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УДК 821.161.1.09-31 Достојевски Ф. М.  
Примљен: 18. јануара 2018. г. 

Прихваћен: 26. октобра 2018. г. 
 

Стефан Елезовић 

САГА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗОТОРУ 
(КУШЊА ЋУТАЊЕМ И ЉУБАВ ИЗ ДУЖНОСТИ ) 

 
 
Увод: 

 
Достојевски се сматра творцем психолошког романа. Само његово 

дјело, одлично укомпоновано, узмиче цјеловитом обухватању, дјели-
мично јер га прожима сукобљавање противрјечности, дијелом услијед 
потребе за пажљивом опсервацијом појединости сваке написане стра-
нице овог дјела. Тенденција овог есеја јесте освјетлити синтаксу унутар 
наизглед небитних реченица, као и у оквиру оних чија звучност прева-
зилази оквирност самог романа.  

„Данашње уметничко стварање се све више приближава мишље-
њу уметности какво одликује естетику и да стварајући, савремени умет-
ници заправо граде своје одговоре на питањима о уметности која бисмо, 
у ранијим временима, означавали поетикама а данас, услед терминоло-
шке конфузије «естетикама».“ Само дјело, према томе, не мора нужно 
означавати специфичност одређене естетике, али, дјело, као такво, кроз 
аутентичну форму исказа јесте нужно подложно свођењу под естетичку 
категоризацију.  

Б. Кроче, полазећи од одређених интуитивних и ирационалних 
претпоставки, сматра да су естетичке категорије псеудопојмови који су 
крајње индивидуални па тако и крајње произвољни и неодређени те не 
могу бити израз ничег реалног већ су само фиксација разних психоло-
шких нијанси и одраз наших осјећања. То је разлог што ниједна дефи-
ниција естетичких категорија не задовољава и зато, по ријечима Крочеа, 
„треба дати слободу говорницима и писцима да сваки пут изнова дефи-
нишу узвишено или комично, трагично или хумористично, према сво-
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јој жељи и како је прикладно с обзиром на циљ што га себи постављају“. 
Овај Крочеов исказ, у великој мјери, одговара намјери у овом раду, од-
носно интенцији да се кроз указивање на поједине моменте у роману 
„Браћа Карамазови“ омогући аутентично разумијевање детаља, одно-
сно проблематике којом се Достојевски у овом случају бави. Сам есеј не 
претендује артикулацији пишчеве намјере или ка дефинитивном обра-
злагању свега написаног што је у питању. Ријеч је о нечему потпуно су-
протном томе, о ревитализацији проблема форме, којом се Достојевски 
оглашава, питањима динамике и упућивања у његовом дјелу, те о ин-
тервенцијама које писац врши како би експлицирао контрастност у по-
лазиштима, односно тенденциозност самих својих ликова.  

 
Сага о „Великом Инквизитору“ 

 
Роман „Браћа Карамазови“, задње дјело Фјодора Михајловича До-

стојевског, према мишљењу већине релевантних критичара, представља 
круну његовог стваралаштва. Рађен по принципу теза-антитеза, „Браћа 
Карамазови“ доноси екстеризацију унутрашњих двојби, преноси виђе-
ње свијета на виђење човјека. М. М. Бахтин је доказивао да је роман До-
стојевског полифоничан – вишегласан. „Он говори о парности јунака 
Достојевског (Иван и ђаво, Иван и Смердјаков; Раскољников и Свидри-
гајлов) и овако формулише своју мисао: »Може се отворено рећи да од 
сваке противречности у једном човеку Достојевски настоји да направи 
два човека да би ту противречност драматизовао и проширио је екстен-
зивно«.“ То, заиста, и јесте случај. Вишегласје је унутрашња садржајност 
сваког описаног лика. Психолошка побуђеност описаних ликова не мо-
же бити ограничена, убуздана, та гласност, та есенцијална фриволност 
не само да превазилази граничност субјективности, него претендује да 
се одрази на поимање објективности другог. Субјективност жели бити 
објективизована, но то је само једна страна случаја. С друге стране, До-
стојевски, нас уводи у радњу на типично романтичарски начин, он кре-
ће споља, но не задржава се ту. Ти описи мјеста, ситуација, ипак, немају 
само дескриптивну улогу, већ су, у највећој мјери, прескриптивне схеме, 
уводи у лица, увођења у перспективе којим проблематизује неке „по-
знате“ појмове, у овом случају, кључан је појам гријеха. 

„Достојевски је органски и дубоко повезан са европским романти-
змом, али оном чему је романтичар прилазио изнутра, у категоријама 



 
Књижевни преглед 19 
 

 
 

8

своја »ја«, чиме је био опсједнут, Достојевски је прилазио споља, али та-
ко да тај објективни приступ ни за јоту није умањио духовну проблема-
тику романтизма, нити је претворио у психологију. Објективизујући 
мисао, идеју, доживљај, Достојевски никада не залази иза леђа, не напа-
да отпозади. Од прве до последње странице свог уметничког дела он се 
руководио начелом: за опредмећење и уобличавање туђе свести не ко-
ристи се ничим што би било недоступно самој тој свести, што би било 
ван њеног видокруга.“ Достојевски је с нарочитом пажњом обликовао 
своје карактере. Контекст лика, времена и моментуми у којима карактер 
бива задешен дају уобичајене одговоре на збивања, на ситуације које об-
ликују свијест лика. Човјек је код Достојевског реалан човјек, биће крви 
и меса, лице афеката и нужности, принудност усиљености. Сизиф се не 
може ријешити камена, а камен се вјечито строваљује. И тишина и бука 
код њега имају потребну тежину. Свето је приказано заједно са оним 
слабим дијеловима, грешност код њега може донијети ведрину. 

Не би било толико погрешно рећи да у роману посебну пажњу 
привлаче двије перспективе; једну заступа Иван Карамазов, другу монах 
Зосима. Обје перспективе се развијају у истој равни. Превирање потиче 
раније поменути појам, појам гријеха. Иако постоји мноштво оних који 
су се бавили овим дјелом, велики је број оних који, било свјесно, било 
несвјесно занемарију проблематику којом се на том мјесту бави Досто-
јевски. Што због непознавања Кјеркегоровог учења, што из других, нама 
незнаних, разлога, или, ако ћемо опрезније, корелација између ова два 
сјеверњака (Достојевског и Кјеркегора).  

У роману, старац Зосима каже слиједеће; На земљи нам није много 
познато, али нам је наместо тога даровано тајно скривено осећање наше жи-
ве везе са другим светом, са светом горњим и вишим, а и клице наших мисли 
и осећања нису овде него у другим световима. Ето зашто се суштина ствари 
не може спознати на земљи. Бог је узео семе из других светова и посејао га на 
овој земљи, и однеговао врт свој, и никло је све што је могло никнути, али оно 
што је израсло живо и живо је само осећањем свог додира с другим тајанстве-
ним светом; ако то осећање у теби слаби или нестаје, онда умире и оно што 
је израсло. Тада ћеш постати према животу равнодушан па ћеш га чак и омр-
знути. 

Питање је, дакле, којег се свијета одриче Иван Карамазов, односно 
који од њих двојице, Зосима или Иван, више придаје важности свијету. 
Живот према Ивану не би требао бити осуда, не би смио да буде патња. 
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Гријех је нешто лично, наша властитост, а дио, који Зосима, а преко ње-
га Аљоша пропагира је духовно заједништво, свеопшта припадност пр-
вотном Адамовом гријеху. У вези с тим, не би било на одмет, рефериса-
ти се на данског филозофа, Серена Кјеркегора, који се понекад доводи у 
везу са Фјодором Михајловичем. Из слиједећег, можемо рећи да је то 
недвојбено случај. За Кјеркегора гријех није морални појам, већ израз 
несагласности човјека са самим собом. Хришћанство је ову несагласност 
схватило као „грешни пад“, као кривицу самога човјека, а не као нешто 
природно. Према Кјеркегору, „Грех није стање. Његова идеја је да се ње-
гов појам стално превазилази. Као стање (De potentia) он не постоји, али 
de actu или in actu он бивствује и поново бивствује.“ Дакле, гријех је у чи-
ну, у дјеловању, народ то изражава пословично; „ко ради тај и гријеши“. 
Шта, међутим, ради Зосима, па и ученик му Аљоша? Није ли Зосима 
нијеми слушалац попут Бога, који само нуди божију утјеху? Неоспорно 
је да човјек има ту потребу, а Бог је увијек ту, универзални слушалац, 
свеприсутан, увијек вриједан повјерања. Шта се дешава када један агно-
стик, Иван Карамазов, говори вишем бићу; несумњиво да он тражи до-
каз његовог присуства. Неко ко жели да проникне у свијет, сигурно да 
жели знати има ли кога с друге стране исповједаонице. Он никога није 
чуо, одговарао је само на питања која је сам себи поставио, но он ради и 
нешто друго; одговара се од себе и пита о свијету. 

У свом дјелу Појам стрепње Серен Кјеркегор пише сљедеће; „Није-
дан човек који има нечисту савест не може издржати ћутање. Ако буде 
стављен у самицу, он ће отупети. Али ћутање присутног истражног су-
дије, са писарем спремним да води записник, јесте најоштроумније; нај-
продорније питање, најстрашнија тортура, али ипак допустива; међу-
тим, њена успешна примена је много тежа него што се мисли. Једина 
снага која може да присили затвореника да проговори јесте или јачи де-
мон (јер сваки ђаво влада у своје време) или добро које је у стању да ап-
солутно ћути; ако пак нека лукавост при немом испитивању доведе ово 
у забуну, тада ће сам иследник бити посрамљен, па ће се показати да се 
он у ствари сам плаши и да због тога мора да прекине ћутање. Потчи-
њене демоне и инфериорне људске природе ћутање безусловно побеђу-
је, јер први немају снаге да издрже; а други су у својој недужности на-
викнути да живе од данас до сутра и срце им је на језику.“ Човјек који 
сумња у вјечност сигурно да има сумњу и у то да ће имати времена да 
све што жели саопшти. Ипак, треба наговјестити о чему је ријеч, сигур-
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но да нико није чуо, или свједочио ћутњи исљедника, ради се о посли-
једњем суду, стрепњи од краја. Аљоша би можда да успостави „живу ве-
зу“, али Иван би да живи одвезан. 

Достојевски чини нешто гротескно у роману. Развој радње огољује 
потицај за саму радњу. Како истиче М. А. Антонович, „у страху да чита-
лац неће приметити и разумети ту мисао у алегорији романа, он поси-
па алегорију расправама које треба да непосредно упуте читаоца на тен-
денцију романа.“ У скоро свакој његовој реченици уочљива је тенденци-
озност. Уз ту тенденциозност, уз то назначивање, које бива конкретније 
уз прогресију саме радње, иде и једна потешкоћа, наиме, у питању је 
одјељивање перспектива. Чини се да могућност дистинкције нужно за-
виси од развоја радње, односно од развоја ликова који су дијелом исте, 
ако је то случај, можемо слободно рећи да је у својим дјелима Достојев-
ски имао тенденцију представити животни ток, онако дослиједно, и до-
словно какав он заиста и јесте (ток живота – свијест која се образује из 
њега). Он, донекле, оправдава декаденцију, дајући назнаке контекста по-
јединца који образује ту свијест, свијест декаденса. Та иста свијест одго-
вара на будуће или прошле одлуке, неупитана за властито узроковање. 
Код њега се карактер не оповргава аргументом него дјелом, дјело јесте 
најваљанији аргумент. Оправдање с друге стране доноси оне типичне 
црте; преношење одговорности, уобичајене сентименталности које личе 
на савјесност и маниризам губитника. 

Достојевски је биће народа, обичан човјек с надом у ријечи. Браћа 
Карамазови су требали имати наставак. У дјелу које је након њега остало, 
ми не можемо говорити о новој етици, али могли бисмо се запитати 
има ли основа за изградњу нове етике. „Нова етика претпоставља дог-
матику и с њом наследни грех, а на основу овога објашњава грех поје-
динца, стављајући у исто време идеалитет као задатак, али не у кретању 
одозго надоле, већ одоздо нагоре.“  О нечему сличном говори и Јуриј Ај-
хенвалд када говори о Достојевском; „Уколико је човек здрав, утолико 
мање учествује у духовном животу, само болестан, занесен, заслужује да 
се зове човеком. Човек код Достојевског превише осећа живот, он је рет-
ко у стању да га издржи, и стварност је за њега замршенија, сложенија и 
богатија него што се чини другима. Истина, може завладати питома ти-
шина и начинити од бунтовника побожног монаха Зосиму, или, као 
Аљоша Карамзов, одболовати и препатити своју револуционарну сти-
хију у лицу својих сродника.“ Несумњиво да је приступ Достојевског ве-
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ома садржајан, плодоносан. Како каже Јунг, „нема стабла које може на-
расти до раја уколико му коријен не сеже до пакла.“ 

Ликови његовог дјела се траже, ипак, понекад, постоје и изнимке, 
она лица која служе као узор, неријетко је то Христ, један од таквих је и 
Зосима који је узор младом Аљоши Карамазову. Динамични односи из-
међу лица, још су динамичнији захваљујући увиду у њихову нутарњост, 
тиме Достојевски као да калеми сваког од тих „изгубљених“, неко се 
омлади, а неко више не пролиста. Докторова професија је да реже, да 
сецира, а онај болесник, патник, ако жели оздрављење мора бити спре-
ман на ожиљке, на бол, и на стрепњу. „Непробуђени дух пројицира 
сопствену стварност, али та стварност је ништа, а ово ништа види неду-
жност стално изван себе саме. Стрепња је одредба непробуђеног духа и 
као таква спада у психологију. У будном стању постављена је разлика 
између мене сама и мога другог, за време спавања она је суспендована, у 
сневању она је наговештено ништа. Стварност духа се стално показује 
као лик који његова могућност мами, али се расплињује чим она посег-
не за њим и јесте ништа које може једино да изазива стрепњу.“ 

Насупрот религиозној филозофији монаха Зосиме постављен је 
куриозитет Ивана Карамазова. Прича „Велики инквизитор“ коју говори 
Иван, представља преломни моменат романа, а већина претходних 
описа служи као увод за Иванову сторију.  

Иван се налазио у засебној соби, одијељен, у коноби. „Та ја соба би-
ла прва од улице, кроз коју се улазило, с бифеом уз побочни зид. Кроз њу су не-
престано промицали конобари. Једини гост био је овдје један старчић, ислу-
жени војник, и пио је чај.“ 

Анализирајући само ову реченицу, може се наслутити комплек-
сност Фјодоровог ремек-дјела. Соба, прва од улице, представља први 
стадиј одјељивања, или пролаз који одјељује од овосвјетовног живота, 
рутине које представља улица. Та соба је „пролаз“ јер се кроз њу улази-
ло у ново пространство, а њоме су се провлачила питања која су излага-
ла сумњи постојање и једног и другог свијета. Бифе је ту, као сто са по-
нуђеном закуском, као излог са идејама чије пропитивање може подр-
жати утемељење за нову идеју, за свијет. Кроз ту собу су стално проми-
цали конобари, дакле, они што су служили. Можда најбитнији моменат 
у овом првом цитату јесте – „Једини гост“, што се односи на старца, 
ислуженог војника, иако је и Иван био ту. Тај старац је можда исти онај 
инквизитор с којим ћемо се упознати касније. Дакле, Ф. М. Достојевски 
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на врло вјешт начин, естетизацијом ентеријера и односа истог са екстер-
ним, омогућује читаоцу адекватно разумијевање наредних исказа.  

Аљоша, у намјери да сусретне брата Дмитрија, наилази на брата 
Ивана, те након формалности започињу разговор. У разговору се прво 
дотичу прошлости, неких сјећања на дјетињство. Тренутак у којем се 
браћа враћају у „садашњицу“ јесте онај у коме Иван Карамазов саоп-
штава Аљоши; „Ја хоћу да се с тобом упознам једанпут заувијек, а тебе 
да упознам са собом. То ће нам бити и опроштај. Мислим, да је најбоље, 
упознати се на растанку.“ Аљоша одговара намјери саговорника настоја-
њем да опише своје виђење њега (Ивана), и премости јаз (безличност) 
који ограђује контуре Иванових резона. Упознавање отпочиње; 

Иван Карамазов изриче своју намјеру да ужива у младости до своје 
тридесете године, а његова вјера је да ће та иста младост побиједити – 
сваку невољу и разочарење. Он је дубоко свјестан „карамазовске“ црте у 
себи коју карактерише „жеђ за животом“, живљење и наспрам логике, 
живљење покрај смрти. „Опит ћу се властитим својим ганућем. Ја љу-
бим љепљиве прољетне листиће, модро небо, ето, то ти је! Нема ту го-
вора о разуму, о логици, ту љубиш прву своју младу снагу.“ Европа је, за 
Ивана, само гробље, али драгоцјено, најскупље такво, јер ту сваки камен 
говори своју причу и брани своју истину. Он ће да га љуби као такво, 
као гробље, али ће знати и да је то што љуби само гробље, мртво и про-
шло. „Ко мисли на њих усред шума и разговора живих, ко чује мук мр-
твих? Ослушкује га сам Достојевски, и у срцу му звуче одјеци свих људ-
ских драма које за њега никад неће постати прошлост. Он лута по свим 
гробљима света и завирује у све мртвачнице.“ Европа тог доба убија 
младост.  

– „Завољети живот више него његов смисао !“; рече он Аљоши, от-
кривши оно присутно у жилама Карамазових. 

Иван за тематику разговора настоји избјећи актуелне тривијално-
сти, теме чије постојање у највећој мјери бива у немилости времена и 
настоји, као инструмент властитог саопштавања, покренути тематику 
која никако, или барем у мањој мјери, бива темпорално условљена. Они 
се слажу поводом тога, и ступају у сусрет себи расправом о Богу. „Мо-
рам ти нешто признати, – отпоче Иван, – Ја никад нисам могао разумје-
ти како је могуће љубити своје ближње, већ једино даљње. Једном при-
ликом читао сам негдје о Ивану Милостивом (једном свецу), да је он, кад 
му је дошао неки гладан и озебао пролазник и замолио га, да га огрије, 
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легао заједно с њим у кревет, загрлио га и стао му дисати у уста, која су 
била огнојена и заударала од неке страшне болести. Ја сам увјерен, да је 
то учинио у ерупцији, да је то била љубав из дужности, због епидемије, 
коју је навукао на себе. Да можеш завољети човјека, потребно је, да се он 
сакрије, а чим покажу лице пропадне љубав.“ Он на Аљошино помиња-
ње Христа, говори о Христовој љубави према људима као својеврсним 
чудом. Хтио би говорити о патњама човјечанства, али ће говорити само 
о дјечијим патњама. „Дјецу је могуће љубити чак и изблиза, чак и прља-
ву, и ружна лица... Друго: о одраслим нећу више да говорим већ и сто-
га, што се код њих, осим тога, што су одвратни и не заслужују љубави – 
ради и о освети; они су појели јабуку и спознали добро и зло и постали 
као богови«. И сада је и даље једу. Али дјеца нису ништа појела и нису 
досада ништа скривала... Не може невин патити за другога; још тако не-
вин.“ Остаје нејасно о каквој освети се, овдје, говори – јер, сходно таквој 
интерпретацији освећивања, дјеца би била подложна истом третману 
као што су, такође, и дио људског рода, дио огријешене заједнице. Овдје 
Достојевски користи овакву интерпретацију управо због тога што је с 
друге стране стола Аљоша, дубоко религиозан, приземан и човјек отво-
рен за само једно пространство. У случају кад би с друге стране био неко 
више сличан самом Ивану, тај исти би могао као антитезу овом исказу 
навести посредно освећивање, преко дјеце, и, можда, да један невин от-
купљује гријехе њих стотину грешних. „Понекад се говори о »звјерској« 
окрутности човјековој, али то је неправда и увреда за звијери, јер звијер не мо-
же никад бити тако окрутна као човјек, тако артистички, тако умјетнич-
ки окрутна.“ Јер звијер то чини из егзистенцијалне потребе, из навике и 
природне условљености, а човјек то чини из других разлога. Човјек ху-
манизује властиту окрутност, настоји је представити неопходном. Ивану 
је тешко нијемо испратити неправду. Жали се иако му на то одричу 
право. Патња даје смисао фрескама, симболику. Искупљење се заслужу-
је, а како онда невин да то заслужи. Ако је Бог створио човјека, створио 
га је с грешком, несавршеног, па је и Он погријешио. Гдје је ту његова 
одговорност. Ми испраштамо због грешке с којом нас је он створио. Ако 
се невин искупи, колико се њему остаје дужним? Можда је и сам Бог ди-
јете које се забавља, својим играчкама, људима.  

„Ако ђаво не постоји и ако га је дакле човјек створио, онда га је створио 
на своју слику прилику.“ Све (своје) зло човјечанство, сваки појединац, 
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пројектује у лик ђавола. Ако би човјек признао да је он поријекло зла 
био би ближе Богу него ђаволу. 

„Нисам ја зато патио, да својом личношћу, својим недјелима и 
патњама пођубрим нечију будућу хармонију. Ја хоћу да видим својим 
очима, како кошута лијеже покрај лава и како заклани устаје да се загр-
ли са својим убојицом. Хоћу да сам овдје када сви буду одједампут са-
знали, зашто је све тако било... О, Аљоша, ја не хулим на Бога! Ја разу-
мијем, како ће се морати потрести цијела васиона, када се све на небу и 
под земљом слије у једну славопојку и све, што је живо, и што је живје-
ло, ускликне: »Праведан си ти, господе, јер се открише путови твоји!« А 
када се мати загрли са крвником који је дао псима раскидати њена сина, 
и њих све троје објаве у сузама: »Праведан си ти, господе«, онда ће, да-
како, настати врхунац спознаје, и све ће се објаснити... Али ја не желим 
да онда тако ускликнем. Док је још вријеме, журим се, да заштитим себе, 
и зато се посве одричем највише хармоније. Не вриједи она сузица чак 
ни оног једног измученог дјетета, што се лупало шачицом у прса и мо-
лило у смрдљиву нужнику својим неискупљеним сузицама »маломе бо-
ги! А не вриједи зато, јер су те сузице остале неискупљене. Оне морају 
бити искупљене, јер иначе нема хармоније. Али чиме, чиме ћеш их иску-
пити....Ја, напослијетеку, нећу, да се мати грли с крвником, који је сво-
јим псима раскидао њена сина! Она му не смије опростити! Ако хоће, 
нека му опрости у своје име, нека опрости крвнику своје безграничне 
материнске патње, али патње свог раскиданог сина нема она право да 
опрости, не смије опростити крвнику, макар му их и само дијете опро-
стило!“ Иван неће ускликнути због мира уколико је тај мир непоштен. 
Он тражи правду која подразумијева реалну накнаду, само на тај начин 
ће дуг да се ослободи. За нашег живота је потребна правда за наш жи-
вот. Аљоша баш и не мари за овај живот, то је моменат који карамазов-
штина у Ивану искушава код најмлађег Карамазова. Он ће молити Го-
спода за милост те невине душице, а друге душе учити такођер да моле, 
то је план Аљошин. Он се неће претјерано жалити због тога (патње, бо-
ла и неправде), више ће томе тражити смисао. Брат му се можда пита; –
како наћи смисао свијета гријеха и патње ако му је и створитељ обесми-
шљен? Аљоша моли и одриче себи сваку могућност да утиче; неће ста-
ти пред крвника, нити служити за правду достојну човјека. 

Потом, Иван отпочиње своју причу о Великом инквизитору, а 
претходни дио послужиће само као експликација за позицију коју зау-



 
Сагледавања 

 

 
 

15

зима једна страна у овој причи (инквизитор). Радња приче одвија се у 
XVI вијеку у Севиљи, то је био период доминације цркве, и сталне ин-
квизицијске активности у виду прогонства. Христ одлучи да дође поно-
во на земљу,“ ово, дакако, није онај силазак, када ће се он, по обећању 
своме, јавити на свршетку времена, у свој слави небеској, и који ће бити 
изненадан, »као муња, која сја од истока до запада«. Не, он је зажелио да 
макар за тренутак посјети дјецу своју ондје, гдје су баш сад почеле да 
букте ломаче се херетицима. Он ће у неизмјерном милосрђу своме про-
ћи још једанпут кроз пук у оном истом човјечјем облику, у коме је прије 
петнаест вјекова пролазио кроз њега тридесет и три године...“ Зани-
мљиво, Иван жељу веже уз Христа; Христ је зажелио, иако за Бога жеља 
не значи што и за човјека. Неријетко је случај да управо испуњавање, од-
носно незадовољавање жеље утиче на задовољство, буде пресудно за 
срећу. Зато уз Бога можемо говорити о спокоју. Спокојност можемо ве-
зати уз човјека искључиво онда када тај човјек нема жеље. Достојевски 
преко Ивана ипак интервенише па каже да Христ долази у облику чо-
вјека. Човјека-Бога карактерише жеља, а воља је пак прикладнији тер-
мин који иде уз Бога-човјека. 

Он долази у Севљу на трг, и бива препознат од народа. Прилази 
му слијепац и он га излијечи, моле га да оживи дјевојчицу и он је ожи-
ви. Тада долази инквизитор. Народ, нијем и покоран, склања се пред 
њим (Инквизитором). „Није он у прекрасном свом кардиналском одијелу, у 
коме је блистао јуче пред народом, када је палио противнике римске вјере, не, 
сада је само у својој старој грубој, калуђерској мантији. Иза њега, у извје-
сном размаку, иду мрачни помоћници и слуге његове, »света стража«. 
Он је застао пред гомилом и мотри издалека. Он је све видио, он је ви-
дио, како су спустили лијес до његових ногу, како је ускрсла дјевојчица, 
и лице се његово смркло. Он мргоди своје сиједе густе обрве, поглед ње-
гов сијева злокобним пламеном. И пружа свој прст и заповиједа стра-
жи, да га ухвате. И гле, колика је моћ његова, колико је већ вичан, коли-
ко му је покоран и у страху послушан народ, да се гомила без оклијева-
ња размакла пред стражом, и ова, посред гробне тишине, која је настала 
нагло, полаже на њега руке и води га. Гомила је у трен ока, сва као један 
човјек, оборила пред старцем инквизитором главе до земље, и он шутке 
благосиља народ и иде даље. Стража доводи сужња у тијесну и мрачну 
пресвођену тамницу у старој згради Светог суда, и ондје га затворе. 
Пролази дан, настаје мрачна, врела и непомична севиљска ноћ. Зрак 
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мириши ловором и лимуном. Посред дубоког мрака, што унаоколо 
влада отварају се жељезна тамничка врата, и у тамницу улази полагано, са 
свијећњаком у руци, главом стари инквизитор. Он је сам, врата се одмах, 
за њим затварају. Он застаје на улазу и загледа се дуго, минуту или дви-
је, у његово лице. Напослијетку прилази лагано, ставља свијећњак на 
сто и говори му: – јеси ли ти? Ти?.. Он је у калуђерском одјелу одјелу јер ће 
он поднијети жртву, за вјеру ће убити бога. Христ само ћути, али инквизи-
тор говори, јер након деведесет година тишине одлучује да говори. Пи-
тање је; ко је од њих судија? Инквизитор је сам, и улази у ћелију. Он као 
осуђени Прометеј, али без бакље, са свијећом. 

Кардинал је скрушен пред спаситељем, он је чувар реда, а ред је на 
снази већ 15. вијекова. Иван, приповједајући, наглашава моћ којом се 
влада над народом. Ни враћање из мртвих не може надмашити слање у 
огањ, у смрт. Један инквизиторов поглед и над народом влада мук. Још 
тај инквизитор благосиља народ а нијеми спаситељ путује на „Свети 
суд“. Света стража води светог на свети суд, а на светом суду не суди све-
тац. То је моћ писца који кроз Ивана експлицитније описује све прет-
ходно поменуто. И сада је дијете у питању, овај пут божији син. Управо 
овај мотив циљано је употребљен за Аљошу, не би ли му расанио сви-
јест. Ипак, овај други судац је савјестан, он брине о поретку, о реду, он је 
непосреднији. Он ће поручити Христу да безгрешност не може бити 
правило, само жеља. Суд свјетовни и божански суд не могу ићи заједно. 
У овом је свијету опасно прекршити правило, за онај је оно већ прекр-
шено.  

„Све што ти поново објавиш биће нападај на вјерску слободу љу-
ди, јер ће чинити чудеса, а њихова вјерска слобода била ти је милија од 
свега још онда, прије тисућу и по година. Ниси ли ти онда често овако 
говорио: »хоћу да вас учиним слободнима«. А ти си сад видио те »сло-
бодне« људе, – надовеза одједампут старац замишљена осмијеха«. – јест 
ово нас је скупо дјело скупо стајало, – продужи он, гледајући у њ озбиљ-
но, - али ми свршисмо, напослијетку, то дјело у име твоје. Ми смо се 
петнаест вјекова мучили с том слободом, али сада је то свршено конач-
но? Ти ме гледаш смирено и чак не ћеш ни да ме удостојиш својим не-
годовањем. Али знај, да су сад, баш сад, ти људи увјерени више него 
икад, да су потпуно слободни, а међутим, они су нам сами донијели своју 
слободу и понизно је положили пред наше ноге. То смо ми учинили, а да ли 
си ти то желио, такву слободу?.“... „Страшан и мудар дух, дух самоуни-
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штења и непостојања, – продужи старац, – дух велики говорио је с тобом 
у пустињи, ... Сјети се првог питања; његов је смисао, иако не буквалан: 
ти хоћеш да пођеш у свијет, и полазиш празних руку, с некаквим обе-
ћањем слободе, које они у својој простоти и у урођеној непристојности 
не могу ни да схвате, а које се боје и плаше – јер за човјека и за људско 
друштво није било никад ништа несносније од слободе! А видиш ли ово 
камење по овој голој и врелој пустињи? Претвори га у крух, и за тобом 
ће потрчати човјечанство као стадо, захвално и послушно, иако вјечно у 
страху, да би им могао устегнути своју руку и ускратити крух твој. Али 
ти ниси хтио да лишиш човјека слободе, те си одбацио приједлог, јер 
каква је то слобода, просудио си ти, ако је послушност купљена крухом? 
Ти си одговорио, да човјек не живи само о круху, али, знаш ли ти, да ће 
се управо због тог земаљског круха дићи против тебе дух земаљски, и 
кад се судари с тобом, да ће те побиједити, и сви ће похрлити за њим и 
клицати: »тко је раван овој звијери, она нам даде ватру с неба!« Знаш ли, 
да ће протећи вјекови, и човјечанство ће прогласити на уста своје пре-
мудрости и науке, да нема злочина, па дакле да нема ни гријеха, него да 
постоје једино гладни. »Нахрани их, па онда захтијевај од њих врлине!« 
ето то ће ставити на заставу, коју ће дићи против тебе и којом ће се раз-
рушити храм твој.“ Та нијема маса заиста и јесте била слободна. Ако су 
и чекали на чудо, на знак, дочекали су га, и могли су се везати за њега, 
али нису. Христ у Севиљи начини чуда, мртвог оживи, болног оздрави. 
Сваки од тих „слободних“ ако би кренуо да одбрани себе од онога што 
је учинио, био би крив, сам кривац за све своје. Није ли онда грешни 
пад Адамов боље објашњење; патимо због њега, наш је удио удио у пр-
вотном гријеху, исконски алиби. Они су положили своју слободу на цр-
квени праг, а црква је оправдала све своје слуге; „Нисте слободни, и сва-
ко је од рођења крив.“ – и то је тај начин захваљујући којем се стаје у 
ред. Слобода ништа не значи гладнима. Гладни чезну за хљебом, неутје-
шни за утјехом, тек сити и опијени пристаће бити слободни, да би та-
кви (сити и опијени) и остали. О каквој слободи је онда ријеч; – о слобо-
ди која се откупљује патњом, жртвовањем на земљи за рај, робовањем и 
служењем за живот на земљи. Старац ће их нахранити-спасити, а они 
ће жртвовати спас, онај други зарад овог ближег. Да нема злочина и 
гријеха, можда не би било ни гладних, а можемо ли рећи – да нема гла-
ди, не би било гријеха и злочина? Или бисмо могли рећи, да је можда 
за њих, ту севиљску масу која Христа нијемо испрати, и сам живот чудо, 
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живот као необјашњива послиједица узрока који се слути, коме се нада-
ју.  

С друге стране њима, заштитницима вјере, говори старац, дивиће 
се, и сматрати их боговима, јер су они радо стали на чело и пристали да 
носе слободу и да њима владају – тако да ће им на крају бити страшна 
њихова слобода. „»Коме да се поклоне?« Та нема за човјека теже и муч-
није бриге, него да, чим постане слободан, што брже нађе онога, коме 
ће се клањати. Али човјек тражи да се клања пред оним што је већ си-
гурно, толико сигурно, да сви људи одједном пристану, да се сви пред 
њим поклоне. Јер се брига тих јадних створења не састоји једино у томе, 
да нађе оно, пред чим ћу се ја или нетко други поклонити, већ да нађу 
нешто такво, у што би могли сви повјеровати и пред чим би се могли 
сви поклонити, и то безувјетно, сви заједно.“ ... Слободом људи завладат 
ће једино онај, тко умири њихову савјест.“ Тај терет слободе, индивидуал-
не одговорности је претежак ономе коме је одржање властите егзистен-
ције преокупација. Наћи нешто поуздано, пред чиме ће се поклонити, 
значи препознати нешто прикладно њиховој потреби; потреби мирења 
свијести са постојећим, с реалношћу. Преко тога ће се идентификовати, 
разумијевати. То чему се клањају, као саморазумијевајуће, као моменат 
суспендовања критичке свијести, управо кроз ширину препознавања, 
идентификације као дијела те припадности, црпи легитимитет. 

На земљи постоје три силе, говори старац, јединствене три силе, 
које су у стању, на несрећу њихову, да заувијек побиједе и заробе савјест 
тих немоћних бунтовника, – а те су силе: чудо, тајна и ауторитет. „Ти си 
одбио и једно и друго, и треће, и сам дао примјер за то. Када те је стра-
шни и премудри дух поставио на врхунац храма и рекао: »Ако хоћеш 
сазнати, да ли си син божји, скочи доље, јер у писму стоји за те, да ће те 
анђели узети на руке и понијети, и нећеш пасти, нити се ударити, и 
спознат ћеш онда, да ли си ти син божји, и доказати каква је вјера твоја 
у оца твога«, али си ти, кад си чуо, што ти говори, одбио приједлог те 
ниси пристао, нити си скочио доље. О, дакако, ти си онда поступао по-
носно и величанствено, као бог, а да ли су људи, а да ли је то немоћно 
племе, што се буни – да ли су они богови? О, ти си онда схватио, да би 
одмах, чим би само закорачио, чим би се само макнуо да скочиш, довео 
господа у искушење и изгубио вјеру у њ и размрскао се о земљу, коју си 
дошао да спасиш, а мудри дух, који те је искушавао, би се радовао. Али, 
понављам, колико је таквих као што си ти? И зар је човјечја природа 
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створена, да одбаци чудо и да се у тим ужасним тренуцима у животу, у 
тренуцима најстрашнијих, основних и тешких душевних питања својих, 
преда једино слободној одлуци срца ?... ниси знао, да ће човјек, чим одба-
ци чудо, одмах одбацити и бога, јер човјек не тражи толико бога, колико 
чудеса.“ А ти људи, које Иван описа, као што је речено, видјеше чудо 
али не посумњаше у старчев ауторитет. Свједочише чуду но, ипак, не 
слиједише Бога. Инквизитор додаје; „Жудио си за слободном љубави, а 
не за ропским усхитом сужња пред силом.“... „Што је крива слаба душа, 
што није у стању да прими толико страних дарова? ...Нисмо уз тебе, не-
го уз њега – већ осам вијекова.“ Јер они нису уз човјека него уз Бога. 

 „О, ми ћемо им опростити и гријехе, јер су слаби и нејаки, и они 
ће нас вољети као дјеца зато, што смо им дозволили, да гријеше. Рећи 
ћемо им, да ће сваки гријех бити опроштен, ако буде учињен с нашим 
допуштењем, допуштамо им пак да гријеше, што их љубимо, а казну за 
те гријехе, ако буде потребно преузет ћемо на себе. И примит ћемо је 
на себе, а они ће нас обожавати као добротворе, који преузеше пред бо-
гом на себе гријехе њихове.“ Њима је тешко терет носити, а терет им је 
била и њихова слобода, зато ће се сем њему препустити и нама, јер 
истински се људи воле тек када се скрију, воле себе, јер су пред собом 
нескривени осуђени на гнушање. „Тко зна – говори Иван, можда тај про-
клети старац, што је толико тврдоглаво и на свој начин љубио човјечанство, 
постоји и сад као цијело мноштво таквих стараца појединаца, и то не слу-
чајно, већ да постоји као цјелина, као тајни савез, који је већ одавно основан 
због чувања тајне, због чувања њена од несретних и немоћних људи, с намје-
ром да их усрећи.“ Христ се не огласи на ово Инквизиторово признање. 
Пришао је старцу и пољубио га у уста. На исти начин се и браћа по-
здравише – пољупцем у уста. Љубав из дужности можда и није љубав, 
или је то љубав која љуби дуг. 

„За Достојевског пут ка крајњој светости води кроз земљу крајње 
дрскости. И, зато, »велики пут, прав, светао, кристалан« о којем Аљоша 
размишља тонући у сан уз монотоно читање Пајсија над ковчегом стар-
ца Зосиме – пут Русије – за Достојевског је пут над понором; и колико 
треба имати живота напретек, колико наде, љубави и вере да би се ви-
дело сунце које сија посред њега; то јест посред безумља, пророчанства, 
падавице, блуда, видети негде скривено сунце; или напротив, какво мо-
ра бити очајање, немоћ, Каква мора бити разбијеност, преступност и 
изопаченост да би само сунце чекало баш ту.“ Достојевски као помири-
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тељ непомирљивих противрјечности заступа једнако екстатично сваку 
од сукобљених страна. Христ или је судија, исљедник, као у поменутом 
Кјеркегоровом наводу, или, могли би рећи, пушта судију да себи пресу-
ди. Иако на много мјеста постоји шанса за есхатолошко проблематизо-
вање, Достојевски не иде толико далеко, он је чврсто на земљи, и труди 
се указати на потешкоће сваког од оних који би да се од ње одвоје. 
Збиљски човјек, човјек збиље у себи садржи, можда, и више него што 
може поднијети. Бијег одавдје је пут за нигдје, само се у мраку можемо 
видјети. 
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ROMANIZIRANJE ČINJENICE BY TRUMAN 
CAPOTE1 

 
„Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, 
Never ending or beginning on an ever spinning reel. 
As the images unwind, like the circles that you find 

 – In the windmills of your mind!“2 

 
 
Hladnokrvo ubojstvo… Knjiga objavljena 1965. godine od izdavača Ran-

dom House, tekst koje je prvotno objavljen u novinama New Yorker (u četiri 
nastavka koja odgovaraju poglavljima knjige),3 ostvarenje je dugogodišnjeg 
Capoteovog sna o stvaranju tzv. nefikcijskog romana, odnosno romana te-
meljenog isključivo na činjenicama, pri čemu sam Capote inzistira na ova-
kvom razumijevanju.4 Priprema teksta uključivala je intenzivan boravak u 
Holcombu od '59 do '63, te naredne dvije godine (do '65), kako bi nazočio 

                                     
1 Motivacija ove analize je u engleskom originalu (Random House, '65), no – 

zbog činjenice da englesko izdanje imam u Kindle verziji – odlučio sam za 
ekstrahiranje citata koristiti srpski prijevod. 

2 Odlomak iz pjesme Windmill of your mind. Riječi pjesme, na francuskom, 
napisao je Eddy Marnay. Engleski prijevod (Alana i Marilyn Bergman) otpjevao je 
Noel Harrison u sklopu izrade glazbe za film The Thomas Crown Affair ('68) Normana 
Jewisona. Za remake filma ('99) pjesmu je otpjevao Sting. 

3 „Posljednji koji su ih vidjeli žive“, „Osobe nepoznate“, „Odgovor“ i „Ćo-
šak“. 

4 U čitavom nizu intervjua, ali i na početku svoje knjige – u ironičnom tonu. 
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pogubljenju Dicka i Perryja („hladnokrvnika“) na „velikoj ljuljački“;5 razgo-
vor sa sugrađanima i poznanicima obitelji Clutter, kao i suradnja s istraživa-
čima slučaja (od lokalne do federalne policije), kulminirao je u nekoliko (oko 
četiri) tisuća stranica bilješki od kojih je Capote montirao svoje modernistič-
ko remek djelo. U prijevodima je toliko izgubljeno – srpski prijevod6 prestiže 
hrvatski7 u nekoliko detalja (tamo su zadržani posebni označitelji),8 no i dalje 
je raznolikost govornih tipova specifičnih za mjesto (nužno) izgubljena. 
Osim igranja s vrstama izražavanja (primjerice, logikom projekta eksplikaci-
je živih oblika razgovora znatan je broj rečenica koje ignoriraju gramatičke 
konvencije – što je, uz uvođenje regionalnih pojmova, drugi doprinos živo-
sti), u tekstu knjige Hladnokrvno ubojstvo nalazim razmještanje vrsta teksta: 
novinarski izvještaj, psihijatrijske analize, pisma, policijski izvještaj itd., što 
čini tekst izuzetno elastičnim, i što čini prirodnijom skokovitost eksplikacije 
slučaja,9 štoviše, nije pretjerano reći da Capote uspijeva u dovođenju inten-

                                     
5 Tekst obiluje zatvorskim kolokvijalizmima: to je big swing za vješala, big boy 

za vrhovni sud Amerike itd. 
6 Truman Kapote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017. Prijevod je u Srbiji 

nagrađen. 
7 Truman Capote, Hladnokrvno ubojstvo, Biblioteka Jutarnjeg lista, Zagreb, 

2004. 
8 Primjerice, u hrvatskom prijevodu – na samom početku prvog poglavlja – 

umjesto 'stetson' leži 'šešir široka oboda'. Nipošto nije isto (pogotovo imajući na 
umu ideju sveuvezanosti umjetničkog teksta) napisati: „Svi su tamo nosili martensi-
ce, a međusobno su se razlikovali uvlačenjem bijelih, crvenih ili crnih vezica.“, i na-
pisati: „Svi su tamo nosili cipele s na vrhu stopala umetnutim željeznim podstavom, 
a razlikovali su se…“. Romani poput Capoteovog In cold blood upravo ovim sastojci-
ma doprinose čitanju živih okolnosti, života. 

