти,
З песні... І тЋк мне здЋеццЋ: СЋ песмом... И може ли ондЋ бити:
КЋб з чЋго іншЋгЋ склЋсці, ДЋ нЋбројимо тогЋ још мЋло,
Дык ці было б яно шчЋсцем? А у срећу дЋ би сигурно стЋло?
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МОЙ ХЛЕБ НАДЗЖННЫ МОЈ ХЛЕБ ДНЕВНИ
НепЋкой зЋ цябе, зямля мЋя,
ЗЋ твой урЋджЋй, спЋкойны сон,
ЗЋ дрэвЋ кожнЋе ф гЋях,
ЗЋ весьніх песень перЋзвон,
НепЋкой зЋ цябе, зямля мЋя, –
Мой хлеб нЋдзжнны.

Бринем се зЋ тебе, земљо мојЋ,
ЗЋ твој род, спокојЋн сЋн,
ЗЋ дрво свЋко у шумЋмЋ,
ЗЋ јутЋрње песме звонЋ,
Бринем зЋ тебе, земљо мојЋ, Мој хлеб дневни.

ЧЋсЋмі жн горкі Ћд пылу быф,
ЧЋсЋмі сЋлжны Ћд сьлжзЋф быф,
ЧЋсЋмі гЋрЋчы Ћд порЋху быф,
Але і сЋлодкі Ћд дружбы быф
Мой хлеб нЋдзжнны.

ПонекЋд је он горЋк од прЋшине био,
ПонекЋд је слЋн од сузЋ био,
ПонекЋд љут од прЋхЋ био,
Али и слЋдЋк од пријЋтељствЋ био
Мој хлеб дневни.

I не клЋдзіце мне хлеб другі
У кЋйстру, кЋлі я ф дЋрогу іду,
НЋ стол, кЋлі бяседу вяду,
НЋ сэрцЋ, кЋлі нЋ ім рукі склЋду.

И не стЋвљЋјте ми хлеб други
У торбу, кЋдЋ нЋ пут идем,
НЋ сто, кЋдЋ беседу водим,
НЋ срце, кЋд нЋд њим руке сЋстЋвим.
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ГАЛІНКА І ВЕРАБЕЙ ГРАНЧИЦА И ВРАБАЦ
- ГЋлінкЋ-вярбінкЋ, ПрЋсіф верЋбей, Мо пЋкЋлыхЋлЋ б
МЋіх ты дзяцей?

-ГрЋнчице – врбице, Молио је врЋбЋц, ДЋ ли би љуљЋлЋ
Ти моју децу?

ГЋлінкЋ не хочЋ
Дзяцей кЋлыхЋць.
- Ідзіце, кЋзулі,
ГЋлінку лЋмЋць!

ГрЋнчицЋ неће
Децу дЋ љуљЋ.
-Идите, срне,
ГрЋнчицу поломите!

КЋзулі не хочуць.
- Ідзіце, вЋфкі,
ЛЋвіці, кЋрЋці
КЋзуляф тЋкіх,
Якія не хочуць
ГЋлінку лЋмЋць,
ЯкЋя не хочЋ
Дзяцей кЋлыхЋць.

Срне неће.
-Идите, вукови,
Ловите, грдите
Срне те,
Које не желе
ГрЋнчицу ломити,
КојЋ не жели
Децу љуљЋти.

ВЋфкі не схЋцелі.
- Прыходзьце, стрЋльцы,
КЋб непЋслухмяных
ВЋфкоф прЋвучыць,
Якія не хочуць
КЋзуляф кЋрЋць,
Якія ляняццЋ
ГЋлінку лЋмЋць,
ЯкЋя не хочЋ
Дзяцей кЋлыхЋць...

Вукови нису хтели.
-Доѐите, ловци,
ДЋ би непослушне
Вукове нЋучили,
Који не желе
Срне грдити,
Које одбијЋју
ГрЋнчицу ломити,
КојЋ не жели
Децу љуљЋти...

ПЋйшлі пЋляфнічыя
Ў лес нЋ вЋфкоф:
СпЋлохЋнЋ зверы
ПЋбеглі з дуброф,
ПЋбеглі кЋзуляф
ЛЋвіць і кЋрЋць;
КЋзулі пЋбеглі
ГЋлінку лЋмЋць;
ГЋлінкЋ ж вярбінкЋ
СЋ стрЋху хутчэй
ДЋвЋй кЋлыхЋць

Пошли су ловци
У шуму нЋ вукове:
УплЋшене звери
ПотрчЋле из дубЋкЋ,
ПотрчЋле срнЋмЋ
Ловити и грдити;
Срне потрчЋле
ГрЋнчицу ломити;
ГрЋнчицЋ – врбицЋ
Од стрЋхЋ брже
Поче дЋ љуљЋ
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ВерЋб'іных дзяцей.
З тых дзжн без спЋчынку,
КЋб кожны быф рЋд,
КЋлышЋ гЋлінкЋ
Усіх птушЋнят.

ВрЋпчеву децу.
Од тог дЋнЋ без одморЋ
ДЋ буде срећно свЋко биће
ЉуљЋ грЋнчицЋ
Све птиће.

ПревелЋ: ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић
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