9 Capote je, također, često izražavao ambiciju postajanja američkim Proustom. 
U epizodama s Perryjem nepredvidivim asocijacijama putuje čitatelj – iz aktualnosti 
– epizodama njegovog prošlog života (primjerice, bljesak sjećanja pri gledanju kroz 
prozor automobila, boli u koljenima i sl.), što puni određeni moment „scene“ (Capo-
te ovaj postupak koristi posvuda u tekstu). Dostupni su intervjui u kojima Capote 
izražava svijest o stilskim razmještanjima u romanu In cold blood – i fascinaciju time 
otvorenim mogućnostima. 
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zivnog totaliteta slučaja.10 Dijelovi teksta koji obrađuju vrijeme prije ubojstva 
su, jasno, izmišljeni (u smislu sižea faktičnosti), ali po principu vjerojatnosti 
iz profila koje je autor oblikovao na osnovu svog psihoarheološkog istraživa-
nja. To je doprinijelo činjenici da je Kenyon Clutter (sižejno) gotovo zanema-
ren član obitelji (pošto je bio introvert, samo s jednim stalnim prijateljem koji 
je u to vrijeme čak izrazio nedostatak vremena za nastavak druženja s 
Kenyonom (sad kad ima djevojku); nitko nije mogao obavijestiti Capotea o 
njegovoj osobi u zadovoljavajućoj mjeri, e da bi ga potom uveo u većem uče-
šću, u priču), no – činjenicom je da Kenyon, uostalom, uzevši u obzir njegov 
karakter, koliko god moguće u sebi pun, nije niti sudjelovao u okolišu koliko 
ostali članovi obitelji, što ga čini i zbiljski likom niskog ranga učešća (narav-
no, stvar je principa okviravanja). Uzevši navedeno u obzir, čini se pretjeri-
vanjem autora inzistiranje na radikalno shvaćenoj faktičnosti djela. On doga-
đaj predstavlja u svom obilju, pored, okolo samog čina ubojstva, recimo – iz-
vodima načina na koji je okoliš doživljavao Cluttere, bila to veličanja, mr-
skost ili naivna reprodukcija konvencionalnog stava u dinamici odnosa u 
Holcombu, znanje ili neznanje o određenim navikama i naravi obitelji,11 uve-
like su istina u geometriji gradnje atmosfere (recimo, paniku u gradu pojača-
va činjenica da je baš ta poštena obitelj postala predmetom takvog jednog 
užasa)12 i tu je riječ o proširenom shvaćanju slučaja (što se dogodilo), odno-
sno – Capote je predstavio informacije o načinu na koji se događaj odvio, da-
kle njegovu logiku, ali razvukao je i simboličke posljedice, utjecaj na odnose 

                                     
10 Georg Lukacs u tekstu knjige Teorija romana uvodi pojam intenzivnog totalite-

ta života kao odliku romana nasuprot epa, izvodećeg ekstenzivnog totaliteta života 
(„there and back again“). 

11 Bijaše poznatom činjenica da Herb Clutter nikad ne nosi gotovinu, da već 
sve iznad cijene od jednog dolara plaća čekovima – proizlazi u pitanje o motivaciji 
ubojstva, jer pljačka je, s ovim „općim znanjem“, isključena apriori (iako je četrdese-
tak dolara bilo ukradeno – iznos koji je bio izvorom novih apsurda u spekulativnoj 
dinamici „što-se-zaista-dogodilo“ diskursa u gradu, posebice u kafiću gospođe 
Hartman). 

12 Potvrđeno i u mislima detektiva na slučaju. Kod Deweya: „Čak da nisam 
poznavao obitelj i toliko ih volio, bilo bi isto. Sretao sam svakakve grozote, u to ne-
ma nikakve sumnje. Ali nikada nešto ovako okrutno. Koliko god potrajalo, makar i 
do kraja moga života, saznat ću što se dogodilo u toj kući, tko je to počinio i zašto.“; 
kod Nyea: „Od svih ljudi na svijetu, bilo je najmanje izvjesno da će Clutterovi biti 
ubijeni.“. Truman Kapote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017, str. 98 i 103. 
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u gradu, na razgovore, na uopće svaki pokret koji je mogao uočiti u makar 
tankoj vezi s pričom masovnog ubojstva u Holcombu. 

Capoteov tekst je izrazito filmičan,13 poput književnog noira, a pod 
budnim okom samog autora i režiserskom palicom Richarda Brooksa je '67 i 
snimljen knjizi prilično vjeran (s nekoliko „činjenica“ razlike) film, u kojemu 
je prikazana originalna kuća Clutterovih (čak i kobila Babe). Uz činjenicu da 
je autor nadgledao snimanje filma, on može služiti kao dopuna iskustvu či-
tanja. Također, korisno je pogledati ostale filmove koje autor navodi u sklo-
pu dospijeća razumijevanju ne samo okoliša u kojemu su živjeli sudionici 
događaja, nego i dubinskom shvaćanju psihe likova, njihovog intrinzičnog 
poretka bitnosti (ili odsuće ranga) koji vodi u izvjesno razumijevanje (i pona-
šanje spram) svijeta, života, sebe…14 

Siže… Capoteovo smireno odmatanje priče niti u jednom momentu ne 
gubi na gustoći, on odgađanje „jezgrenog događaja“ nadomješta pružanjem 
raznovrsnih fragmenata iz života Hickocka i Smitha, kao i Clutterovih – pri 
čemu je informiran iz tzv. „prve ruke“ (tj. iz živog iskustva subjekta) o poči-
niteljima, iz njihovih usta – čak oduševljava njegova suptilnost eksplikacije 
fokalnog polja priče – samog ubojstva – koje postaje izvjesnim na dva mjesta 
u prijelazima paragrafa prvog poglavalja, te intenzivnije u nastavku.15 Capo-

                                     
13 Ovo nije neobično u obzir uzimajući Capoteovo iskustvo u filmskoj indu-

striji. Po njegovoj knjizi Breakfast at Tiffany's je '61 snimljen film u režiji Blakea Ed-
wardsa, koautor je scenarija za filmove Beat the Devil Johna Hustona iz '53, Stazione 
termini Vittoria De Sice iz '53 i The Innocents Jacka Claytona iz '61. 

14 Primjerice, Perry je obožavao film The Treasure of Sierra Madre Johna Husto-
na iz '48. On čitavo vrijeme razmišlja kako će s Dickom otputovati u Meksiko i tražiti 
zlato, a ne zabrinjava ga pritom što je u navedenom filmu ovo proizvelo rivalstvo i 
ludost dotrenutnih partnera, u lakomosti – na što ga Dick jednom prilikom u knjizi 
upozorava (kad mu dosadi Perryjevo stalno spominjanje filma – on nije dijelio nje-
govu naivnost i prikladno oduševljenje takvim fantazijama). Pored toga, korisno je 
vidjeti koji su filmovi i serije bili popularni (primjerice, Bobby i Nancy noć ubojstva 
provode gledajući 5 fingers Josepha Mankiewicza iz '52, seriju Mike Hammer ('58) i 
sl.). 

15 Ovim postupkom tzv. odgađanja Capote prekoračuje (barem umanjuje) opa-
snost brzopletog suda čitatelja o likovima (i općem smislu priče) vršeći uron razno-
smjernim silnicama koje su oblikovale ovaj, simbolički strašan, ali ipak tek događaj 
(što vodi određenim psihofilozofskim posljedicama – moguće modernističkom pat-
hosu). 
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te pazi na minijature – u prvom poglavlju sužavanjem širine paragrafa u raz-
mještanju epizoda posvećenih ubojicama s onima vezanih za ubijene (od lo-
kalnih priča do kretanja istražitelja na slučaju) postiže osjećaj približavanja 
momentu ubijanja, koje ćemo obećano dobiti (čitatelj je zapravo odreknut 
jedne idealne jezgre – što je gradivo za jednu estetiku razočaranja). Skokovi-
tost koja je postignuta razmještanjem epizoda prostorno udaljenih likova (a 
koje veže magnetička sila slučaja) prenesena je drugim postupcima (također 
prisutnima ranije u tekstu), odnosno ne postaje priča linearnom jednom kad 
su tijela prostorno združena uhićenjem počinitelja ubojstva; nije riječ niti o 
prijelazu na jednostavnu priču o dobru i zlu u kojoj je preostalo samo čekati 
eliminaciju izvora zla, u ovom slučaju situiranu u dva muškarca kasnih dva-
desetih godina.16 Capote znatan dio teksta nakon „uhićenja“ posvećuje tema-
tiziranju smisla smrtne kazne17 (Dickov stav je posebno zanimljiv).18 Prvi dio 
(„Posljednji koji su ih vidjeli žive“) tako obrađuje događaje koji prethode 
ubojstvu, ubojstvo i prve utiske okoliša, drugi dio („Nepoznate osobe“) ob-
rađuje bijeg počinitelja u Meksiko i sveopću zbunjenost istražitelja u slučaju 
– oni nemaju baš nikakvih tragova, osim jednog otiska cipele (u tom trenut-
ku niti dječak koji je radio na benzinskoj, i koji je večer ubojstva vidio Dicka i 
Perryja, nije pretpostavio da bi „čudna družina“ mogla biti povezana s uboj-
stvom) – te razmatranje povratka u Ameriku (pače, u Kanzas)19 koje su na 

                                     
16 Vrlo je simptomatično da je s izvorom u zločinu ubojstva obitelji Clutter ro-

đen čitav pravac Kanzaške psihijatrije, baveće se tzv. bezrazložnim ubojstvima. 
17 Pri čemu je moguće iščistiti stav sličan Nietzscheovom: „Smaknuć e  . – Ka-

ko to da nas svako smaknuće vrijeđa više nego ubojstvo? To je hladnoća suca, muč-
no pripremanje, uvid da se tu jedan čovjek upotrebljava kao sredstvo zastrašivanja 
drugih. Jer krivnja ne biva kažnjena, čak i u slučaju da postoji: ona leži u odgajatelji-
ma i roditeljima, u sredinama i nama samima, ne u ubojici – mislim na potičuće 
okolnosti.“ Friedrich Nietzsche, Ljudsko, odviše ljudsko, Demetra, Zagreb, 2012, str. 57 
(frag. 70). 

18 „Što se ima reći o smrtnoj kazni? Nemam ništa protiv. Da, to je osveta, ali 
što fali osveti? Osveta je važna stvar. Da sam ja rođak Clutterovih, ili nekog od onih 
koje su York i Latham ubili, ne bih se smirio dok se oni koji su skrivili njihovu smrt 
ne bi zaljuljali na onom užetu.“ i „Nemam ja problem s vješanjem sve dok ja nisam 
onaj koji visi.“ Truman Kapote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017, str. 364. 

19 Kako bi smogli još novaca Dickovom metodom lažnog čeka, sastojanom u 
Dickovoj manipulaciji trgovcem (odabere stvar, odglumi čuđenje što nema gotovine 
– sve u simpatičnom maniru – zavede trgovca u prihvaćanje osobnog čeka (dakle 



 
Књижевни преглед 19 
 

 
 

26

kraju Dick i Perry poduzeli. Treće poglavlje („Odgovor“) zakrivljuje u smje-
ru javljanje Floyda Wellsa, zatvorenika koji je jedno vrijeme dijelio ćeliju s 
Dickom, a koji je na način važan za priču, umiješan u rađanje slučaja. U tre-
ćem dijelu je Capote opisao proces traženja konkretnih počinitelja i uhićenja, 
dok je četvrti dio („Ćošak“) ostavio raspisivanju suđenja i čekanju (pa napo-
sljetku – nakon dvije godine čekanja – i izvršenju) kazne. 

Clutterovi… Od početka teksta, u navedenom duhu paralelnih narati-
va, Capote opisuje članove obitelji Clutter – njihove odnose s poznanicima, 
obiteljskim prijateljima, poslovnim partnerima (tu je, jasno, riječ o Herbu), 
fragmente iz povijesti (kako je Herb postao uspješan, kako je upoznao Bon-
nie (studirali su na istom fakultetu), povijest njezine bolesti upitne naravi i 
sl.), način organizacije svakodnevice (raspodjelu poslova, raspodjelu prosto-
ra)20 itd. Obitelj je karakterno uzorna, otac je radu posvećen čovjek koji je 
vlastitim uporom uspio „nešto stvoriti“, on je čak jedno vrijeme radio u 
Washingtonu, religijskom provenijencijom metodist.21 Nancy, zbog samora-
zumljive očeve predanosti, ne može prihvatiti da je on bio taj miris čijega du-
hana osjeća u prizemlju kuće, pored očevog ureda (u trenutku kad dogovara 
policu osiguranja s gospodinom Johnsonom).22 Herb je disciplinu preslikao 
(u određenoj mjeri) na sve članove obitelji, stoga u početku izaziva čudnova-
tost nagađanje da se Clutterovi ne javljaju na telefon jer još spavaju (oni ina-
če žive po izvjesnom rasporedu). Bonnie je odustala od fakultetskog obrazo-
vanja – kako si to ona često predočuje – zbog Herba,23 nikad ne stvorivši vla-

                                                                                             
Dicku je potpuno svejedno što će ga policija zbog toga kasnije tražiti) prekomjernog 
iznosa, e da bi mu trgovac isplatio razliku u gotovini). 

20 U jednom dijelu (prilikom potpisivanja životnog osiguranja) Herb obavje-
štava kako nema povjerenja u sposobnosti svoje žene za preuzimanje posla, ukoliko 
njega više ne bi bilo. Dakako, ovo je moment koji može nalikovati fikciji (to je prije 
točno kod onih dijelova u kojemu, recimo, izvodi Nancyne misli), no Capote je imao 
priliku razgovarati s gospodinom Johnsonom (agentom osiguravajućeg društva), 
koji ga je mogao obavijestiti o Herbovim, ako ne mislima, a barem riječima prije pot-
pisivanja police. 

21 U Kansas Cityju, doduše, iako nije bio prezbiterijanac (kao većina), Herb je 
prihvaćen (zbog svojeg morala), prihvaćen je u, takoreći – visoko društvo (s kojim 
ipak nakon sastanaka zaklada nije ostajao zbog odbojnosti prema alkoholu kojega su 
ostali trošili). 

22 Čini se da su svi članovi obitelji Clutter skrivali svoje povremeno pušenje. 
23 Herb Clutter je bio najbolji prijatelj njezinog brata. 
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stitu karijeru medicinske sestre (iako ponegdje izražava kako je zapravo uvi-
jek imala izvjesno gađenje prema medicinskim poslovima, te kako svejedno 
ne bi mogla nastaviti u tom smjeru).24 S Herbom potpuno uronjenim u pove-
ćanje poslovne učinkovitosti (kad, uostalom, ne bi bio na putu), a bivajući 
„reducirana“ na zanat majčinstva, shvatljivima su psihičke kobi od kojih je 
Bonnie, u većim ili manjim razmacima (ali redovito i bez nade u razrješenje), 
proživljavala, pri čemu je nerijetko bila i hospitalizirana.25 Naravno, zbog 
ove su činjenice neki od sugrađana prvotno odbacivali ozbiljnost slučaja – 
mislili su kako je riječ samo o još jednom „ispadu“ Bonnie Clutter (jedino je 
čudnom bila činjenica da su došla dva vozila hitne pomoći). Više – postojale 
su verzije u kojima je Bonnie zapravo ubojica (dakako, kratkoga vijeka – is-
paravajući suočena s „očitim paradoksima“); ipak je češće u ljudima proiz-
vodila sućut, jer je isijavala nemoć, nesigurnost i jad (tako čak i Jolene osjeća 
kako joj je žao gospođe Clutter – ona se ispričava Jolene jer je brzopleto rekla 
da se dječji snovi raspadaju u doticaju sa zbiljom, i čitatelj može osjetiti ner-
vozu koja je razriješena u epizodi s malim stvarčicama, od kojih je jednu po-
klonila djevojčici). Bračni par Clutter je spavao odvojeno – izvještava Capote 
– Bonnie u bivšoj sobi svoje kćeri Eveanne na katu, a Herb u glavnoj spava-
ćoj sobi u prizemlju kuće (u kojoj je Bonnie jedino držala svoju odjeću). Oči-
tim je da je Herb Clutter odbijao sve što nije bilo strogo funkcionalno, stoga 
je vrlo vjerojatnim da je takvog stava bio i kod eventualne razmjene intimnih 
nježnosti sa suprugom, što je zasigurno doprinijelo njenom ionako naruše-
nom stanju (simbolički je u njoj to moguće prošireno – uz propale potencijale 
gradnje karijere – do propale ljubavi posredstvom koje (u razvojnoj logici 
združenog života) biva samo izvršiteljicom određenog kraka funkcije, po na-
vici, potrebama…). Produžena bolest majke rezultirala je u reorganizaciji iz-
vršavanja kućanskih poslova (tako su se, primjerice, u kuhanju izmjenjivali 
Herb i Nancy). Nancy je često morala izvršavati i zadatke za majku, koja je 
vrijeme provodila većinom u svojoj sobi, uronjena u shizofrene tokove prei-
spitivanja smisla svega (ona je također znala svoju nemoć – ni slučajno nije 
bila spremna bilo što odlučiti, ona se zaključavala i nije htjela ništa govoriti 

                                     
24 Radi se također, kao kod Dicka i Perryja, o izvjesnom razočaranju zbog pro-

palih potencijala. 
25 Prilikom zadnjeg liječenja doktori su utvrdili kako je ipak riječ o uklještenju. 

Ukliještena leđa objašnjavaju psihičke patnje gospođe Clutter. Bilo kako bilo, place-
bo je trajao tek jedan dan (kad je Bonnie opet bila poletna, „kao nekad“). 
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kad bi je radnici tražili da razriješi eventualni problem, a u Herbovom odsu-
stvu). Nancy je slovila za pravu mladu damu i bila je omiljena u čitavom 
okrugu, trudeći se oko svakoga tko bi ju zatražio za pomoć (ukoliko bi mo-
gla pomoći),26 ona je „svoje vrijeme“ ostvarivala navečer, kad bi se ranije po-
vukla u sobu i obavila ritual njege lica, kose i sl., i kad bi zapisivala utiske u 
svoj dnevnik. Herb Clutter nije inzistirao na prekidanju veze Nancy i 
Bobbyja Ruppa, ali je često (i to posebno jedne večeri kad je ostala s 
Bobbyjem u izlasku do dva sata ujutro, što je prekoračenje konvencije, taj 
put doduše dogovoreno) naglašavao kako njena veza s Bobbyjem nije logič-
na – jer nema budućnost. Bobby nije bio metodist, a Herb u tom pitanju nije 
popuštao. Vrlo je korisnim primijetiti momente poput ovoga, jer rigidnost 
ograničenja (religijskog) kulta (koliko god Stvar bila „nevinom“, i nikome 
nanosećom štete) govori prilično o atmosferi odvijanja izvjesnih odnošajnih 
konstelacija, odnosno daje u jednoj punini tzv. kontekst Stvari.27 Nancy je, u 
razlici spram Kanyona (iako su oboje bili ponajbolji učenici u školi) bila vrlo 
popularna (i njena je veza s Bobbyjem logična). Kanyon je bio povučenjak 
zadubljen u knjige, s hobijem u sviranju i jahanju. Njegov odnos s Nancy is-
postavljen u tekstu romana je zdrav odnos brata i sestre (ponekad sarkasti-
čan, ali uvijek pun ljubavi). U sumi, obitelj Clutter je zaista teško zamisliti 
kao predmet nečijeg gnjeva – zbog kojeg bi ih taj ubio.  

Ovo slučaj – do prevrata u trećem poglavlju izjavom Floyda Wellsa – 
čini nevjerojatno čudnim (istražiteljima): onaj tko je ušao u kuću morao je 
znati obitelj Clutter (biti upoznat s njihovim navikama – da, recimo, ostavlja-
ju otvorenima stražnja vrata kuće, da se pas boji pušaka i sl.) da bi se usudio 
ući u kuću. Ali ako je to bio netko tko je poznavao obitelj, onda je sigurno 
morao biti upoznat s činjenicom da Herb ne radi s gotovinom, da on nema 
nikakav skriveni sef.28 Ipak, bila je još čudnijom misao da bi to mogao biti 

                                     
26 Na dan ubojstva, iako je ocu obećala ići s njim na sastanak zaklade u Kansas 

City, pristala je (jasno, s očevim svesrdnim odobravanjem – on je poveo Kanyona) 
primiti malenu Jolene na seansu pravljenja pite od trešanja (kako bi je djevojčica mo-
gla pripremati svojoj braći). 

27 Iako nije u kritičnoj (radikalnoj) religijskoj zoni – kako piše Capote – religija 
je prisutna u svakoj društvenoj pori. To je bitno i kod doživljaja stvaranja bilješki za 
knjigu, jer je Capote bio homoseksualac. 

28 Kasnije u tekstu ipak čitatelj saznaje da je Wells lagao Dicku o skrivenom se-
fu u kojem mora da je barem deset tisuća dolara (naime, Floyd Wells je u jednom ne 
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netko „sa strane“, i tko bi se uopće usudio pucati četiri puta iz sačmarice sa 
sljedećom kućom na samo tri stotine metara udaljenosti…29 

Perry i Dick… Zasebne priče o iskustvu Perryja i Dicka su jednako va-
žne kao i motivi njihovog međusobnog utjecanja i simbolike koju su jedan 
oko drugoga izgrađivali, poprimajući ponegdje gotovo homoerotski karak-
ter, zanesenost – već u prvom poglavlju Capote odlučuje razviti ovaj mo-
ment, primjerice, kad navodi da je Perry lagao Dicku o tome da je ubio neku 
„nasumičnu crnčugu“ lancem za bicikl, jednostavno zato što se u tom trenut-
ku tako osjećao (saznaje to čitatelj preko prikaza Perryjevih misli, o kojima je 
Perry obavijestio Capotea u međusobnim razgovorima – kako se u njemu 
gradilo cijelo iskustvo i zašto je odlučivao na određena ponašanja), a zbog 
čega ga je upravo Dick „odabrao“ za projekt.30 Perry je, poput Wellsa, lagao 
da bi se svidio Dicku – muškarčini, voljnom tipu naspram njegove malaksa-
losti, jednom praktičkom duhu koji ga je oduševljavao (od ostalih stvari – 
smatrao je zabavnima neke njegove prljave viceve i erotske stihove), no oči-
tim je i da je išao na sigurnu varijantu – znao je da ga Dick neće dodatno is-
pitivati ukoliko kaže da je ubio „crnčugu“; Dick je bio, bar retorički, i ekspli-
citno, rasist. Perry, s druge strane, nije mario o boji kože, štoviše, lik iz izmi-
šljene priče je bio stvarna osoba, i to jedna od rijetkih s kojima je „kliknuo“. 
Također, Dick je Kanzašanin iz američke obitelji, a Perry je mješanac Irca i 

                                                                                             
suviše dugom vremenskom periodu radio na farmi River Valley), ali samo da bi „is-
pao faca“, da bi zadivio Dicka. 

29 U normalnim okolnostima bi se pucnji zasigurno čuli u susjednoj kući (uzi-
majući pritom u obzir da su gospodin i gospođa Stoecklein bili budni u to vrijeme), 
no tu je noć puhao jak vjetar, a na putu zvuka još stoji i drugi objekt…  

30 „Svidio mu se, ali ga nije smatrao naročito vrijednim pažnje, sve dok, jed-
nog dana, Perry nije opisao ubojstvo, rekavši da je jednostavno iz „obijesti“ u Las 
Vegasu ubio jednog obojenog – prebivši ga na smrt lancem od bicikla.“ Truman Ka-
pote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017, str. 70. Dick je vidio Perryja idealnim 
hladnokrvnim ubojicom, savršenim partnerom za svoje projekte. Tolerirao je tako 
Perryjeva čudna ponašanja (primjerice, njegove fantazije o blagu Sierra Madre) zbog 
ove osobine, ali daleko od toga da Dick (prije ubojstva) ponekad ne sumnja u toč-
nost te priče (izraženo, recimo, na benzinskoj crpki nekoliko kilometara od Holcom-
ba, kad su Perryja, zatvorenog u toalet, počele boljeti noge i kad mu se javila jedna 
od melankolično epileptičkih epizoda). 
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Indijanke – putujućih zabavljača.31 I Dick i Perry su prošli prometne nesreće 
– što je svojevrsnim elementom logike zbližavanja – koje su također obojici 
ostavile trajne ozljede.32 Perryjev prijezir prema obrazovanima (jer on nije 
dobio istu priliku) je očit i u čekanju datuma za izvršenje vješanja – on mrzi 
zatvorenika Andyja iz susjedne ćelije, zato što se ovaj „busa u prsa“ svojim 
obiljem informacija (prezire ono što želi).33 Međusobna (uvjetna) ljubav ubo-
jica poremećuje se odmah po ubojstvu, ne bi li kulminirala u svađe u Meksi-
ku, na kraju ipak završavajući kao Treasure of Sierra Madre. Zanimljive su 
motivacije koje Capote uvodi u tekstu romana – zbog Perryjeve prevrtljivosti 
netom pred izvršenje (pljačke)34 skoro su dvojica odustala od svega, okrenuli 
auto, vozili u drugom smjeru, no Dickovo izazivanje Perryja, pogotovo ono 
oko točnosti njegove priče o ubijanju „crnčuge“ lancem za bicikl, isprovoci-
rale su i užarile Perryja, koji je bio prilično opsjednut postizanjem sviđanja 
(čak poštivanja) kod Dicka. Dick je, s druge strane, kako je naslutiti iz tekstu 
utisnutih motiva, bio zainteresiran za „pljačku“ prije zbog želje da siluje 
Nancy, nego zbog same pljačke, ili ubijanja.35 Na izvjestan su način tako je-
dan drugoga izmanipulirali (jer Perryju također samo ubojstvo nije cilj, on 

                                     
31 Nakon razvoda Perryjeve majke i oca, Perry je živio s majkom, dok sam nije 

odlučio otići ocu (time odbacivši mogućnost obrazovanja, a što mu je kasnije zamje-
rao). 

32 Dicku je lice bilo oštećeno tako da mu je lijeva strana lica bila nešto niža u 
odnosu na desnu – ali i dalje, kad bi se nasmijao (kako je govorio Perry) izgledao je 
gotovo normalno, pače simpatično (pri izvođenju predstave s čekovima Dick nije 
skidao s lica osmijeh, koji je vrlo vjerojatno i vježbao). Perry je imao nesreću s moto-
rom, što je ostavilo kobniji trag – koljena su ga boljela u nepredvidljivim intervalima 
i intenzitetu, zbog čega je neprestano (kao bombone) gutao aspirine (bez vode). Gor-
nji dio Perryjevog tijela je bio razvijen, ali imao je slabe noge, i bio je nizak. Dick je 
bio visoki, svijetli, atletski tip. 

33 Pritom misleći da bi, vjerojatno, da je obrazovan, izbjegavao kriminal, jer bi 
mogao biti plaćen za obavljanje sebi prikladnih poslova. 

34 Dick je, doduše, uvijek ponavljao kako ne smiju ostaviti svjedoke, kako svi 
moraju „otići“. 

35 Ovoga se Dick prilično srami (jer je on svjestan konvencija – štoviše boji se 
biti doživljen ludim). Inače ima povijest silovanja (mlađih i starijih) djevojaka. Zani-
mljivo je kako pri seksu s prostitutkom on cijelo vrijeme pita o tome je li joj dobro, 
kako da se postavi… Čini se okrutnim prema nevinim djevojkama, a uplašenim s is-
kusnima. 
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nipošto nije hladnokrvan), što je proizašlo u slučaj masovnog ubojstva obite-
lji Clutter, bez pravog smisla (koji bi odgovarao (bio proporcionalan) drami 
zločina). Štoviše, do trenutka u kojemu je Perry eksplodirao u napetosti da 
se dokaže Dicku i prerezao vrat Herbu Clutteru (čime ga nije uspio ubiti, on-
da sačma…), bilo je neizvjesno hoće li se ubijanja uopće odigrati. Ono što su 
i istražitelji primijetili, a što govori ponešto o Perryjevom karakteru, on je 
smještao „zarobljenike“ u ugodne položaje (Bonnie na stolcu, Nancy ušuška-
na u krevet, Herb na madracu i Kanyon na trosjedu s mekanim jastukom is-
pod glave),36 i zapravo nije imao želju ubiti ih (u svakom slučaju, ne baš njih, 
ne zbog njih). Jednom kad je Perry ubio Herba, „nije preostalo“ ništa do ubi-
ti i ostale članove obitelji (to je ipak riješio jednopotezno, sačmaricom prislo-
njenom uz glavu). Naravno, Dickova ideja o vraćanju u Kanzas završila je 
uhićenjem.37 

Capote u romanu koristi različite vrste tekstova čiji su autori glavni ili 
sporedni likovi romana (od kojih (tekstova) su neki čak korišteni kao doka-
zi): on iskorištava izvješće psihijatara koje je korišteno na suđenju u funkciji 
određivanja psihičkih stanja (stupnja (ne)lucidnosti) počinitelja zločina (obo-
je su označeni svjesnima zločina, ali bez naznake kajanja i/ili razumijevanja 
dramatičnosti i posljedica takvog čina), policijsko izviješće, izvode (s naslovi-
ma) iz novina, izvode iz dnevnika Nancy Clutter, pisma i dr. Koristi iskaze 
(svjedočenja) sa suda (kako je ranije u tekstu punio scene skokovima u razna 
iskustva prošlosti (glavnih) likova romana u maniru psihogenealoga, ne po-
navlja naširoko točke karaktera – osim navedenog psihijatrijskog vještačenja 
i nekih vlastitih doživljajnih doprinosa), dijaloge sa stanovnicima okruga (od 
stare cinične poštarice, starosjedioca grada – iz vremena čak prije Holcom-
ba), detektivima, svim „svjedocima“ (dijaloge s kojima ubacuje u tekst po 
prigodi, kad se slažu, primjerice, u motivima, u vremenskom slijedu i sl.). 
Capote u tekstu izvodi geografsko smještanje okruga i ocrtava njegove krajo-
like, klimu, on piše o sezoni lova u Holcombu (činjenica da u to doba Hol-
comb prima velik broj lovaca, a koji potom prebivaju na imanjima lokalnih 
vlasnika, proizvela je također jednu u nizu teorija zavjere – kako je možda 

                                     
36 Svi su, doduše, bili vezani, osim Nancy. 
37 Perry prvi put detektivima priznaje (i opisuje) zločin nakon što su mu ob-

znanili da im je Dick rekao za crnca (ispitivali su ih u odvojenim sobama), u službe-
nom vozilu na putu s ispitivanja u zatvor. Kasnije dodaje izjavu da je ipak on ubio 
sve Clutterove, a ne samo dvoje (kako je originalno rekao). 
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netko od lovaca stupio u kakvu svađu s Clutterima i ubio ih),38 piše o tipu 
zanimanja koja ondje uspijevaju (pronalazeći mjesta i za kratku povijest lo-
kalne škole), navodi koje poljoprivredne kulture gaje, kako se ljudi oblače, 
kakva su im osjećanja prema idejama rada, o čemu misle, kakav im je moral. 
In cold blood je roman u kojemu je čitatelj cijelo vrijeme upoznat s identitetom 
ubojica, te ne čeka samo otkriće, nego je pozornosti nagnute gradnji atmosfe-
re koju je ubojstvo uzrokovalo. Nije stoga cilj ni, ranije već navedeni, sud o 
događaju kao dobrom ili zlom (to je prilično trivijalna stvar – dodatno obra-
zlagati da je zločin ubojstva loš), nego uron ostalim detaljima oko slučaja – 
kojemu pripada i narav kažnjavanja (čime je korisno vratiti se na Nietzsche-
ov citat o samoubojstvu, ili Dickov o samoubojstvu i osveti).39 

Iz vrste govora moguće je razaznati obrazovnu klasu govornika, ali 
uopće i jezički ritam regije – Capote (očito) ostavlja netaknutima tipove izri-
jeka (to je često razgovorno ignoriranje gramatičkih konvencija), i to specifič-
nih za Kanzas (u uvodu eksplicitno opisuje i kako Kanzašani zvuče)40 – nje-
gov je cilj ispostavljanje obilja raznovrsnih elemenata (bile to različite per-
spektive, gibanja ljudi na ovaj ili onaj način motivirana ubojstvom, genezu 
iskustva koje je naslagalo poticaja i pomoglo odluku počinitelja na tako zao 
čin, obavještavanja o smrti sporednih likova (primjerice, Alfreda Stoeckleina 
par mjeseci nakon ubojstva obitelji Clutter), govora na sudu, u policijskoj is-
pitavaonici, u zatvoru, na ulici, u kafiću, u domaćinstvu i sl.) ne bi li ostvario 
življenu višeslojevitost epizode, odnosno odrekao čitatelja jedinstvenom (ap-
solutnom) polju referencije (on često razmješta i tip pripovijedanja uz glavnu 
liniju scene, ovisno o liku koji je trenutni fokal), što, uz ostalo prethodno na-
vedeno, čini roman umjetničkim djelom, ne pukim žanrovskim ostvare-

                                     
38 Prvotno je osumnjičen bio Bobby Rupp, dečko Nancy Clutter (zadnji koji ih 

je – osim Dicka i Perryja – vidio žive). 
39 Capote navodi stavove onih koji se zalažu za smrtnu kaznu, kao i protivni-

ka smrtne kazne. Dakako, ironično je da Dick podržava smrtnu kaznu u trenutku 
kad je pred vješanjem (ne osjećajući krivnju zbog zločina nego žaleći što su ga ulovili 
– čak razumije njihove motivacije, pače podržava ih). 

40 Glembayevi, primjerice, pričaju u velikoj mjeri na njemačkom, što je također 
dijelom opće entropije Krležinog djela (razgovorni tipovi kod aristokrata određenog 
prostorvremena), odnosno – nije moguće zanemariti postupak izvođenja dijaloga na 
njemačkom iz općeg smisla teksta (to je u dodanom sloju ponavljanje zbilje-života). 
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njem.41 Zanimljivi dijelovi romana su i oni ekstrakata dijaloga s Perryjevim 
ocem i Dickovim roditeljima (nijedno od troje nije slutio da su im sinovi ka-
dri počiniti ubojstvo), a misle da su ih prilično solidno odgojili.42 

Dick je momak srednjih dvadesetih godina, s porijeklom u obitelji is-
podprosječne financijske moći – roditelji nisu mogli priuštiti odlazak sina na 
fakultet – koji je upisao fakultet na osnovu svojih postignuća u američkom 
nogometu, da bi ga ubrzo potom napustio (radeći potom kao mehaničar). 
Nakon automobilske nesreće (kako romantizira Walter Hickock) Dick više 
nije bio „onaj stari“ – loše ekipe, sitne krađe i ini prijestupi, ženidba, razvod 
(pa opet) i sl. Kako navodi i Capote – Dick je bio vrlo inteligentan (snalažljiv) 
tip,43 ali s nimalo osjećaja za drugo(g), okvirujući interes isključivo, sebično, 
vukući sve oko sebe do predstavljenog cilja. Uz to, Dick je pedofil.44 Dokaza-
no može raditi „normalne“ poslove (iako ne dugo), no očitom je zaostala 
žudnja, ambicija, potencijal, koja je u nemogućnosti protezanja – ona je u jed-
nom naglom pokretu prekinuta, i odrezana je Dickova prilika za (što je, vje-
rojatno, mislio za sebe samog) život kakav je projektirao (u što ulazi, osim 
propale prilike za obrazovanje, rastavu s prvom ženom – koju i dalje voli). 
Perryja je upoznao u zatvoru, gdje ga je privukla njegova (kasnije isposta-
vljena lažnom), navedena ranije – hladnokrvnost. Perry Smith je sin (uz još 
dvoje djece) iz rasno miješanog braka koji se raspao čim su došli ozbiljniji 
problemi, ali u najranijem djetinjstvu je Perry tako bio u svojevrsnom putu-
jućem minicirkusu (njegova majka je izvodila akrobacije na konju). Nakon 
rastave je (zajedno s bratom i sestrom) živio kod majke, ali duh avanture je u 
njemu (iz nedostatka oca, ili iz iskonske potrebe) ostao neizbrisiv. Vrativši se 
ocu, on je naučio sve vrste samostalnog snalaženja u divljini – baratati s 

                                     
41 Štoviše – In cold blood je izvršio impozantan utjecaj u dalj(nj)em razvoju žan-

ra (true crime novel). 
42 Dickovi roditelji su svjesni da je ovaj razigran, ali da ne bi učinio ništa stra-

šno. Perryjev otac je uvjeren da je ovaj „naučio lekciju“ iz proteklog boravka u za-
tvoru (smatrao je da Perry od onomad zna cijeniti slobodu, i da će ubuduće paziti 
prije nego što dopusti da mu ju oduzmu). 

43 To je o njemu mislio i Perry – da je muževan, praktičan tip (njegova suprot-
nost). 

44 Njemu je očito bitno pretezanje u dijalektici moći, i pedofilija je logična uz 
prirodu njegova odnosa prema svijetu. Računa s nevinošću djeteta, on sam fabricira 
nastup nevinosti stupajući na podij svakovrsne manipulacije (primjerice, razgovor s 
Nancy, prilikom kojega ju miluje po nozi). 
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oružjem, posjeći drvo, zapaliti vatru, ubiti životinju – no, kako je kasnije mi-
slio, sve je to mogao baciti u vjetar, kad nema obrazovanje. Perry je dobro-
voljno bio i u Vijetnamu (pedesetih, a protegnuto gotovo do kraja šezdesetih, 
trajao je vijetnamski rat), što je dodatna potvrda njegove volje da se upusti u 
bilo što kadro proizvesti osjećaj gliba, jer on nije mogao raditi s dosadom, nije 
mogao imati pravocrtan život – nego posvuda bljeskove. Nakon rata je oti-
šao ocu, a nakon dramatične svađe je otišao „za stalno“. Poput djevojčice i 
dječaka iz filma The Innocents iz '61, Perry nije imao doticaj sa tzv. stvarnim 
svijetom (gdje bi doticaj značio, ovdje, priznavanje-u-djelo „normalnosti“ 
konvencije, ne samo konceptualno zahvaćanje njihovih oblika – koje (zahva-
ćanje) kod obojice zasigurno jest prisutnim), stoga je izmislio svoj, svijet 
avanture potrage za blagom, svijet zbog kojeg bi ubio.45 

Capote naposljetku opisuje razvlačenje izvršenja presude (pri čemu su 
obojica osuđena '63 na smrt vješanjem, krivi po svim točkama optužnice, ne 
pokazuju kajanje…) kojemu su počinitelji napokon podvrgnuti – dvije godi-
ne nakon presude (na sveopće zadovoljstvo instinkta osvete). Dvije su to go-
dine u kojima se s počiniteljima dodatno zbližio, a zasigurno uspjevši priba-
viti još građe za momente teksta (u kojega nije teško naknadno umetati se-
kvence koje doprinose uvećanju blizine karakteru likova romana). Dick se is-
pred „ljuljačke“ rukovao s četiri istraživača na slučaju prethodno kazavši: 

„Hoću vam samo reći da se ni na koga ne ljutim. Vi svi me šaljete na 
drugi svijet, bolji od ovog.“46 

Bio je obješen dvadeset minuta do utvrđivanja smrti. Perry je imao 
drugačiji završetak (nije čudna Capoteova naklonost prema mladiću, on je 
imao nekog svjetla posredstvom kojega je treperila kakva izvjesnost nade u 
preokret):47 

                                     
45 Ukoliko bi uspio nagovoriti Dicka da ide s njim u Meksiko, to bi bilo ostva-

renje sna – ovo će pak uspjeti ako učini što Dick od njega očekuje (uostalom, već se 
predstavio kao ubojica). Vjerojatno je računao s Dickovom snalažljivošću (njemu sve 
što odluči uspijeva). 

46 Truman Kapote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017, str. 367. Simpto-
matično, s obzirom da je bio stava kako je ovo samo čin osvete (on ga razumije, ali 
niječe njegov dramatični simbolički karakter – kao da im hoće oduzeti ono što vjero-
jatno vidi zadovoljštinom osvete). 

47 Vidljivo i u Capoteovom opisivanju odnosa Perryja i njegovog prijatelja re-
dovnika (također izvadcima pisama), koji je naglašen kao potencijalni moment spa-
sa od izvršavanja plana, u romanu (da ga je zatekao na kolodvoru, da ga je samo na-
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„Vjerujem da je strašna stvar oduzeti čovjeku život na ovakav način. 
Ne podržavam smrtnu kaznu, ni s moralne, ni s pravne točke gledišta. Mo-
žda bih ja ovome svijetu mogao još nešto pružiti, nešto… Besmisleno bi bilo 
ispričavati se sad za ono što sam učinio. Nedolično, čak. Ali, ipak hoću. Is-
pričavam se.“48 

Capote nakon Perryjeve zadnje izjave nastavlja s, moglo bi biti doživlje-
no, tri brza kadra („Stepenice. Omča. Maska.“), no opisuje kako je ipak, prije 
otvaranja poda za terminalni pad, Perry ispljunuo žvakaću gumu u dlan 
svećenika. Tekst je nemoguće doživjeti u punini ukoliko se fokalima drže sa-
mo materijalno ubojstvo Clutterovih (koje nije cjelovremeno tematizirano, 
već ostavljeno za mjesta izjava počinitelja), ili materijalno izvršenje kazne na 
smrt vješanjem (koje na kraju opet razočarava svojom jednostavnošću: hod, 
stezanje pribora za izvršenje, povlačenje poluge). Nešto žaljenja za Perryjem 
(Capotea i ponekog detektiva), a onda počistiti ćošak, odnesti tijela, i razići 
se kućama s onoliko katarze koliko je tko pokupiti mogao. Capote odlučuje 
završiti knjigu likom detektiva Deweya, on sreće Susan (za života najbolju 
prijateljicu Nancy Clutter, djevojku koja je gotovo bila dijelom obitelji Clut-
ter) na grobu Clutterovih (on sam je plijevio grob oca, pri čemu je Capote 
„ubacio“ – prije sretanja sa Susan – misli o Clutterovima: prošlo je četiri go-
dine od slučaja; gotovo nostalgično) i vode vrlo konvencionalan razgovor, 
koji završava mješavinom asocijacija detektivovih dojmova (uz refleksiju 
razgovora sa Susan) i kakve kozmopoetike:49 

„Lijepa djevojka u žurbi. Kosa joj je lepršala i presijavala se. Takva bi i 
Nancy bila. Zatim je, okrenuvši se da pođe kući i ostavivši za sobom nepre-
gledno nebo, pošao prema drveću i šapatu glasova koji su se krili u vjetru, u 
polegnutom žitu, pod krošnjama.“50 

                                                                                             
šao i mogao još jednom popričati s njim – iako nije vjerovao u Boga, izuzetno ga je 
cijenio, držao ga je ravnim sebi). 

48 Truman Kapote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017, str. 369. 
49 Stilizirajući tekst do stupnja Kafke, primjerice, u Preobražaju, gdje, završivši 

napokon s problemom kukac (Georg je umro), svi zajedno odlaze na vožnju kočijom 
(sunčan je dan…). 

50 Truman Kapote, Hladnokrvno, IPC Media, Beograd, 2017, str. 372. 
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ТОДОРОВИЋА) 
 
 
Мирољуб Тодоровић је рођен 5. марта 1940. у Скопљу. Бурне годи-

не Другог светског рата провео је као избеглица са мајком учитељицом 
и сестром у местима око Велике Мораве. Осмогодишњу школу учио је у 
Ћићевцу, Обрежу код Варварина и Лучини код Сталаћа. Године 1954. 
са породицом прелази у Ниш где завршава гимназију. 

У својој раној младости Тодоровић је показао интересовање за ег-
зактне науке. О њима се информисао прво преко школске, уџбеничке 
литературе, а кад су му ,,апетити порасли’’, глад за информацијама је 
покушавао да утоли, како би и он сам рекао, ,,гутањем’’ научнопопулар-
них дела као што су 300.000 километара у секунди Доктора Свугдића 
(1949), Сафоновљева Загонетка живота (1948), Путовање једног природња-
ка око света Чарлса Дарвина (1951), Један, два, три… до бесконачности 
Џорџа Гамова (1955).  

Прву песму објавио је још као ученик основне школе 1953. године 
у београдском часопису Пионир. Прве озбиљне песме објављује, као уче-
ник гимназије ,,Стеван Сремац’’, у нишком књижевном часопису Гледи-
шта (1958), сарајевском Животу и загребачком Полету. У поезији коју је 
објављивао до 1959. године певао је о јутру, зори, вечери, мору, завичај-
ним пољима. Стварао је под утицајем Библије, народне лирске поезије, 
бајки, митолошке литературе, ондашњих песника модернистичке и 
неосимболистичке оријентације.  
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На студије у Београд, из Ниша, долази 1958. године. Његова вели-
ка жеља је била да студира књижевност, али је његова мајка, ,,као најве-
ћи број мајки на овом свету’’, желела да јој син буде лекар. Он је то кате-
горички одбио, па је средње решење нађено у правима. По Тодоровиће-
вим речима, 1959. година је била пресудна за његов даљи развој, у њој се 
јавила клица будуће поетике сигнализма. Важну улогу су одиграле књи-
ге Марсела Рејмона Од Бодлера до надреализма (1958) и Мишела Сефора 
Апстрактна умјетност (1959). То су биле књиге преко којих се он упо-
знао са историјском авангардом. Тада се у њему јавила идеја да се знање 
из области науке може повезати с књижевношћу, и то је био тренутак у 
ком се ,,родила још недовољно јасна, још непрофилисана идеја о сцијен-
тизму’’1. Наредне године, инспирисан књигом Харолда Спенсера Џонса 
Живот на другим световима, почиње рад на поеми Планета. Из те књиге 
преузима и одређене визуалије, слике космичких маглина користи као 
илустрације својих стихова. Откриће апстрактног сликарства, пре свега 
Кандинског и Мондријана, као и Мишоовог ташизма, Тодоровић је до-
живео велико ослобођење креативне енергије на пољу сликарства које је 
упоредо с поезијом било његов други таленат.  

Године 1961. овај песник доживљава породичну трагедију. У својој 
деветнаестој години умире му сестра Надежда (Нада), свршена ученица 
средње музичке школе у Нишу од саркома грла, чију је прерану смрт 
трауматично и тешко поднео. ,,Тај догађај, каже он, итекако утиче на 
мој даљи живот и рад јер пресудно доприноси коначној одлуци да се 
потпуно и без остатка окренем стваралаштву (књижевности и уметно-
сти) као једино могућем начину да се колико толико поправи (или, чак, 
можда превлада) трагична позиција човека у космосу’’.2  

Исте године Тодоровић почиње с објављивањем сцијентистичких 
песама у часописима Студент, Младост, нишким Гледиштима и Види-
цима. Наслови песама ,,Челик и жеђ’’, ,,Светлост се у атоме настањује, 

                                     
1 Тодоровић, Мирољуб: Токови неоавангарде, Нолит, Београд, 2004. 
2 Видети: М. Стојкин (Мирољуб Тодоровић): Miscellaneae, Беорама, Бео-

град, 2000, стр. 108. 
  Тодоровић је сестри посветио циклус песама Изазивање смрти, часопис 

Гледишта, број 1, Ниш, 1963; збирку песама Наравно млеко пламен пчела, Гради-
на, Ниш, 1972 и хаику венац Сестрин гроб у збирци Гласна гаталинка, Просвета, 
Ниш, 1994. 
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,,Отвара се атом’’, ,,Радиоактивне песме’’, довољно говоре о инспираци-
ји која је покренула њихово писање. Идеја о синтези науке и поезије се 
продубљује. То је период у ком пише први манифест који је насловио 
,,Манифест конструктивизма’’, међутим од тог назива убрзо одустаје јер 
је термин конструктивизам већ познат из периода историјске авангар-
де. Затим се појавила идеја о атомистичкој поезији, али је термин био 
узак и није имао звучност која је била потребна у том тренутку.  

Идеја о сцијентизму, и каснијем сигнализму, крчкала се готово јед-
ну деценију у Тодоровићевом духу, свести и песничкој лабораторији. 
Најотежавајућа околност је била та да је све те године он био сам, уса-
мљен са својим идејама и снажним агонизмом у себи. Није имао подр-
шке међу савременицима. Уметницима је фалило радикализма, агони-
зма и антагонизма, а све је то било потребно како би се оформио неоа-
вангардни покрет. Стога се јавља колебљивост и несигурност у његовим 
поетичким замислима. У дневнику за 16. децембар 1961. у Нишу, запи-
сује да би привремено требало обуставити изучавање хемије, физике, 
биологије и рад на атомистичкој поезији. ,,Сву пажњу усмерити поново 
на Библију, књигу Од злата јабука и народне песме.’’ Тада није ни слутио 
да ће идеја о синтези поезије и науке преживети ту кризу и касније 
условити настанак једног светски признатог покрета.  

На правима је дипломирао 1963, а онда уписао трећи степен (ме-
ђународно јавно право). Ни то, као ни претходни студиј (правосудни 
смер) није га много интересовао. Уписао га је понајвише како би одржао 
студентски статус: право на дом, здравствену заштиту, ГСП и мензу. У 
јесен 1964. запослио се у једној београдској гимназији као професор дру-
штвеног уређења. Међутим, тај посао му баш и није био драг, ту је издр-
жао једно полугодиште, да би у зиму 1965, од војног одсека у Нишу (у 
том периоду је још увек био становник Ниша) затражио да га пошаљу у 
војску. Војску је служио у Загребу, од марта 1965. до марта 1966, у тешкој 
противавионској артиљерији. Управо у војсци се први пут срео са рачу-
нарима, уређајима који ће касније дати велики допринос и сцијентизму 
и сигнализму, највише у области компјутерске поезије. То је било доба 
моћне Југославије, изграђене на новцу који је у великој мери добијен, 
као помоћ, од САД. Тодоровић је радио на рачунарима који су преци-
зно наводили топове да гађају авионе на 8.000 метара висине. Боравак у 
Загребу искористио је да упозна свог ујака, писца Новака Симића. Ње-
га, као књижевника, упознао је још 1958. када је као најбољи матурант 
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нишке гимназије ,,Стеван Сремац’’ добио његову књигу Бркићи из Бара. 
Пре тога је само слушао приче о њему, као и о познатој породици Јелић 
из Сарајева, чији је и он био потомак по женској линији. Почетком XX 
века, на међународној изложби у Паризу, мајка Новака Симића, која је 
представљала Босну, привукла је пажњу Антуна Густава Матоша, који 
се заљубљује у њу. ,,Од те љубави сиромашног писца и боема и лепоти-
це из познате трговачке породице, коју је још делила и вера, наравно, 
није било ништа.’’3  

Круна прве фазе стваралачког рада Мирољуба Тодоровића је 
збирка песама Планета, коју је 1965. године објавило књижевно друштво 
Нестор Жучни из Ниша. Језичка оригиналност наишла је на многе по-
хвале јавности4, међутим било је и оних који су се запитали негодујући: 
,,Да ли је Тодоровић песник или природњак?’’5 Очигледно мешана крв 
није била добродошла на књижевну сцену ушушкану традиционалним 
поетикама. Социолог Веселин Илић у часопису Градина 19676. пише о 
социолошким утицајима на Тодоровићев сцијентизам. Ниш, у ком је 
оснивач сигнализма провео део своје младости и написао Планету, до-
живљава вишеструки економски успон. У питању је привредни бум, пре 
свега у електронској индустрији, који је у свакодневни говор људи уво-
дио речи као што су кибернетика и електроника. У марту 1965. Алексеј 
Леонов из летелице Васход 2 извршио је прву свемирску шетњу, с тим 
да је лако могла да се заврши трагично. Уопште, Тодоровићево песнич-
ко формирање захвата период продора човека у Космос и великих под-
вига науке. То су биле године ,,свемирске трке’’ између Сједињених аме-
ричких држава и Совјетског савеза, која је почела лансирањем Спутњи-
ка 1 4. октобра 1957, а окончана 1975. заједничким пројектом Apollo-So-
juz. С друге стране, сигнализму никакве појаве ни процеси у нашој кул-
тури нису ишле на руку. Тодоровић тврди да је сигнализам породио 

                                     
3 Тодоровић, Мирољуб: Дневник сигнализма 1979-1983, Тардис, Београд 

2012, стр. 164. 
 4 Петровић, Миодраг: Покушај помирења поезије и науке, Народне новине, 

Ниш 29. јануар 1966, стр. 7. 
5 Зубац, Перо: Песник или природњак, Индекс, Нови Сад 10. децембар 

1966, стр. 8. 
6 Илић, Веселин: Авангардни песник Мирољуб Тодоровић, Градина, Ниш, 

број 2, 1967, стр. 55-57. 
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сам себе. Инспирација је долазила из општецивилизацијских промена, 
продора науке у све поре људског бивствовања, развоја технологије и 
електронике који је донео нове инструменте, продужетке људских чула, 
а самим тим и нове методе и нове језике који су се савршено уклапали у 
подухвате нове уметничке револуције. Као што нам историјски романи 
дају податке о једној епохи које нећемо пронаћи у стручној литератури, 
тако већ данас, како из сигналистичке поезије, тако и из дневника, испа-
рава дух раних свемирских истраживања која су за сва времена проме-
нила свет у којем живимо. То лепо објашњава и критичар Остоја Кисић: 
,,Састављајући песничке слике, човека дели само један корак од ствара-
ња резимеа о једној епохи, а ко уме да их чита, он ће у њима видети и 
више од тога.’’7 

1966. године, Тодоровићева мајка је продала кућу, у Мачванској 10, 
у Нишу и у Београду, као пензионисана учитељица, од стамбене задруге 
просветних радника ,,Бранко Радичевић’’ купила мањи једнособан стан 
у добро познатој Добрињској 3. Тек следеће 1967. године Мирољуб се 
одјавио из Ниша и официјелно постао становник Београда. То је година 
кад овај песник почиње са радом на ,,Манифесту песничке науке’’ у ком 
је заобишао израз сцијентизам због владајућег антагонизма према тех-
ници од стране јавности. Текст отвара цитат из дела Рационални матери-
јализам Гастона Башлара: ,,Савремена наука уводи човека у један нови 
свет. Ако човек мисли науку обнавља се као мисаони човек.’’ Истиче се 
да у античко доба наизглед непремостиви јаз између науке и поезије 
није постојао. Као примери наводе се Хесиод, Емпедокле, Парменид и 
Лукреције који су уједно били песници, филозофи и научници, који су 
стварали гиганске космогоније, обухватајући у својим поемама судбину 
читавог свемира.8 Можда се најбоље објашњење разлога сцијентистичке 
синтезе налази у Тодоровићевом убеђењу да су ,,модерни научници-ви-
зионари у стварању величанствених хипотеза о материји (живој и мр-
твој) и свемиру, у потовању у непознато, онострано, учинили, можда, 
први корак ка приближавању поезије и науке, прихватајући један од 
основних инструмената поезије – имагинацију. Ипак научни дух окован 
логичким формулама, ма колико их се ослобађао, не може сам да реши 

                                     
7 Видети: Остоја Кисић: Велика расправа (О раном сигнализму) Унус Мун-

дус, број 39, Ниш 2011, стр. 329-431. Исто и на http://ranisignalizam.blogspot.rs/ 
8 Видети: Тодоровић, Мирољуб: Сигнализам, Градина, Ниш 1979, стр. 76. 
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основе тајне материје и универзума: порекло живота, беланчевину, ства-
рање материје, порекло свемира. За нове продоре у непознато нужно је 
поновно јединство поезије и науке.’’9 Материјал за поеме „Планета“, 
„Путовање у Звездалију“ и већину осталих поетских остварења из тог 
времена, Тодоровић је налазио у својим ,,Песничким дневницима’’ које 
је водио од 1959. до 1968. Управо 1968, после објављивања првог манифе-
ста, на једној књижевној вечери у Дому омладине упознаје се са Спасо-
јем Влајићем (1946), студентом Природно-математичког факултета. Он 
је био импресиониран поемом ,,Планета’’ и већ је писао неку врсту сци-
јентистичке поезије. Из разговора су схватили да имају идентичне или 
сличне погледе на науку и поезију. Тако је Спасоје Влајић постао ,,други 
сигналиста’’.  

Године 1968. Мирољуб Тодоровић, као члан редакције студентског 
часописа за културу Видици, учествује у студентској револуцији. Његова 
песма Корачница Црвеног универзитета (музика Вук Стамболовић), на 
студентском збору у згради Филолошког факултета, акламацијом бива 
прихваћена за студентску химну.10  

Нова искуства настала у сусрету са актуелностима у светској умет-
ности, захтевала су радикализацију поетичких ставова, а то подразуме-
вало и нови назив, синтагма ,,песничка наука’’ више није одговарала. 
Испливава израз ,,сисцијентизам’’, у којем ,,си’’ потиче од синтеза, али 
брзо је одбачен као вештачки. Након тога је дошао сигнализам. Корен 
новонасталог – изма је латинска реч signum (знак), али Тодоровић увиђа 
колико заправо новолатинска реч signal има шире конотације; она се од-
носи на кибернетику, семиологију, теорију информације и комуникаци-
је, као и ,,нову естетику’’ Макса Бензеа, Абрахама Мола и Умберта Ека. 
Иако је Тодоровић од својих почетака водио рачуна о визуелној страни 
својих радова, она у надолазећем периоду постаје све доминантнија. 
Као ,,кривце’’ за тако нешто, он види егзактне науке: хемију, биологију, 
физику и математику; у чијим графиконима, схемама, цртежима, опи-
сима путања, знацима, види до тада непримећени естетски квалитет. 
Његова прва визуелна песма је ,,Сунце’’, аполинеровски калиграм у две 
верзије, ручно и куцан на писаћој машини. Слична визуелна истражи-

                                     
9 Ibid, 77. 
10 Видети: Билтен бр. 6 Универзитетског одбора Савеза студената, Бео-

град, 6. јун 1968, као и Студент, год. XXXII, 8. јун, 1968, ванредни број. 
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вања (typewriter art или typewriter poetry) вршио је и графичар Зоран По-
повић, с којим се Тодоровић упознаје 1969. и излаже му идеје сигнали-
зма. Поповић прихвата изложена поетичка начела и тако се оформила 
тројка из које ће се изродити сигнализам као организовани стваралачки 
покрет. Убрзо затим Поповић доводи у сигнализам Марину Абрамо-
вић и Нешу Париповића којима се придружују Влада Стојиљковић и 
Тамара Јанковић. 

Радећи на поезији почетком и средином шездесетих Тодоровић је 
помно ,,испуњавао свеске, папире различитог формата и облика изво-
дима из разноврсних научних, филозофских и белетристичких дела. На 
белини папира потпуно измешани били су делови из Библије, Гилгага-
меша, Дарвина, Њутна, школских и других уџбеника, затим хемијске 
формуле, биолошки називи и цртежи, физички и математички графи-
кони, ишчупани стихови Лукреција, Сен Џон Перса, Дилена Томаса, на-
родне лирске поезије, наших песника, потом говори из Платона, Ари-
стотела, Канта, Киркегора, Ничеа, онда необичне, или њему тада недо-
вољно познате, па чак и новостворене, измишљене речи, итд. Те синтаг-
ме, речи, делови реченица и стихова, формуле и графикони, ишчупани 
из свог контекста и бачени на белину папира, у неку врсту босанског 
лонца’’, и по његовом мишљењу, ,,деловали су сасвим чудно и почиња-
ли да зраче неку нову енергију, другачије смислове. У тој магми зачеци 
су визуелне, а можда и више онога што ће касније назвати стохастичком 
и алеаторном поезијом.’’11 Као резултат тог креативног врења, 1968. на-
стаје текст ,,Манифест сигнализма’’ (Regulae poesis), са поднасловом ,,Тезе 
за општи напад на текућу поезију’’. Нова поезија је захтевала потпуну 
слободу песме.12 Овакви ставови узбуркали су књижевну сцену у земљи. 
Критичарима је поготово сметала компјутерска поезија. ,,Изморени’’ 
Зоран Мишић није био довољно снажан дух способан да прихвати сиг-
налистичке идеје. Он се у јунском броју часописа Књижевност за 1969. 
годину огорчено подсмева стваралачким поступцима сигналиста, а ус-
пут качи и fluxus, Марсела Дишана и неодадаисте, са тврдњом како је 
све то ,,једна иста прича, пуна буке и беса, а не значи ништа’’. Још већи 
шок на Мишића имала је компјутерска поезија, касније објављена у 

                                     
11 Видети интервју са Миливојем Павловићем у књизи Токови авангарде 

(Нолит, Београд, 2004). 
12 Видети: Тодоровић, Мирољуб: Сигнализам, Градина, Ниш, 1979, стр. 81. 
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збирци Kyberno. У новембарској свесци Књижевности за 1969, Мишић 
констатује смрт човека, ког замењује његов електронски двојник Баш 
Човек, ,,који ће у његово име говорити народу, писати песме и управља-
ти светом’’. Ели Финци се забринуо шта ће бити с исконским људским 
вредностима у новом технократском добу?13 Петар Џаџић је 17. априла 
1970, суздржано, али позитивно приказао књигу Киберно у тада чувеној 
и веома гледаној емисији Лектира, коју је водио на Првом програму Те-
левизије Београд. Велику подршку сигнализму дали су Душан Матић, у 
приступној беседи приликом пријема у Српску академију наука фебру-
ара 197114, као и Оскар Давичо који је изједначавао важност сигнали-
стичких експеримената са превратном улогом надреализма двадесетих 
година. За њега је сигнализам ,,поновно хватање корака српске књижев-
ности са истински авангардним тражењима’’15. 

У стану у Добрињској 3, Тодоровић је провео, по његових речима, 
своје најбоље и најплодоносније стваралачке године. Направио је и спе-
цијално велико поштанско сандуче кроз које је прошла сва европска и 
светска неоавангарда са писмима, поштанским картама, оригиналним 
радовима, књигама, часописима, изложбеним каталозима, итд. До-
брињска 3 је на неки начин ушла и у нашу културну историју.16 Богата 
међународна сарадња покренута је у оквиру часописа Сигнал, чији први 
број Тодоровић објављује 1970. уз финансијску помоћ издавачке куће 
Градина и својих нишких пријатеља Веселина Илића и Добривоја Јевти-
ћа. У њему се нека од значајних имена неоавангардних токова по први 
пут појављују у српском издању: књижевни теоретичар и естетичар Зиг-
фрид Шмит (Немачка), Раул Хаусман (Француска), Шимицу Точихико 
(Shimizu Tochihiko, Јапан), Хајмрад Бекер (Heimrad Bëcker, Аустрија), 
Аугусто де Кампос (Бразил) оснивач познатог покрета Noigandres, Кле-
менте Падин (Уругвај), Микеле Перфети (Италија), Ханс Клавин (Холан-
дија), Адријано Спатола (Италија), Жилијен Блен (Француска), Пол де 

                                     
13 Финци, Ели: Поезија из машине, Политика, 21. март 1970, стр. 15. 
14 Матић, Душан: Писање и говор, Споменица у част новоизабраних члано-

ва српске академије наука и уметности, Београд, 1972, стр. 78-79. 
15 Давичо, Оскар: О поеми Наравно млеко пламен пчела, Градина број 10, 

1972, стр. 193. 
16 Видети: Поповић, Радован: Књижевна топографија Београда XX века, Бео-

град, 1995. 
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Фреј (Paul de Vree, Белгија)… Ефикасности сарадње допринео је универ-
зални језик визуелне поезије који није захтевао интервенције преводи-
лаца. Први број од југословенских уметника, осим Мирољуба Тодорови-
ћа, доноси Биљану Томић, Нешу Париповића, Зорана Поповића, Сло-
бодана Вукановића, Бранка Андрића, Марину Абрамовић, Славка Мат-
ковића, Золтана Мађара, Богданку Познановић, Симона Милчића, До-
бривоја Јевтића и Милета Ђорђевића.  

Почетком седамдесетих покрету се прикључује и Оскар Давичо. 
На једној од скупштина Удружења књижевника, пришао је Тодоровићу 
и упитао га да га упише у ,,тај његов покрет’’. Тодоровић се збунио за 
тренутак, посебно због оног ,,уписивања’’, али се брзо снашао одгово-
ривши: ,,Оскаре, Ви сте одавно сигналиста’’. Убрзо, 1972. године Давичо 
у сарадњи са сликаром Предрагом Нешковићем, даје свој први допри-
нос сигнализму, књигу Стрип-стоп. Други број часописа Сигнал (сеп-
тембар 1971) домаћој сцени представља нове ауторе конкретне и визу-
елне поезије као што су Мајкл Гибс (Michael Gibbs), G. J. de Rook, Жан 
Франсоа Бори (Jean Francois Bory), Лућано Карузо (Luciano Caruso), Bob 
Cobbing, Гиљермо Дајслер (Guillermo Deisler), John Furnival… Тада се 
већ званично могло рећи да је Југославија добила часопис светских раз-
мера, какав је пре Сигнала био још само Мицићев Зенит.  

У међувремену, Мирољуб Тодоровић објављује неколико књига 
поезије: Сигнал (1970), Kyberno (1970), Путовање у Звездалију (1971), Свиња 
је одличан пливач (1971), Степениште (1971), Поклон-пакет (1972), Наравно 
млеко пламен пчела (1972), Тридесет сигналистичких песама (1973), ,,књиге 
уметника’’ Fortran (1972), Approaches (1973), као и Гејак гланца гуљарке 
(1974). Последња наведена није ,,изашла’’ баш тако лако, а цео тај случај 
Тодоровић је забележио у свом дневнику. Рукопис те књиге са шатро-
вачком поезијом пропраћеном с неколико колажа, предао је издавач-
ком предузећу Просвета у јесен 1972. за објављивање у наредној години. 
Убрзо су га обавестили уредници едиције Савремена поезија, Стеван Ра-
ичковић и Милорад Павић, и да ће током лета следеће године ући у 
штампу и бити спремна за Сајам књига. Почетком августа 1973. Тодоро-
вић одлази у Лондон с намером да остане најмање пола године, можда 
и годину дана. Сусреће се са пријатељима с којима се пре тога дописи-
вао. Закупљује стан на Бејсвотеру у центру Лондона, крај Хајд-парка. За-
казује изложбе у једној мањој галерији и књижари. Изводи неколико 
концептуалних акција, на отвореном простору Хајд-парка и Пикадили-
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ја, и жељно очекује вести из Београда о својој књизи. У септембру један 
пријатељ га обавештава да се Гејак ,,заглавио’’ у штампарији Просвета у 
улици Ђуре Ђаковића у Београду, јер је слагач наводно одбио да га сла-
же. У то време добро се знало шта иза те флоскуле стоји. Према речима 
пријатеља, његов рукопис се налазио у чувеној црној ташни новопече-
ног в. д. директора издавачког сектора Просвете који шета од комитета 
до комитета. Тодоровић је био у великој дилеми, да ли да остане у Лон-
дону и обави заказане акције и послове, који би још више допринели 
даљој афирмацији сигнализма у свету, или да се врати кући? Тешка ср-
ца одлучио се на повратак како би одбранио своју књигу. По доласку у 
Београд одлази у редакцију Просвете, где га дочекује велики песник и 
пријатељ Стеван Раичковић, који збуњено шири руке јер и сам не зна у 
чему је проблем. Раичковић је на крају предложио да се уз песме при-
ложи и речник шатровачког говора, кога у првој варијанти није било, 
како би, нагласивши у шали, надлежни другови видели, ,,шта је песник 
хтео да каже’’. ,,Тек после више од годину дана, негде у новембру 1974, 
збирка Гејак гланца гуљарке појављује се из штампе. Већ у јануару 1975, 
према речима Аце Константиновића, тадашњег шефа Просветине књи-
жаре на Теразијама, она је, уз Шћепановићева Уста пуна земље и Фоли-
ранте Моме Капора, на листи бестселера. То је била једна од ретких 
књига песама која се нашла на таквој листи. Према писању Слободанке 
Аст у Новостима, Просвета је доштампала још 3.000 примерака, а књиге 
већ у мају исте године, само шест месеци након штампања, више није 
било ни у књижарама, ни у магацину.’’17 Године 1974. објављена је и Бе-
ла књига Миливоја Павловића, специфичан концептуални подухват у 
историји сигнализма. Она је штампана у 50 нумерисаних примерака, са-
држи преамбулу са упутствима и 300 белих страница које је читалац 
могао схватити и користити како год пожели.  

Љубиша Јоцић, један од најзначајнијих српских надреалиста, при-
кључује се сигнализму средином 1975, у периоду одржавања велике из-
ложбе сигнализма у Салону Музеја савремене уметности. Огорчен на 
нападе по новинама који су пратили изложбу, преко једног познаника, 
позвао је Тодоровића код њега. Јоцић је пре тога посетио изложбу и 
увелико спремао неку врсту полемичког одговора на нападе с политич-

                                     
17 Тодоровић, Мирољуб: Токови неоавангарде, Нолит, Београд 2004. 
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ким инсинуацијама, од којих је један био веома опасан.18 За Тодоровића 
ова посета представља незабораван тренутак: ,,У тесном стану, крај Мер-
катора на Новом Београду, претрпаном књигама и сликама, стари бард 
са лулом, супруга Гордана, сликарка, са благим осмехом, и лајаво кучен-
це Белка... Одмах смо постали пријатељи. Можда је нескромно што ћу 
рећи, али не могу да прећутим да је он од сигнализма очекивао много, а 
у мени видео српског Андреа Бретона. Љубиша је то отворено казивао и 
показивао. О сигнализму је знао пуно и нису била потребна велика уве-
равања да покрет прати од самог почетка и да је прихватио сва његова 
начела. На то је указивала и његова збирка Месечина у тетрапаку која је 
те године била објављена у Просвети.’’19 Јоцићев есеј, који је био ,,одбра-
на сигнализма на највишем нивоу’’, објављен је у Политици под насло-
вом Знаци везани за саму реалност. Тих дана је дошло до још једног инци-
дента након ког је Јоцић укључен у изложбу. Догодио се напад на сигна-
лизам од његовог дотадашњег члана, Вујице Решина Туцића, који је 
управо преко сигнализма доживео своју афирмацију, заступан је у анто-
логијама, излагао на изложбама покрета, објављивао је у Сигналу радове 
из Стругања маште по узору на италијанског визуелног песника Мике-
ла Перфетија, чије је радове први пут видео у Тодоровићевом стану, 
стога је његов напад зачудио многе. Са собом је повукао и Остоју Киси-
ћа, критичара који је пре тога дао нека одлична тумачења сигналистич-
ких остварења. Тодоровић је реаговао тако што је радове отпадника 
уклонио са изложбе, а на њихово место је поставио сигналистичке визу-
елне песме Љубише Јоцића. Напади се нису зауставили на томе, Владан 
Радовановић је писао против сигнализма прво на III програму Радио-
Београда, а затим у часопису Уметност под насловом ,,Поводом сигна-
лизма’’. Јоцић се још једном показао као заштитник сигнализма и одго-
ворио есејем ,,Поново поводом сигнализма’’. Тодоровић је тај поступак 
схватио не само као одбрану сигнализма већ и читаве авангардне умет-
ности коју је Јоцић дистанцирао од лажне авангарде. Сигнализам је 
много изгубио Јоцићевом изненадном смрћу марта 1978. Сигналистич-

                                     
18 ,,Уметност је увек била и остаје надградња на друштвено-економске од-

носе, у дијалектичком смислу, а ова неразумљива егзибиција просто се не да 
надградити ни на шта што представља нашу стварност и наша хтења.’’ Адања, 
Катарина, Политика, субота, 2. август 1975. 

19 Тодоровић, Мирољуб: Токови неоавангарде, стр. 117. 
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ку 1975. је обележио и темат у часопису Дело20 посвећен конкретној, ви-
зуелној и сигналистичкој поезији, који је приредио Мирољуб Тодоро-
вић. Исте те турбулентне године он постаје отац, супруга Динка (1949) 
му рађа сина Виктора.  

Ово је време експлозије mail arta, Тодоровићу је пристизало толи-
ко писама и пакета да је поштар његовој мајци у Добрињској 3 запретио 
како им више ништа неће доносити већ ће пошиљке слати назад. Сти-
зали су каталози, часописи, позиви за бројне изложбе, поштанске кар-
тице, уникатне уметничке књиге. Као круна овог периода, у часопису 
Дело број 2, 1980 објављен је темат ,,Mail art, mail poetry, поштанска умет-
ност, поштанска поезија’’ у који је Тодоровић укључио све највеће ауто-
ре који су стварали на овом пољу уметности, а с којима је и лично кому-
ницирао, од Реја Џонсона, Јозефа Бојса, Волфа Фостела, преко Клауса 
Гроха, Клементеа Падина, до Дика Хигинса и Зигфрида Шмита.  

Нове животне околности које је донео брачни живот, чиновнички 
посао, а вероватно и разочарање у саборце након учесталих напада, ути-
цали су на Тодоровићево стваралаштво. 28. фебруара 1981, у дневнику 
записује како дуго већ не пише, поготово од када је пре неколико годи-
на почео да ради као чиновник. Незадовољан је што су књиге које обја-
вљује сачињене од елемената старих рукописа, иако су на тај начин на-
стале, данас можда и две најзначајније књиге сигнализма, Algol (1980) и 
Textum (1981). Сматра да је креативна експлозија започета средином ше-
здесетих година трајала негде до седамдесет и друге, ,,после се стишава-
ла до седамдесет и шесте’’, а након тога – суша. Проблем није био у 
стваралачкој немоћи, недостатку идеја и инспиративне енергије, већ у 
томе што није више имао мир, време и простор како би могао да се 
концентрише на стварање. Недостајала му је брана између њега и света, 
градња ,,сопственог света помоћу језика и слика у омами и помами уз-
немиреног духа.’’ Уместо тога, свет је провалио у њега: ,,посао, породи-
ца, дете, обавезе, разрушили су зидове. ,,Свет више није био неприја-
тељ. Још је горе од тога. Он је људождер. Ја сам свеже месо на његовом 
столу.’’21  

                                     
20 Видети: Антологија конкретне, визуелне и сигналистичке поезије, Дело, 

број 3, 1975. 
21 Тодоровић, Мирољуб: Дневник сигнализма 1979-1983, Тардис, Београд 

2012, стр. 44. 
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У марту 1981. Алгол је добио награду на сајму у Лајпцигу. Вест сти-
же телефоном од супруге Динке док се налазио на лечењу у Игалу. То је 
сигурно било велико охрабрење да се настави с радом, а и нада да ће из-
давачи у будућности имати више разумевања за његове експериментал-
не радове. Познати немачки теоретичар визуелне поезије, и сам визуел-
ни песник, приређивач можда и најзначајније антологије визуелне и 
конкретне поезије Text-Bilder Visuelle poesie international Von der Antike bis 
zur Gegenwart (1972), у којој је Мирољуб Тодоровић заступљен са више 
песама, Клаус Петер Денкер, пише веома похвално о Алголу. Успех ове 
Тодоровићеве књиге, очито је засметао неким ауторима, па након без-
разложног напада загребачког песника и критичара Бранка Чегеца на 
Сигнал-арт22, Алгол негативно приказује Балинт Сомбати, чији је текст са 
мађарског превео Славко Матковић, обојица некад сигналисти, обја-
вљивани у антологијама и часопису Сигнал попут Вујице Решина Туци-
ћа. Није зачуђујућа само незахвалност поменутих аутора, већ нагла по-
треба за одвајањем, нека жеља за разликовањем истог, поготово кад 
узмемо у обзир писма која је Матковић слао Тодоровићу у којима се из-
јашњавао као сигналиста.  

Април 1981. доноси докторску дисертацију Пољака Јулијана Кор-
нхаузера посвећену сигнализму, као и Сигналистички проспект но. 1, 
први сигналистички билтен након Сигнала који се угасио 1973. За проје-
кат је била најзаслужнија сигналистичка екипа из Куле и Оџака, пре 
свих Јарослав Супек. Убрзо, након неколико исправки, излази из штам-
пе и Textum, капитално дело сигналистичке продукције. У СКЦ-у је одр-
жана изложба ,,Сигналистичка истраживања’’ на којој су били засту-
пљени: Љубиша Јоцић, Спасоје Влајић, Мирољуб Кешељевић, Миливо-
је Павловић, Јарослав Супек, Радомир Машић, Шандор Гогољак, Миро-
љуб Тодоровић, Миклош Месарош, Нада М. Маринковић, Флеш Е-Бо-
ун, Зоран Јездимировић, Сњежан Лукић. Кустос изложбе је био Славко 
Тимотијевић.  

Поводом ,,скандала’’ око Тодоровићевог одбијања да учествује у 
изложби ,,Вербо-воко-визуелно у Југославији 1950-1980’’, чији организа-
тор је био Владан Радовановић, водила се оштра полемика започета То-
доровићевим текстом ,,Владан Радовановић увек на почетку’’ у Загре-
бачком Оку број 264. од 29. IV 1982. У том часопису је вођена главна рас-

                                     
22 Чегец , Бранко: Укњижење поштанских пошиљака, Око, 29. III – 2. IV 1981. 
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права, а повремене чарке у Омладинским новинама, Данасу, Пољима и 
Књижевним новинама.23 Овај догађај је био само окидач за неке касније 
сукобе (нпр. Франци Загоричник), као и изостављања сигнализма са из-
ложби на којима је заслужено требало да има своје место. Ту пре свега 
мислим на изложбу ,,Нова уметност у Србији 1970-1980’’ у Музеју савре-
мене уметности одржане априла 1983. Тодоровић је ово уклањање сиг-
нализма пропратио текстом ,,Бирократија и авангарда’’24, у којем је осуо 
паљбу по Јерку Денегрију, Биљани Томић Денегри и Маријану Сусов-
ском. У одбрану Тодоровића, стали су ликовни критичар Зоран Мар-
куш и Драган Величковић, чији ангажман представља супротстављање 
насиљу унутар авангарде.  

Године 1983. Културни центар Београда организовао је симпози-
јум са темом ,,Сигнализам – авангардни стваралачки покрет’’ на ком су 
говорили Милош И. Бандић, Зоран Маркуш, Вук Милатовић, Живан С. 
Живковић, Жарко Ђуровић, Ђорђе Јанић, Радојица Таутовић, Миљур-
ко Вукадиновић, Јелена В. Цветковић, Остоја Кисић, Спасоје Влајић, Ду-
шан Ђокић, Миодраг Б. Шијаковић, Милан Ђорђевић, Мирољуб Тодо-
ровић и Миливоје Павловић, а своје реферате доставили су и Веселин 
Илић и Радослав Ђокић. 1984. је штампан истоимени зборник који је 
сем текстова садржао и визуелне прилоге и поезију Наде М. Маринко-
вић, Весне Пиструин, Остоје Кисића, Љубише Јоцића, Јована Дујовића, 
Мирољуба Кешељевића, Слободана Вукановића, Маријана Чекоља, Јо-
на Стефана, Александра Бајића, Мирољубовог сина, Виктора Тодорови-
ћа и Боде Марковића. У радовима су разматране теме попут сцијенти-
зма, проблема Гутенбергове галаксије, компјутерске, гестуалне и визуел-
не поезије, сигнализма и неодадаизма, сигнализма и клокотризма, ко-
смичке свести, итд.  

Полемике као да су учиниле Тодоровића активнијим. Свестан да 
ће за своје место у српској култури морати сам да се избори у наредном 
периоду, почиње да објављује бар једну књигу годишње: Чорба од мозга 
(1982), Гејак гланца гуљарке (друго проширено издање, 1983), Chinese ero-
tism (1983), Нокаут (1984), Штеп за шуминдере (1984), Дан на девичњаку 
(1985), Певци са Бајлон-сквера (1986), Заћутим језа језик језгро (1986), Поново 

                                     
23 Видети: Тодоровић, Мирољуб: Nemo propheta in patria, Библиотека Сиг-

нал, Београд 2014. 
24 Књижевна реч број 210, 10. V 1983. 
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узјахујем Росинанта (1987), Белоушка попије кишницу (1988), Soupe de cerve-
au dans l'Europe de l'Est (1988), Видов дан (1989), Радосно рже Рзав (1990), 
Дневник авангарде (1990), Трн му црвен и црн (1991), Амбасадорска кибла 
(1991), Сремски ћевап (1991), Ослобођени језик (1992), Дишем. Говорим 
(1992), Игра и имагинација (1993), Хаос и Космос (1994), Румен гуштер кишу 
претрчава (1994), Стриптиз (1994), Девичанска Византија (1994), Гласна га-
талинка (1994), Ка извору ствари (1995), Планетарна култура (1995), Ис-
пљувак олује (1995), У цара Тројана козје уши (1995). 

У Музеју савремене уметности од 24.12.1994. до 24.1.1995. одржава 
се изложба ,,Освојени простор’’ на којој су изложени цртежи, колажи, 
визуелна поезија, гестуална поезија и мејл арт радови Мирољуба Тодо-
ровића. Изложбу прати каталог у ком се осим визуалија налазе и Тодо-
ровићеви есејистички фрагменти као и цитати кључни за разумевање 
сигналистичког дела. Следи избор из критика у ком се појављују имена 
као што су: Веселин Илић, Божо Вукадиновић, Милан Комненић, Јеша 
Денегри, Микеле Перфети, Оскар Давичо, Драгош Калајић, Зоран Мар-
куш, Клаус Грот, Денис Пониж, Љубиша Јоцић, Јовица Аћин, Јулијан 
Корнхаузер, Славко Тимотијевић, Ђило Дорфлес, Енцо Минарели, Жи-
ван Живковић, Мирослав Кливар, Срба Игњатовић, Пјер Гарније, Ги-
љермо Дајслер, Миливоје Павловић, Добрица Камперелић… 

1995. година доноси и повратак Сигнала, после 22 године паузе об-
јављен је десети број интернационалне ревије за сигналистичка истра-
живања. Број доноси визуелну поезију Наде М. Маринковић (,,Нуклеар-
на ботаника’’), Луиђи Фера, Џона Хелда Џуниора, Зорице Арсић Ман-
дарић (,,Визуелна соната’’), Ханса Клавина, Тима Улрихса, Пјера Гарни-
јеа, Ненада Богдановића (,,Црно/бело’’), Гиљерма Дајслера, Карлоса 
Милса, Шигеру Накајаме, Жан-Марка Расторфера, Андреја Тишме (,,Гу-
мени печати’’), Александра Јовановића, Мирослава Кливара, Драгана 
Нешића, Леонарда Франка Духа, Јана Хлавача, Шандора Гогољака, Мај-
кла Скота, Александра Зхмаила, Ј. Лехмуса, Сержа Сегеа, Жан-Пјер Нуа, 
Србе Игњатовића и Валентине Вукановић. Осим визуалија, наилазимо 
на песме и кратку прозу домаћих аутора преведене на француски, ен-
глески, немачки и италијански (Тања Крагујевић, Златко Красни, Зоран 
Милић, Слободан Вукановић, Зоран Ђерић, Зоран М. Мандић, Андреј 
Живор, Лука Прошић, Тихомир Нешић, Зорица Арсић Мандарић и 
Срба Игњатовић). Изузетно важни теоријски текстови који осветљују 
проблематику неоавангарде по први пут се појављују на нашем језику. 
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Па тако наилазимо на текст Дика Хигинса ,,Стратегија визуелне поезије: 
три вида’’, Еугена Гомрингера ,,Нека запажања о појму визуелна поезија’’, 
Енца Минарелија ,,Критички текст’’, Рикарда Кристобала ,,Мејл-арт као 
алтернатива’’, Улизеса Кариона ,,Гумени печати теорија и пракса’’, Ри-
чарда Костеланеца ,,Уметност прављења књиге’’, као и нове увиде у сиг-
налистичку праксу Живана Живковића (,,Четврт века сигнализма’’), Ја-
рослава Супека (,,Нетворк стваралаштво’’) и Добрице Камперелића 
(,,Мистерије планетарне културе’’). У тмурним деведесетим, овај број 
Сигнала представљао је сигурно један од главних, ако не и главни, дога-
ђај на пољу наше савремене уметности, освежење које је показало да и 
упркос ратним дешавањима српски неоавангардисти заузимају значај-
но место на светској уметничкој сцени.  

Двоброји Сигнала 11-12 и 13-14 излазе током 1996. Први од њих са-
држи значајан текст Боба Кобинга ,,О звучној поезији’’ на чијем почетку 
се неоавангардна звучна поезија повезује са идејом Леонарда да Винчија 
који је захтевао од песника да му пруже ,,нешто што може да се додир-
не и види, а не нешто што само може да се чује’’25. Овај текст се надове-
зује на текст Дика Хигинса из претходног броја тенденцијом за успоста-
вљањем једне историје визуелизације текстуалног материјала. 

Коначно, Тодоровић добија и прву награду, ,,Павле Марковић 
Адамов’’, за поетски опус и животно дело. Син Виктор, студент молеку-
ларне биологије, учествује у Студентском протесту 1996/97. ,,На предлог 
Студентског парламента 1997. изабран је за студента проректора Бео-
градског универзитета што ондашња власт није признала. После завр-
шетка студија (као студент генерације), и једногодишњег рада у Инсти-
туту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Виктор 1999. 
одлази у Америку где докторира са тезом CCN1 (CYR61): A NOVEL EX-
TRACELLULAR MATRIX INDUCER OF CELL DEATH’’26. Ожењен је са 
Carrie Franzen, такође, доктором генетике, с којом има кћер Мају и сина 
Луку. Не би требало заборавити и да је Виктор Тодоровић допринео 
грађењу историје сигнализма с неколико интересантних визуелних ра-
дова.  

Троброј Сигнала 15-16-17, објављен 1997, доноси изузетно важне 
текстове Арона Маркуса ,,Књижевност и визија’’, Еме Кафаленос ,,Про-

                                     
25 Cobbing, Bob ,,О звучној поезији’’, Сигнал 11-12, Београд, 1996, стр. 38. 
26 http://www.miroljubtodorovic.com/pages/biografija.htm  

http://www.miroljubtodorovic.com/pages/biografija.htm
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чишћавање језика у Малармеовој, дадаистичкој и визуелној поезији’’, 
Ричарда Костеланеца ,,Визуелна поезија’’, Мирослава Кливара ,,Поезија 
као дешавање’’, Бисерке Рајчић ,,Неоавангарда данас’’, али сав теориј-
ски и уметнички допринос баца у сенку вест о смрти великог књижев-
ног критичара и есејисте Живана Живковића, ког су својим текстовима 
испратили Мирољуб Тодоровић, Мома Димић, Драгољуб П. Ђурић, 
Андреј Тишма, Златко Красни, Миодраг Мркић, Јован Пејчић, Лука 
Прошић и Василије Радикић.  

Богата интернационална сарадња се наставља и у наредним броје-
вима Сигнала, па тако своје прилоге шаљу између осталих шаљу Кле-
менте Падин, Жан Франсоа Бори, Адријано Спатола, Боб Кобинг, Пјер 
Гарније, др Клаус Грох, Микеле Перфети, Ђило Дорфлес, Клаус Петер 
Денкер, Геза Пернецки, Кеичи Накамура, Руђеро Мађи. Специфичан 
пример је ратно издање Сигнала из 1999. које се може посматрати и као 
темат посвећен руској неоавангарди, у ком се појављује велики број ру-
ских аутора који су до тада били непознати на овим просторима. Тро-
број 25-26-27 из 2003. посебно је занимљив због необјављених визуелних 
радова Растка Петровића (1925-1929) и Марка Ристића (1967-1970) који 
су до Сигналистичког документационог центра стигли посредством 
проф. др Миланке Тодић.  

Након 1995. стижу нове награде: ,,Оскар Давичо’’, за најбољу књи-
гу објављену у 1998. години (Звездана мистрија), ,,Тодор Манојловић’’ 
1999. године, за модерни уметнички сензибилитет, ,,Вукова награда’’ 
2005. године, за изузетан допринос развоју културе у Србији и на све-
српском културном простору, Награда Вукове задужбине 2007. за умет-
ност за збирку поезије Плави ветар, Награда ,,Златно слово’’ 2008. за 
књигу Шатро приче у издању Српске књижевне задруге као најбоље 
књиге кратке прозе објављене у 2007. години, Признање Крлежа за жи-
вотно дело 2010, Повеља за животно дело Удружења књижевника Срби-
је 2010. ,,Златни беочуг’’ за трајни допринос култури Београда 2011.  

Крајем осамдесетих и током деведесетих година прошлог века То-
доровић почиње са оснивањем легата сигнализма. Први легат ПБ 19 
основан је у Библиотеци Српске академије наука и уметности 1988. го-
дине. У том легату се, поред Тодоровићевих дела и ревије Сигнал, налазе 
и бројне књиге других аутора, на српском и страним језицима, антоло-
гије, зборници, часописи и каталози у којима су објављивани радови 
сигналиста. Део књига је поклоњен а део је Библиотека САНУ откупи-
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ла.27 Године 1991, посредством др Живана Живковића, оснива се легат 
на Филолошком факултету у Београду.28 Трећи легат под називом Неоа-
вангарда – документација Мирољуба Тодоровића налази се у Библиотеци 
Матице српске у Новом Саду. Године 1992. Библиотека МС је из Сигна-
листичког документационог центра откупила више хиљада књига и 
других неоавангардних публикација.29 Следећи легат основан је 1996. го-
дине у Завичајном одељењу Народне библиотеке ,,Стеван Сремац’’ у 
Нишу. Легат је посвећен прерано умрлој сестри оснивача сигнализма 
Надежди (Надици) Тодоровић (Нови Пазар 1942 – Ниш 1961).30 Легати 
сигнализма налазе се још у Универзитетској библиотеци Светозар Мар-
ковић у Београду ПБ 27, као и у Историјском архиву Београда htt-
p://www.arhiv-beograda.org/sr/legat-todorovic.html У овом Архиву поред 
књига, часописа, каталога и ликовних дела, налази се и преко десет 
хиљада писама које је Тодоровић разменио са сарадницима у земљи и 
иностранству.31 Архив је децембра 2008, у својој галерији, организовао 

                                     
27 Видети: Ивановић, Тања: Сигнализам у фондовима Библиотеке САНУ, 

Сигнал 28-29-30, Београд, 2004, стр. 124-140. https://www.sanu.ac.rs/Biblioteka/ 
MTodorovic.pdf 

28 Видети: Павличић, Небојша: Легат Мирољуба Тодоровића на Филолошком 
факултету у Београду, Гласници планетарног – визије сигнализма (зборник), 
Друштво уметника сигналиста, Београд, 2003, стр. 89-90. 

29 Видети: Попов, Н. Тајне сигнализма (Више од три хиљаде публикација 
из Сигналистичког документационог центра Мирољуба Тодоровића, недавно 
откупљених, чиниће посебну збирку у овој библиотеци), Дневник, год. LII број 
16605, четвртак, 31. јануар 1983. 

30 Видети: Стојановић, Весна: Сигнализам – посебан фонд Мирољуба 
Тодоровића у Народној библиотеци Стеван Сремац у Нишу, Сигнал 28-29-30, 
Београд, 2004, стр. 118-122. https://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/ 
12469 

31 Видети: Латинчић, Олга: Ахивирани сигнали, Савременик 146-147-148, 
Београд 2007, стр. 151-153. 

 Латинчић, Олга Легат сигнализма у Историјском архиву Београда, 
Књижевност број 4, Београд, 2013, стр 225-228. https://www.rastko.rs/knjizevnost 
/signalizam/ delo/11247 
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велику изложбу СИГНАЛИЗАМ 1968 – 2008. Изложба је привукла зна-
чајну пажњу наше културне јавности.32 

Од 2004. почињу да излазе зборници радова посвећени сигнализ-
му. Први од њих, Размишљајте о сигнализму, представља библиофилско 
издање поводом 45 година сигнализма. У оквиру троброја 146-147-148 
часописа Савременик излази тематски број Демон сигнализма (2007). 2010. 
објављен је зборник Планетарни видици сигнализма, који је приредио 
Миливоје Павловић и штампан је у само 50 примерака. Изазов сигнализ-
ма излази као четврти број часописа Књижевност за 2013. Наредне 
године се појављује зборник Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића који 
је приредио Миливоје Павловић на основу излагања за округлим сто-
лом Библиотеке града Београда. Исте године излази и Столеће сигна-
лизма у оквиру библиотеке ,,Сигнал’’ где се поред већ стандарних имена 
као што су Слободан Шкеровић, Илија Бакић, Кеичи Накамура, Душан 
Видаковић, Микеле Перфети, Добрица Камперелић, Џим Лефтвич, 
Јарослав Супек, Лик Фиренс, Зоран Стефановић, Слободан Павићевић, 
Дмитриј Булатов и Душан Стојковић, појављују бројни млади аутори на 
којима би сигнализам требало да гради своју будућност. Таква претпос-
тавка се полако остварује јер се прилозима у зборнику Магија сигнализма 
(2016) неки од аутора профилишу као стални сарадници или ,,млади 
сигналисти’’ (Јела Марићевић, Милош Јоцић, Ивана Максић, Франко 
Бушић, Дејан Богојевић, Виктор Радоњић, Оливер Милијић, Адријан 
Сарајлија, Снежана Савкић, Владимир Милојковић, Иван Штерлеман, 
итд.).  

О Тодоровићевом делу и сигнализму одбрањене су три докторске 
дисертације. Као што је и прва изложба сигнализма одржана ван наше 
земље, у Милану,33 тако је и прва дисертација одбрањена на Јагелонском 
универзитету у Кракову, 1980.34 Након Корнхаузера, вероватно и највећи 
проучавалац сигнализма, Живан Живковић, брани дисертацију 
Сигнализам: Генеза, поетика и уметничка пракса на Филолошком факул-

                                     
32 Поповић, Радован: На понос српске културе, Књижевне новине год. LXI, 

број 1162, фебруар 2009, стр. 4 http://www.arhiv-beograda.org/sr/2013-12-10-17-12-
38.html 

33 Poesia signalista Jugoslava, Centro Tool, Milano, 1971. 
34 Превод на српски: Јулијан Корнхаузер: Сигнализам српска неоавангарда, 

Просвета, Ниш, 1998. Превела Бисерка Рајчић. 
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тету у Београду 1991. На Филозофском факултету у Косовској Ми-
тровици, Миливоје Павловић брани дисертацију Авангарда, неоавангарда 
и сигнализам. У припреми је, на Филозофском факултету у Новом Саду, 
Естетика сигнализма Ивана Штерлемана. 

Иако у озбиљним годинама, Мирољуб Тодоровић је и даље акти-
ван. Увек је рад да изађе у сусрет младим истраживачима заинтере-
сованим за сигнализам и неоавангарду и помогне при објављивању њи-
хових радова. Могло би се рећи, без претеривања, да је Мирољуб Тодо-
ровић најзначајније име, уз Данила Киша и Милорада Павића, које је 
свету представљало српску културу, књижевност и уметност у најбољем 
могућем светлу.  
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Милијан Деспотовић 

ФИЛОЗОФСКА РАЗЈАСНИЦА ЖИВОТА 
(Илија Шаула, Мидар, Алма: Београд, 2018) 

 
 

Роман ће, таман толико колико и етика у њему, допринети ду-
ховној обнови нашег бића. Осми је миленијум од како, само Срби као 
народ, знају за свој календар. Али, истинска родословна спознаја о соп-
ственом бићу, а то је сада нужност, достиже критичну тачку и једнако 
сабира тегобе и памћења, оно што се очувало „с колена на колено“ а ми 
мислимо, често, да су то само обичне „промисли о животу“ заборавља-
јући, притом, да су те промисли „пронашле своје ликове и приповеда-
че“ како то у прологу свог романа „Мидар“ каже Илија Шаула, свестан 
да је наш прапредак „Витез тајне“. Све је почело од њега, он је наш „ви-
кар, домаћин“ наш. 

Илија Шаула је остварио комуникацију са онима који су често 
митолошки, и да ли само митолошки, питам се, створили исконску из-
весност живота чија се воља отима суштим моралним законима који, 
често, праве прекиде у трајању. Тако смо заборавили еру бивства под 
знаком вука, змије, или орла, без којих није могуће стићи тамо где се 
овај писац намерио („Долазак на планину“) сном, у коме је много чега 
казано, чиме се пориче крај трајања јер, „ако паднеш, не гледаш даље 
већ горе“, и тако се стиже у „благодети небеског царства. Ако смо по-
шли из пећине „по мјери Бога“ онда утемељен пут те мере јесте фило-
зофска разјасница религије и уметности, он је, како је рекао Јасперс 
„осовина времена“, природна сасвим.  

Сусрет са „Мидаром“, Шаула је уприличио загонетно, користе-
ћи домашаје митологије. „Не држи се романописац само старо(словен-
ске) митологије; из поглавља у поглавље све више се увјеравамо да је он 
у дослуху и са источњачком културом и митологијом, као и са проми-
шљањима класичне филозофије и поимања модерних филозофа, не да 
би градио своју причу и мисао градио на њиховим пре-мисама, него да 
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би са стеченим спознајама у промисли, успоставио свој систем вредно-
сти.“1  

Корен имена Мидар могао би се наћи у тумачењу казивања јуна-
ка овог романа који каже: „Моја пећина је моје име. (...) То је све што 
имам.“ А имамо оно што нам је Божји дар, оно што ми је Мидар. 

Мидар је симбол живота од пре „свијетла и таме“. Он се у сваком 
јавља од раног детињства па га прати све дотле док се не нађемо „пред 
вратима неба“. Он је, како Мидар, јунак романа Илије Шауле преноси 
мајчино предање, „витез тајне“ који ће све време у радњи овог романа 
управо покушавати да открије тајну Велике Тајне, а знао је да ћути све-
стан да оно што је открио никад није коначно. То је, у неку руку, основа 
на којој Шаула гради и филозофску и митолошку повесницу романа. То 
је стварање из тајне, а искуство тајне јесте расуђивање о нечем што нам 
припада, а припада нам и оно за чије се чињење ми не сматрамо кри-
вим, попут греха.  

Ко преобрази грех, долази у стање Мидаров оца коме је „грех 
био учитељ мудрости“. 

Илија Шаула је писац коме је свака реченица језгровита и мудра 
попут латинских цитата. Његов роман „Мидар“ је просто антологија 
мисли и он се чита баш тако; као сентенциозна проза. Где год да га отво-
рите, пажњу вам привлачи по која Шаула-сентенца чија порука у конач-
ном даје објашњење људског трајања: „Живот је љубав“, све друго су сен-
тенциозни дијалози писца као ватреног филозофа и његовог јунака ро-
мана, као мудраца који из своје видовитости који зна да је у позадини 
свега писац увек спреман на самопровокацију. Али и све помисли о су-
штинама те полемичности искључују сваку машту јер, просто дијалог је 
жив. Живе су речи исписане, попут „наше сапутнице“ светлости. Та све-
тлост и прича о њему трајаће и после његовог одласка, смисао тог траја-
ња и јесте суштина овог изврсног романескног штива. Мидар „осветља-
ва пут ка средишту ума“. 

Ако се писац као исповедник враћао у Мидареву пећину, он није 
ишао у заумље, он се, у ствари, спремао да филозофски објасни „прела-
зни период стања душе и свести“, покушај да се докаже шта је наше по-
чело и откуда у њему мук. Дошао је до Рилкеовског закључка да „сви по-

                                     
1 Ранко Павловић: „У вртлозима мита и ума“, из поговора роману Мидар, 

стр. 139. 
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тичемо из раја“.2 Свест о рају обезбеђује рај трајања, осећај довољности, 
која је узвраћена за доброту, доброта мора долазити из срца. А Шаула 
подсећа на Мидарову мисао: „Ко слиједи своје срце, чује и рајска зво-
на”. Њихов глас води Мидар и Ан да „послушују звезде“. И ово је чин 
заслужене доброте а „кад је у човјеку одсуство доброте, може га спопа-
сти зловоља“, каже Шаула у поглављу филозофског наслова „Између 
начела и истине“. „Морамо бити врло опрезни, износећи истину. На-
жалост, многи због истине страдају јер, онима којима се она не свиђа, 
начела почивају у лажи.“ Да придодам и ову мисао Илије Шауле: „Ако 
постоји разлог да нас каменују, нек ме каменују, али морају знати да ће 
сваки пут кад промаше, погодити себе.“  

Све ово упућује на филозофску структуру књижевног текста 
Илије Шауле у роману Мидар. Али, он је „избегао замку и изазов да на-
пише чисту филозофску књигу, већ вешто и домишљато примењује 
форму романа како би изложио ту филозофију, како би је драматизо-
вао и износио у дијалошкој форми са самим собом, тј. у форми разгово-
ра са својим јунацима. Тако код Шауле романа, постаје филозофска ис-
повест у стилској одредници фантастике и књижевности а истовремено 
и обрнуто та филозофска исповест по први пут код нас поприма форму 
романескног казивања“. 

„Слике прошлог живота“ су, на неки начин, „посјета Бога“ који 
је обезбедио „безвременост“ и сусрет са прапрецима јер, заправо, чим 
се родимо, ми се налазимо пред „пред вратима неба“. Њих је у овом ро-
ману отворио Мидар и хроничар његовог сада мисаоног живота. Зато је 
овај роман „изазован уметнички приказ прошлости, садашости, прола-
зности и трајања натопљен је чистом емоцијом из чисте душе и ума који 
задиру унапред у време.“ 

На крају, роман Мидар заузима важно место у баштини српског 
књижевног језика. 
 

                                     
2 Рајнер Марија Рилке је записао: Смрт је голема. / И ми нисмо друго / до 

њена насмејана уста. 
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Мирослав Алексић 

ЉУБАВ У ДОБА МАЛИХ БОГИЊА 
(Весна Радовић, Пољубац из Француске улице, Просвета: Београд, 

2018) 
 
 

Није парафраза наслова Маркесовог романа, тек тако, у наслову 
ове белешке, уз нову књигу       песама Весне Радовић. Пред нама је је-
дан, скоро роман о љубави у стиху, а у  времену епидемије малих биги-
ња, мигрантске кризе, ратова и разарања. Ово је можда најобимнија љу-
бавна поема нашег песништва. Реч је о педесестак песама које повезује 
исти мотив, и двадесетак духовних песама.  

Ова књига је повест о срушеној љубави, као о срушеном Таџ Маха-
лу, у којој је свака песма одаја у палати  која памти једну причу о руше-
њу, а свака метафора је једна преживела арабеска. 

У наслову „Пољубац из Француске улице” садржан је поетички 
образац ове књиге. Пољубац је појам који наговештава да је реч о доми-
нантно љубавној поезији. Француска улица – је други део синтагме који 
упућује на појмове географије и културе у ширем смислу. Весна Радо-
вић је песникиња  културе. Поезија Весне Радовић је пребогата оваквим 
појмовима. Све у њој врви од географије,  историје, уметности, књижев-
ности. Готово свако стање духа, свака емоција у њеној поезији имају, 
елиотовски речено, објективни корелатив у неком појму културе, било 
да је реч о призренским звонима, прашком пролећу, књижевним дели-
ма или грађевинама. Све  овде врви од раскоши слика и богатства мета-
фора.  

Али, иако је ово поезија о палој, изневереној, изданој, срушеној 
љубави, то није поезија меланхолије ни декаденције, то је поезија вере, 
љубави, праштања и радости живота. 

Што се географије тиче, од Бретање до Урала и Сибира од Прага 
до Крфа и Шпаније, слике предела су слике осећања. Али, француска и 
руска улица света су најближе нашој песникињи. Она најрадије корача 
овим улицама, којима су се српски народ и српска култура све до најно-
вијих времена најрадије кретали. На тим улицама је наша песникиња 
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код Превера студирала лирску нарацију, а код Ахматове и Цветајеве ону 
племениту, узвишену тугу, ону аристократску надмоћ над свим видови-
ма примитивног очаја. 

Али, београдска Француска улица у нашој свести тесно је везана са 
причом о нашој књижевности, због адресе на броју 7. Тако нас песники-
ња уводи, и у ову асоцијативну раван, у којој можда треба тражити про-
стор велике љубави коју опевава. Она за ту љубав, завршавајући једну 
песму каже да је била историјска. Само понеком успутном алузијом на-
води нас на помисао да је то била, и љубав која је настала и ишчилела у 
књижевном свету. 

У овој поезији је видљива и једна иронијска слика живота, судара-
ње света и љубави, па песникиња у једној песми вели: „Ако те којим слу-
чајем одведу у неки нови рат”. А колико је моћна и велика, та љубав би-
ла, говоре и сјајни стихови, једна блистава парадоксална хипербола у 
песми „Аутобиографска”: „Ја сам као оне три сореле што су волеле 
истог морнара”. Не сећам се где сам тачно чуо ту легенду о три сестре, 
али знам да је негде у песникињиној Боки Которској, и да сам једном ви-
део кућу тих сестара која, и сада одише чежњом. А у песми „Моја исто-
рија” песникиња каже: „Под мојим ногама земља је дрхтала као човек 
када умире”. Поређење које узима дах. Или вансеријски лепа слика из 
песме „Кад адађо свира”: „Газим боса по хладној кори месечине”. Или, 
кад у песми „У време епидемије малих богиња” каже: „Уз љубав се смрт 
лакше подноси / И памте глаголски дублети / Као што се памте бринете 
уске у струку...” Или кад у песми „Фебруарске жуте пахуље” поентира 
болно лепом метафором: „А галебови које сам лечила / Вуку рањене но-
жице / По бледом песку времена...”  

У томе свету у којем упоредо егзистирају љубав и страх, Весна Ра-
довић маестрално завршава песму „Вагабундо” стиховима: „И даље на-
ивно верујем да једна мала биљка / Случајно откривена на Дурмитору / 
Излечиће све наше страхове, у једном дану!” Једна од одлика њене пое-
зије јесте то да уме да заврши песму, да ефектно поентира, да је закопча 
и подвуче.Тако је, и читање садржаја на крају њене књиге право задо-
вољство, јер се у насловима песама слути сва лепота и богатство поезије 
коју ова књига доноси. 

Кроз овај лирски роман о љубави преплићу се и слике савременог 
света, Европе и Србије, Осећа се, и једна нота ангажованости, као у пе-
сми „Јесен Европе”, где се додирују Исток и Запад, и сударају те две кул-



 
Књижевни преглед 19 
 

 
 

62

туре. У песми „Отварање пасијанса” Весна Радовић каже, говорећи о 
свом народу: „Личимо на становнике острва Маркиз који масовно уми-
ру од великих богиња пренесених из просвећене Европе”. Опевавајући 
један од својих завичаја у песми „Над Призреном су некад звонила мно-
га звона”, лебди једна сета, једна устрептала туга. Варварство и зло пе-
сникиња не опевава у овој песми,  оно се слути, онако из офа, што би ре-
кли људи овог века.  

Циклус песама, по коме је названа књига, „Пољубац из Француске 
улице”, завршава се поемом „Забрањено је умрети”. У овој поеми пе-
сникиња непретенциозно преплиће, појединачно и универзално, слике 
малих и великих подвига, и смислености обичног свакодневља. Ова пое-
ма је мали узвишени уџбеник фармације. Не, она је, заправо, и сама лек 
против малодушности посусталог света. Она је ода животу која сведочи 
о једној расној песникињи. 

 
 

 
 

Данко Стојнић: „Заменица 6 / Огледало 1“ (2018) 
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Иво Мијо Андрић 

ЛИРСКЕ НИЈАНСЕ БОЈА ДАЉИНЕ 
(Иван Цветановић: Распеће круга, Београд: Dinex, 2016) 

 
 
 Све што мишљу дотакне пјесник може преточити у пјесму. Сти-

хове о цвијећу – у прољеће, поглед у свјетлост, облак у кишу, додир у 
љубав, жељу у срећу, вријеме у прошлост, садашњост или будућност. 
Пјесниково овоземаљско послање јесте да ријечју и ружно претвара у 
лијепо, тужно – у радосно, мало – у велико, далеко – у блиско. А све то 
са крајњом намјером и јасним циљем да живот учини смисленијим, са-
држајнијим и лакше подношљивијим. 

 Поетска величина стихотворца не мјери се бројем ни дужином 
написаних пјесама. Њу не одређује тематика нити језичка слаткорјечи-
вост аутора. Заправо, пјесничку снагу одређује синтакса, боље рећи; са-
вршени распоред ријечи у реченици што творе слику о људима, ствари-
ма и појавама којима се пјесник бави. Може пјесма имати занимљиву 
тему, може бити написана раскошним стилом, слиједити модерне трен-
дове, али све то није довољна гаранција за њену читљивост нити препо-
рука за ширу читаност. Знају то многи пјесници, али је мало оних који 
успијевају писати поезију што плијени душу и оставља снажан дојам на 
своје читаче. 

 Један од ријетких поета којима то полази од мисли и пера јест 
српски пјесник Иван Цветановић. У посљедњих двадесетак година од 
када интензивније пишем рецензије рукописа и приказе објављених 
збирки поезије, мало кад сам био у прилици читати тако зрелу, дубоко 
емотивно проживљену и конзистентну пјесничку књигу каква је Цвета-
новићева лирозбирка у свијет одаслана под библијским насловом Распе-
ће круга. Ради се заправо о избору из три његове до сада објављене збир-
ке; Покретне степенице (1983), Распеће круга (1989) и Боја даљине (1997). 
Њима је придодан и циклус од осам пјесама из 2016. под насловом Ме-
сец плав и миришљав. Све у свему, књига од стотињак пјесама са ауторо-
вим прологом, те предговором књижевника Миљурка Вукадиновића и 
ранијим поговором пјесника Бранислава Петровића.  
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 Универзитетски професор и писац Иван Цветановић поезију пи-
ше у ријетким тренутцима инспиративне осаме кад му одређени дога-
ђаји, људи, ствари и прилике окупирају мисли и разбуде потребу да то 
што види и осјећа запише у пјесму начином који ће бити лексички до-
ступан и разумљив свима. Зато су његове пјесме углавном кратке и уви-
јек јасне свакоме ко воли поезију као људски душевни изричај унутар-
њег свијета потакнутог вањским. 

 Уз поезију Цветановић пише и прозу, а бави се публицистиком 
и преводилаштвом, те припрема и уређује антологије књижевних радо-
ва америчких Индијанаца. Отуда и његове пјесме написане за вријеме 
боравка у Америци носе биљег простора, времена и људи с којима се 
дружио и дијелио домицилно добро и тешкоће због раздвојености од 
породице и завичаја. Сива носталгија, жал због одласка и жеља за по-
вратком основна су обиљежја Боја даљине, свакако најснажније поетске 
цјелине у овој изнадпросјечној стихотворној књизи. 

 Њезин први дио означен насловом Покретне степенице захваћа 
широк спектар тема и мотива који су везани уз доба младости и поима-
ње свијета као шарене слике богатих понуда и жеља доступних човјеку 
бескрајних видика. Поет се у том свијету одлично сналази, бирајући оно 
што га надахњује и што му пружа прилику да љепоту виђеног и моћ до-
живљеног преточи у пјесму. Тако је, уз остале, настала и пјесма Низ ули-
цу па лево која је састављена од неколико стихова: 

  Следим јужни ветар 
  Он ће ме одвести до кројача 
  Или 
  Новој девојци. 

 Путујући свијетом мишљу и кораком и проматрајући бића и 
ствари око себе, пјесник у свој нотес записује све оно што му се учини 
згодним и што је вриједно стихом отети забораву. Тако су настале пје-
сме посвећене Кракову, затим кући у Вајмару, па Џојсовим ирским 
успаванкама, Андрићевом дјетињству у Сарајеву и многе друге које сим-
болично и стварно означавају пјесников успон покретним животним 
степеницама што воде од његовог Ниша до краја бијелога свијета. 

 Други циклус пјесама означен насловом Распеће круга исплетен је 
од стихова писаних у времену друштвених и политичких ломова у род-
ној му земљи који су наговјештавали црне дане за све људе добре воље и 



 
О књигама 

 

 
 

65

завидне честитости. Иван Цветановић слућене промјене биљежи у пје-
сми Јелке чекају Орвела сљедећим стиховима: 

  На тргу Маркса и Енгелса 
  Осећа се новоговор 
  Врви, цвили, хучи, јечи 
  Фонтана се претвара у новогодишњу ноћ. 

 Негдје у исто или блиско вријеме поет записује пјесму Распоред у 
којој слика идилу на другом дијелу земље давно придошлих јужних 
Славена: 

  На тргу Стјепана Радића у 
  Загребу два малишана пикају гумену лопту 
  На крову цркве Свети Марко два врапца 
  Чешкају крила један другоме... 
  Покушавам да променим распоред. 

 Распоред је нажалост промијенило вријеме неколико година ка-
сније кад су луди повели врзино коло, а збуњени се у њега ухватили. 
Симболично или не, асоцијативно у сваком случају, ушли смо из не-
мирних осамдесетих у ратне деведесете године као Радићеве „гуске у 
маглу“ и не би из њих задуго изашли да нас нестрпљиви странци нису 
натјерали у мир под сваку цијену.  

 Те грдне и гадне године Иван Цветановић ће провести и пробдје-
ти у далекој Америци. Отишао је тамо не 'трбухом за крухом' како се 
народски каже, већ да доврши свој умни лик и избјегне опасности и по-
гибељи које су се надвиле над некад лијепу и узорну земљу на Балкану 
која је држала на складном окупу шест славенских народа и много дру-
гих народности. Али кад су вјетрови неслоге јаче запухали и кад је 
оружје надјачало тихе мирнодопске гласове, ратна олуја растјерала је и 
разбацала милијуне људи свуда по свијету гдје су пронашли тако жеље-
ни спас.  

Бијег од рата разуман је одговор на сва питања смоквиног домољу-
бља и пјесник га метафорички описује у пјесми И поред крајње стабилног 
посла: 

 Ја и даље верујем у бајке. 
 Одлучујем да умакнем  
 Својим добронамерним чуварима. 
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 Бежање је вештина да се избегне смрт 
 Изгладнелих строфа... 
 Бежим од књижара које постају преуске 
 За набујале мисли. 

 У новој средини Цветановић, борбом за голу егзистенцију успије-
ва стећи докторат, добити посао предавача на Универзитету Илинои и 
написати сјајну збирку поезије Боја даљине. У тој збирци на дојмљив и 
литерарно маестралан начин биљежи и слаже лирски албум властитих 
доживљаја, познанстава с људима других боја, култура и навика и им-
пресивним природним љепотама какве нам нуде други дијелови плане-
те. Иза напријед наведене пјесме, у којој износи разлоге одласка, слиједе 
елегични стихови... о дрвеном мотелу поред пута што води за Чикаго; о 
цркви „Свети Сава“ у Либертивилу која подсјећа на туђину и гробове 
Краља и Дучића чије слике блиједе у пролазећем времену; о радиони-
ци за креативно писање и некреативном фестивалу поезије у полунапу-
штеном позоришту на Кларку; о жени Мексиканки што с дјецом одла-
зи својима у Аризону и Илији који посјећује своје у Смедереву. Нижу се 
тако слике као на филмској траци о људима и њиховим ћудима и усу-
дима. Смјењују се пејзажи и крајолици од Флориде до Нијагариних во-
допада. Пишу се стихови палом пјеснику у центру Београда, док аутор 
лута улицама Њујорка, шаље се пјесма с посветом рано преминулом 
другу у домовини, те се постављају питања о повратку са одговором у 
виду пјесме Белег која у два редка појашњава смисао враћања: 

  Кажу да кров родитељске куће 
  Највише подсећа на колевку. 

 Разнобојни лирски цвјетови красе букет Боја даљине у коме се 
преламају мириси завичаја са сликама прекоатланских предјела који 
једнима пружају рајски угођај, а другима остављају само блиједу бес-
крајну наду. Док пси у кућама богатих господара уживају благодати 
земног живота, дотле бескућници сањају кров над главом и храну којом 
ће накратко заварати глад. Овом циклусу посебан тон дају пјесме посве-
ћене америчким Индијанцима са којима се Иван Цветановић интензив-
но дружио и од којих је прикупио обимну грађу за антологије њихових 
поетских и прозних радова. У раној младости волио сам као и свако ди-
јете читати цртане романе, а касније гледати филмове о каубојима и 
Индијанцима. На њих су ме подсјетиле пјесме Индијански резерват, У 
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прерији, Један део приче и Индијанска црква у којима аутор презентира 
слике из живота симпатичних и драгих ми 'црвенокожаца' у данашњем 
времену. Од Карла Маја до данашњих дана много се тога промијенило у 
савременом свијету, али живот Индијанаца у запећку цивилизације 
остао је исти, или је за нијансу бољи. Такозване демократске слободе бо-
гатима су донијеле просперитет, а сиромашнима још веће окове јер су 
их отргнуле из топле колијевке природе и разбацале у окриље резерва-
та и загађене периферије. Док је гледао тај свијет биједе на једној, и оби-
ља на другој страни, Цветановића су сјећања враћала у завичај до боле-
сне мајке и њезине вјере у синов повратак. 

 Од прве до посљедње пјесме Боје даљине премрежене су и нато-
пљене завичајним емоцијама, родитељским чежњивим чекањем, аме-
ричком друштвеном орнаментиком, синестезијом свијета око себе, асо-
цијативним трошењем времена и гранитном надом у повратак кући. На 
крају се пјесников наум остварио и амерички сан обојен је завичајном 
збиљом. Баш као у пјесми Ситне заповести, иза сна у којој беспоговорно 
каже: 

  Ветар се не може вратити 
  У своју сенку 
  Облак је тако одредио. 

 Вријеме чини своје, а невријеме све друго. То што човјек гради, 
нечовјек разгради. 

  Не одлази се без искреног осмеха у ноћ 
  Или некоме ко не осећа дубину 
  Тананих вода у нама... 

 Тако поет збори у завршној пјесми Погледи, увјерен да ће са 
осмјехом из ноћи изаћи у свијетли дан. И да ће осјећај дубине скратити 
бистрина воде. Јер, без свемоћне воде и без сунчеве топлине, на овом 
ћудљивом свијету, ничега не би било. 

 Дубоко вјерујем да ће Иванове воде мирно тећи у годинама што 
слиједе и да ће нас освјежавати новим бистрим пјесмама и бојама бли-
зине на које се, послије свега проживљеног навикавамо као на оно што 
нам је од раније познато и драго. И што нам је живот чинило лијепим и 
у сваком погледу радо поновљивим. 



 
Књижевни преглед 19 
 

 
 

68

 
 
Милица Јефтимијевић Лилић 

ЉУБАВ ВИЂЕНА КАО СКЛАД ДУХА  
И ТЕЛА 

(Ljubinko Jelic, Tu as les traits d’une constellation, Pariz: Edilivre, 20018, 
превод са српског на француски језик: Билјана З. Билјановска) 

 
 
Певање о љубави, за љубав, у име љубави, то је оно што је у сржи 

целокупне поетике Љубинка Јелића који је из књиге у књигу умножаво 
опус певајући на ове теме и доприносећи богаћењу српске љубавне по-
езије. Оно што је важно истаћи јесте, његова способност да се о истом, о 
љубави, пева увек другачије, непоновљиво као што је и исто осећање 
љубави у новим околностима, са другом особом, увек оригинално и не-
поновљиво. 

Чињеница да се љубав априори налази у човеку, као богомдано 
својство, заправо само указује, слободни смо да тврдимо, не на снагу 
онога ко се изнова заљубљује и поново воли, већ пре  на снагу подстица-
ја на љубав од онога ко постаје предмет љубави, обожавања, жеље. Еп-
штајн пише о томе да смо сви поседнути љубављу, да је она већа од нас 
самих, и да треба да је спознамо, да будемо кадри да је оживимо. Но, 
неоспорно је да је таква љубав пасивна и неделотворна и да је тек укр-
штај са нечим  споља, дакле, другим субјектом, активира и чини живом, 
делатном, креативном.   

 Песме Љубинка Јелића у којима се иделна драга стално појављује 
у новом обличју, и његовом новом узлету у божанске сефре узвишених 
спознаја поетске моћи да се обожавана муза опесмотвори, упућују на 
моћ духа да се уздрман енегријом љубави усковитла, ускључа и изнедри 
нове чудесне облике естетске форме, али и на то да је супстанца бића 
обновљива кроз љубав, да је људско биће вечно у својој жудњи за дава-
њем и примањем љубави као еликсира вечности. Стога је чиста лирика 
коју Јелић ствара израз његове чисте и дубоке осећајности коју анимира 
и богати изабрана  жена коју он симблично именује Анђелом. Речи Ма-
рине Цветајеве о сагласности осећања и лирске остварености пашу уз 
његову поезију писану у славу љубави: 
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Чиста лирика живи осећањима. Осећања су увек иста. Код осећања не-

ма развитка. Код осећања нема редовне доследности. Сва су дата одједном, 
сва осећања која ће нам кадгод пасти у део да их осетимо, уплетеним фити-
љем буктиње од рођења су утиснута у наше груди. (Нешто слично тврди и 
Епштајн) Осећање (детињство човека, народа, планете) увек почиње макси-
мумом, а код јаких људи и песника одржава се на максимуму.  

Посматрајући песме Љубика Јелића из књиге у књигу које темати-
зују осећања, које иницирају било туга због губитка вољене жене, че-
жња за њеним присуством или радост због поседовања и припадања, 
потврђују дубоку везу озмеђу емоционалности и стваралачког чина, а 
кад је реч о човеку који је пун осећајности, његова плодност је готово 
оно што се подразумева. У том смилсу дајемо за право Цветајевој кад 
тврди да:  

Осећању није потребан повод, оно је само повод за све. Осећању није по-
требно искуство, оно израније и боље све зна. (Свако осећање је ʼпредосећа-
њеʼ). У коме почива љубав – тај воли (подвукла М.Ј.Л.), у коме гнев – тај се ср-
ди, а у коме увреде – тај је од рођења увређен. Увредљивост ствара увреду. 
Осећању не треба искуство, оно израније зна да је изгубило. Осећање нема 
шта да ради на периферији видљивости, оно је у центру, оно само је центар. 
Осећање нема шта да тражи по путевима, оно зна да ће доћи и довести – у 
себе. 

Зачарани круг. Сањарски круг. Мађијски круг. Дакле, још једном: Ми-
сао је стрела. Осећање је круг. (Подвукла М.Ј.Л.)   

И ту смо у средишту лирске галаксије Љубинка Јелића јер све про-
изилази из осећања која су део његовог сензибилитета а његова мисао 
као стрела непогрешиво налази реч кадру да изнесе силину те осећајно-
сти и бујања пред тајном живота оличеном у жени и њеној снази да 
пробуди човека, да распламса његово биће, његов Ерос. Књиге Дисање у 
двоје и Посланице љубави, (из којих је сачињен овај избор) то најбоље илу-
струју, ту спрегу између тела и духа, ту страст која није нема и не остаје 
само у одјеку уздаха при проживљеној стасти већ се оваплоћује у живо-
тодајне стихове пуне љубичастог плмасања,  пуне истинске и чисте еро-
тике као истине о пламним сударима женске и мушке суштине: 

Љубави моја, 
Ти си смисао новог јутра када сунце најави светлост брегу. Ти си време 

лепше од запитаности што спаљује радост неумитну. Ти си смисао нове вере 
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у постојаност рађања и моје храбрости да учиним следећи корак за оно што 
изгледа немогуће. Ти си смисао вала долазаћег што крије време лепше. Ти си 
кључаоница моје душе у коју су закључане сумње чаровитог срастања наше 
крви и речи пред Богом дате. 

Волим те. 

И кад Љубинко Јелић неком другом приликом и другим поводом 
у другим околностима пева:  

Призивам твоје име 
као самосвојну мисао 
да се живот настави 
 баш ту 
 где почиње бајковито море, 
 откривено усред плиме 
када је сневач кидисао 
 на хридине сиве 
 да однесе 
 у беле просторе 
 твој први смех 
 у ноћи нашој 
 коју смо 
 последњу  пливали у плачу. 

 (Љубави) 
 

он јасно повезује живот и смрт/ љубав и смрт... Ако нема љубави, ни жи-
вота нема, ако нема љубави, ни мисли нема, дакле ни поезије, те се у не-
ком дубљем смислу љубав разоткрива као елементарни смисао битиса-
ња, те и стварања! А све то ниче из осећања која су, као што је и велика 
Марина Цветајева тврдила, вечна и кад се појаве она су, ако заиста јесу, 
еруптивна, снажна, покретачка, стваралачка. То искуство вољења из све 
снаге потврђује само лирика великих песника који су сходно моћи до-
жиљаја љубави, могли и да створе поезију која их одражава. Снажну, 
допадљиву, непролазну. 

 
Опчињен сјајем твојих зеница 
Пишем још једну  
Љубавну песму, 
Пишем у житу зрелом, 
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Трептајем сненим, 
У сјају жеравог свица 
Баш онда 
 кад се ноћ спустила 
 на твоја рамена 
а мој пољубац 
склизне 
низ твоје умилне груди. 

 (У житу зрелом) 
 
У овој песми се, експлиците, износи став о инспирацији лепотом 

љубљене жене, о вези између љубави и креативности, дакле, о приливу 
стваралачке енергије која долази од умножене енергије љубави. Но, није 
увек лако самерити речено и проосећано, моћи исказати све што је зао-
купило душу, жудње, страхови, болна неиспуњења очекиваног. Потреба 
да се искаже и оно што је неизрециво,  што је у дну бића као непознани-
це, страх од губљења моћи стварања, од вере у написано: 

 
Реч по реч, језик продире до сржи 
Неизрециве, у корену посвећеном љубавној песми 
И натпеву жудном, пре него зебња 
 заледи наду и самогласнике без остатка 
налије муклином... 
       (До сржи неизрециве) 
 
Но, како видимо у песми  Шапат анђела пријтајеног, љубав  се ја-

вља и као последња брана пред нестајањем, пред безнађем у смисао ег-
зистенције и да се: Да се неумњиво, само љубав опире/ обезнађеном/ замица-
њу у поноре магловите... а да се, ма колико знали о љубави, никада о њој 
не спозна све јер: Ти си говорила о љубави никада довољно објашњеној... 

Од немости и бола у љубави временом се стиже до зрачних обасја-
ња узајамне и испуњене љубави која је исцељујућа, која је алфа и омега 
песниковог живота.  Таква свепрожимајућа љубав исказана као крајњи 
смисао живота врхунац је добила у књизи епистоларног карактера По-
сланице  љубави, али се она назире још и раније у неким песмама: 

Држим њену руку 
Надом орошену 
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Љубим сетни накит 
На очним капцима 
 
Уграђујем се у темељ 
У звездарницу испод њеног чела 
 
Руши се ноћ тамна и бескрајна  
У моја уста 
 
 На дну крика 
Сунце 
 
Сунце које се назире испод крика немости, најављује нове речи, 

нови смисао, нова усхићења женом, њеном бујношћу, њеном снагом ко-
ја оживљава Ерос.  Стога и Јелић сходно Исаку Сирину, чије речи прет-
ходе преписци, потврђује своју оствареност у жудњама вечне небеске 
сврхе јер оно што тело проживљава резултира врхунским духовним ис-
ходима.  

 
„Пронађите у свом срцу 
лестве љубави 
и попећете се 
                                    на небеса“ 
 
Жена коју Јелић слика у својој поезији је сушта  Венера, чак и кад 

јој је тело обло као зрно, кад не одаје утисак плотске бујности јер је сва 
снага у њој, у њеном духу, њеном неутаживом Еросу. У њеној моћи да и 
мушкарца оснажи и уздигне у пределе духовне чаролије, да му пробуди 
и стваралачки ерос. Да га учини целовитим у свестраности бића љубави 
и његовог сопства. Стога се речи умног Хермана Хесеа о љубави могу са-
мо делимично прихватити, јер иако је дивно и само бити вољен, ипак је, 
како нам поезија Љубинка Јелића сугерише, најлепше кад је однос урав-
нотежен, кад је склад духа и тела, и кад је човек вољен. А нарочито када 
воли на начин да га то кроз стварање обесмрћује јер ту ватру чини вечно 
живом. 
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 «Научио сам да бити вољен не значи ништа, а да је вољети све, да је 
способност да осјећамо оно што даје вриједност и и љепоту нашем постоја-
њу. Где год би се на земљи појавило оно што се може назвати срећом, било је 
саткано од емоција. Новац није ништа, моћ није ништа. Многи имају и јед-
но и друго, а ипак су несрећни. Љепота није ништа, видио сам лијепе му-
шкарце и лијепе жене који су били несрећни упркос својој љепоти. Ни здравље 
није све; свако је здрав ко се тако осјећа; било је болесника пуних воље за живо-
том који су је његовали до самог краја и било је здравих који су венули мучени 
страхом од патње. Али, срећа је увијек била тамо гдје је неко умио да воли и 
живио за своја осјећања; ако их је његовао, ако их није газио и потискивао, она 
су му доносила задовољство. Љепота не пружа радост ономе ко је посједује, 
већ ономе ко умије да је воли и да јој се диви. (Херман Хесе). 

 
Но, иако је дивно и само бити вољен, ипак је, како нам поезија Љу-

бинка Јелића сугерише, најлепше кад је однос уравнотежен и кад је чо-
век вољен а нарочито и  када воли на начин да га то кроз стварање обе-
смрћује јер ту ватру чини вечно живом. Када га лепота вољене жене уз-
носи до креативног усхићења и уметничке остварености на најлепши 
могући начин. Поезија коју доноси овај избор то најбоље илуструје, у 
њој су љубав и страст у хармонији а остварен уметнички домет импре-
сиван попут онога код Тагоре, Елијара или Пабла Неруде који су за сва 
времена учинили живом своје најдубље доживљаје љубави и страсти. 

 

 
 

Данко Стојнић: „Заменица 7 / Огледало 2“ (2018)
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Иво Мијо Андрић 

АМЕНОВАЊЕ УЗ ХРВАТСКА  
ЗАНОВИЈЕТАЊА 

(Tomislav Supek/Mladen Vuković: Hrvatska zanovijetanja 6/Amenova-
nje, Zagreb: Studio Moderna d.o.o.o, 2017) 

 
 
 Када објављују књиге, наши писци обично избјегавају коаутор-

ства. Осим, наравно, ако им се укаже част уврштавања у антологије и 
зборнике који такву врсту колективног представљања књижевног дјела 
подразумијевају.  

 Ипак, у посљедње вријеме појавило се неколико наслова чији су 
коаутори хрватски афористи Андрић, Илић, Супек и Вуковић. Ријеч је 
о књигама: Просијане мисли/ Хрватска зановијетања (Андрић/Супек), 
Афоризми и друге бодље (Илић/Андрић) и Хрватска зановијетања 6/ Аме-
новање (Супек/Вуковић). 

 Суаутори посљедњег двокњижја у том афористичком низу, То-
мислав Супек и Младен Вуковић, понудили су читатељству своје најно-
вије афоризме обогаћене карикатурама Ице Вољевице и Жарка Луети-
ћа. Књига је тако добила и ликовну препознатљивост хумористичких 
умјетника који десетљећима уљепшавају странице листова и увесељава-
ју читаче диљем Хрватске и других земаља. Супек и Вуковић, уз Луети-
ћа и Вољевицу у самом су врху духовитих промотора наше смијешне 
збиље и њихова хумористичка дјела постала су трајном саставницом хр-
ватске културе и умјетничког стваралаштва. 

 Афорист Томислав Супек у посљењих је десетак година објавио 
шест књига под заједничким насловом: Хрватска зановијетања. На њихо-
ве странице уврстио је више тисућа афоризама који су плод његовог по-
лустољетног стваралаштва и сецирања наше и бјелосвјетске друштвено-
економске и политичке збиље. Када један аутор Супековог богатог зна-
ња и животног искуства, засије литерарно поље сјеменом особног духа и 
друштвене разноликости, добије се лексички урод који ће хранити и 
увесељавати генерације садашњих и будућих љубитеља хуморне писане 
ријечи и мисаоне препознатљивости. Готово сваки Супеков афоризам 
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представља минијатурни роман или причу о нашој лијепој земљи и су-
морној стварности која је прати, како би се колоквијално рекло, од сто-
љећа седмог. А што значи то стољеће седмо знају, можда, само они који 
ту синтагму користе да би нагласили властиту величину коју мало тко, 
осим њих, види и препознаје. Наши животи започињу од године рође-
ња, а завршавају се годином смрти. Све друго је похрањено у сфери по-
вијести и атмосфери спекулација које неупућени славе као особне жи-
вотне полуистине и нереализиране сање својих претходника и крвних 
сродника. 

 Томислав Супек је преозбиљан човјек и одвећ реалан писац да 
би преувеличавао оно што је мало или препухао оно што је танко, јер 
му је одавно знано да све што се напуше, врло лако пуца. Зато је сваки 
његов афоризам примјерен простору и времену у којем живимо. И сва-
ки има главу, труп, руке и ноге којима се креће из површне збиље у ду-
бину мисли и одатле назад у широки свијет до далеке будућности, коју 
нитко од нас неће дочекати. Његови афоризми заправо су узети из са-
дашњости, оплемењени стилским фигурама и садржајном лексиком и 
понуђени као духовни лијек за смијех онима који до тога држе и који то 
цијене. Свима другима преостаје тешка и грчевита борба до духа и кру-
ха, ако већ немају паметнијег посла и не цијене рад. 

 Није код нас све тако црно да би нам бијели мишеви играли 
пред очима, нити је све без везе као што тврде неки безвезњаковићи. 
„Ако тврдите да је код нас све без везе, покушајте се запослити“ рећи ће 
Супек тим невјерним Томама. То што наши млади људи емигрирају на 
запад за политичаре и није неки проблем, јер нам стижу нове снаге с ис-
тока. Проблем је једино у томе што те новопристигле „мигранте који 
траже азил у Хрватској, прво шаљу на психо-тестове“. Не чинимо ми то 
случајно већ плански, што би се рекло, по старом непревазиђеном со-
цијалистичком систему 'ништа нас не смије изненадити'. Док нам се 
млада популација све више осипа, афорист примјећује да... „Женска 
удруга „Рода“ поклања младенцима боцу ракије од афричке шљиве“. 
Тако ћемо, по писаном афористичком рецепту, појачати нашу мушкост 
и више не ћемо имати ноћне море „Dublin или Минхен“.  

 Хумористи нису злопамтила, па јако добро и дуго памте стара 
добра времена кад се градило и радило оно што се од раних деведесетих 
распродало или се распродаје по багателним цијенама. С тим у корела-
цији је афоризам „Све нам је теже у капитализму: распродали смо сву 
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имовину из социјализма“. А зна се и коме. Углавном неспособним тај-
кунима који су постали алфе и омеге у нашему друштву. Они и данас 
ведре и облаче, без обзира што фирме пропадају а многи новопечени 
моћници 'убијају' вријеме у централном и локалним затворима. „И све-
зани тајкун држи све конце у својим рукама“, закључит ће афорист, на-
кон сагледавања ствари у њиховом прав(н)ом облику. А зашто и не би 
кад су код нас „Суци Уставног суда велики вјерници. Они ослобађају 
кривце вјерујући да ће им казна стићи с Неба“. Судска правовјерност се 
у неким случајевима показала оправданом и смисленом и била би пра-
ва штета ако би нас и Бог у томе изневјерио. А то није могуће јер, Бог је 
Свевишња сила и њему се такви пропусти не могу догодити. 

 Но, није афорист заклети песимист па да бијелу заставу ставља 
на пола копља, како то неки чине. Он и у нерадне дане очекује нове рад-
не побједе. И у вријеме екстремних суша и још екстремнијих поплава 
види излаз из тунела, најављујући ведрије вријеме и свјетлије ноћи. За-
то оптимистично, с фигом на папиру, поручује: „Очекују нас веселије 
године. Грожђе је одлично родило“. А гдје има рода, бит ће и порода. 
Ако нас не изневјери наша доброчинитељица – рода. 

 Афорист свјетских погледа не запажа и не сецира само локалне 
или домаће проблеме и њихове успјешне произвођаче. Његов бистар и 
бритак поглед прелази државне границе, уочавајући бројне иновације 
које примјењују напредне стране владе у неограниченој борби за слобо-
ду и демокрацију свога рода и народа. Њихова племенита настојања ис-
читавамо у афоризму „Неке државе чувају своју демокрацију. Ограде је 
жицом“. За нашу државу таква жељезна правила не важе јер, ми демо-
крацију ионако извозимо. Скупа с младим људима које школујемо и 
оспособљавамо за страна тржишта. А и зашто не би, кад је код нас „По-
јефтинило студирање. Диплому факултета можеш купити већ за три 
тисуће еура“. 

 Парламентарним закључцима доказано је да наше господарство 
није у кризи. То никако не значи да криза није у нашем господарству. С 
том констатацијом слаже се и Томо Супек, оцјењујући како „Имамо го-
сподарство с посебним потребама“. А посебне потребе код нас се, у 
правилу, рјешавају увозом. На тај начин превладавамо све производне 
проблеме и храбро улазимо у нове дугове. Без покрића, зна се. 

 Зато је наш народ неповјерљив према свакој власти коју изабере 
демократским путем, врлудајући кад-тад... лијево-десно. А некад богме 
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и горе-доље. По систему: тко би гори, сад је доли. И обрнуто. Стога је 
народ вазда у дилеми или трилеми. Ако би се то превело на афористич-
ки језик: „Народ мисли да би 'резови' требали почети од главе“. Но, на 
срећу, има и оних који уопће не мисле, па се тако проблем рјешава 
шутњом, олити апстиненцијом друге половице становништва. 

 Гледе и унаточ свега тога, што би рекли екс фераловци, афорист 
Супек свој младалачки оптимизам с годинама је уобличио у старачки 
песимизам, наводећи свој атеизам као разлог невјеровању у владино 
обећање како нам долази боље сутра. А и како не би кад је нама, који 
смо зашли у дубоке године, боља будућност остала у прошлости. Не ка-
же Змај бадава „Од колијевке па до гроба, најљепше је ђачко доба“. 

 За разлику од афористичког ветерана Томислава Супека, његов 
средњовјечни духовити пајдаш, Младен Вуковић у другом дијелу књиге 
бави се питањима и проблемима секуларног и актуалног друштвено-
политичког „Аменовања“. У свом приступном афоризму, који открива 
и зорно свједочи 'ди смо и како смо', он констатира како „Умјесто New 
Deala добисмо нове дилере“. И то је заправо права истина о нашој тран-
зицији и превођењу топлога на хладно. Наши добри и предобри тран-
сформатори су то учинили „У име народа! А за своје презиме!“ Тако ти 
је то роде тј. рођо мој. Па ком' опанци, а коме обојци. А 'зна се' добро 
тко је данас 'boss' и чије су гаће, након све те ујдурме, остале на штапу. 
Народне, брале, а чије би друге? 

 Младен Вуковић познати је сплитски радијски уредник и афори-
стички антологичар, чија је антологија хрватског афоризма објављена у 
Румуњској, јер није пронашла домаћег банана накладника. Како и при-
личи хрватској (х)умористичкој сцени. Хрвати су иначе познати по томе 
што извозе квалитетни домаћи хумор у сусједне и друге стране земље, а 
увозе половне босанске вицеве о Суљи, Мују, Хаси, Хуси и њиховој јара-
ници Фати. Ако не вјерујте, баците поглед на странице смијешних днев-
них новина „24 сата“ и њима сличних, па ће те се и сами увјерити у ту 
тужну и накарадну истину. Домаћа штампа углавном је протјерала ху-
мор и хумористе са својих страница, осим карикатуре као изнимке, и 
зато су хрватски грађани међу најтужнијима у Еуропи и свијету. Погле-
дајте само њихова лица у трамвајима, бусевима и на улици и све ће вам 
бити јасно. У нас се за каванским столом ријетко причају вицеви, али се 
зато масовно препричавају небулозне саборске распре и реплике те 
бројне друге тривијалне изјаве политичара и локалних згубидана. 
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 Оно мало здравог хумора који би требао увеселити народ и ски-
нути му изглед забринутости с лица, домаћи афористи, сатиричари, ко-
зери и други хумористи објављују у страним листовима и електронским 
медијима или у нискотиражним домаћим, углавном, локалним гласи-
лима. Било би ми драго да нисам у праву, али колико ме памћење слу-
жи, не сјећам се да је било које министарство или уред за културу, у но-
вије вријеме, издвојио ма и једну куну за потпору објављивања неке ху-
мористичке књиге или листа. Ако у томе гријешим, унапријед се ис-
причавам онима на чију је штету тај гријех адресиран. А у своју обрану 
преписујем Вуковићев афоризам „Гријешио је само зато да би други 
учили на његовим грешкама“. Ваљда ће мој гријех и Младенов афори-
зам помоћи надлежнима у курикуларној реформи хрватског образов-
ног сустава. Да се сличне грешке више не понављају. И да нам дјецу, ка-
ко би афорист рекао, „Не одгаја и слијепа улица“. 

 У вријеме кад су неки у нас и данас „за дом спремни“, а власт да-
ноноћно размишља како да примири народ помирбом усташа и парти-
зана, афорист Вуковић има колосалан колоквијални приједлог који гла-
си „За виц спремни“. Једино тако се може избјећи посљедица описана у 
афоризму „Тко год сади тикве с врагом, добит ће ГМО сјеме“. Ако власт 
и државу такво сјеме занима, тада се табла с натписом „за дом спрем-
ни“ може премјестити који километар даље и накнадно заклонити 
оном с натписом „за виц спремни“. Тако ће помирба између усташа и 
афориста бити извршена на једнострано задовољство. Једна страна ће 
тиме бити задовољна, а друга ће остати незадовољена. Баш као у двори-
јечном афоризму далекосежнога домета који гласи: „Задовољен – задо-
вољан“. А тко или што, то је већ друго питање. 

 Осим горе споменутих тема и дилема, Младен Вуковић у своме 
мисаоном Аменовању биљежи и бројне друге афористичке актуалности 
које умрежавају нашу друштвену и политичку збиљу, дајући јој слику 
коју свијет прати са занимањем те мањим или већим згражавањем. Та-
ко констатира како је „Прање новца наша најуспјешнија сапуница“, ка-
ко су „ Сви чули да је прешутио истину“, како је „Познат по томе што 
има хладну главу. Свако мало облије га хладан зној“, како „Политичар у 
народу види тијело без душе“ те, на концу славодобитно закључује: 
„Остварили су ми се сви снови. И најцрњи!“. 

 Младен Вуковић је умјерени оптимист у времену које је обојено 
песимизмом, а звучи оптимистично из гласа домаћих политичара. Он 
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афоризмом не сије панику међу причувним непријатељима нити пру-
жа лажну наду стандардним пријатељима. Његова је ријеч одмјерена, а 
тон умјерен и довољно критичан да и неупућене упути на размишљање, 
а упућене на промишљање свега што је речено и записано. Мудра ми-
сао је пријеки лијек успаваном мозгу. Књиге које живот значе код нас се 
све мање читају. Умјесто њих, на друштвено-политичку сцену су у први 
план избиле књижице. Питате се, које? Партијске, зна се. А како и не би 
кад „Књижице више придоносе каријери него књиге.“ 

На крају своје афористичне бесједе Вуковић се, уз свјетоназорске 
теме, бави и религијским дилемама, напомињући како „Изгледа да нам 
на крају тунела свијетли само међугорски кип“. А то нам дође некако и 
нормално. Јер, „И онај коме ништа није свето, видјет ће на крају свога 
Бога“. 

Како било да било, двојица писаца с кормиларом – афоризмом, 
успјешно броде нашим мутним друштвено-политичким морем, поку-
шавајући народу вратити угашени осмијех на лице, а властима указати 
да од њиховог гријеха итекако знаду, духовитим мислима и ријечима, 
саградити нетом угашену хрватску творницу смијеха. Нека им је бистар 
ум на помоћи, а онима који баштине неку другу вјеру, ионако ће на 
другом свијету прву помоћ пружити добри Свевишњи Господин Бог. 
Амен! 

 

 
  

Данко Стојнић: „Заменица 3“ (2018) 
 



 
Књижевни преглед 19 
 

 
 

80

 

ИЗ НОВИХ КЊИГА 
 

 
 

Данко Стојнић: „Меланхолија“ (2018) 
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Зоран Шкиљевић 

ДО ОБАЛА ГОЕ  
(„Пресинг“, Младеновац, 2018) 

 
 
…Тако је то, Гавро, говно једно мушко. Кад мало боље размислим, ниси ни 

заслужио ништа боље од манастира, кад ниси  умео да направиш прави избор 
кад је требало. Нисам ти ја крива за то. Нити можеш мене да кривиш што 
ниси умео да чуваш то што си имао. Да си био паметнији, као што ниси, све 
би сад било другачије. Не бисмо преживели емотивну Голготу, ни ти, ни ја. 
Ни подсмех других, ни њихов презир, ни понижењâ. Наша пропаст је била 
трагикомична фарса на отвореној сцени, ти најбоље знаш како је то ужасно 
глупо изгледало у очима свих наших пријатељâ и познаникâ. Да не кажем, да 
су неки били и саучесници у свему томе. Неки и у оном што је уследило. Гле-
дали те како тонеш, тонеш и тонеш... Гавро, говно једно мушко. Сад ћутиш. 
Немаш шта да кажеш у своју одбрану? И немој, боље ти је. Намагарчила те 
клинка као будалу, што се иначе и ради са недотупавним мужјацима, та-
квим попут тебе, тешким глупандерима који мисле да им особа са којом не-
мају ништа заједничко осим секса, пре или касније – а обично првом згодном 
приликом, чим се на видику појави бољи улов (или кулов, свеједно) – неће 
окренути леђа. Па све и да имају најбољи секс на планети. Узгред да те не-
што питам: Шта је то фалило нашем сексу? Молим? Појела маца језик? Та 
клинка, нити те је волела, нити ти је пружила више страсти од мене. О, 
Боже, шта ја то лупам, говно једно мушко, ти то најбоље знаш, само што 
ти је, као и сваком морону, прекасно дошло из дупета у главу. После прцања 
нема кајања! Зато, мислим, можда је манастир прáво место за тебе. Ту чеш 
моћи у миру и тишини да лупаш главуџом о зид, све док не одеш код Онога 
горе. Ова игра коју зовемо живот није никакво луткарско позориште, већ ску-
па, прескупа забава, у којој се глупост и издаја не праштају и где не пролазе 
тако бедне, моронске подвале. Ако имаш добитак у рукама, па се полакомиш 
и заиграш на погрешну карту, губиш све! Таква су правила игре. Ако имаш не-
што против, а ти то онда лепо расправи са Оним горе, имаћеш кад. А ја ти 
од свег срца препоручујем да и даље волиш самога себе, сто пута, хиљаду пута 
више него ближњег свог, као што си и научио; себе тако јадног и тако бедног, 
кад си могао да будеш таква пизда према мени, која сам те волела као Бога. 
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Кад си могао да будеш тако глуп и туп. Или туп и глуп, како год хоћеш, исто 
је. Али пизда, мушка пизда у сваком случају!... Е, ја, видиш – и то баш хоћу да 
ти кажем – ни за чим више не жалим, пошто ме је живот опаметио. Наро-
чито не жалим што нисмо више заједно. Ако нисмо! Да је вредело, потрајало 
би. Што песник рече: Ако смо пали, били смо паду склони. Зато сад живим 
живот пуним плућима и не осврћем се више за собом. Не занима ме шта дру-
ги мисле. Ако баш хоћеш да знаш – и нека сви то знају – то што данас наме-
равам да урадим, сигурно није најпохвалнија ствар на свету, али брига ме. 
Проклето добро знам колико то није поштено, али зато јесте паметно. У 
љубави је све дозвољено, зар не? Све осим издаје и преваре! А ово што ја данас 
хоћу да урадим јесте ниско и подло, али, опет кажем, брига ме, нико од тога 
неће трпети никакву штету, напротив, сви ће бити на добитку, односно и 
Макс и ја ћемо бити на добитку, обоје победници, нико поражен, нико пони-
жен. И шта би ту онда био мој грех? Чега бих то требало да се стидим? Тога 
што у нашим животима више ништа неће бити исто? Што ће од сад, па 
надаље, да ме кује у звезде и да ме држи као мало воде на длану, можда и до 
краја живота... У сваком случају, ја сам спремна, што се каже и за џа и за бу. 
Нарочито за то да постанем његова краљица. Нека ми неко каже један добар 
разлог зашто би требало да одустанем од свог наума, пољубићу га у око, али 
не пада ми на памет да повучем ручну, освојићу Макса на мој начин, а после 
могу и ја у манастир, па ћу тамо да постанем светица. Људски је грешити. 
Како кажу: Errare humanum est...  
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Natalija Vojmirović 

SAVAMALA I DRUGE PRIČE 
(„Prosveta“, Beograd, 2018) 

 
 

SAVAMALA 2 
 
Avgust. Ovih dana nekako utihnu grad. Najviše volim kad svi oni koji 

to mogu odu na more, meni ostane Beograd. Samo za mene, nekako se vra-
ćamo jedno drugom. Tramvaj broj dva, čuvena dvojka ide krugom uspome-
na. 

Dorćol... Dušanova... Knićaninova, Kalemegdan... Miris prošlosti mi 
ulazi u srce, i ono počinje da lupa od sreće. 

Drvno-prerađivačka škola u kojoj je moj deda predavao opšte-tehničko 
obrazovanje, oto. Gledam ga na filmskom platnu moje duše... Vidim učenike, 
u plavim radnim mantilima... 

Nijedna našminkana, bez mobilnih telefona, slušalica, bez nadograđe-
nih noktiju, bez golog stomaka, bez veštačkih trepavica. 

Promiču stanice... Gledam tu ženu u staklu koja se grčevito drži za 
ostatke normalnog života... Bili smo nekako jednaki. 

Maturske ekskurzije nisu bile udar na roditeljski džep, jer je mašta za-
menila novac... Haljinu sam sašila, baletanke nasledila od sestre, a kosu sa-
kupula u konjski rep, po ugledu na sliku moje mame iz 60-ih godina, sa žur-
ki na Kalemegdanu. 

Ovog leta nema odlaska na Đerdap, noga u gipsu i štake. Pad koji je 
mogao biti kraj, ali nije. Tako to život režira. Polako se penjem u dvojku, vo-
zač me čeka. Razmišljam da svratim na kafu na Donji Dorćol, možda sret-
nem Vuleta, a posle kako krene. Na mojoj klupi na pristaništu me čeka Ža-
net, povratnica iz Pariza, obožavala je reku. Ponela sam jednu Mominu knji-
gu, sela na klupu na kojoj sedim 20 godina, udišem mirise reke, šapate samo 
retkima razumljive... Malo dalje se odvija kopija popularnih serija i svetskih 
lepotica, neki drugi svet, neke devojke koje u podne nose večernje haljine, 
srebrne cipele imitacije Manolo Blanik, sa debelim slojem šminke, ispijaju 
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koktele sa nekim ljudima, koji svaki čas unezvereno bacaju pogled na svoj 
automobil. Devojku ni ne sluša sta priča, nervozno gleda na sat. 

Nasmeših mu se veselo. Superiorna u svom siromaštvu i slobodi. Po-
gleda me zapanjeno, odmeri moje stare farmerke i majicu, maramu “Rolling 
stones”, kojom vezujem glavu da se zaštitim od sunca. - Da li znaš ovu ženu 
sto me gleda ovako - zapita svoju pratilju. 

„Zaboga, neee...“ Konobar priđe stolu, gospodin izvadi jednu od karti-
ca. Gledao je i dalje u mene. Priđe klupi i izvadi 500 dinara, tek tada ugleda 
štap naslonjen pored mene, zbunjen mojim osmehom. 

- Izvinite - doda još 200 dinara. - O hvala vam gospodine, nije potreb-
no. Vratih mu novac. - Imam ja nešto za vas! Nadam se da volite da čitate, 
izvolite! Zbirka “Grad” ima nekoliko  pesama, baš o Vama! 

„O meni... Ali vi mene ne poznajete! „- Pronaći ćete se sami, doviđenja! 
Neko mi mahnu sa donjeg pristaništa, čamac skoro raspadnut, osmeh od 
uha do uha: 

- Hej mala jesi li za ludu vožnju do mosta, imam i hladnu lubenicu!- 
Manjo Manojlo, čekaj me, uzviknuh srećno. - Naravno da jesam! 

Rođen u Karađorđevoj pre 68 godina znao je svaku tajnu Savamale, 
svaki ukradeni poljubac na mostu, svaku upecanu ribu, i svaki talas. Izlazio 
je na reku bez obzira na vremenske uslove. Imao je invalidsku penziju, zara-
zno raspoloženje, viceve, bezbroj recepata od blata i retkih trava za moja ko-
lena. 

- Napisa li ti one pesme? - upita me. - Gotova je zbirka, izlazi iz štampe 
za nedelju dana - rekoh, pokušavajući da nadglasam buku čamaca. 

- E  pa neka je sa srećom! Izvadi dve plastične viljuške, i čaše. Iseče lu-
benicu na kocke. Tako smo proslavili. Vetar je milovao moju kosu a on je či-
tao naglas citate iz Momine knjige. 

Čekaj – rekoh – pročitaj mi taj deo ponovo. 
“Ako se neko zaista razlikuje iznutra, ako zaista nosi u sebi tajnu, njemu je 

svejedno kako izgleda spolja i želi da bude što manje primećen”. (Momo Kapor 
“Beleške jedne Ane, Hej nisam ti to pričala 1972. godine) 
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Драгица Миленковић 

ДОМИШЉАРЦИ : ПРИЧЕ 
(„Алма“, Београд, 2018) 

 
 

ЗЛОЈА 
 

Колениће, вретена, калеми, дрвене кашиће, малечки, округли са-
пунчичи... 

Вади Циганка едно по едно, све тој из њојну голему, шарену торбу, 
пред моју бабу Марију. 

– Погле де, Маријо, овај вретена што су убава. Ем убава, ем добра. 
Побоља неч нигде да најдеш. Де си и сама пробер. Сама си и заврти. 

Вр, вр, вр... 
Свире онај вретена. 
И у Даринћине и у Маријине руће. 
– А де виџ и овиј сапунчичи. Ем убави, ем миришљави. Да си и ту-

риш у сандуче меџ дрешће, да ти миришу убаво. 
– А онеј кашиће? И њи ли си ти прајила? 
– Е, за тој мој Милан мајстор. За кашиће и плетене ташће и кошеви. 
Вали Циганка и колениће и калеми и све што у онуј циганску тор-

бу стануло. 
– Еве, на, Маријо, овој сапунче за севте. А кашиће, вретена, кво из-

береш, за малко брашанце ти давам. 
– А какој су, Даринко, моје ћерће дол у твој Нови Хан? 
– Како, какој су? Уз и меџ добри љуђе, рђав не мож да буду. А што 

су работне, уметне.. 
Преде Циганка причу по причу. 
Вали бабу и њојне ћерће, унуци. 
Само да на Марију душу дирне. 
Да ју на очи повез тури. 
Да тргује, а да не види кво тргује. 
Да дава, а да не види кво и колко дава. 
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– Aха, чек да кажем на башту! Пак тргујеш сас Даринку Циганку – 
наеданпут рипи, из дуд,  пред Марију унука Славна. 

– Еве и теб, сине, сапунче. Да миришеш убаво. И да будеш убава. 
А на башту не казуј. Да се не срди на бабу. 

– Чу кажем, чу кажем! – не дава се Славна. 
Сапунче тури у пазуку. 
– Че дојдеш ти на мој опанчич, оч! – ћима Марија сас товагу кам 

унуку. 
А таг се слогну и узе да збира вретена, кашиће... При вечеру, сви 

поседали окол совру, а Славна трч код башту. 
– Баба данас пак тргувала сас Циганку! 
Башта рипи од совру. 
Умал ју не преврну. 
Деда алев у лице кано паприка.  
Срдит. 
Мати слогнула главу. 
А баба призрла у унуку. 
Жална. 
Обсети се де, кано да јучер било, моли снау да овој дете, Славну, не 

трови. 
Да ју роди. 
Да ју очува. 
Да им ране зацели. 
Да Жарка, школарца, еве дванаес годин како га саранише, полак 

преболују. 
И не чује Марија сина де се љути. 
И не види унуку Славну. 
И не пројде сас руће проз Славнину косицу. 
У унука Жарка она призрла. 
Његову косицу милује. 
На њега се осменује. 
– Злојо! – на сина, уз осмеј, вели и уз осмеј при совру седе. 
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Стефан Теодор 

ПАЛАНАЧКИ ПСИ 
(„Алма“, Београд, 2018) 

 
 

ПОРАЗ 
 

 Уснио сам ружан сан. Лежим на великом столу од грубо тесаног 
дрвета премазаног битуменом. Поражен сам, сви су ме напустили само 
мој пас завија као аларм. 

 Док се будим, звук аларма се претапа у звук телефона. Јавља се 
финансијски директор и каже да ће мој сусјед наредних дана уплатити 
новац који решава моје проблеме. 

 Не треба веровати сну. Треба веровати новцу. 
 Онда се јавио кућепазитељ да каже да је супруга отпутовала са не-

ким ветропиром на Кипар, да је син опет ухапшен и да начелник тражи 
мито. Додао је да је супруга понела кључеве, те да је пас, који је затворен 
у кући, активирао аларм и разбеснео угледне суседе од којих зависи мо-
ја судбина. 

 Нису ме поразили људи. Поразио ме је сан. 
 
 

ПЕТА КОЛОНА 
 

 Тридесет година је обилазио племена, живео је са њима у леде-
ним пустињама, у џунглама, у планинама. Кад се вратио, рекао је да је 
свуда исто, уништио је забелешке и занемео. Ипак је мени (знајући да 
ћу је забележити), испричао причу. 

 Сањао велики поглавица страшних Миџока да стоји испред елитне пе-
те колоне ухрањених ратника, прилази четвртој колони и нареди једном из-
гладнелом да му приђе. Ратник му се осмехне и прободе га копљем. 

 Пробудио се велики поглавица страшних Миџока, у руци му је револвер 
за који је дао рудник дијаманата, гледа бледо лице у великом огледалу за које је 
дао најлепши део обале. 
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 – Баци то гвожђе, битанго корумпирана! – каже му супруга поспано. 
 − Свуда је исто – прошапуће мој пријатељ и занеми. 

 
 

ПЕСНИК ИЗ ЕМЕРИХА 
 

 Кад сам упознао Рајну, живела је у оскудици са родитељима, у јед-
ном климавом кућерку у планинама. Оженио сам се њоме након трећег 
сусрета, претходно сам јој дао прстен и испалио три метка из мог лугера, 
трофејног оружја наслеђеног од деде а које сам себично задржао иако 
ме је деда, на самрти, још једанпут замолио да оружје поклоним музеју, 
пиштољ сам заволео због језивих прича које је скривао и до танчина сам 
проучавао живот његовог првог власника, неког насилно мобилисаног, 
бледог песника, који је окончао живот у Београду у сукобу са Црвеном 
армијом и дедом. 

 Обичавао сам да га носим током својих лутања по планинама, 
увек осим данас, кад сам одлучио да га оставим на полици, јер имао сам 
напорну ноћ, нисам спавао, корачао сам од зида до зида грчевито поку-
шавајући да размишљам о било чему и не успевајући у томе, потмуо и 
постојан бол ми је испуњавао плућа и задржавао се у грлу, обузимало 
ме је грозничаво стање које се могло лечити лутањем по планинама. 

 Свитало је, Рајна је била устала, гледала ме уплашено зато што су 
се јуче обистиниле моје слутње, видео сам их заједно и она је видела да 
сам је видео са њим и сад је дрхтала и чекала да нешто кажем. А ја ни-
сам могао ни да размишљам, само сам одмахнуо главом кад ми је пону-
дила да понесем са собом стари пиштољ, претходно га је дохватила са 
полице где је био одувек, далеко од дечјих очију. 

 Нисам разумео њене молбе док сам одлазио, само сам залупио 
вратима сјурио низ степенице, дошао до теренског аутомобила и за-
стао... У истом тренутку кад сам чуо нешто слично праску балона на 
дечјим уснама (направљеног од гуме за жвакање), мисли су ми постале 
јасне. Знао сам да је то пуцањ лугера чији је први власник био бледуњави 
песник и капетан Вермахта, Фердинанд Штауфенберг из Емериха на 
Рајни.  
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Соња Шестаков 

ПОД ОВИМ СУНЦЕМ : КРАТКЕ ПРИЧЕ 
(„Алма“, Београд, 2018) 

 
 

РАСКРШЋЕ 
 
 Свакога дана је пролазио раскршћем у десно – на имање. Други 

крак раскршћа је водио у оближњи град. Свакога дана је желео да скре-
не лево, да оде из села, да побегне заувек од раног устајања у цик зоре. 
Желео је да буде део градске вреве, догађаја које је слушао у оближњој 
механи, да види светла града, и да оде даље у још већи град, да види 
зграде високе до неба и да се облачи онако господски.  

Скоро се оженио и добио је сина, малог и дежмекастог, плавооког. 
Има лепу жену и вредну. Дом му је топао и весео. Осећа се да је то једна 
срећна породица. Он је радио на имању које је било мало подаље од ку-
ће, а она је била домаћица. Волео ју је. Волео је и своје имање, поља ку-
куруза и пшенице, прелепе зоре, па онда воћњак са јабукама, крушкама 
и шљивама. За време дугих дана рада у пољу друштво му је правио бе-
ли пас, који га је пратио у стопу.  

Живот на селу је уљуљкан и миран, без наглих покрета. Готово као 
да је статичан дан, без промене. Почиње се рано зором, чим се види, а 
завршава се кад се спусти неумољива ноћ. Тај ритам је ритам природе 
која не мари за људске законе, она иде својим током и човек је прати. Ту 
је човек само један део ње, један део универзума који живи по својим за-
конитостима, који је васионски и неухватљив. Ту је човек у својој самоћи 
са природом најближи Богу, или неком вишем смислу постојања, схва-
тајући да је само један делић васионе, али битан, покретачки. Ту је чо-
век онај који осмишљава рад а природа му весело узвраћа усевом и пло-
дом. Он је покретач, али је уједно и саставни део тог круга живота, рађа-
ња у пролеће и умирања у зиму, када се стрпљиво чека поново буђење 
живота. 

Управо му је зими било најтеже. Стално би одлазио до оближње 
механе и запијао се до зоре. Размишљао је о свом животу, о томе како је 
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као јединац морао да остане на селу и да продужи вишевековни рад 
својих предака, да се млад ожени. Имао је једног пријатеља који се одсе-
лио у град због школовања и он му је неретко писао о лепотама брзог 
градског живота, о лепим женама које иду у кафану и уче школе, о сао-
браћају, светлима града. Маштао је да оде, да прво прође овај оближњи 
град, па онда тај велики, највећи. Да оде у све градске механе, да види 
улице, људе, зграде. Није могао да поднесе усамљеност која га је прити-
скала чим је дошла зима. Није волео ни самоћу живота на селу. Желео 
је да буде део сталне, брзе промене, да му се нешто догађа свакога дана, 
да гледа људска лица и да живи тај живот.  

Тога дана нешто се преломило у њему. И тај домаћи хлеб није му 
више био толико сладак. Жена му је деловала попут детета које не по-
знаје живот, са њеном урођеном веселошћу и скромношћу. Дете није 
ни погледао. Силно је желео да доживи. Желео је неко искуство, које ни 
он сам себи није умео да објасни, само је осећао да је то нешто огромно 
и да га то чека тамо у граду. Обукао је своје најлепше одело, очешљао се, 
узео новац од уштеђевине и кренуо у механу. Попио је две ракије да се 
смири и да скупи храброст. Срце му је весело поскакивало. Платио је 
превоз и упутио се левим краком раскршћа – у град.  

Кола су скренула лево, а њему је срце почело да куца јако. Одјед-
ном је пожелео да остане. Помислио је на свој топли дом са пећи која 
греје, на добру женицу и дете. Помислио је на пса, свог верног друга, и 
на имање – његов усуд. Волео је зоре и свитања на том имању. Рекао је 
возачу да стане и изашао. Полако се кретао до куће. Када је стигао до 
раскршћа, погледао је иза себе пут који је водио према граду. Слегнуо је 
раменима и веселим кораком је стигао кући. 
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Tatjana Debeljački 

SAVRŠENSTVO = PERFECTION =完璧さ 
(Ivanjica : Dom kulture „Ivanjica”, 2018) 

 
 

BLISKOM 
 

Nestaje zajedništvo. 
Gubimo se napuštajući sebe. 
Kasno je za otkrivanje simbola. 
Izraz je oblik istraživanja. 
na ulazu govornih komora. 
Razloge spore žrtvujemo brzim rečima. 
Rastanak je hroničar bez hronike. 
Tumačenja naslućujemo po značenjima vrednosti. 
Ne mučimo tigrove unutrašnošću neba. 
Dragi kamen smo izgubili. 
Potraga je uzaludan trud. 
Gajimo veru okolnosti slučaja. 
Obraz pokazuje tragove dlanova. 
Predugo sanjamo pretnje odgovornosti. 
Ironično razrešenje sumnje ostavljamo za kraj. 
Tragove zaveštavamo siročićima. 
Bog je bio slavljen. 
Iz zapisa izvlačimo po potrebi. 
Nismo uvideli da sve je prolaznosti sklono. 
I duboki jaz između poljubaca, 
Nepriznavasmo. 
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CLOSE TO ME 

 
Togetherness disappears. 
We are lost while leaving ourselves. 
It's too late for finding symbols. 
The expression is a form of research 
at the entrance of voice ventricles. 
We sacrifice slow reasons to the quick words. 
Parting is a chronicler with no chronicles. 
Interpretations are hinted in the meanings of values . 
Let’s not torture the lions with the inner space of the sky. 
We have lost the gemstone.  
The search is wasted effort. 
We nurture the faith of case circumstances. 
Cheek shows the traces of palms. 
For too long we dream the threats of responsibility. 
Ironic solution of doubting we have left for the end. 
We demise traces for the orphans. 
God was praised, unfortunately. 
From the scriptures we take out when needed. 
We did not realize that all is prone to cease. 
And a deep gap between the kisses, 
We did not admit.  
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Братислав Бато Јевтовић 

МАЈСКЕ И ДРУГЕ ПЕСМЕ 
(„Повеља“, Краљево, 2016) 

 
 

ПЕСМА О ХОЛДЕНУ КОЛФИЛДУ 
(У сећање на Џерома Дејвида Селинџера) 

 
 

Тинејџер Холден Колфилд, са угла 91 
Улице и Парк авеније у 
Великој јабуци 
Имао је емпатију за патке из Централ 
Парка и  
За рибице  
Из оног језерцета 
Закованог ледом   
 
Најчешће, или веома често, ударце је 
Трпео 
Радије неголи да их 
Задаје  
 
Те витезовима, оним, дволичности и  
Лажи  
Никада не беше он 
   
         
Никакав паж 
Док златила се  
Негде 
Некаква раж 
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Скичао није, нити арлаукао, само је 
Дурао 
Само дурао и 
Издурао  
(Местимично безјáчио)  
Докле младост, рâна 
Не профура 
 
Онда би плакао 
Плакао као киша, тај испонижавани  
И изгажени  
Малиша 
Сав штркљаст 
 
Мене што се тиче 
Ено њега где у Њујорку и сад штрчи 
И у небески тефтер  
        
   
Од êтра  
Нешто пише 
И рише 
Много виши  
Од Емпајер Стејт Билдинга 

 
(21. јула 2013. године)     
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Зоран Додеровић 

СЛЕПИ КОЛОСЕК : АФОРИЗМИ 
(„Ждрал“, Нови Сад, 2018) 

 
 
 

Код нас су људи осуђени на живот. Не треба нам смртна казна. 
 
 

Атентатор је побегао с места злочина. 
Није могао да поднесе терет славе. 

 
 

Био сам на информативном разговору. Нема ништа ново. 
 
 

Почео сам да налазим крупне ствари на улици. 
Мало-мало па налетим на неког смрзнутог бескућника. 

 
 

Да ми у посету није долетео залутали метак,  
Нову годину бих прославио сам. 

 
 

Када видим просјака на тргу, дође ми да се и ја запослим. 
 
 

Вођа је с мафијом у блиским односима. Он јој је кум. 
 
 

Санирао сам рупу у кућном буџету. Фи 200 евра. 
 
 

У Новој години нас чека економски препород. 
Срећна Нова 2038. 
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Данас је тешко наћи доброг радника. Нико неће да ради џабе. 
 
 

Систем је скројен по мери човека. Зато је лудачка кошуља тако тесна. 
 
 

И раније се шушкало да је судија имун на мито. 
Сада се шушка да се разболео. 

 
 

Нема везе што нисте одавде. Ђаво увек дође по своје. 
 
 

Лопови не сањају боље сутра. Они ћуте и раде. 
 
 

Кад звоно звони за узбуну, јахте прве испловљавају. 
 
 

Демократске промене су уродиле плодом. Беше то плод маште. 
 
 

Домовина се воли изнутра. У кабинама јахти, у раскоши вила. 
 
 

Моле се пешаци да пређу на другу страну. Влада је склона паду. 
 
 

Странке вредно раде током целе године. Замајавају грађане. 
 
 

Нема везе што је живот кратак. Идемо даље. 
 
 

Ако је демократија нешто друго, онда нам дајте оно прво. 
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ИЗ РУКОПИСА 
 

 
 

Данко Стојнић: „Између два света“ (2018)  
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Али Ал-Хазми 
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Владислав Влаховић 

ОСТАВКА 
 

 
Као и сваког јутра конектовао сам се, сурфовао порталима да ви-

дим шта има ново и о чему се највише пише. Наравно, то се тако каже, 
а нијесам очекивао никакву новост, јер овдје је најбоља вијест кад је све 
по старом. Упркос томе, увијек сам се потајно надао да се можда једном 
нешто и деси... Вјеровао сам, да макар од толиких бивших и актуелних 
свјетских државника мора неко некад и умријети, па још кад би то био 
неко важнији да за њим и ми прогласимо дан жалости, а не неки од 
оних гдје би наши онда морали да лажу о унапријед преузетим обавеза-
ма, да их не би ко сликао на његовој комеморацији. Утрипован тако и 
подсвјесно припремљен на евентуалну вијест о неком (бјело)свјетском 
бесмртнику, шокирао сам се кад ме са портала „убола“ вијест: „Пред-
сједник поднио оставку.” Да не бих успио да у то повјерујем, покушао 
сам компјутер муњевито искључити, чупањем кабла из зида, а онда ба-
терије из лежишта... На трен сам помислио да је такву вијест могао да 
избаци само мој издајнички кинески компјутер. Нијесам дуго могао да 
се приберем. Са невјерицом сам се питао: „Је ли могуће!?” Размишљао 
сам о потенцијалним разлозима: Болест, замор материјала, породични 
проблеми, лични разлози, притисак с поља, притисак изнутра... „Све је 
то могло бити”, али било је тога и раније, помислио сам, па није било 
ни говора о оставци, тјешио сам се. „Смрт није сигурно, хвала Богу, јер 
онда не би могао поднијети оставку”, закључио сам и ту опцију престао 
разматрати, одбацујући је као глупост, далеко било. Из страха да ко не 
укључи телевизор и њега сам ишчупао из зида и извадио батерију из 
даљинског. Опрезно сам се примакао прозору и извршио детаљно 
осматрање улице, да уочим и најмањи знак евентуалног ванредног ста-
ња, али ништа!? А на улици дан као и сваки други. Сви некуда журе, 
као да сви раде, иако су синоћ јавили да имамо скоро четрдесет посто 
незапослених. У трену сам помислио да лажу, јер на улици не можеш 
видјети никога да шета, а да некуд не јури. Упркос тако деструктивним 
мислима, које су навирале, покушавао сам да се охрабрим, да поново 
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сва та електронска средства укључим, суочим се са истином и прочитам 
вијест до краја, па таман се морао одрећи пензије. Попио сам седатив, 
конектовао се, као да све оно од прије не важи и наставио да сурфујем 
по порталима. Наслов „Предсједник поднио оставку“ поново ме је нока-
утирао са екрана и осјетио сам анксиозност која ме све јаче обузимала, 
али захваљујући седативу, одважио сам се да се суочим са могућом ка-
тастрофом, како бих сазнао какве су процјене, шта је за очекивати, а 
шта за чинити, у тако драматичном историјском тренутку. Свјесно сам 
се ресетовао на јутрошње стање. Лакнуло ми је кад сам видио да је то 
оставку дао предсједник Бурундија, из моралних разлога, због оптужби 
да је претходног дана његов службени аутомобил претицао на пуној 
линији, док је журио на отварање нове фабрике хране у тој малој и на-
паћеној земљи... „Јадан човјек”, помислих и тренутно се смирих, срећан 
што та узнемиравајућа вијест нема никакве везе са нама, настављајући 
да сурфујем и размишљам: „Како смо ми срећан народ, што нас пред-
сједник поштује саобраћајне прописе и никада за својих неколико ман-
дата није пустио у погон ни једну фабрику, а камоли фабрику хране, па 
није ни могао да испадне жртва неке журбе, након које би из било ко-
јих, а камоли моралних разлога, морао поднијети оставку, што би нас, 
зна се, дубоко унесрећило”. 
 

 
Данко Стојнић: „Заменица 10 / Неправилно“ (2018) 

 



 
Нови гласови 

 

 
 

101

 
 
Данко Б. Марин 

ЈЕДНА МАЛА УЛИЦА – НАЈВЕЋА  
НА СВЕТУ 

  
 

Био једном... Почиње као бајка, али није, све је истина. Улазимо у 
реалност, не пролазимо кроз капије времена, перцепције... Све се деша-
ва овде и сад, иде  као класична хаику песма ношена макото принци-
пом: принципом истине.       

Има једна мала улица... Заиста постоји једна кратка улица чија ве-
личина бескрајно иде у разним невидљивим смеровима, ка доњим ни-
сам ишао. Уличица није асфалтирана, ушушкано је сакривена  за ауто-
мобилски саобраћај. Тротоар постоји на обе стране, а коловоз јој је сва-
ког месеца  нов, магија се зове макадамски пут. Житељи улице на сло-
бодним демократским изборима у демократској држави нису гласали 
за фирера из нашег малог сокака, он им се после победе осветио неа-
свалтирањем уличице! Политикант је волео да због њих цитира Исуса 
да ,,НИКО НИЈЕ ПРОРОК У СВОМ СЕЛУ“ – становници политикант-
ском осветом постадоше Христоси 21. века, једини у великом насељу ра-
запети макадамом. Живот ту протиче спорије, као што се споро возе 
аутомобили – пролазак је увек интересантан и користим сваку прилику 
да прођем туда, побегнем од дигиталног глобалног села кроз које јуре 
аутомобили, а глобални сусељани немају сеоску присност. Немају смех, 
простосрдачност, причу  о мојим и мртвим сродницима. То има ,,моја“ 
тајна уличица.  

И пуста, она има нешто изузетно. Освојих трезвеност средњих го-
дина, али у њој  лелујају ми слике, ход – можда због паркираних аута из 
златног доба прошлог века? Као нови су! А ја? Ја сам поново онај добри, 
стари, насмејани пред којим је живот и на облацима ходам сетном деки-
риковштином. Де Кирико у ,,мојој“ уличици претвара арому строго 
освежавајуће прорачунатости немачке пасте за зубе у пријатну опије-
ност апсинтом, Ајфелов торањ баш не видим, али ту је негде – зар сум-
њате? Сутон ми ту тумачи одсањане кошмаре ноћи, кап надреалности 
ми склопи   подсвесне алегорије у логичан спој...      

Ах, да - крај приче... Био једном један ја у улици која нема крај.   
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Драгана Сепе 

ПРАВЕ БЕОГРАЂАНКЕ 
 

 

ТАМНА ЛЕТЊА НОЋ 
 
У овој топлој летњој ноћи, у којој све изгледа мрачно, сиво и безна-

чајно, све чини се свеједним. А напољу је улица, чује се жагор, звуци си-
рене, смеха, свађе. У соби седим у друштву са самоћом. Туга одзвања из 
собе као ехо. А време тече, пролазе дани, дани, још теже ноћи. Ја још 
увек правим се да све свеједно је. А знам да није, јер, страх је још ту. За-
весе кише заробиле су све звукове у једну собу. И страх, страх од тиши-
не, страх од истине. Чујем кораке своје сенке по соби како корача. И оне 
би побегле из ове чудне собе. Имам жеља колико има и зрна песка. Мо-
рам устати, морам помирисати јутро и кренути даље. Још само једна 
ноћ. И корак напред. 

 
 

ПРАВЕ БЕОГРАЂАНКЕ 
 
Праве Београђанке имају дуге, лепршаве косе, које је с поносом ру-

кама, као случајно додирују. Праве Београђанке имају складну гардеро-
бу, увек са неким модним детаљем и изгледају као манекенке. Праве Бе-
ограђанке увек имају у рукама најскупљи и најновији модел мобилног 
телефона које су купиле за један динар, а рачун увек касне да плате и за-
то често не могу никога да позову. Ипак, мисле да су у тренду када га 
држе у рукама са дугачким, налакираним, обично вештачким ноктима. 
Праве Београђанке увек миришу на разне парфеме, што су последње 
капи из бочица које су им преостале. Праве Београђанке раде разне по-
слове, морају и оне да живе од нечега. Праве Београђанке ретко кад 
имају дечка, обично су у некој „шеми” са неким. Праве Београђанке по-
носно корачају на високим штиклама, као да су рођене у њима. 

Праве Београђанке су праве даме, а као такве, најчешће саме или 
са другарицама проводе време. 
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Иво Мијо Андрић 

РУШИО САМ МОСТОВЕ 
 
 

Тај Мост није пао ни за чију слободу 
Нити је воду дотакао из љубави 
За хладном дубином 
Није загрлио смарагдно дно Неретве 
Да би се светио сунцу или вјетру 
Нити је снивао лиру Алексину 
Као што пјесници сањају далеке музе. 
Тај Мост није могао бити легитимни циљ 
Ничије војске нити камариле 
Јер мостови спајају људе и обале 
И нису против оних који воле. 
Тај мост је био зрцало свјетлости 
Што обасјава лица 
Свакога часнога путника 
И сваке птице која је слетјела 
На његова топла камена рамена 
Па запјевала у смирај дана 
Танахну пјесму севдалинку  
Како је Половина пјевао Емину. 
На томе Мосту није било прашине 
Која се стољећима по свему таложи  
А имао је много прољећа 
И много зима, љета и јесени 
И стрпљиво је бројао кораке 
Од јутра до сутра – па тако у недоглед. 
Тај Мост цијели је свијет с поносом гледао  
И уписао га у књигу вјечности 
Да се не заборави зашто смо рођени 
Да бехар процвјета и замирише 
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Као што миришу мостарски зумбули 
Кад испод неба пјевају булбули 
И кад с Рондоа југо запуше. 
Тај Мост – та љута рана на тијелу времена 
Само се једном отворила 
И сузу пустила понад бистрине 
Како је мостарске кише заливају 
Па жегу топе све до Јадрана. 
Тај Мост и све те Мостове обалске 
Зло је рушило да се посвети 
И да се освети добрим људима 
Свих вјера, боја и обичаја 
Који су друкчије молитве молили 
Истоме Богу и козмосјају. 
Тај Мост и све те мостове љубави 
И ја сам у празном дому рушио 
У доба тешке ратне опсаде 
Властитом немоћи да спријечим злодухе 
Властитим гласом који је шутио 
Властитим очима које су плакале 
Док су с даљине слијепо гледале 
Како се Мостово тијело осипа 
Како му ломе крила галебска 
Како му кидају руке немоћне  
Како се се стопе у грчу отимљу 
Како му кичма пуца на двоје 
И предаје се води студеној. 
И ја сам рушио све те Мостове 
Властитом немоћи да им помогнем 
Да их придигнем или усправим 
Да им сломљена крила залијечим 
Да боли њихове носим у души  
И да их до смрти окајавам 
Као гријех врсте којој припадам. 
И ја сам рушио све те мостове 
И они су се рушили у мени. 
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Олга Лалић-Кровицка 

ЗЕМЉА ЈЕ САМО НЕНАЗВАНИ ГРОБ 
 
 

Не враћај ми моје име 
то нисам ја 
то је облик хистерије и поганства 
небо сеже руком по воће из мозга 
боре се храбри младићи 
гину и воле 
а ти небо одузми све 
да нико не би више икада патио 
 
Моје име не састоји се од слова 
у сну свеци га мјере длановима 
док Сведржитељ гледа заједно са мном 
на калдрму која води до јадног 
људског постојања 
 
Ухвати ме лептирићу 
када цвијеће не пати 
иако патња зна да се смије 
злу којег доноси у коферима 
са пакленог дна 
покушавајући 
спаковати вагу из снова светих 
 
Угашене свјетиљке можда негдје у Сарајеву 
Мостару или Београду 
а можда у Загребу на бријегу Саве 
хватају мрак за душу 
заборав лијечи вријеме 
вријеме не лијечи заборав 
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све је игра лажних пророка 
њихови пороци су предвиђени 
само равнодушни и дебили не примјећују их 
 
Маштајући о ископаној земљи без реквизита и цвијећа 
понављам себи са олакшањем: напокон се одмарам! 
Име немој да пишеш на земљи 
њега нема ту 
човјек је навећим земљиним непријатељем 
 
Постоји један облак 
који га је узео 
заједно са Серавимима и Херувимима 
не очекуј да ће слетјети ближе ливаде 
он сигуран кружи негдје тамо високо у универзуму 
заједно са звијездама шаље пророчанства 
а ја се одмарам не очекујући никога и ништа 
обучена у ништавило причам Богу земаљске бајке 
док дубоки снови 
круже заједно са облаком 
не покушавајући пронаћи пристаниште 
на вијек вијекова све је љепота тишине 
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Слободан Симић  

ЏУМБУС 
 

 
 

Мртва тачка је наш животни ослонац. 
 
 

Који су платни разред они што нису завршили ни један? 
 
 

Јавио се проблем престонице. Содома или Гомора? 
 
 

Не морамо да потписујемо капитулацију. Може и копи-пејст. 
 
 

Министар је по кинеском хороскопу у знаку мачке. 
Па је паре појела маца. 

 
 

Немамо за вас радно место. Може ли гробно? 
 
 

Ми смо леп  народ. Само су нам изгледи лоши. 
 
 

Премазани свим бојама најчешће се заклањају иза тробојке. 
 
 

Кад си гладан ниси сав свој. Зато постајеш нечији. 
 
 

Ћути, добро је. Имамо слободу говора. 
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Читаш новине?! Кад си изгубио мобилни? 
 
 

Само смо мало назадовали, што је велики напредак. 
 
 

Ја ценим свој рад. Зато се и не запошљавам у Србији. 
 
 

Имамо добре новинаре. Не праве питање. 
 
 

Наши радници су навикли да раде. И тако су постали робови 
навике. 

 
 

Време нас је прегазило. Па стало. 
 
 

На пола пута смо до ничега. Али стићи ћемо сигурно. 
 
 

Данима сам чекао боље сутра. Данас ми је четрдесет дана. 
 
 

Драги грађани, поклоните нам поверење! Остало ћемо узети сами... 
 
 

Радим нешто непромишљено. Мислим. 
 
 

Ако је судити по поразима, ми смо победници. 
 
 

И ово ће проћи. Али преко нас! 
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НОВИ ГЛАСОВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Никола Оташ 
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Лазар Вуковић  

ОАЗА 
 
 

Дитер је, псујући, покушавао да покрене камион. Једном руком је 
повлачио ручну кочницу, док је другом брисао зној са чела и склањао 
плаву косу у страну слепљену од зноја. Нервозно је притискао папучицу 
возила које му је узвраћало иритантним звуком покретања мотора. 

„Проклетиња!“ викнуо је изашавши из кабине. Бесно је дошао до 
хаубе и отворио је. Густ бели дим га је преплавио што је било пропра-
ћено кашљем.  

Његови саборци, који су седели на ободу Оазе, са очекивањем су 
посматрали шта ће се догодити. Устукнули су када су га видели да им 
прилази док му се у плавим очима назирао бес. Високи аријевац је, по 
изгледу и војничким уверењима, био прави представник Хитлерјугенда 
и због тога су га избегавали када је био љут. 

„Да ли је цркао мотор?“ упитао га је Херман који је због зализане 
тамне косе подсећао на Фирера из млађих дана. Једина разлика је била 
у томе што Херман није имао карактеристичне бркове. 

„Готов је. Заглављени смо у овом паклу.“ Затим се обрушио на 
Масима, њиховог италијанског саборца, на коме је често искаљивао свој 
бес. „А ти би, Жабару, могао мало да помогнеш. Само знаш да се изва-
лиш и да чекаш да други ураде посао уместо тебе.“ 

„Опусти се, хер Дитере. Хајде да запалимо по једну цигару.“ Цр-
номањасти Италијан је увио дуван у ризлу пруживши му је. Широко се 
осмехивао откривајући ред белих зуба. Тамне локне су му сакривале ке-
стењасте очи које су се цаклиле. Увек је био доброг расположења што је 
нервирало Дитера. 

„Ма носи се. Ни сами нисте могли да избаците Британце па смо 
ми морали доћи да спашавамо ваша размажена дупета.“  

Скинуо је  чутуру са опасача. Одврнуо ју је и кренуо да пије када је 
установио да је празна. Отишао је до оазе и напунио је. Навалио је хала-
пљиво да пије. 
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За то време, Масимо је замотао још једну цигару коју је пружио 
Херману. Изненадио се када му је Дитер пришао затраживши цигарету. 

„Морам да се смирим.“ Кратко је рекао. 
Масимо је без питања и њему замотао цигару. „Пазите, ово нису 

обичне цигаре. Морате повући дим, десетак секунди га држати у плу-
ћима и на крају издахнути на уста.“ 

„Жабару, да нису ово оне цигаре...“ Дитер је севнуо својим плавим 
очима. „За ово се иде на преки суд, ништаријо једна.“ 

„Опусти се. Ако те ово не смири, не знам шта ће.“ Масимо је ре-
као повукавши дим. 

„Је ли, Масимо,“ Херман га је упитао, „где си успео да нађеш ха-
шиш?“ 

„Пазарио сам га од једног трговца у Либији. Хајде да се опустимо.“ 
Сели су у круг наизменично повлачећи димове и тако правећи ко-

лутове. На тренутак су заборавили да се налазе на врелом сунцу и да 
сваког тренутка може непријатељ да их ухвати неспремне. 

„Направио сам већи колут од тебе, Дитере.“ Зачикавали су један 
другог док их Масимо није изненадио својим питањем. „За кога се ви 
борите у овом рату?“ 

„Како то можеш да ме питаш, глупане,“ Дитер се закикотао, „За 
мог Фирера и Трећи Рајх.“ 

„Слажем се са Дитером. Масимо, питање ти је невероватно глу-
по.“ Херман је пригушавао смех. 

„Да, али ми се боримо док наше вође седе удобно у својим фоте-
љама и приређују балове. Они пију, а ми крваримо на бојном пољу.“ 
Италијанову тужну причу је прекинуо Херман који је устао. 

„Масимо, наш Фирер се бори на првој линији, ево га пред тобом.“  
Подигао је руку у знак поздрава док је другом повукао горњу усну обра-
зујући тако имитацију бркова. Праснули су у смех када је почео са ими-
тацијом. Ни Дитер није остао равнодушан. Заклети Аријевац се ваљао 
по песку и ударао песницама по истом који се просипао између њего-
вих прстију. 

„Хајде, скидај гаће да видимо да ли су ти сва јаја ту.“ Дитер се ки-
котао што је изненадило Масима и Хермана. Нису очекивали од њега, 
који би се потукао због свог вође, да се шали на рачун истог. 

„Не, не, не волим дечаке, Дитере.“  Херман се смешио. 
„Е, а шта ћемо ако Британци наиђу?“ Масимо је упитао. 
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„Ништа. Понуди им своје цигаре па нека се и они мало ваљају од 
смеха.“ Дитер му је одговорио након чега су сви праснули у смех. 

Када су се мало прибрали, Херман је проговорио. „У праву је Ма-
симо. Ми смо само инструменти за остварење циљева наших вођа. На-
ша смрт им ништа неће значити.“ 

„Јебеш то.“ Дитер се удаљи, откопча шлиц и поче да мокри у во-
ду. Отресао је последњу кап и окренуо се ка својим друговима. „За раз-
лику од вас балвана, ја волим војску. И мој отац се борио у Великом ра-
ту тако да је и на мене ред да дам дуг својој отаџбини.“  

„Тако што ћеш пишати у једини извор воде у овој пустињи?“ Ма-
симо га је питао кикочући се. 

„Будало, сутра ће овде доћи Енглези и наточити воду. Желим да 
поцркају.  За разлику од вас дефетиста, ја сам рођени борац.“ 

Његову причу је прекинуо звук мотора који им се приближавао. 
Полегли су и извадили лугере. Камион се зауставио и из њега је изашла 
група војника које нису могли да препознају. Опустили су се тек када су 
чули да говоре немачки језик. 

„Шта ви радите овде,“ питао их је дежмекасти возач који је носио 
пилотску капу. „Британци овуда патролирају, а ви сте на отвореном?“ 

„Покварио нам се камион, можете ли да нас повезете?“ Дитер је 
замолио. 

„Могу, само да наточим воде из Оазе. Да нисмо наишли на вас, цр-
кли бисмо од жеђи.“ Возач је одговорио не приметивши да су Масимо 
и Херман суздржавали смех гледајући Дитера који се црвенео и стре-
љао их погледом. 
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Бранкица Живковић 

ОМИЉЕНИ БРОЈ 
 
 

Тада сам први пут напустио своје село, свој град, округ, државу и 
континент... Није било лепо. Није било лепо одузети ми оно у шта сам 
се у мом малом животу поуздао: сигурна кућа, отац и мајка, две сестре 
и брат. Све сам могао да поднесем, само то не. Тако сам бар мислио. А 
ево, и то полако пролази. Пролази? Не, изгледа да тек почиње... 

Зовем се Ахмет. Знате оно када се на телевизији чује: „Дете ми-
грант пронађено како спава на улици“ или „Дете мигрант изгубило оба 
родитеља у ратној стихији“? То сам ја. Баш ја. Имам једанаест година, 
ускоро ћу и дванаест. Како сам се радовао поласку у наредни разред! 
Волим школу. Не лажем, часна реч. Обожавам математику. Фасцинира-
ју ме бројеви, геометријске фигуре и број Пи. Да, већ сам научио све о 
њему. То је онај број који нема краја. Знате, знам чак двадесет и једну 
његову цифру! Отац ми је помогао да научим. Он је професор матема-
тике на универзитету. Чини ми се да од прве године свога постојања 
обитавам међу бројевима, међу облицима који ме фасцинирају: купа, 
ваљак, квадар, коцка... Математика ми је тако ушла у срце и не излази. 
Ове године је требало да започнемо у школи нове области, једва сам то 
чекао... 

Ко би рекао да ће ми се живот претворити баш у мој најомиљени-
ји број на свету: у Пи! Ко би рекао да ћу пожелети да он коначно добије 
крај? Молим вас, сви математичари света! Уједините се! Дајте му крај! 
Можда ће тако и моје муке престати, да мој живот крене изнова, а не да 
овом тешком времену не видим завршетак! 

Тога дана отац је упао у кућу вичући: 
– Спремајте се! Одлазимо! Овде више нема места за нас! 
Мајка је плакала: 
– Тише! Уплашићеш децу! 
Млађи брат и сестра су спавали, а старија сестра је била у школи. 
– Устајте! Идемо! Како не схватате? Нема времена! 
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Пробудио сам се, погледао оца: очи су му биле пуне суза, једва се 
суздржавао. Она јачина коју сам раније увек видео у њему, нестала је. 
Преда мном је био уплашен старац. Да, старац. Иако је имао тридесет 
пет година, изгледао је као да је читав живот испијен из њега. 

Мајка је и даље плакала. 
Спаковала се брзо. 
Питао сам оца где је старија сестра и како ћемо без ње. Ућутао је и 

прострелио ме погледом: 
– Троје сте ми остали... 
Мајка је закукала. Отац је застао, као да није могао да се помери... 
Тада нисам разумевао шта значе његове речи. Мислио сам да ће 

сестра доћи, да је ту негде... Са њом сам био најблискији. Највише сам 
волео да јој причам своје снове, а она да ми их тумачи. Ах, како је само 
причала! Од мог сна она направи читаву бајку! Засмејавала ме је прича-
ма из школе које би увек преувеличала, само да се ја смејем што више. 
Говорила је да воли мој смех, да јој је он лек за душу... 

Кренули смо. Отац је узео мене за руку, а мајка успаване сестрицу 
и братића. Једва су пошли. Сестра, која је тада имала две године, плака-
ла је без престанка. Као да је и она осетила. Као да је знала шта нам се 
спрема. 

Куда смо ишли, нисам имао појма. Отац је мајку и нас троје стр-
пао у нека кола која је возио некакав смркнути човек са брадом. Тада је 
заплакао, никад досад нисам видео оца како плаче: 

– Има још наде да је нађем. Не смем одустати, не могу је оставити. 
Мајка га је само погледала. У том човеку је читав њен живот, њена 

кућа и њена деца. Пољубио је у чело на брзину, као да је време стало са-
мо за секунду док то не уради, а онда наставило некуд да жури. 

Возило се покренуло. Брзо попут ракете. Тако ми се чинило. Очев 
лик ми је остао у магли. Да сам само могао још једном да га погледам. 
Још једном да седнемо у топлој соби уз омиљени чај. Да успешно ре-
шим задатак који би ми задао па да ме благо помази по глави и каже са 
срцем пуним поноса: „Ти си моја слика и прилика, бићеш математичар 
као и ја“. Мајка би тад додала: „Ајде, де, пусти дете, мали је још! Док ви 
завршите, охладиће се вечера“. 

Како смо изашли из села, прешли оближњи град и стигли до гра-
нице, не знам. Знам само да мајка није престајала да плаче, као ни мала 
сестра. Брата сам све време држао за руку и говорио му да ће све бити у 
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реду. Давао сам му омиљену играчку коју је прихватао ручицама и сме-
јао се, смејао се из свег гласа. Смех! Каква варка! Шта зна дете од три го-
дине? 

Успео сам да заспим. Пробудио ме је звук нечијих корака. Лупале 
су чизме. Возило је стајало. Поред мене су били брат и сестра. Мајке ни-
је било. Где је? Почео сам панично да гледам около. Викао сам. 

– Умукни, мали! Умукни и седи тамо, сакриј се! Ускоро крећемо! 
Како крећемо? Како без ње? 
Наставио сам да вичем. Добио сам јак шамар. Од њега ми се све 

вртело. Морао сам да ућутим. Зграбио сам и сестру и брата за руке и 
молио се. 

Довели су нас у неко село. Која је држава, не знам. Да је ту тата, он 
би знао. Знао је све државе света, положај сваке и главне градове напа-
мет. Овако, шта ја могу, шта ја знам? 

Да је ту мајка, она не би знала где смо, као што ни ја не знам, али 
би ми прошапутала неколико речи, нежно би ме помиловала по обра-
зу, и ја бих био миран. Свет да пада, не бих се плашио. 

Око нас су се створили неки силни људи. Било је још возила. Ни-
сам то приметио, мислио сам да је само једно, наше. Људи су кренули 
да излазе на улицу. Гледао сам около, можда ћу је видети. Можда је 
прешла код неких других људи, можда је њима била потребна помоћ. 
Таква је моја мама: увек је била ту да помогне сваком ко би јој се обра-
тио. Да, сигурно је то. Ту је она негде, сад ће да се појави, да нас све узме 
за руке и сачува. Само док не дође тата. А тата и сестра ће доћи код нас, 
и то је сасвим сигурно. Доћи ће и одвести нас кући. Само треба да буде-
мо стрпљиви и да сачекамо. 

Месеци су већ прошли. У хладној собици у некој сали која ми-
рише на хлор загрлио сам брата и сестру... Овај Пи се баш одужио... 
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Христина Дамјановић 

НОВЕМБАР 
 
 

ТРЕНУТАК 
 
сећам се у сликама 
разговора на обали 
мирис дивљих наранџи 
киша на крову 
вино које се просипа 
низ пукотине у степеништу 
сећам се пса 
који није био наш 
а дали смо му име 
по свему свом 
лак поветарац 
довољан да задигне хаљину 
осмех испод обрва који следи 
тренутак 
склапање трепавица 
талас 
руши први и последњи знак 
у песку 
бос си 
камен у руци 
рука у руци 
тражимо ближи пут до нигде 
и стижемо на време 
да пропратимо 
још једно умирање сунца 

у сликама 
сећам се 
свега што сам једном заборавила 
смех 
голотиња у јавности 
довољно смо пијани 
да испратимо ту причу до краја 
чекам те на обали 
да скочимо још једном 
со на рани 
не боли 
први пут 
преко је Италија 
смејеш се њеној лакоћи 
што постоји мимо нас 
једном ћемо претрчати свет 
слика места које гори 
у ком нема никог 
дан се смешта у дах 
последњи трзај пре него заспимо 
пре него скочимо 
зовем те мон цхансон 
и вода нас носи 
у неки простор који је више плав 

 



 
Нови гласови 

 

 
 

117

 

НОВЕМБАР 
 

не мирише на јесен 
не мирише на кишу 
 
новембар 
у Београду 
мирише 
само на аплауз 
пред одлазак 

 
 

УСПАВАНКА 
 
певам вам камену успаванку 
о зверима које су грожђе 
бацале у блато 
 
црвено 
 
док се над главама затварао круг 
од смрти саткан 
а страха нигде 
 
само прекор 
 
пред очима један пут 
свршетак 
крај се не назире 
 
већ суза 
 

до краја пута: 
хоћеш ли моћи? 
хоћеш ли знати? 
хоћеш ли хтети? 
 
анђеле 
корачај срцем док одлазиш 
и слушај бат мог срца 
који се за тобом вуче 
 
ожалошћено 
 
склопи очи 
пред лицем кољача 
сањај да си живео 
 
песма ће те чувати 
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Вук Стевановић 

ЈЕСЕЊА РАСПРОДАЈА 
 
 

ВИНСТОН ЦРВЕНИ КРАТКИ 
 

Винстон црвени  кратки једну 
Оставих упаљену на гробу Јесењину 
Кажу Бог је пречесто коришћена реч.  
А цигаре као нису? 
 
Упалим и ја једну, ал' на дедином гробу,  
Оставих и њему једну,  
Кажу Бог  је пречесто злоупотребљавана реч.  
А гробови као нису? 

 
 

ЈЕСЕЊА РАСПРОДАЈА 
 

Ових дана ја због тебе дишем 
Зашто ти је чудно што продајем лишће 
У Улици Арчибалда Рајса? 
Долазе ми помирена браћа 
Морнари са далеких мора,  
Сунце што се над дрвећем рађа 
И то сунце тек рођено плаћа 
Чет'ри зрака за два листа лака 
Браћа трампе ракију за брезу 
Да не пију, сад кад срећни јесу. 
Долазе ми девојчице лепе 
Морнари са далеких мора 
Виолине, чаше, цигарете 
Долази ми и Здравковић Тома. 
Ја им тражим за лист багрема 
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Кафану и само тужне песме 
Долази ми свако ко то мора 
К'о да видим хладног неба блесак 
Који каже да је живот тежак. 
У тајности чувам очи твоје  
И продајем лишће наранџасте боје. 

 
 

И… ДОБРО НЕБИТНО 
 

Какав је то драгуљ који толико чуваш? 
Дијамант…  је л' због њега толико сијаш? 
Које је боје, и које врсте?  
Како знаш од кога да га кријеш? 
И… добро, небитно. 
 
Је л' то медаљон који си добила  
Кад си се родила? Од мајке?  
Или је само твој? Имам и ја свој, само да знаш, 
Али га никад не носим 
И… добро небитно. 
 
А тај твој, да га питам, знаш ли за њен драгуљ? 
Јеси ли спреман за њега да се бијеш? 
А ти, ти га вечито чуваш, а да ли некад пожелиш 
Да га бациш или скинеш и оставиш 
И… како знаш с киме смеш да га делиш? 
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
 

 
Зоран Спасојевић Паске: „Плаветнило и тако то“ 
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Јакуб Колас  
(Якуб Колас, Белорусија) 

ЗЛО НИЈЕ УВЕК ЗЛО 
 

 
Цело лето висио је Жир на старом храсту. Није јасно, како даље, 

али док је био мали, велика несрећа није га снашла. Заправо, на њега 
нико тада није ни обраћао пажњу – као да га и није било на свету. Само 
је нежно сунце, провиривши иза шуме, зурило у њега и миловало га 
својом топлином као мајка. 

И кад би припекло врло вруће – љубав често прелази своје 
границе – малени Жир се крио у сенци густих листова, као господин 
под кишобраном, и њему је увек било добро. 

И тако, висио је он, неприметан за све. 
Али на крају, пак, досадило му је да виси. 
Па то је заправо истина: било како да је добро, али ако то добро 

цео век остане без икаквих промена, оно лако престаје бити добро. Тако 
је било и са Жиром: пожелео је другачије живети, вукло га је да скочи с 
гране и котрља се по мекој земљи. Више пута је покушавао то да уради. 

Говорећи истину, мало је ту и Ветар крив. Дешавало се, чим сунце 
изађе, овај шаљивџија и враголан Ветар се пришуња, али да не чује 
стари храст, и почне збуњивати храстове синчиће. Шта је говорио Жир 
– не знам. 

Смелији Ветар је говорио гласније и ево шта је једном шапнуо 
Жиру:  

– Глуп си! Живео сам на свету више векова него што има листова 
на овом храсту, и кажем ти: пошто имаш моћ, ти ћеш увек наћи начин 
да живиш на овом свету, прокрчићеш себи пут – што је живо, живо ће 
и да остане. 

А стари храст је у исто време говорио овако: 
– Синко! Издржи још мало, порасти, ојачај. О! Ти још не знаш 

како је тешко живети на свету. Послушај мене, старца. 
Јасно: отац је. Жао му је сина. 
– Не пушта ме отац, – тихо шапуће Жир на Ветров наговор. 
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Као за малер, овај разговор је чула свиња! Једног дана, готово је 
била јесен, Жир види да под храст, грокчући претрчи једна клемпава 
особа. 

 Погледавши добро, Жир се запрепасти: на земљи је било пуно 
таквих као и он, жирова, а свиња их је прождирала без икакве милости. 
Свиња је свиња. 

Због великог страха, јадан Жир је задрхтао, склизнуо из капе и пао 
на земљу два корака од свиње! Али упао је баш у ту рупу, што је 
ископала свиња својом дугом њушком. 

И ево шта се десило: свиња је хтела појести жирове и помогла 
једном Жиру да порасте, јер му је ископала постељицу. Следеће године, 
Жир је проклијао и постао мали храст, а свињу су људи заклали, и она је 
постала месо. 

 
1912. 

 
С белоруског превели: Микита Супрунчук и Ивана Недељковић 

 

 
Данко Стојнић: „Заменица  8 / Кругови“ (2018)
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Максим Адамавич Богданович  
(Максім Адамавіч Багдановіч, Белорусија) 

СОМНАБУЛ 
 
 

*** 
Ноћ. Петролејка црвени, догорева, 
И стоји остављен чај. 
Иза зида мећава пева, 
Тужно звона звоне кроз крај. 
Њих зујање носи из краја у крај, 
И све о чему мислим ја, 
Да се тамо бори с муком зимском 
Земља чврсто окована снегом: 
Груди снажне тешко уздишу, 
Чим дисање крене, веје ветрове, 
Снегови хладни у пољу се њишу, 
И понегде збаце своје окове. 

 
СОМНАМБУЛ 

 
Пливао је месец над земљом уснулом, мрачном 
И повео њега у тамну даљину за собом. 
Намамио до воде хладне, магловите, – 
Тукло је срце, као риби, кроз мреже скровите. 
Али месец је кроз реку светли пут провео 
И са дрхтећег срца тугу развејао. 
Сијала је она – сребрна пучина, 
Где царује пролеће, у тај крај је одводила. 
Дуго је, дуго, он тебе чекао и тражио, 
И коначно се час жељени од њега није крио... 
И пошао је он путем, пошао до дна: 
Загрнуле су га тишина и дубина. 
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КРАЈУ МОЈ РОДНИ! КАО ПРОКЛЕТ ОД БОГА... 
 

Крају мој родни! Као проклет од Бога – 
Ти подносиш невоље толико. 
Облаци, блато... А жита убога 
Над њима се ветар слободни свик`о. 
 
Около се расула родна села. 
Тугом се стискају груди! – 
Бедне кућице, брезе, ред топола, 
Свуда су суморни људи... 
 
Много су радиле њине црне руке, 
Износила леђа снажна; 
Многи су морали трпети муке 
Шуме, равнице, пространства. 
 
Баци само око на овај народ –  
Од бола се срце стиска. 
Свуда ћеш патње видети тад 
Толико туге без вриска. 
 
Песма пева, удовичиног сина, 
Јанку, љубав је убила: 
тмурна се савила калина, 
Јадног младића гроб је свила. 
 
У причама о срећи, искреном другу 
Срце новости чути неће. 
Стиснуто народ дише кроз тугу, 
Свуда владају несреће. 
 
Као море, талас силни се разлио  
Родни крај наш потопио... 
Браћо! Да победимо друштвено зло?! 
Браћо! Да ли снаге имамо?! 

 
Превела с белоруског: Дајана Лазаревић 
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Серхиј Жадан 
(Сергій Жадан, Украјина) 

АКО ОДЛУЧИШ ДА ОДЕШ ИЗ ОВОГ 
ГРАДА 

 
 

ако одлучиш да одеш из овог града 
као апостол или добар нигерски пастор 
добујући прстима по речнику 
бринући се и сваки час завирујући у њега  
полирајући оштре каменчиће 
са бројанице сложених реченица 
у врелим морским кајутама 
у вагонима средње класе 
 
град из којег си управо емигрирао 
као зид који ниси зидао 
наше детињство старе гараже 
цеви бомбардоване црпне станице 
официрски швајцарски ножеви 
емиграција је командир дуг и далек пут 
неће бити магле у души и руских речи у новинама 
 
у европи циклон почиње и траје 
минхенски турци се спремају за ускрс 
у овој не баш најзеленијој земљи 
они породично логорују за викенд 
гледају јутарњи снег с прозора електровозова 
и божији благослов пада на њихова срца и ранчеве 
 
ирски студент – млади присташа ИРЕ 
за кога је живот рулет а свет само рупа 
свечани даблин топли плетени џемпери 
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диск у плејеру ким и дуван на столу 
ови анђели тероризма су увек око тебе 
њихов је насељени простор 
њихов је свети никола 
њихови су контрацептиви на бензинским пумпама  
 
молићу се за тебе и за твоју маршруту 
за твоју полису осигурања и за точкове камиона 
за воду у хладним рекама и лишће које већ пале 
за све што си овде заборавио 
и што заборављаш сада 
где год да си 
за све што ћеш заборавити после 
и најважније – за твоје сећање за сећање  

 
 

Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ 
 

 
 

Данко Стојнић: „Заменица 1“ (2018)
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Маја Митова 
(Бугарска) 

ПЕСАК 
 
 

БЕСКОСОВСКА СРБИЈА 
 
Јуче нас Србија бескосовски 
сусрете с гробљима. 
Тужна стратишта 
на Брегу Слободе. 
Забрадатилом у црни мермер. 
Љигавом као дно мочваре. 
 
Спомен је био уграђен у бетон, 
а бедан је испузао живот. 
Са сандалама без крила. 
Деспотима-феудалцима 
намигује у кандилима. 
Надимљује поље –  
коњица тутњи  
тамо – вековима.  
 
 

Трула и усахнула стрчала су 
погранична стабла. 
Као прсти оживелог мртваца. 
Са гестом који злокоби несрећу. 
Са обудовелим гранама –  
вешалима за освете. 
 
Грактање гаврана раздера  
подземне слојеве... 
Србија Безкосовска 
у шаци смрви 
зрно нарово. 
Коцкар је опет проиграо 
род староседелаца,  
у рату с коцкама, 
и постао мртвац из гроба. 

 

ПЕСАК ЧАСОВНИКА ЗАЛАСКА 
 

Тамо су статуе биле фонтане,  
али уместо снега падао је песак, 
из Хронових пустиња. 
С преломљеним струком је храм 
и пуст као стрниште. 
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Опљачкана је житница. 
Пресушио – молитвени корен 
и само су камени темељи 
отпили од реке што је текла, 
и архивирали су је. 
Под мостовима јој се завлачи сенка. 
Но ко ће завртети безводни точак,  
да по њој провери Сунце  
у часовнику на Дванаестом? 
Сада  
су корпе пуне 
парчади часова, 
прекрштен је хлеб и 
измештен центар живих. 
А некада  
било је сребрно јаје,  
у светилишту су се подписивале дуге 
и по стубовима  
трчало је детињство 
на данашњи залазак. 

 
 

Превео с бугарског: Милан Димитријевић 
 

 
Данко Стојнић: „Заменица 2“ (2018)
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Михаи Фирика 
Mihai Firica (Румунија) 

ГЕТО 
 

ТИ СЕ СМЕЈЕШ САМО УВЕЧЕ 
 

Ти се смејеш само увече. 
Зидови од воска упијају молитву, 
кажњен клечим на љускама од ораха и разговарам с Богом, 
делећи речи на слогове, шапатом их милујем. 
Свеци су ми били пријатељи пре него стигну тамо горе, 
поред Њега, па можда ће му некад бити од користи 
– наравно, мени више нису потребни. 
Можда ће се неки вратити преко распадања, 
сакриће се између корења, 
жудеће за светлом. 
 
Са распаднутог града падају зраци. 
Твоје срце је топла животиња, скучена у мојим рукама. 
ноћ је хладна, са округлим и бледим звездама, 
ујутру се отвара у десетине латица, 
кад већ не знамо своја имена 
зашто, од када и од кога су све ове слике 
са којих нас гледају странци? 
Пливам у остацима блештавих стаклића 
– једна птица која нас покрива својим раширеним крилама, 
удара нас златним кљуном – 
нећеш се сећати мога имена 
кад гледаш избледену, пожутелу слику. 
Ово се догађа кад младе жене секу косу 
и ветар им њу развеје на све стране. 
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ГЕТО 

 
Смејао сам се, забио сам руке у суву земљу 
тунел би ме замало прогутао – 
како да себи не исклешеш кип и 
да се продаш док ти је месо свежо? 
Људи без сенке те цене више од паре залепљене на челу, 
твоје ћутање ће га спустити у гроб са решеткама. 
Хајде у вагон, звали су ме – 
поред ограде од бодљикаве жице, полако, полако, 
руку под руком с мртвима 
побратимљени преко заборава, 
прикрадени из историје изван зидова. 
Нису ми више биле тачне дечје ципеле 
ветар ме однео постојано на зелену ливаду – 
одатле се види хоризонт 
сањана земља одакле долазе облаци од шећерне вуне, 
не могу да их дохватим осим у ноћима  
у којима заспим мислећи на мајку. 
 
Требало би да је отац тамо горе 
један Бог од јесени прогнан, 
од ветрића створеног од крила 
лептира Мртвачка Глава. 
Заостајем само за тренутак 
и не могу да те поново нађем. 
Чворови од дима пресечени задњим погледом. 

 
 

Превела с румунског: Татјана Бетоска 
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Цонка Христова 
(Бугарска) 

МОЛИТВА 
 
 

Питала сам голуба, 
што ми је крилом дотакао  
јутарње прозоре: 
„Шта је Бог?  
Зашто да верујем? 
Живот ми је лавиринт од зидова, 
покривених полуисцепаним плакатима, 
са неписменим натписима  
и са телефонским бројевима, који су  
још одавно неважећи...“ 
С пером од кадифе 
он по облаку нацрта 
расцветали ружин цвет 
и мрава, заспалог слатко 
у миришљавим загрљајима. 
А до главе му – зрикавче –  
на гудалу му – малена светиљка. 
Одједном сунце златном гумицом 
обриса мраву сан. 
И он, по навици, понесе свој терет, 
главе окренуте земљи. 
Пожури да би се поново уморио, 
с надом за нове снове... 

 
 

Превео с бугарског: Милан Димитријевић 
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Валентин Димитров 
(Бугарска) 

ИЗЛАЗ ИЗ СИТУАЦИЈЕ 
 
 
 

Једном ногом смо већ у Европској монетарној унији - похвали се 
стонога. 

 
 

Старији више знају, јер су се учили на више грешака. 
 
 

Геније спава у мени, зато што немам будну савест. 
 
 

Свако зна нешто, сви знамо много. Само Гугл зна све. 
 
 

Канибал: „Ништа људско није ми страно“. 
 
 

Породична басна: што је лепша срна, то су већи рогови њеног јелена. 
 
 

Мушкарци умиру раније, зато што жене крију године. 
 
 

Бракови из рачуна су рачун без крчмара. 
 
 

У неким случајевима одбрана дисертације је напад на науку. 
 

Превео с бугарског: Александар Чотрић 
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Ихор Сичовик  
(Игор Сiчовик, Украјина) 

ЏУМБУС 
 

 
 

Зашто на тротоару не можете наћи крупне новчанице?  
Зато што богати не иду пешице. 

 
 

Човечанство – то је оно што је природа створила на своју штету. 
 
 

Видовњаци не воле да предвиђају добра времена,  
а лоша ће и без њих доћи. 

 
 

Сан сиромашног је – новац. Сан богатог је – много новца. 
 
 

Паметна мисао није толико блесава да се роди у блесавој глави. 
 
 

Испочетка је био хаос, а онда је настао џумбус. 
 
 

Да на земљи нема људи, свеједно би се запатила нека напаст. 
 
 

За пијаног сви су путеви кривудави. 
 

 
Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ 
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РАЗГОВОРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Никола Оташ 
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Душан Видаковић 

ЈЕЗИК ЈЕ СТВОРИО ЧОВЈЕКА  
– А НЕ РАД 

(РАЗГОВОР С КЊИЖЕВНИКОМ ЗОРАНОМ 
РАОНИЋЕМ) 

 
  
Награђиван и превођен, Зоран Раонић је аутор петнаест наслова 

поезије, прозе, сатире. Ових дана овај књижевник привлачи пажњу ка-
питалном и помно опремљеном завичајном хрестоматијом „Тако се 
прича“ која доноси примере народног стваралаштва Потарја и Пљеваљ-
ског краја, а стручна јавност је сврстава у прворазредне културне догађа-
је.  

– „Тако се прича“ је обимна књига народних умотворина из мог 
завичаја, збирка пробраних записа народних прича, пјесама, изрека, 
пословица, фразема и њима сличних говорних облика. Затим, ту је и 
овећа руковет старих, архаичних ријечи које се могу у том облику или 
значењу наћи скоро искључиво у мом завичају, а које сам протумачио 
на свој начин, уз примјере из живота и праксе – надам се тако постају 
шире доступне и употребљиве и самој науци о језику. Визуелни иденти-
тет издања употпуњује збирка умјетнички и етнолошки вриједних фо-
тографија из породичне збирке, али и фотографије мог брата Милана, 
умјетничког фотографа – говори за „Књижевни преглед“ Раонић. 

 
Оваква комплексна дела, без икакве сумње, захтевају и огром-

ну енергију, преданост, одлучност и, наравно, време. 
– Када ме антрополог и етнолог др Бранко Бановић упитао коли-

ко дуго сам радио на овој књизи, рекао сам – цио живот, што је одговор 
који га је обрадовао, јер је потврдио његов утисак. А сада би можда мој 
одговор гласио: дуго, дуже од живота. То не би био шаљиви одговор или 
метафора, него суштински приступ језику и традицији, поглед на усме-
но и писано стваралаштво које има коријене у бити човјека, које се про-
носи кроз времена, с кољена на кољено, али и из гена у ген, материјом 
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од које смо саздани, духом који нас држи у усправном положају, дослов-
но и симболички. Човјеково је да буде човјек, да се изграђује и надопу-
њава. Наше вријеме је, као и све што добије велико убрзање, изазвало 
извјесну збуњеност, али се надам да ћемо главом ударити у нешто меко 
и, ипак, из свега изаћи читави, па ће то бити тренутак да се замислимо 
над собом.  

 
„Тако се прича“, практично, настоји да спречи пролазност и 

нестајање да из колективне меморије избришу животворне знаме-
не једног простора, али и раздобља. 

– Компетентни стручњаци кажу да записи из ове књиге, посебно 
приче, илуструју и чувају за баштину будућим временима народни дух 
са особеним стиловима живота, језиком којим се више скоро и не гово-
ри, или је искварен, да је било крајње вријеме да се његове вриједности 
спасе, управо на овај начин. То је јако мали дио онога што смо у нашем 
народу имали – окрајак – али ипак илустративан. Сви ти записи не би 
могли бити савременим језиком забиљежени јер би изгубили суштин-
ско озрачје у ком су настали, као и све оне специфичне, некада и у са-
мом језику скривене, поруке које собом носе. Мислим да су оне уједно и 
потврда постмодернистичких и иних савремених теорија које кажу да 
није важно шта је речено – већ начин на који је речено, испричано, ис-
пјевано, записано. А читаоци ће се увјерити да је све то било могуће ис-
причати само на тај начин и да труд није био узалудан. Нијесам радио 
нешто по позиву, ни диктату, осим оног унутрашњег, јачег од свих. Од 
ране младости то што чујем од наших златоустих говорника, посебно 
стараца, којих је било рођених и одрасталих чак у 19. вијеку – а ја их 
памтим! и упорно записујем. Све се гомилало у биљежницама, на папи-
рићима, чак се дешавало записа и на неком платну или парчету дрвета, 
на љусци, исписано травком, каменчићем у боји, ако нијесам имао па-
пир или оловку при руци. Онда сам све одлагао не знајући зашто и да 
ли ће ми нешто од тога затребати, али ако сам нешто пропустио да за-
пишем или запис негдје изгубио и затурио, или га се пак нијесам могао 
сјетити онако аутентичног и непоновљивог, осјећао сам се као да сам из-
губио какву велику драгоцјеност. И једног дана, кад су се стекли услови, 
одласком у пензију, заровио сам се у те своје силне папире и из њих, за 
сада, „ископао“ ово и оволико. Ако се здраво буде, има ту материјала за 
још једну, можда обимнију и врједнију књигу. 
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Мноштво је својстава, и не само у актуелној књизи, која не-

двосмислено потврђују да је поднебље очевине кључна, интеграл-
на компонента Вашег досадашњег стваралаштва.  

– Волим да се хвалим завичајем. У њему, маленом селу над рије-
ком Таром, у кањону, ту издвојеном или сакривеном, а зове се Ђурђеви-
ћа Тара, постоји низ занимљивих топонима, легенди, митова, предања, 
па и бројних зидина и рушевина, које свака за себе причају неке чудесне 
приче, живе неке давне и мистичне животе. Међу њима сам одрастао, 
стасавао у добу кад дијете постаје „отац човјека“. Постоји ту и величан-
ствени мост, чувени Тројановићев, за који вјерујемо да је најљепши у 
Европи, који већ 80 година одолијева вјетровима и људима-нељудима, 
јер још на почетку његовог живота на њега су насртали и минери и тен-
кови, а он се понашао стамено и отмено, пала мува на међеда – вели се 
код нас. Постојао је ту и манастир у рушевинама (сада поново мана-
стир) са другим рушевинама, са занимљивим легендама, живом исто-
ријом, преживјелим орасима, крушкама, чак и шљивама, са обновље-
ном воденицом у којој су моји ђедови били воденичари, и којом сам и 
ја, као дјечак, научио да воденичарим, док ђед спава на клупи или у пр-
жини (ситном пијеску Таре) лијечи своје реуматичне кости, или пак оде 
кући на ручак. (Ах, како сам тада био важан и велики!). Свуда около је 
било некаквих рушевина, за које ми се тада чинило не да у земљу ура-
стају већ да из земље ничу, да ће се отворити, раскрилити и да ће из 
њих покуљати ко зна што и ко, и са каквим страшним или мање стра-
шним намјерама. То је идеална ризница мистике и легенди. Било је ту 
напуштених и запуштених имања, а из(а) њих приче, које се саме при-
чају. Изворно или као надоградња моје златоусте бабе Јање и мноштва 
стараца, све до мојих тетки, Зорке и Милуше, и рођака Срета, који су ту-
да чобанисали и носили ме као живу играчку, и отимали се око мене, 
некада богме и свађали, јер био сам прво и једино дијете, не само у род-
бини него и у комшилуку, у читавом засеоку. 

 
А ту је и древно утврђење Пирлитор, место збивања неких 

знаменитих народних песама.  
– Да, изнад свега, ту, преко Таре, скоро да би се каменом могло до-

бацити, а маштом и да не говоримо, постоји Пирлитор, средњовјековни 
град у рушевинама, које су у то доба мистике и радозналости пружале 
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више него да је град био у пуном сјају и насељен. То је оно мјесто гдје је 
стигло писмо у „Женидби краља Вукашина“, једној од најљепших и нај-
бољих епских пјесама наших, гдје се одвија она велика драма у којој 
страда јунак и горостас Момчило, војвода ког издаје љуба, куја Видосава, 
појављује се крилати (!) коњ Јабучило, кад се јавља „сабља са очима“, се-
стра Јевросима која покушава одбранити брата, али га на крају спашава 
тако што се уда за крвника и брату роди сестрића који се „тури“ (личи) 
на ујака војводу Момчила, а тај ујаковић је нико други до Марко Краље-
вић! И, да не препричавам даље, позната је то пјесма – мада, бојим се, 
да код младих данас већ није – која је мени омогућила, у то доба, већ ви-
ше од пола вијека далеко, да будем и Хари Потер и Господар Прстено-
ва. Сред једне забити, недођије коју сам претварао у центар – не свијета 
– већ васионе. А село мало, као птичје гнијездо уракљено у кањон којим 
хучи и говори Тара. 

 
У ствари, завичај за Вас значи и нешто знатно више од онога 

што се устаљено подразумева под стандардним уметничким моти-
вом. 

– Завичај је неисцрпно врело духа и још којечега. У њему живим, 
ма куда да кренем, од њега сам саздан, саграђен од његових најљепших 
тајанствених нити, али те нити можда имају и материјалистичку основу 
и потку, како то данас тврде неки, објашњавајући како смо заправо са-
здани од завичајних атома, не само од оних генских и предачких, живог 
и наизглед неживог свијета, већ и од атома завичајних биљака, животи-
ња, земље и камена, воде, ваздуха... И шта год да је – јако је, осјећаш га. 
Па зато жалим, на неки начин, оне који то не осјећају и нијесу имали за-
вичај на начин како смо то имали ми. Уосталом, данас дијете прво поку-
пи атоме породилишта, медикамената, туђине. Завичајем се може хва-
лити онај који завичај живи на једном вишем степену постојања. Завичај 
треба доживјети изнутра, осим површних сензација треба заронити у ту 
митолошко-постојбинску безданицу, осјетити све слојеве, до сржи, до 
магме, све наплавине које су донијеле ријеке, вријеме, људи, космичка 
прашина, проток живота, уз непрекидно претапање материјалног у не-
материјално – или је ствар обрнута – а заправо је двосмјерна. Они који 
не могу осјетити те вибрације, у завичају и ван њега, живе животе амебе, 
у најбољем случају узалудне и неосвијештене животе. Кад видим и чујем 
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неке људе како говоре, како просто и простачки мисле и говоре, заправо 
уопште не мисле, буде ми их жао, жао ми буде цијелог људског рода.  

 
Значи, постојбина као да за модерног човека нема негдашњу, 

традиционалну вредност, смисао и карактер. 
– Поготово је та врста потонућа изражена данас, и бојим се да јој 

лијека нема. Човјек данас зна да барата „паметним“ телефоном, да вози, 
да користи благодати цивилизације, технике и технологије, али не зна 
неке основне ствари о животу, о смислу постојања. Захватила га је еуфо-
рија потрошачког друштва, па набавља и што му треба и што му не тре-
ба, али ничим није задовољан. Напротив, има осјећај ускраћености, осу-
јећености, пораза, безизлаза. Таквом расположењу доприносе ове наше 
несрећне политике, гдје се свако чудо дигло, осјетивши да је политика 
најисплативији посао – па хоће власт. Препаднете се пред сликом оних 
који хоће у столицу Његошеву, у столицу светог Петра Цетињског. Обе-
ћавају царство земаљско и небеско, ако буду власт. Не либе се да лажу, 
хуле, да се са ближњима бију, да купују људске душе. Народ су подије-
лили, битан је само партијски идентитет. Онај стварни, па и национал-
ни и религијски, важни су само као потпора партијскоме. Његош одав-
но није битан, као књижевна, филозофска, духовна, људска величина, 
њега нико не чита, а скоро сви наши ђедови и понеки очеви су знали и 
декламовали нам „Горски вијенац“, приповиједали о људским и морал-
ним временима и подвизима Његоша и стрица му Петра Првог, па вој-
воде Марка Миљанова, и великог броја витезова, дјелом – витезова, који 
су били путокази где тражити морална начела, како градити личност и 
бранити је од глиба површне невиђелице, како не упасти у жабокречи-
ну мржње, зависти, похлепе... 

 
Родни крај на сваки начин асоцира и на период дечаштва. 
– Завичаји и дјетињства, поготово она давних дана наших – а то је 

доба материјалног сиромаштва, борбе за преживљавање – носила су нас 
увијек са радошћу да смо у свом времену, у својој земљи, на својој груди, 
у свом непоновљивом тренутку, са вјером да сјутра је наше и да ћемо 
сјутра бити бољи и успјешнији и да ће сав свијет на неки начин бити 
наш. Помагала нам је у томе вјера, у најширем значењу, са којом су жи-
вјели преци, са којом су прошли све буре и потопе од искона – најмање 
је то била владајућа идеологија, а и она је црпила енергију из тих основа 
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негдје. Радио сам истраживања за потребе завичајне монографије, па 
сам завирио у многе куће у завичају и свуда доживио традиционално 
љубазан дочек, истинску радост људи, који су срећни да им неко долази 
у кућу, спремни да на сто изнесу све што имају, али за причу, осим оне 
политичке, нијесу спремни. Не знају они ништа ни о својим најближим 
прецима, одакле су поријеклом, куда су селили и гдје их још има. Ако 
су спремни да се тиме баве, онда знају све само о нацији, њеној општој 
угрожености, а о породичној историји „знају“ само толико да су директ-
ни потомци или бар сродници великаша из ранијих времена, да су пле-
менитог рода и коријена, који данас неко други потире и затире, да спа-
са заправо и нема. Тако размишљају и тако се понашају они до негдје 
педесете или шездесете године живота. Задовољство и духовну гозбу 
сам доживио код оних баш старих људи, у осмој и деветој, чак и у десе-
тој деценији живота, који, као какви драгуљи, пламињају духом аутен-
тичног човјека наших простора. Пламињају, дотрајавају, разборити и 
реални у ставовима, свјесни да потомци, нараштаји иза њих што су ста-
савали, остају у неком духовном међупростору, у процијепу, ни на небу 
ни на земљи, и да је све то можда пад у ништа и нигдје. Један од њих, на 
питање – како си – одговара: „Одлично ја, Бога ми. Мојих вршњака скоро да 
и нема више, а ја ево чак и у село идем. Но, шта је ово са овом омладином? Све 
имају, а осјећају се к’о да су погорели. Да ми је Бог дао некада, да бирам судби-
ну за своју ђецу, ја им је не бих смислио оваквом, овако добром, не бих умио 
нити бих им’о толико храбрости, да замислим то сад како им је: здрави су, 
имају своје куће и породице, у кући и пред кућом и мимо куће, кола, викен-
дице, све што живу чоеку треба, имају фино појести, фино попити, фино им 
лећи, али опет све нешто нервозно, незадовољно. То неће на добро изаћи, вјеруј 
ми“. 

 
Оно што сте у незабораву акумулирали током детињства још 

један је од елемента који постојано и упечатљиво „боји“ Вашу по-
етику. 

– Сјећање је градивни елеменат личности. Оно је као висока кула, 
као стуб који држи на окупу душу и тијело. Нијесу то само приче, пре-
дања, дешавања, лекције које смо учили, књиге које смо прочитали, већ 
и оно што смо додирнули или нијесмо ни додирнули, што смо сањали – 
на спавању или јави, што нас је дотакло, а скривено је у вјетру, енергија 
коју исијава јато ждралова у прелету, вјера коју имамо или немамо, оно 
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што нам шапуће дрвеће и цвијеће, жар из очију лије скривене у грму 
док пролазимо и не слутећи да је она ту. Сјећање је и жубор извора и 
хук Таре, крик сове у ноћи мјесечине и дугих сјенки... Да не побрајам 
живи и „неживи“ свијет, да не помињем спознаје које имамо још у утро-
би мајке. Ко зна шта је све наталожено у нама, а тек мало, директно или 
индиректно искрсне неком приликом, а та сјећања производе нова де-
шавања, иако нам се чини да је обрнуто. Може – и тако, и тако. Зато 
што је живот чудо. Зато и постоји стваралаштво, ту се то најбоље види. 
Стваралаштво је преливено сјећање, узбуркано и вишесмјерно, као у ка-
квом брзаку Таре. То су сложене и дубоке ствари да би их могли лако 
спознати до краја и објаснити, да није тако не би биле ни тако важне и 
моћне. И не би било ни потребе да се њима стваралачки бавимо. Дакле, 
сјећање као такво, затајно и неочекивано, дејствено од Нечега, у ствара-
лаштву је кључна ствар. Сјећање научно објашњено, или овакво каквим 
га на први поглед осјећамо, само је гребање по површини и на неки на-
чин његова еутаназија. Јер сјећање не умире са човјеком, па било оно 
дио душе или нешто одвојено, па сматрали душу и сјећање истим, спи-
ритуалним или реалним. Све до тога да ово у чему сада јесмо је само не-
чије сјећање, сан, што ли... Зато и кажемо да поезија објашњава необја-
шњиво. Па зато поистовјетимо, бар некад, живот и поезију, и заронимо 
храбро у дубине Онога Другог. 

 
 У исти мах, одрастање нас, неминовно, излаже и неким не 

увек угодним искуствима која нас затим обележавају за читав жи-
вот. 

 – Завичај носи и основе наших траума из дјетињства, одрастања и 
несналажења. Поготово кад су нам говорили: не Тари, однијеће те; не на 
литицу – „сломићеш се“; не на дрво – пашћеш; не у мрак „појешће те баја“; 
не тамо – привиђеће ти се нешто; не у сан – тамо су зле силе; не заспи под 
тим дрветом – ту је некакав умро или полудио. Или: буди јунак ко ђедови 
што су ти били, не дозволи да те ко први удари. Или – још горе: поштуј 
старијег – па и ако те на зло наговара. Љуби руку свакоме старцу. Не долази 
кући – ако ми се ко пожали на тебе... И томе слично. Имао сам срећу да 
одрастам у нормалнијој породици, иако до-зла-бога патријархалној, 
али сам се ослободио, мада доста касно, страхова, стида (оног да је свако 
важнији од тебе, да гост је светиња, да дјетету је мјесто иза врата, да с 
миром сједи и да шути), ослободио се страха од змије (која ме уједала), 
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страха од сусрета са непознатим људима, страха од грома, од воде, а он-
да и од мрака. Сад у завичај идем са свијешћу да сам његов важан дио, 
да он без мене није потпун, а да сам ја без њега хендикепиран. Зато тамо 
живим пуним животом, тамо сам све што хоћу да будем. Тамо живим 
све животе – прошле, садашње и будуће. И не само да нас та наша рана 
искуства обиљежавају за читав живот, него сам убијеђен да у себи носи-
мо, уз остало, и трауме предака, злих времена, ко зна шта све, да нас оне 
донекле одређују, и да то некада називамо судбином, јер све осјећамо 
као неминовност какву – управо зато што осјећамо у себи и мимо себе 
некакву силу, која је некада покретачка, а покаткад и реметилачка, 
сплеткарошка, али свакако снага. Неки јој се предају до краја, па и не 
живе своје животе, но као да плутају њиме низ матицу какве невидљиве 
ријеке, којој се иза сваке кривине очекује увор или понор.  

 
Река Тара која се, услед своје чистоте, назива и Сузом Европе 

синоним је недирнуте природе. 
  – Главни проблем савременог човјека је што се отуђио од приро-

де. Човјек је данас себе изузео из природе. Ваљда се то десило услед тех-
ничко-технолошког напретка (?!), кад је људска врста повјеровала да је 
побиједила природу и да њоме може да господари по мјери сопствене 
воље и потреба. А то је кобна варка. Данас глобална појава климатских 
промјена баца на кољена атомске централе, мијења брда и долине, од-
носи куће. Можда човјек није томе допринио, али је вријеме да се запи-
та гдје је стигао и како даље. А моћи ће даље само ако схвати суштину 
природе и уклопи се у њу, ако њене ћуди узме као нормалне и сједини 
се са природом као са својим дијелом, да схвати да је и сам само дјелић 
тог чуда које чини јединство природног поретка. Природу ваља вољети 
као и себе сама, осјећати се њеном честицом. Само љубављу се природа 
побијеђује. Ово „побијеђује“ узимам условно и са значењем које би има-
ло „освајање“ дјевојке из снова, кад можемо казати да ће наша љубав 
трајати вјечно. У природи ништа није уперено против нас, напротив. 
Кад схватите чари природе, онда постајете богатији до мјере да вам жи-
вот изгледа вишеструк, јер сте себе удружили, постали птица, риба, 
влат траве, цвијет нарциса, љековитост хајдучке траве, прах из кога ниче 
жито, извор јачи од сваког пића, громада која држи дио свијета на дла-
ну. Кад то схватите, замислићете се над свим познатим истинама, па и 
религијским, које човјека стављају у центар свијета и свему дају смисао 
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само ако је у служби човјека, односно божанства. Еколошки проблеми 
су настали као последица неразумијевања свеукупности природе, нас 
самих. Тара јесте дио недирнуте природе, али се плашим за њену бу-
дућност. Навалили су са свих страна. 

 
 Ви сте савршен склад између човекове личности, његове те-

жње за стварањем и света који га окружује, пронашли у хаику пое-
зији. 

– Најпоштенији, да тако кажем, однос према природи има зен-бу-
дизам, односно хаику поезија као дио и одраз тог духа, и она ме – пое-
зија, научила да се утопим у природу, па и испишем неке успјеле хаику. 
Зато ми је жао људи који се обрушавају на хаику, ниподаштавају хаиђи-
не и на све гледају као на дјетињарију, наиву, не знајући да су то, на неки 
начин, комплименти. И није само у мојој хаику поезији присутан тај 
осјећај и однос, овдје је он само директан, као у свакој великој љубави. 
Гледај, слушај, живи – и ето поезије, јер природа је мајстор над мајсто-
рима. Не постоје двије истовјетне пахуљице снијега, два истовјетна људ-
ска лица, два отиска прста, мислим да не постоје ни два иста бора или 
храста, два цвијета и ко зна чега све, то су само ситни докази природе 
као творца и сувласника наших живота. Хаику јесте јапанска поетска 
форма, и то јако стара, која се проширила диљем свијета, па и код нас, 
али нијесу у праву они који ту врсту стваралаштва ниподаштавају, гово-
рећи да је некакав уљез, нешто за што се каче они који не могу написати 
„праву“ пјесму. Бавио сам се црногорском хаику поезијом и пред завр-
шетком сам озбиљне антологије, у којој ћу, са коаутором, др Благојем 
Вујисићем, с којим на томе пројекту радим, показати да је хаику баш и 
црногорска поезија, колико и остала, да су то, пробрано, наравно, праве 
пјесме, некада и бисери, да су прожети нашом духовношћу и стварно-
шћу, да је небитно да то потиче из Јапана. Тако сам открио и хаику пое-
зију Славке Даковић, угледне пјесникиње са Цетиња, која је у свом зре-
лом добу открила хаику форму, и за релативно кратко вријеме постала 
једна од најбољих хаиђинки у региону, а да та дама никада није изучава-
ла теорију хаикуа, нити зен. Спонтано је осјетила вриједности и искрено 
исказала то што види у свом окружењу и показала шта и како осјећа. 
Хаику је оквир и за лијепе слике црногорске. Из личног у универзално, 
и обрнуто. Уосталом ни сонет не потиче из нашег поднебља, ни роман, 
ни еп, а тако су нам драги и пуно се бавимо њима, и наши су – ван сум-
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ње. Успјешни толико да нико не може казати да то нијесмо ми. Наравно 
када нијесу пуко подражавање и копирање свјетских узора и вриједно-
сти, ма колике оне да биле. У том случају, то би био фалсификат, врије-
дан као и све лажи. Ни књижевне лажи нијесу пожељне, ако нијесу на-
ше приче и ако нијесу овјерене умјетничком истином. А сам дух хаику 
поезије је и наша истина, и то од вајкада. Некада се осјећамо срећнима, 
а да за то не знамо разлога, односно повода. Можда је то због постојања 
нечег за што тренутно не знамо ни да постоји. Хаику је један од таквих 
примјера. 

 
Поједини Ваши песнички циклуси реафирмишу мелодију на-

родног говора исказујући блискост са усменим предањима. 
– То је поезија ослоњена на народни говор, народни идиом, дија-

лекат, па и на архаику присутну у савременом језику. Мислим да је то 
нормално и потребно, али са мјером, у правом тренутку и на правоме 
мјесту. Овај аутор потиче, и то с поносом истиче – завичајно и животом, 
са „извора Вукова језика“, из Вукове прапостојбине, из говора на који се 
Вук ослонио у својој реформи, зато ми овдје волимо да кажемо и вјеру-
јемо како се код нас говори „најчистији“ језик, најправилнији са аспекта 
граматике и правописа. Уосталом, на том језику, на говорима тога краја 
је створена грандиозна народна књижевност још прије Вука, а и након 
њега. То је замах, али и темељ сваког књижевног стваралаштва на на-
шим подручјима. То је доказ да нијесмо репа без коријена, да се имамо 
на што ослонити. Тај дах, та мелодија је нешто што је и пожељно и бла-
готворно, посебно за поезију и приповједање. Бјеже данас људи – савре-
мени ствараоци и из тога, или им се само тако чини, али мислим да ни-
јесу увјерљиви, без обзира колико су далеко одмакли и колико су се 
укључили у савремене свјетске књижевне токове и моде, и ма колико да 
се држе стандардног језика. Књижевни језик је говор наших стварних 
живота и бића. Свакако да треба познавати савремене трендове и пра-
тити достигнућа у језичком изразу, у форми, стилу, али на те модерне 
начине треба показати нешто аутентично, своје. Заправо свој свијет, ло-
кални, треба се из свог гнијезда винути, па онда уздићи на висине уни-
верзалног. Исто тако из традиције других, свијета, треба узети нешто за 
себе у мјери у којој и сами можемо да нешто научимо и да тако изрази-
мо оно своје. Та узајамност је благодет, свакојако. 
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Ваш опус је респектабилан и са становишта етнологије. 
– Држим да ни то није без значаја. Етнолошки елементи и мотиви 

код мене су присутнији више него што изгледа на први поглед. Не у 
оном научном облику, него у смислу да би они који се том науком баве 
могли да пронађу штошта и за своју струку. Примјер за то је и рад др 
Милована Гочманца, филолога, који је у својој обимној студији о мом 
стваралаштву открио много тога што ни сам нијесам ни слутио да има, 
што ја нијесам имао у виду кад сам нешто писао. Говорим о својим бе-
летристичким дјелима, али у мом опусу постоје и двије књиге које се ба-
ве и етнологијом. Поред књиге „Тако се прича“, која је добила призна-
ња у виду афирмативних приказа, ту је и монографија „Тара и Тарани“, 
књига о једном, мом селу, којој сам коаутор са др Вукајлом Глушчеви-
ћем. И у мојој поезији и прози има штошта етнолошки занимљивог, ис-
казаног на директан и индиректан начин. То су запазили и о томе изре-
кли свој суд компетентни стручњаци, а њих је мислим више од педесет, 
а међу њима је и неколико академика и професора универзитета. То ми 
даје наду да горим на правој ватри и даје ми снагу да истрајем на том 
путу. Наравно, и код мене има „урбаног“, оног што је за неке само бијег 
од руралног, али ако се боље загледају у тај мој руралитет, видјеће да и 
ја пишем о том њиховом кафанском или „кафићком“ столу, рецимо та-
ко, само што ја у њему видим храст или букву из којих је настао. Видим 
и чашу с пићем, на томе столу, али видим и то пиће још док је цвијетом 
било, па било плод, па је печено и препечено, дестилисано, рафиниса-
но, и да зато опија, да стога заноси, мене у природу, некога негдје друго.  

 
Симбол који се ауторитативно јавља и понавља у Вашем делу 

је ватра. 
– Ватра је твар битна као и вода, и земља, и ваздух, па схватали је 

на прастари начин, филозофски или мистичарски, све до чисто матери-
јалистичког – на који реагују понајприје ватрогасци. Али важнија од то-
га је ватра на којој, као бића, горимо и која нас носи својом енергијом, 
па јој се отимамо, не дамо јој се, мада – једном ћемо се итекако дати. 
Али ватра која је сагорела нас, гријаће некога другога, тако да ћемо се 
наставити и у том облику. Ватру осјећамо сви и свуда. Можда је атом 
требало назвати ватром или ће тако назвати неку честицу мању од ато-
ма. Ватра нас је створила. Ми стварамо нешто од живота ватри захваљу-
јући. Стваралачка ватра је еликсир укупне ватре. Па стварали умјетнич-
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ка дјела или нешто друго. Ватра је покретачка сила, почев од оне у сре-
дишту земље до оне која „кува“ у нама. Широк појам је то, али и широ-
ки дарови су његови. У поезији она је, ватра, могуће, кључна, покретач-
ка и творидбена сила. 

 
Такође, цвеће је интригантан знак који посредује мноштво 

свежих значења у једној Вашој хаику руковети. 
– Да, то је тај циклус сенрју пјесама (заправо читава једна збирка), 

у коме сам се хтио наругати полтронерији, идолопоклонству, измани-
пулисаној руљи. Три кључне ријечи у тим минијатурама су: вођа, цвије-
ће и народ. Жао ми је што многи читаоци ту препознају она времена, 
Титовим што их зову, и то је зато што се у садашњој буци и бијесу не ви-
де ствари око себе, што се не препознају нововремене вође (који се ја-
вљају свакодневно и у земљама за које смо веровали да су срећне и да су 
се ауторитарних власти давно ослободиле), за које је Броз био величина 
коју они никада не могу досећи, јер он је ипак био вођа. Зато није ни чу-
до што му код дјеце и младих непрестано расте популарност. Осјећају 
то они инстиктивно и зато што су незадовољни савременошћу у којој 
пријети стотину ратова и гдје се звецка оружјима за масовно уништење, 
за ископ људске врсте. На мјестима гдје се одлучује о судбини држава и 
свијета, налазе се неки људи који самом својом појавом изазивају страх. 
На окупу све држи још само општи страх. Нека енергија ће се из тога 
ослободити, надајмо се ипак позитивна. Но, вратимо се цвијећу. Могу-
ће да ми је оно послужило као симбол човјека, масе недужних људи, ко-
је шићарџије и полтрони, уз помоћ механизама власти, бацају у канџе 
моћницима свих „боја“. Цвијеће је, као и увијек, недужно. И оно је да-
нас изгубило вриједност, и казао сам да га „они“ не миришу, да им оно 
служи као декор моћи уперен према спољашњем свијету, као и те бље-
штеће фасаде, бедеми, јахте, аутоубице. 

 
Литература је, у неку руку, и стално надметање са стварно-

шћу. 
– Тешко је дати рационалан одговор на ово питање, иако то многи 

покушавају. Треба поћи од потребе за стварањем и суштине стварала-
штва, резултата такве дјелатности, па све до запитаности над смислом 
свега тога – чему? Али све док има неко ко то чита и суди о томе, док то 
узима за озбиљно, и ако узмемо у обзир чињеницу да су моја дјела дио 
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стварности моје, али и ко зна још чије (а све више упознајем људи који 
показују да знају за нешто од тог што радим и да им је заголицало ма-
шту и заталасало стварност), ја сам добио битку са стваралачком ствар-
ношћу. Ако се мисли на пуку чињеницу и што је само преписивање 
или етнолошко „преписивање“ нечијег живота, од тога скоро да нема 
ништа. Нема тога чак ни у такозваној стварносној прози, ни у реалистич-
ким књижевним дјелима, нема га много чак ни у историјама, као науч-
ним дјелима, нема много стварности чак ни у свједочењима на суду (ка-
жу неке студије – толико је варљива човјекова природа, а и чула). Дакле, 
вјерујем само у умјетничку истину, а то колико је ко даровит да њоме 
влада је друго питање, и у мом случају оно је за некога другога – који ће 
судити о мојим дјелима. У њима можда неће препознати мене или себе, 
али хоће нешто што ће му додирнути душу, п(р)обудити чула. У том 
надметању, варакању, је драж и истина. 

 
Ви се не устручавате да у својим рукописима ступате и у зоне 

постојања „иза стварности“. 
– То ми није циљ, али се суштином стваралаштва иде и у том 

правцу. Јер је стварност варљива. Зато што ми, ствараоци не оремо по 
површици, ако смо истински писци. Е сад – колико далеко дометнемо, 
покаже се касније, ако нас писце неко буде читао, кад наука данашње 
неке необјашњиве феномене и понашања објасни и преведе под ознаку 
науке. Тада ће се показати да ли је нешто из наших визија досезање до 
оног „прекограничног“ или обично маштање, да не кажем трабуњање. 
Стручњаци кажу да је Достојевски, геније, послије толико времена и да-
ље златни рудник за науку. Веле да су многи, у почетку, и Фројда сма-
трали занимљивим литератом, а да је и он сам имао литерарних амби-
ција, а данас је то само темељ једне читаве науке. Данас фројдовску 
стварност узимамо за најозбиљнији дио стварности човјека, мада неки-
ма то и даље дјелује као нешто немогуће, и тако у круг. Заправо – ствар-
ност – оно што обично под тим појмом подразумијевамо, оно што је на-
изглед очигледно, као што је физика или механика, они који се мало ду-
бље загледају и мало више осјећају, и у тим наукама открију онострано, 
па и поезију, и то у изобиљу. Дакле, стварност је оно што смо ми и оно 
што смо у стању да будемо, или нам је то оностраним можда и наметну-
то, дато ми је да видим – како је говорио некакав пророк. 
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Да ли, према Вашим увидима, писци и њихов рад поседују 
моћ и способност деловања на друштвене појаве и односе, одно-
сно на улогу појединца у њима? 

– Директно мало, али индиректно умјетници можда могу много. 
Ако умјетност уопште може да учествује у изградњи личности, а сигу-
ран сам да може, и то са знатним утицајем – онда, може утицати и на 
укупну стварност. Више него се то на први поглед чини. Ако особу, по-
чев од најранијег дјетињства, препустите примитивизму који се емитује 
на сваком кораку, почев од збора и разговора у кући, па до улице, поли-
тике, да не говоримо о свакојаким телевизијама и друштвеним мрежа-
ма, онда је логично да ће нам људи и „кадрови“ бити такви какви јесу, 
да ће нам друштво и политика бити препуни ко зна каквих типова, да 
ће се спорт и спортска дешавања претворити у разбојишта, да ће игра-
ти новац, а не праве вриједности, да су кладионице битније од самих 
спортских дешавања, да ће се тај зао дух увући у све поре живота и у све 
функције друштва. Ко је имао среће да од малена или бар од омладин-
ског узраста буде васпитаван на истинским вриједностима, па има по-
требу за нечим лијепим и умним, ако га поезија опија и учи, ако из про-
зе или позоришног дјела може научити нешто о смислу живота и рије-
шити неке битне дилеме и конфликте у себи, ако човјек осјећа чари 
праве музике и диви се ликовном изразу великих умјетника, онда ће тај 
човјек знати и да бира и да буде изабран, да се бори за више вриједно-
сти друштва, вјерује у истинске вриједности и спреман је за њих да се 
бори и избори, да се за њега и од њега неће моћи чути „снаш’о се“, да 
зна да је велики новац увијек проклетство (јер је скоро увијек дошао као 
лоповлук, као резултат експлоатације других људи, као нечији зној и су-
за, као пазар са тржишта опијата, оружја, свакојаких намјештаљки и ма-
хинација, и ко зна чега све), и да „богатство“ редовно долази пред иско-
пање породице, да ће ђаво сигурно доћи по своје, тај ће онда знати и да 
је боље бити него имати, а та проста истина је и лијек и путоказ за ус-
праван и успјешан живот, за досезање правде и пред богом и пред љу-
дима. Са увидима у такве примјере и исходе у прошлости, спашени смо 
и од новца, и од болесне потребе за њим. Научићемо се шта су стварне 
вриједности друштва, шта је у животу главна ствар, шта је истинска сре-
ћа и стварно богатство. У литератури има пуно доказа за то, зато ваља 
читати.  
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На вулгаран начин деформисани и компромитовани обрасци 
либералног капитализма, који господаре Балканом, могли би, бо-
јим се, и Ваше ставове стигматизовати као утопијске.  

– Многи су и овдје повјеровали да је капитализам друштво благо-
стања, али сада знамо да он то јесте, али за малобројне, да су појединци 
богатији и од неких држава. Јасно је да у овим балканским друштвима, 
па и шире, такав капитализам баца у засјенак све што не доноси про-
фит. Прво културу, наравно, јер у њу треба улагати а никако се из ње не 
може извући новац. Наравно, ако се ради о истинској култури. Ми који 
памтимо социјалистичко друштво, памтимо и велику моћ умјетности, 
па тумачио то данас како ко хоће, али сада знамо и то да су се онда чи-
тала највећа дјела, правили велики филмови, слушала најбоља музика, 
стварани авангардни позоришни фестивали, те да је било мање идеоло-
гије него што се данас (да не говоримо о оном зловремену ратова и све-
колике жалости) жели признати. Мање, свакако, од данашње идеологи-
је демократије, тржишта, новца – уопште, коме демократски облик вла-
давине све то само сервисира. Још увијек многи не схватају да је и демо-
кратија идеологија. Па хајте данас реците да демократија није најбољи 
систем управљања, бићете проглашени лудим а не утопистом, а можда 
и угроженији од оних који су се бунили против такозваног, и сада озло-
глашеног, комунизма. А у том „комунизму“ смо просто знали да је ва-
жније бити него имати, да је наша земља моћна и са будућношћу, да су 
наши станови, улице, паркови, море и планине, али и књиге, фестивали 
и концерти, да су наше фабрике, и не само фабрике, него и институци-
је, све, јер ће у њима радити наша дјеца и унуци. Знали смо да нам је ко-
лега пријатељ, сарадник, будући кум или побратим, да ће нам се наћи у 
невољи, као и ми њему. Били смо богати на много начина, јер наше је 
било и дуго и широко. Сада знамо да нам је колега конкурент за радно 
мјесто, да један од нас мора бити бачен у блато а да ће онај што на по-
слу остане – остати у газдиним пеленама, и да ће морати да глуми сре-
ћу и радост да има газду. Људи у таквим условима постају канибали, 
покварени, опасни као звијери. Све је то књижевност описала, па су нам 
је склонили и потурили нешто друго да би нас заглупили, а само да би 
лакше могли да владају нашим животима и већ сада поробе и генера-
ције које ће доћи. Није утопија био онај поредак (са свим својим, не ма-
лим, манама), него је вјероватно утопија ова машинерија за производњу 
новца, и то кажу чак и без покрића у злату и материјалним добрима. 
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Мора се признати, дакле, писана и јавна реч стваралаца као 
да је потрошила ауру уважавања која ју је пратила у неким рани-
јим епохама. Или је и некада то био само привид, опсена.  

  – Чини ми се да то није била илузија, но су била времена која су 
држала до вриједности, а не видим која је то вриједност изнад умјетно-
сти у свим њеним видовима. Тада се држало до књижевности и филозо-
фије, изучавале се велике умјетности, данас је важна само математика, 
али тек једна њена област – математика профита. Данас царује повр-
шност, баналност, диктирана новцем, капиталистичком логиком, по-
трошњом, па се свијет дао у немилосрдну трку за стварима без којих се 
може, и не само да се без много тога може, него та „материјална добра“ 
раде против човјека, на хиљаду начина. Али зато, рецимо, данас имамо 
– а немамо аутобуску станицу. Баналан примјер, али у многе наше гра-
дове не свраћају бројни аутобуси, већ хватају заобилазне путеве, „лове“ 
путнике на дивљим стајалиштима, јер их на аутобуским станицама, 
приватним, чека рампа – а испред ње газдин „секјурити“ са признани-
цама, и тражи повелику своту за улазак. О путницима баш некога бри-
га. То је само један илустративан примјер, бојим се да пуно тога функ-
ционише на такав начин. Увјерен сам да је то тренутно, да ће тај балон 
да издуши, да ће свијетом опет владати суштинске вриједности, или га, 
тог свијета, неће бити. Јер, очито је, и то се не крије, трком за профитом 
уништиће и саму планету, учиниће земљу еколошки неодрживом, при-
рода ће узвратити, замахнути репом и све почистити. Надајмо се да ће 
се човјек освијестити прије него буде касно. Природно је да је књижев-
ност у таквим условима скрајнута, из медија посебно, јер човјека треба 
заглупити да би боље аргатовао. Ево, могу да се сложим да је социјали-
зам био зло, али је у односу на овај и овакав капитализам био царство, и 
земаљско и небеско. 

 
 Књижевна сцена, упркос свему, успева да како-тако траје, да 

би, с времена на време, показала и доличну крепкост. 
– Наравно да књижевност, она права и велика, постоји, и то каква, 

вјероватно каква никада није била, објављују се и читају толике значајне 
књиге, али то интересује само одређене кругове духовно узвишених љу-
ди, а њих није мало, ни процентуално, ни у апсолутним бројкама. Да-
кле, ријеч књижевника није изгубила тежину, но је вријеме изгубило 
мјерила. Па умјесто да популаришу велику књижевност, праве вријед-
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ности, кланови гурају оно што доноси паре, што се може добро прода-
ти, и то су само обликом књиге, а унутра је сензационализам, скандали, 
баналности. Па још се у све упрегну савремени медији – и ето потопа 
здраве памети. Неукима и глупанима у замјену је требало дати привид 
неке лажне важности, у виду учешћа у „изборном процесу“ – који траје 
и траје (као „револуција која тече“), па да они одбаце и мотику и чекић, 
књигу и сва средства рада и учења. Држи се политике! – девиза је задњих 
деценија. Сад је то главна ствар, главни бизнис. Па се они дају у арлак, у 
вику и дреку, угрожавају ближњега свога, лажу, богохуле. Иду у вјерске 
објекте и мисле да су подмитили и самог Бога, да су чисти. Зато је толи-
ка помама за колачима власти, а за придобијање тога нијесу потребне 
озбиљне приче, напротив. Потребна је бука и галама, свађа, пријетња и 
страх, потребни су гласнији, а не паметнији. Њима нијесу потребна чак 
ни дјеца, ни млади, јер они су за њих „употребљиви“ тек кад напуне 
осамнаест година. Да би се претенденти на власт бавили проблемима 
наталитета, умјетношћу и другим битним стварима, можда би право 
гласа требало дати већ са годином дана живота. Уосталом, кад могу гла-
сати мртви – могу ваљда и дјеца. Надам се да нећу бити нападан ако ци-
тирам себе: Преци су нам отишли жељни демократије. Зато сада гласају са 
онога свијета. Сада бих можда могао додати: дајте дјеци право гласа – 
док су још искрена и поштена, неискварена, а и са природним умјетнич-
ким даром при себи. То је опет (то о прецима) афоризам, који сам, умје-
сто пјесме, „на свијет издао“, јер нијесам у том тренутку и на ту тему мо-
гао бити лиричан. Нијесам никада пјевао ни оде, нити „патриотске“, на-
ционалне и не-знам-какве-све „подобне“ пјесме, но сам увијек посезао 
за сатиром. При том некада „сатирући“ себе, шалећи се и на сопствени 
рачун, што упућени у овај жанр доживљавају као искреност и посебну 
врсту вриједности у мом стваралаштву. Књижевна сцена јесте показала 
доличну крепкост, како кажете, па ће и дјела ових времена преживјети. 
Проблем је само у томе што се она ускраћују данашњим покољењима. 

 
Ваши текстови су изузетан доказ да је откривање ведрих, ду-

ховитих особина догађаја и ликова онај зачин добре литературе са 
којим увек треба рачунати. 

– Хумор је озбиљна ствар. Не само због тога што га, како тврде 
психолози, испољавају највише депресивци. И није он само зачин, већ и 
један од главних састојака литературе. Хумор је и моћно изражајно 
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средство у књижевности, иако је и то растегљив појам. Што се да видјети 
у многим класичним дјелима, почев од најранијих епоха па до Серван-
теса или Хашека или можда Кафке за кога тврде да је вјеровао како пи-
ше хуморна дјела. Свакако она јесу и то, ако успијемо да пригушимо 
трагичне и мистичне њихове елементе који се данас сматрају примар-
ним. Мада су и она црнохуморна исто тако дјела из одјела за хумор. Не-
вјероватно је неупућенима да код једног Његоша има хумора, и то при-
лично. И не види се да је неким другим средствима ни он, геније, могао 
исказати нешто што је на тај начин исказао. Данас је скоро незамисливо 
да књижевно дјело нема и сатиричну ноту, иронијску, која остаје као по-
следња линија одбране од свијета у коме живимо и у коме се сваки јад 
намножио. А хумор и сатира су као посебан вид књижевности већ одав-
но постали незаобилазни, мада често од неких књижевних судија зане-
маривани и потискивани, јер нијесу по вољи моћницима „свих боја“. 
Они то, као, не могу да забране, па онда прибјегавају другим средстви-
ма, потискивањем у страну, али укључујући и она коруптивне природе, 
која су само наизглед без репресије. 

 
Када стварате, лиричар Раонић и сатиричар Раонић не смета-

ју један другом? 
Лирика и сатира су испреплетане, као и много другога у књижев-

ности, и у умјетности уопште, оне се надопуњавају а никако не сметају 
једна другој. Увјерен сам да је све ствар личности (шта ли то бјеше?), да 
је све облик испољавања, да је и то само мање или више успјешно про-
нађено изражајно средство. Кад хоћете да кажете или напишете нешто 
што сматрате важним, замислите се како то да кажете тачно и сликови-
то, изражајно увјерљиво, што је у лијепој књижевности посебно битно. 
Увијек имам свој угао посматрања, и он је често ироничан отклон од 
праволинијског и очекиваног, јер је сатиричан облик одлично прибје-
жиште из кога можете да кажете истину, или, заправо, претендујете на 
истинитост, како би „описали“ то што хоћете. Ако мислите на моју 
збирку сатира, у којој су афоризми претежан дио књиге, онда вјерујем 
да је то само збирка мојих најкраћих дјела – дјелца, заправо, јер и афо-
ризам од три ријечи је аутономно књижевно дјело. Цитираћу свој афо-
ризам који је ушао у многе антологије и до кога држим: Човјек упорно 
тврди како је постао од мајмуна! Мајмун се, за сада, брани – ћутањем. Ми-
слим да се том темом, њеном премисом, баве многи антрополошки и 
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ко зна који све радови, есеји, проза али и поезија, а ја сам ту велику тему 
свео на један афоризам. Тај мој запис скоро да и нема никакву везу са 
антропологијом, а ни са мајмуном, али има са човјеком, његовом наив-
ношћу и понашањем. Друга је прича што је нека таква идеја и прича не-
када развијена до романа из кога би се, опет, у облику каквог наравоуче-
нија, дао извући афоризам. Зато бих ту сарадњу сатиричара и лиричара 
прије дефинисао као јединство привидних супротности. Неке од мојих 
„озбиљних“ пјесама неки критичари су оцијенили као прворазредне са-
тиричне пјесме, шта више као моје најбоље пјесме, па их „врте“ по ин-
тернету на сатиричарским сајтовима, гдје имају запажен одјек. Понекад 
и сам помислим како је сатира моја природна позиција и угао гледања 
на стварност и да сам можда у том жанру могао постићи и више, али 
опет стижем до истине да човјек увијек стигне до оног што му је било 
могуће. Јер ако ти је Бог дао дар за нешто, онда ти је дао и начин да то 
постигнеш. Могуће је да ћу се у некој старачкој расписаности и самоу-
вјерености усудити и на веће подухвате. Шалим се, наравно, мада веле 
да у свакој шали има и пола збиље. И тако у недоглед, варакаћемо се са 
животом и са литературом и даље. 

 
Управо смо се дотакли и Ваше привржености врло кратким 

формама изражавања. 
– Волим да кажем „велика мала форма“ за хаику, афоризам, за 

друге сличне облике. Снага језика је толика да се у пар ријечи, у краткој 
сентенци, може казати бескрајно много, попут, пада ми на памет хаику 
Славка Седлара: Банатско село. / Пред сваком кућом клупа / и срп месеца. 
Требало би много страница прозе, или много стихова класичне поезије, 
да се опише само та атмосфера, да не говоримо „радња“ која се индуку-
је или провоцира у свакоме који ову минијатуру чита на књижевни, по-
етски начин, а не као пуку информацију, која ће „информисаноме“ зву-
чати као баналност. Или мој хаику, усуђујем се цитирати га: На ограду / 
ослоњен старац – / Испраћа пут. који је Нојес, велики свјетски хаику пје-
сник, изабрао као свој омиљени хаику – да се похвалим, и у свом комен-
тару изрекао да га та атмосфера „прогања“ десетљећима, а мени се чи-
ни да бих могао на ту тему написати читав роман – а у том тренутку ми 
је било сасвим довољно то малено тростишје. Узмимо, у прилог малим 
формама, Миљковићево: Уби ме прејака реч! – за које многи не знају ни 
чије је, ни одакле је, а цитирају га у разним приликама, јер говори им 
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много у неком тренутку, и та најкраћа Бранкова пјесма, „Епитаф“, заи-
ста је већа и снажнија од безброј поема и спјевова. Или пак, Немој – па се 
не бој! изрека је честа у мом крају и она је више од мудрости, она би мо-
гла да буде и религијска догма и замјена за многе чланове ко зна којих 
законика. Социолошка студија, историја. Њеним трагом ако бисмо по-
шли – дошли би до многих примјера божје казне, небеске или земаљске 
правде, историјских неминовности и ко зна којих све животних истина. 
То је поезија у нераствореном облику. 

 
Ипак, пре и после свега, Ви у свакој прилици волите да истак-

нете сопствену оданост песничкој заједници. 
– Када ме неко негдје представља, најдража ми је одредница – пје-

сник. То је најмањи заједнички садржалац свега што радим, а мислим 
да је то (тај заједнички садржалац), поезија, као какав екстракт, присут-
на и у свим другим видовима уметности. Чак мислим да је управо она, 
поезија, та снага која покреће и љубав, и рад, и многе, битне и небитне, 
свакодневне потезе човјека. Поезија је виши степен постојања, да поно-
вим то старо сазнање о бити поезије. И ја желим, имам исконску потре-
бу за тим, и настојим цио живот да сам у том виду постојања, макар као 
читалац (да не кажем сад оно како се поносим прочитаним а не написа-
ним књигама), али, наравно, и као писац. Мислим да нијесу без значаја 
ни моје поетске збирке, и о њима нека суде други, и судиће, а први дио 
ове мисли држим као велику истину, и не само моју. Поносим се Њего-
шевим и Попиним књигама, поносим се и Симовићем, Тадићем, Бра-
ном Петровићем, и многим другим великанима поетског пера, из чита-
вог свијета. Такође сам сигуран да су добра књижевна дјела, свих родова 
и жанрова, значајна по нечем поетском које имају у себи. Оданост пое-
зији је осјећање можда слично оном које имају јако религиозни људи, 
они који себе виде сједињенима са Богом лично. Осјећај сједињења с по-
езијом може имати и има скоро свако, свако дијете свакако има – само 
што га неки затуре, отупе, али он се најлакше буди (назовимо то услов-
но инспирацијом) – кад се у човјеку пробуди емоција коју онда исказује 
у виду пјесме, веселе или тужне, пјесме коју пјева, коју плаче, коју пра-
ти, без обзира која је и одакле, јер његова је у томе тренутку. Пјесма про-
налази пут до душе а душа прати пут пјесме. У човјеку постоји чуло за 
поезију. Зна се за то још од праисторије, од пећине, познато је то у свим 
народима и расама, у изолованим људским заједницама које нијесу до-
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такле цивилизацију, а камоли писменост. Усмена поезија је распростра-
њенија од писане и имају је буквално сви, и појединци и друштвене за-
једнице. Беби пјевајмо нешто, она ће се радовати, тапшати, поигравати. 
Мачка или јагње ће на пјесму одговорити радошћу и неком својом 
игром и пјесмом. Јабука, бреза, храст, такође. Поиграваће траве, стијене 
се одазивати и неће то бити обичан ехо или вибрације које наш глас 
прозводи, дубља је то веза. Поезија има моћ. Она је љековита, за ране, за 
поразе, за потопе. Послушао сам савјет Мирка Ковача, великог писца, 
који отприлике каже: умјесто молитве, прочитајте свако вече и јутро по 
двије пјесме и биће вам лакше! Ја, сада из личног искуства понављам: по-
кушајте, пробајте! Поезија је надјезик, виши смисао битисања. Поезија 
је и бијег од баналног, од површног. То је једно бескрај-поље на коме све 
је, на коме има простора за све, јер то је духовна игра препуна слободе и 
бескраја. И зато ми је жао данашњег човјека који се неким дијелом одре-
као поезије. Враћа се религији, надам се да ће се вратити и поезији. То 
једно друго никако не искључује, но само отвара нове визуре. Само тре-
ба да се стиша агресија површности и шарених лажа овог чудног доба. 
Превише се тога десило, посебно технолошког, за вријеме трајања јед-
ног људског живота, да би се просјечна личност у томе могла снаћи, а 
камоли остати присебна. Зато се ово вријеме осјећа као некакво убрза-
ње, делиријум, надајмо се да није пред нови „велики прасак“. 

 
Дефинитивно, уколико бисте били у позицији да се опреде-

љујете, Ви бисте, ако се не варам, и даље радије били „на страни“ 
класике.  

   – Некада сам наивно вјеровао како је све ново, по логици технике 
и технологије, боље од оног старог, а све више видим да су нека од најве-
ћих дјела написана давно, и дај Боже да буду икада превазиђена. Поч-
нимо од светих књига као књижевних и умјетничких дјела (па и сам Бог 
да их је диктирао, ако јесте – онда су и нека савремена дјела – не само 
књижевна – већ и научна – Дарвин рецимо – његовом вољом настала, 
узмимо и ту логику), па све до Маркеса, Борхеса и других великана. И 
послије свега морамо признати примат Сервантесу, Шекспиру, Њего-
шу, Хомеру, народном епу... Многа од савремених дјела извјесно су бу-
дућа класика. Класика неког доба се ствара и у овом, и то је процес, то је 
живот књижевности. Само што савремени дух, и наука, и критика, као 
и у другим временима, уосталом, то сада не препознају. Књижевне тео-
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рије и сада нешто постављају на овај или на онај начин, именују га, уво-
де у науку и теорију, и све је то у реду, иако се то некада покаже као за-
блуда, а о модама да и не говоримо. А њих треба још и више, наравно, 
јер од свега остане по нешто, макар као замајац за још новије, за конти-
нуитет живота и стваралаштва. У праву сте да гласам за класику, с годи-
нама то ваљда тако дође, али навијам за ново, за модерно. Чак авангард-
но, иако је некада очито да се ради о наклапањима и тлапњама, да је 
експеримент сам себи сврха – дакле бесмислен, и слично. Али све је то 
ход напријед, па оно питање да ли треба писати послије Његоша, ваљда 
је нечија шала. То је исто као да се неко пита треба ли живјети послије 
наших часних и јуначних предака, како не би ризиковали да их обрука-
мо, ваљда. Највеће правило је, ипак, да ли је нешто написано добро или 
није. С тим што је сулудо казати да су све приче испричане, напротив, 
све главне приче су само начете, безбројне нијесу откривене, а чуда ће се 
тек десити, а онда и највеће теме. Ријеч је била на почетку, биће и на 
крају, сасвим сигурно. Макар као узвик, уздах, слово. Ријеч је суштина 
постојања. И она ће на све пасти као тачка. И, да: недавно сам у току 
промоције моје књиге „Тако се прича“, сасвим спонтано и самоме себи 
неочекивано, изговорио: Језик је створио човјека – а не рад! Потом неки ка-
заше како сам изрекао некакву велику истину, чак и нову и оригиналну! 
Било да сам њен творац или понављач – ја све више у ову максиму вјеру-
јем. Тако ми је казано. 
 

 
Данко Стојнић: „Заменица 4“ (2018) 
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АЛЕКСИЋ МИРОСЛАВ – Рођен је 1960. године у Врбасу. Дипломирни 
филолог (светска књижевност). Објавио је књиге песама: Зигурат, Попик или 
чуг, Нема вода, Оскудно време. Заступљен је у више од двадесет антологија и 
избора српске поезије, као и у великој Антологији српске поезије за децу на 
руском језику. Поезију, књижевну критику и приповетке објављује у часо-
писима. Преводио је са руског и русинског књижевног језика. Награђиван. 
Учесник је бројних књижевних манифестација у земљи и иностранству. 

АЛ-ХАЗМИ АЛИ – Рођен у Дамаду (Саудијска Арабија). Дипломирао 
арапски језик и књижевност. Објавио збирке поезије: Капија тела (1993), Гу-
бљење (2000), Газела пије своју слику (2004), Уверавање на оштрици (2018), Сада у 
прошлости (2018), Аудио поезија на ЦД-у (2010), Поведи ме до мог тела / Take me 
to my body (2018). Објављује песме у домаћим и страним часописима и нови-
нама. Награђиван. Превођен на француски, шпански, турски, енглески и 
румунски. 

АНДРИЋ ИВО МИЈО – Рођен је 1948. године у Чанићима код Тузле. 
Дипломирани политиколог. Објавио је више од тридесет и пет књига пое-
зије и прозе, као и десет књига афоризама. Књижевни радови преведени су 
му на десетак страних језика. Члан је Друштва хрватских књижевника и 
Друштва писаца Босне и Херцеговине. Живи у Загребу. 

 БЕТОСКА ТАТЈАНА  – Рођена је 1988. године у Струги (Македонија). 
Дипломирани филолог (румунски језик и књижевност). Бави се преводила-
штвом са румунског, македонског, српског, енглеског и италијанског. До-
битница награде „Михај Еминеску” (2012). Превела следећа издања: Послед-
ње крило Јона Деаконеску (2016), Оde, o da Риста Василевског (2016), Cутон го-
дишњег доба Јона Деаконеску и Spinii trandafirului Манолиса Алигизакиса 
(2017). 

БОГДАНОВИЧ АДАМАВИЧ МАКСИМ (Максім Адамавіч Багдановіч) – 
Рођен је 1891. године у Минску, а умро 1917. године на Јалти. Спада у класи-
ке белоруске књижевности. Познат је као песник, публициста, књижевник, 
преводилац, један од твораца белоруске књижевности и савременог књи-
жевног белоруског језика. Сматра се да књижевношћу почиње да се бави 
1907. године. Прва његова запажена прича била је „Музыка” на белоруском 
језику, коју објављује часопис Наша Њива (Наша Нiва). У Виљни, почетком 
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1914. године у штампарији Мартина Кухте и при новчаној подршци кнеги-
ње Марије Магдалене Радзивил штампана је једина збирка песама Макси-
ма Богдановича Венац (Вянок) у 2000 примерака. Данас постоји Музеј Мак-
сима Богдановича у Минску и неколико улица у Белорусији носе његово 
име.  

 ВИДАКОВИЋ ДУШАН – Рођен 1969. године. Новинар. Уређивао је 
часописе „Ваљевска књижевна радионица” и „Књижевна реч”. Публиковао 
је неколико хиљада новинских текстова. Аутор је песничких колекција: Бр-
зином воза (1992), Књига о Ходу (1994), Екстрасистола (1994), Исцрпљивање ни-
чим (2003) и Балкан/Балтик (2010). Један је од приређивача сепарата Srbska 
literatura који је, на словеначком језику, изашао у љубљанској ревији „Apo-
kalipsa” (1999), као и тематског блока The tanka of Southeastern Europe штампа-
ног, на енглеском језику, у америчком часопису „Atlas Poetica” (2013). У 
иностранству су издата два избора из Видаковићеве поезије: на словенач-
ком језику S prebolene obale (Са прежаљене обале, 2005) и на пољском Na rozdro-
żach (На раскршћима, 2014). Песме и интервјуи су му превођени још и на ен-
глески, руски, немачки, мађарски, шведски, словачки и македонски језик и 
заступљене у више десетина антологија и зборника у Србији и свету. Награ-
ђиван за поезију.  

ВЛАХОВИЋ ВЛАДИСЛАВ –  Рођен је 1963. године у Ровцима, општи-
на Колашин. Пише афоризме, епиграме, поезију и сатиричну прозу. Збир-
ке афоризама: Ноћ дугих језика (1996), Увјерење о држављанству (1998), Непо-
знати извршилац (1998), Ноћне море (2007). Објављивао је у преко шездесет 
листова и часописа у земљи и иностранству. Превођен на више од десет је-
зика, међу којима су енглески, немачки, француски и руски. Заступљен је у 
више од шездесет зборника, лексикона и антологија. Добитник је више од 
шездесет књижевних награда и признања, међу којима око 4четрдесет ме-
ђународног карактера. Живи у Подгорици и Бриселу. 

ВОЈМИРОВИЋ НАТАЛИЈА – Рођена је 1971. године у Београду. Аутор 
је збирки песама Дванаест, Град и Сенке на зиду, антологије Папуче од махови-
не и збирке прича Савамала и друге приче (2018). Живи у Београду. 

ВУКОВИЋ ЛАЗАР – Рођен је 1988. године у Нишу. Рачуновођа. Пише 
кратке приче. Заступљен у зборницима прича. Живи у Нишу. 

ДАМЈАНОВИЋ ХРИСТИНА – Рођена је 1997. у Крагујевцу. Студент по-
литичких наука. Заступљена у зборницима. Награђивана.  

ДЕБЕЉАЧКИ ТАТЈАНА – Рођена је 1967. године у Ужицу. Пише пое-
зију, кратку прозу, приче и хаику. Члан Удружења Књижевника Србије. За-
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меник главног и одговорног уредника магазина “Диоген”. Уредник часопи-
са „Поета”. Збирке поезије: Кућа од стакла (1996), Твоја (2003), Вулкан (хаику, 
2004), Кућа од стакла (2005), Ах-ех-их-ох-ух (2008) и др. Живи у Ужицу. 

ДЕСПОТОВИЋ МИЛИЈАН – Рођен је 1952. у Субјелу код Косјерића. Пе-
сник, есејиста и афористичар. Објавио је осамнаест збирки песама, пет 
књига афоризама и књигу афористичких мисли Мисленик (2014), једну мо-
нографију и десет књига есеја и приказа. Уредник је првог српског хаику ча-
сописа „Паун“, покренутог 1988. у Пожеги, као и књижевних новина „Сви-
так“. Заступљен у више зборника и антологија у земљи и иностранству. 
Афоризми, савремена и хаику поезија су му превођени на: италијански, 
француски, шпански, енглески, немачки, мађарски, словеначки, румунски, 
русински, пољски, бугарски, македонски, турски, руски, јапански, грчки и 
јерменски језик. Добитник бројних награда. Живи у Пожеги. 

ДИМИТРИЈЕВИЋ С. МИЛАН – Рођен је 1947. у Лесковцу. Дипломира-
ни астроном и физичар, доктор наука. Аутор више књига о астрономији. 
Пише и преводи поезију. Књиге: Песме (преведена на бугарски), антологија 
Космички цвет (2003) и Пред звезданим вратима (савремена бугарска поезија, 
2015). Члан је Удружења књижевника Србије. 

ДИМИТРОВ ВАЛЕНТИН – Рођен 1949. године у Бугарској. Писац, 
уредник и преводилац. Живи у Варни.  

ДОДЕРОВИЋ ЗОРАН  – Рођен је 1960. у Новом Саду. Пише кратке 
приче, афоризме и хаику. Заступљен у бројним часописима, зборницима и 
антологијама. Објавио књигу афоризама Слепи колосек (2018) и књигу при-
ча Приче : избор (2018). Награђиван. Живи у Новом Саду. 

ЕЛЕЗОВИЋ СТЕФАН – Рођен је 1995. године у немачком граду Лип-
штату. Дипломирани филозоф и социолог. Пише поезију. Песме су му об-
јављиване у часописима. Збирка песама Лешинари (2018). Тренутно живи у 
Лопарама (Босна и Херцеговина). 

ЖАДАН СЕРХИЈ – Рођен је 1974. Песник, прозаиста, есејиста, прево-
дилац. Члан је асоцијације украјинских писаца. Учесник бројних мултиме-
дијских пројекатa. Збирке песама: Бележница (1995, 2005), Генерал Јуда (1995), 
Пепси (1998), Баладе о рату и обнови (2001), Историја културе почетка века 
(2003), Марадона (2007), Етиопија (2009), Лили Марлен (2009). Проза: Биг Мек 
(2003, 2007, 2011), Депеш Мод (2004), Химна демократске мелодије (2006), Воро-
шиловград (роман, 2010). Објавио је и већи број књига са другим ауторима. 
Превођен је на четрнаест језика. Преводи са: немачког, пољског, руског и 
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белоруског језика. Добитник је двадесетак домаћих и међународних кни-
жевних награда.  

ЖИВКОВИЋ БРАНКИЦА – Рођена је 1988. године у Пуковцу код Ниша. 
Мастер професор српског језика и књижевности. Пише приче и књижевну 
критику. 

ЈЕВТОВИЋ БРАТИСЛАВ БАТО – Рођен је 1947. у Чачку.  Песник, есе-
јиста, приповедач. Аутор је књига поезије: И шпански и португалски (1995), 
Наусикаја (2001), Придевски песмовник (2003), Ласте из Луксора (2003), Селебри-
ти (2012), Мангупски капричо (2014), Summa офрље (2015), Мајске и друге песме 
(2016), и књиге театролошких есеја Невестинска одора госпође Тајрон (2008). 
Приређивач је етно/историјског зборника Беседе под Вујном (1995) и коаутор 
публикације Драган Ћирковић – цртежи, акварели, графике (2017). Радови су 
му уврштени у неколико антологија и један број зборника. Добитник је ви-
ше књижевних награда.   

ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ МИЛИЦА – Рођена 1953. године у Ловцу, 
код Бањске, Косово и Метохија. Магистар филолошких наука. Објављене 
књиге: Мрак, избављење (1995), Хибернација (1998), Путопис коже (2003), Чара-
ње (2007), Сиже случаја (2002), Одвијање свитка (2009), Мистерија љубави 
(2011), Критички темељи и домети (2011) Жубор ума (Il gorgoglio della mеnte) 
(2012), Тетоважа ума (2012), Мозаикот на создателот (2012), Das mysreium der 
liebe (2012), По мери мита (2014), Очи у очи са судбином (2015), Партенон зве-
здама зидан (2015), Ватра и слово / Il fuoco e il verbo (2015), Посланице Одисеју : 
Песме (2017, 2018). Књиге критика: Поетика слутње (2004), Епистемолошка 
осветљавања (2007), Егзактност тајне (2012), Понирања (у прозни текст) 
(2015). Песме су јој превођене на: руски, италијански, енглески, француски, 
арапски, словачки, бугарски, мађарски, немачки и друге језике. Критике 
на: енглески, италијански, македонски... Живи у Београду. 

КОЛАС ЈАКУБ – (1882–1956; право име је Канстанцін Міхайлавіч Міц-
кевіч) Један је од класика, утемељивача белоруске књижевности новијег до-
ба, народни песник Белорусије (1926), академик (1928), члан Савеза писаца 
Белорусије (1934), заслужни научни радник Белорусије (1944), народни по-
сланик (1938–1956), имао је више државних одликовања. Завршио је вишу 
педагошку школу (1902), радио као наставник у селима јужне Белорусије 
(1902-1906, 1912-1914). Због учешћа у илегалном скупу просветних радника 
ухапшен је и одлежао три године у затвору у Минску (1908-1911), учество-
вао у првом светском рату (1915-1918). Аутор песничких збирки Песме туге 
(1910), Одјек (1922), Осветићемо (1942), збирки приповетки Приповетке 
(1912), Родне појаве (1914), Корак по корак (1925) идр., поеме-епопеје Нова зе-
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мља (1923), поеме Симон-музичар (1925), дужих приповетки На просторима 
живота (1926), У дубини Полесја (1928), Пишталина (1933), трилогије романа 
На прекретници (1923, 1927, 1954), прича за децу, драма идр. Преведене су 
четири приче из збирке Бајке живота (Казкі жыцця, 1921, 1926, 1960), коју је 
писац допуњавао и дотеривао до краја живота. 

КОМБИЉ ЈАРОСЛАВ – Рођен је 1944. Дипломирани технолог. Од 
2001. преводи с украјинског језика на српски и са српског на украјински. До 
сада је превео: Мисија у Африци (2002), Ивана Купала (2005), Ривне/Ровно – Зид 
(2006), Слатка Дарусја (2007), Преподобни Јов, игуман Почајивски (2008), Boa 
Constrictor (2009), Усі на сцену (Хајдемо на позорницу) (2001–2009), Коняк з дощ-
ем (Коњак уз кишу) (2009), Cornelia Street Cafe (2009). Његови преводи су обја-
вљивани у бројним нашим и страним часописима.  

ЛАЗАРЕВИЋ ДАЈАНА – Рођена је 1993. у Шапцу. Дипломирани фи-
лолог. Преводи с руског, белоруског и енглеског. Објавила је три књиге пое-
зије, један роман и једну биографију. Живи у Београду. 

ЛАЛИЋ-КРОВИЦКА ОЛГА – Рођена је 1980. у Шибенику. Дипломи-
рани филолог. Књижевница и преводилац српско-пољског порекла. Пише 
песме, кратке приче, хаику и драме на пољском и српском језику. Објавила 
је десет збирки песама на пољском, српском и словеначком језику, као и 
једну збирку драма. Превођена на енглески, бугарски, литвански, македон-
ски, русински, белоруски, руски, словеначки, румунски, шпански, немачки 
и албански језик и заступљена у више десетина антологија и алманаха на 
Балкану, у Пољској и Немачкој. Лауреат петнаестак књижевних награда у 
Пољској и на Балкану. Са пољског и на пољски језик превела је више од че-
трдесет збирки песама и прозе аутора из Пољске, Србије, Хрватске и Сло-
веније. Живи у Дукли (Пољска). 

МАРИН Б. ДАНКО – Рођен је 1965. у Сремској Митровици. Објавио 
књиге: Модрило неба (хаику збирка), Тело ми је борбена машина (поетски 
триптих) и Песме, пјесма и кафански зен (триптих песме и приче). Пише 
кратке приче, поезију, сатиру, хаику, афоризме, политичке текстове и пра-
теће хаибуне. Заступљен у зборницима и монографијама. Превођен (хаи-
ку). Живи у Новом Саду и Мартинцима. 

МИКИТА СУПРУНЧУК – Рођен је 1979. у Минску (Белорусија). Доктор 
филолошких наука. Преводи стручне и књижевне текстове (белоруски, ен-
глески, руски и српски језик). 

МИЛЕНКОВИЋ ДРАГИЦА – Рођена у Књажевцу. Лекар. Објавила 
књиге: Шапутања душе (песме, 2002), Завет (песме, 2018), Домишљарци 
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(збирка прича на дијалекту, 2018). Пише песме, приче, афоризме. Сарађи-
вала и сарађује са часописима. Заступљена у бројним зборницима поезије 
и прозе (штампаним и електронским). Приче на дијалекту објављивала је у 
бројним часописима и зборницима. Вишеструко награђивана. 

МИТОВА МАЈА – Професор бугарског језика и књижевности. Аутор 
је збирке стихова Друмовница, коаутор бугарско – македонског зборника 
Гласови из Мелника, српско – бугарског Под јужним крилом, бугарског Не-
жност жене, електронске књиге Девет месеци после краја света и других. 
Превођена је на српски, македонски, румунски, енглески и немачки језик. 
Награђивана је на бројним литерарним конкурсима. Живи и ради у Кре-
сни, област Благојевград. 

НЕДЕЉКОВИЋ ИВАНА - Рођена је 1994. године у Вуковару. Студент 
немачког језика, књижевности и културе.  

ОТАШ НИКОЛА – Рођен 1960. године у Делиблату, а умро 2016. го-
дине у Београду. Сликар и карикатуриста. Имао је педесет самосталних из-
ложби, а три је организовао испод воде. Награђен је са 85 значајних до-ма-
ћих и иностраних награда. Са Слободаном Симићем коаутор је књиге ан-
тиратних афоризама Српско тајно оружје. Ауторске књиге карикатура: No 
comment (1998), Оташирање (2002), За(ш)то (2013). 

РЕНГЕЛ РОНИ – Рођен 1990. године. Магистар филозофије, докто-
ранд. Објавио је монографију Микрозофија : Генеза модерне фрагментарне фи-
лозофије (2018). Живи у Загребу. 

СЕПЕ ДРАГАНА – Рођена је 1971. у Београду. Новинар. Пише кратке 
приче, књижевну и позоришну критику. Приредила хрестоматију Златна 
књига светске књижевности (1999) и књиге кратких прича: Укус живота 
(1999), Нови укус живота (2007), Траговима истине (2007), Укрштеним стазама 
истине (2008), Сенке (трилогија збирки кратких прича, 2008). Заступљена у 
четрдесетак зборника кратких прича. живи у Београду. 

СИМИЋ СЛОБОДАН – Рођен је 1963. године у Ужицу. Специјалиста 
судске психијатрије. Пише афоризме, песме, приче и драме. Сарађује с не-
колико десетина часописа и листова. Члан је редакције седам часописа. За-
ступљен је у бројним антологијама, изборима, прегледима и зборницима. 
Добитник је многих награда. Превођен је на десетак језика. Објављене књи-
ге: Најцрње је црвено (афоризми, 1992), Ратни профитер (афоризми, 1994), 
Приче без поуке (приче, 1995), Вози, Мишко! (афоризми, 1998), Брод пацова 
(приче, 1999, 2003), Изабрани афоризми (афоризми, 2003), Незаштићени сведок 
(приче, 2006), Афоризми: избор (афоризми, 2007), Симином улицом (афори-
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зми, 2007), Шведски сто (приче, 2011), Трновита круна : изабрани афоризми 
(2013), Зашто (кратка проза, 2013), Ожиљак (поезија, 2015), Клиничка слика 
100/100 (сатиричне приче и карикатуре, у коауторству с карикатуристом 
Николом Оташем), Ријалити шоу (афоризми, 2018). Живи у Београду. 

СИЧОВИК ИГОР – Рођен је 1945. године. Дечији писац, хумориста, са-
тиричар, песник, прозаик, драматург, преводилац. Објавио је три књиге са-
тире и хумора: Жртва моде (Жертва моди, 1972), Опчињена шесторка (Зачаро-
вана шістка, 1978), Азбука за одрасле (Азбука для дорослих, 1985). Објавио је по-
литичко-сатирички роман Дурилло (Исповест председничког псића) (2003), као 
и причу-роман Невероватне авантуре барона Минхаузена у Украјини (Неймо-
вірні пригоди барона Мюнхгаузена в Україні), која је драматизована и са успе-
хом приказивана на сцени. Такође је аутор више од четрдесет књига за де-
цу. Његова дела објаљивана су у многим зборницима и књижевним часо-
писима, а такође и у букварима и читанкама. Члан је Националног удруже-
ња писаца Украјине. 

СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН – Рођен је 1949. у Крагујевцу. Аутор је књига 
поезије: Дар празнине (1986) и Глад (1998), књига кратких прича: Одело за од-
лазак (1997) и Кратке приче без муке (2003, 2006), књига драма: трилогије 
Америка има рупу (2003), кратких драма Резерват Србија (2006), документар-
не комедије Гаврилов Принцип (2008) и комедија Волиш ли ме, Јакове (2008) и 
Мој човек (2010), књиге сатире Ту зека пије воду (2008), као и књиге и-мејл ар-
та Мала ноћна пошта (2009). Аутор је CDRОМ-а (дигиталне графике, књиге 
и текстови) Циркус (2006). Аутор је ТВ драме Америка има рупу 2 (1999), сце-
нарија хумористичке ТВ серије Без наслова (2000) и радио-драме Кратка 
историја наизменичог стајања и падања (2004). Заступљен је у педесет антоло-
гија и зборника поезије, кратке приче, кратке драме и сатире. Бави се мејл-
артом и дигиталном графиком. За своје радове награђиван је више пута. 
Члан је Удружења драмских писаца Србије и Удружења књижевника Ср-
бије. Живи у Крагујевцу. 

СТЕВАНОВИЋ ВУК – Рођен је 1995. године у Београду. Студент. При-
чама и песмама заступљен у бројним часописима и зборницима. Награђи-
ван. Живи у Београду. 

СТОЈНИЋ ДАНКО – Рођен је 1955. у Београду. Педијатар. Бави се 
дечјом пулмологијом и фтизиологијом. Објављене књиге: Априорна фанта-
стика (2010), Синтетичка аутобиографија (2011), Две приче (2011), Градске при-
че (2012), Шест кратких прича (2013), Фасцикле (2014), Девет прозора (2015), 
Неколико чудних прича о екскурзорима (2015), Колекција споредних размишља-
ња о оцу (2016) и Диспликације (2017). Живи у Београду. 
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ТЕОДОР СТЕФАН (Новак Ковачевић) – Рођен је 1961. у Колашину. Об-
јавио збирку прича Паланачки пси (2018). Пише кратке приче, прозу, рома-
не, приповетке и сценаријa. Сарађује са часописима. Заступљен у антологи-
јама и зборницима. Живи у Никшићу. 

ТОДОРОВИЋ МИРОЉУБ – Рођен је 1940. године у Скопљу. Дипло-
мирао је на Правном факултету у Београду. Оснивач је и теоретичар сигна-
лизма, српског (југословенског) неоавангардног стваралачког покрета и 
уредник Интернационалне ревије Сигнал. Пише поезију, прозу, есеје и бави 
се мултимедијалном уметношћу. Објављене књиге поезије: Планета (1965), 
Сигнал (1970), Kyberno (1970), Путовање у Звездалију (1971), Свиња је одличан 
пливач (1971), Степениште (1971), Поклон-пакет (1972), Наравно млеко пламен 
пчела (1972), Тридесет сигналистичких песама (1973), Гејак Гланца Гуљарке 
(1974), Телезур за тракање (1977), Инсект на слепоочници (1978), АЛГОЛ (1980), 
Textum (1981), Чорба од мозга (1982), Гејак Гланца Гуљарке (друго проширено 
издање, 1983), Chinese Erotism (1983), Нокаут (1984), Дан на девичњаку (1985), 
Заћутим језа језик језгро (1986), Поново узјахујем Росинанта (избор из поезије, 
1987), Белоушка попије кишницу (1988), Soupe de cerveau dans l Europe de l Est 
(1988), Видов дан (1989), Радосно рже Рзав (1990), Трн му црвен и црн (1991), Ам-
басадорска кибла (1991), Сремски ћевап (1991), Дишем. Говорим (1992), Румен 
Гуштер кишу претрчава (1994), Стриптиз (1994), Девичанска Византија (1994), 
Гласна Гаталинка (1994), Испљувак олује (1995), У цара Тројана козје уши (1995), 
Планета (заједно са поемом Путовање у Звездалију, друго проширено изда-
ње, 1995), Смрдибуба (1997), Звездана мистрија (1998), Електрична столица 
(1998), Рецепт за запаљење јетре (1999), Азурни сан (2000), Пуцањ у Говно 
(2001), Гори Говор (2002), Фонети и друге песме (2005), Плави ветар (2006), Пара-
лелни светови (2006), Рана, реч и песма (са Дејаном Богојевићем, 2007), Златно 
руно (2007), Свиња је одличан пливач и друге песме (2009), Љубавник непогоде 
(2009), Глад за неизговорљивим (2010), Киборг (2013), Пандорина кутија (2015), 
Ловац магновења (2015). Књиге прозе: Тек што сам отворила пошту (еписто-
ларни роман, 2000), Дошетало ми у уво (шатро приче, 2005), Прозор (снови, 
2006), Шатро приче (2007), Лај ми на ђон (Интернет издање, 2007), Шокинг-блу 
(шатро роман, 2007), Киснем у коко-шињцу (шатро жваке, 2008), Боли ме блај-
бингер (шатро роман у 150 жвака и 50 слика) (2009), Стално проваљује буве (Ин-
тернет издање, 2009), Торба од врбовог прућа (кратке приче, 2010), Дневник 
1985 (2012), Дневник сигнализма (2012), Апеирон (2013). Књиге есеја и полеми-
ка: Signalism (1973), Сигнализам (1979), Штеп за шуминдере – ко им штрика 
црева (1984), Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима (1986), Дневник аван-
гарде (1990), Ослобођени језик (1992), Игра и имагинација (1993), Хаос и Космос 
(1994), Ка извору ствари (1995), Планетарна култура (1995), Жеђ Граматологије 
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(1996), Signalism You-goslav Creative Movement (1998), Miscellaneae (2000), Поети-
ка сигнализма (2003), Токови неоавангарде (2004), Језик и неизрециво (2011), Вре-
ме неоавангарде (2012), Стварност и утопија (2013), Простори сигнализма 
(2015). Књиге за децу: Миш у обданишту (2001), Блесомер (2003). Антологије: 
Сигналистичка поезија (1971), Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија 
(1975), Mail Art – Mail Poetry (1980). Bookworks: Фортран (1972), Approaches 
(1973), Signal-Art (1980), Златибор (1990), Шумски мед (1992). Поезија, есеји и 
интермедијални радови Мирољуба Тодоровића објављивани су на више је-
зика у антологијама, зборницима, каталозима, листовима и часописима: 
Италије, Мађарске, Аустрије, Немачке, Француске, Шпаније, Португала, 
Швајцарске, Чешке, Пољске, Литваније, Шведске, Русије, Финске, Исланда, 
Велике Британије, Данске, Холандије, Белгије, САД, Канаде, Мексика, Уру-
гваја, Бразила, Нове Каледоније, Јужне Кореје, Јапана и Аустралије. Имао је 
дванаест самосталних, а излагао је на преко шест стотина колективних ме-
ђународних изложби цртежа, колажа, визуелне поезије, мејл-арта и кон-
цептуалне уметности. Награде: „Павле Марковић Адамов”, „Оскар Дави-
чо”, „Тодор Манојловић”, „Вукова награда”, награда Вукове задужбине, 
„Златно слово” итд. Живи у Београду. 

ФИРИКА МИХАИ (Firica Mihai) – Рођен је 1970. у Крајови (Румунија). 
Апсолвент је романске књижевности и историје, а такође и права. Маги-
стар менаџмента међународних односа. Члан је Управног комитета Уније 
писаца Румуније – филијала Крајова. Сарађује са најважнијим публикаци-
јама за културу у Румунији. Његове су песме преведене и објављене у енгле-
ским, француским, шпанским, арапским, мађарским, јапанским и бугар-
ским часописима и антологијама. За песничку збирку „Кратка биографија“ 
(1996) добио је награду Међународне академије „Михај Еминеску“. За другу 
песнички збирку „Језик змије путника“ (1997) добио је награду „Марин Со-
реску“ и награду за поезију Уније писаца Румуније – филијала Крајова. Го-
дине 2006. изашла је из штампе двојезична песничка збирка „Језик змије 
путника“ на румунском и на енглеском језику, а 2007. збирка песама „По-
следњи дани и задгробни живот“. Живи и ради у Крајови.  

ХРИСТОВА ЦОНКА – Рођена је у Софији. Дипломирани филолог. 
Објавила је три књиге песама: Речи на раскршћу (2005), Размишљања једног 
мрава (2008) и Питала сам маму. Радила је као новинар. Члан је Савеза бу-
гарских писаца. Добитник је низа националних награда. Живи у Дрјанову, 
Габровска област (Бугарска). 

ЧОТРИЋ АЛЕКСАНДАР – Рођен је 1966. године у Лозници. Од 1984. 
године објављује афоризме и приче у новинама и часописима. Објавио је 
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књиге афоризама: Даћемо ми вама демократију, Пета колона, Недозвољене 
мисли, Кратки резови, Гола истина, Померање памети (сатирични афори-
зми); Играње главом (афоризми о спорту); Својеглава књига, Дечја посла и О 
љубави с љубављу (афоризми за децу); Добре вибрације (афоризми о женама и 
мушкарцима); књиге сатиричних прича: Обележене приче, Приче пред буђење, 
Причињавање и Друге приче и књигу прича за децу Озбиљно смешна књига. 
Књиге афоризама и прича објављене су му у Румунији, Македонији, Слове-
нији, Пољској, Мађарској и Бугарској. Приредио је антологију српског афо-
ризма за децу Раздељак, зборник афоризама о спорту Дриблинг духа, Анто-
логију савременог стваралаштва за децу српских писаца у расејању и Анто-
логију савремене руске афористике. Заступљен је у антологијама које су об-
јављене у САД, Русији, Немачкој, Шпанији, Италији, Аустрији, Бугарској, 
Македонији, Пољској, Румунији, Словенији, Шведској и другим државама. 
Међу осталим, добитник је признања: „Златна кацига“, „Радоје Домано-
вић“, „Владимир Булатовић Виб“, „Јован Хаџи-Костић“, „Драгиша Каши-
ковић“, „Стеван Сремац“, „Ђорђе Фишер“, „Златна значка“, „Златни бео-
чуг“, „Витезово пролеће“ и „Доситејево перо“ (награда ученика београд-
ских школа). Лауреат је и књижевних признања у Бугарској, Румунији, Ма-
кедонији, Црној Гори, БиХ и Либану. Приче и афоризми превођени су на 
енглески, пољски, немачки, француски, словеначки, мађарски, румунски, 
шпански, македонски, руски, белоруски, албански, словачки, чешки, швед-
ски, грчки, бугарски, русински, италијански, португалски, јерменски, грчки, 
каталонски, баскијски, арапски и турски језик. Живи у Београду. 

ШЕСТАКОВ СОЊА – Рођена 1988. године у Београду. Мастер филоло-
гије (српска књижевност и језик са општом књижевношћу). За мастер рад 
„Питање историјског прогреса у делима Солжењицина и Киша“ добила 
награду „Радмила Милентијевић”. Пише поезију, романе, кратке приче и 
драме. Радови су јој објављивани у зборницима и на веб порталима. Живи 
у Београду. 

ШКИЉЕВИЋ ЗОРАН – Рођен 1962. године у Београду. Пише кратке 
приче, романе и новеле. Објављује у књижевној периодици. Заступљен је у 
бројним зборницима. Објављене књиге: Happening (кратке приче, 2014), Вра-
та подземних вода (роман, 2015), О љубави и још којечему (кратке приче, 2016) 
и Нојева барка (роман, 2017). Живи у Београду. 

ШТЕРЛЕМАН ИВАН – Рођен 1990. године у Сремској Митровици. Пе-
сник, прозни писац и есејиста. Спрема докторску дисертацију „Естетика 
сигнализма”. Заступљен у зборницима. Сарађује са часописима. Живи у 
Сремској Митровици. 
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