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DEJVID AJVS

VENERA U KRZNU
Ovu dramu posvećujem Bobiju Valteru 

(Grmljavina. Munja osvetli Tomasa u golom, iznajmljenom studiju. Popod-
ne je pri kraju. Nekoliko starih, metalnih stolica. Sto sa lampom sa štipalj-
kom na kome je gomila fotografija glumaca. Divan – rekvizit pun pacova. 
Metalno postolje sa aparatom za kafu i plastičnim čašama. Na sredini pro-
storije je gvozdena cev koja nestaje u plafonu. Na zidu je razvodna kutija)

TOMAS: (Hoda levo-desno, govori u mobilni telefon) Ne. Ne. Ništa. Niko. 
Izluđujuće je. To je zavera. Nema takve žene. Nema seksi – povlaka – elo-
kventne mlade žene, sa malo formalnog obrazovanja i komadićem mozga 
u lobanji. Da li je previše to što tražim? Glumica koja zapravo ume da izgo-
vori reč „degradacija”, bez tutora?
(Grmljavina)
Dušo – dušo, Vanda u knjizi ima dvadeset četiri godine, za boga miloga. U 
ono vreme, žena bi sa dvadeset i četiri bila udata. Imala bi petoro dece i 
tuberkulozu. Bila bi žena. Većina žena koje danas imaju dvadeset i četiri 
zvuče kao šestogodišnjakinje na helijumu. „A ja sam bila skroz, kao, šta 
god, a on je bio sve, kao, znaš, a ja sam rekla, kao, šta god, a on je, kao, 
znaš?” Ne, ne znam, ne znam ništa, osim da sam danas video trideset i 
pet nesposobnih glumica, a čak i one koje su pred penzijom nisu imale 
ono što je potrebno. Svaka koja ima to nešto ili snima seriju ili neće ovo da 
radi za pet para nedeljno. A tek glupost. Donose sa sobom rekvizite, pune 
vreće kostima. I šta se uopšte desilo sa ženstvenošću? Donesite malo toga, 
molim vas. Mlade žene danas ne mogu ni da odglume da su ženstvene. 
Polovina je obučena poput kurvi, polovina poput lezbejki. Ja bih bio bolja 
Vanda, nego većina ovih devojaka, a sve što bi trebalo da uradim je da 
obučem haljinu i par najlonki. Epa, naša Vanda mora da je tamo negde. Ali 
u ovom trenutku…
(Grmljavina i sevanje. Svetlo u sobi zatreperi)
Halo? Halo? Dušo? Dušo, jesi li tamo?
VANDA: (Van scene) Kuc, kuc, kuc!
(Vanda ulazi, u visokim štiklama i u natopljenom kaputu. Nosi ogromnu 
torbu, tašnu i pohaban crni kišobran)
VANDA: Jesam zakasnila? Zakasnila sam, jel’ da? Jebiga. Jebiga!
TOMAS: Ako si došla zbog „Venere u krznu”, svi su otišli kući pre pola sata.
VANDA: Bože, izvinjavam se, stvarno se izvinjavam, uhvatila me je kiša, 
kao, još u gornjem delu grada i mobilni mi se istrošio. Onda mi se jebena 
štikla zaglavila u jednu od onih stvari što pokrivaju kanalizaciju, šta god. 
Onda, taj tip u vozu, ne želim ni da pričam o njemu, trljao mi se uz dupe sve 
vreme tokom puta. Onda je počelo da pljušti. Mokra sam do gole, jebene 
kože. Jebiga! Jebiga!   
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(Ona se zavali u stolicu)
Bože. Kakav sam baksuz. Jebiga… JEBIGA!
TOMAS: Hoćeš da odem da ti donesem neki lek?
VANDA: Dobro sam. Samo moj uobičajeni baksuzluk. Hvala ti, Bože, još 
jednom! Zdravo. Izvinjavam se. Vanda Džordan.
TOMAS: Vanda…?
VANDA: To hoću da kažem! Čak imam I njeno ime! Koliko se devojaka u 
ovom gradu zovu Vanda? U stvari, ja sam Vanda, sa duplim ve, ali su me 
roditelji zvali Vanda. Svejedno, ja sam, kao, savršena za ulogu, a jebeni voz 
se zaglavio u tunelu, dok je taj tip pokušavao da uđe u mene. Eto šta ti je 
sudbina. A ti si?
TOMAS: Tomas Novaček.
VANDA: Ćao. Hej, čekaj malo. Tomas Novaček? Ti si ovo napisao!
TOMAS: Da, jesam. Pa, adaptirao sam.
VANDA: A ti, isto, režiraš ovo, jel’ da?
TOMAS: Na granici da odustanem.
VANDA: Bože, obožavam tvoje predstave! Mislim, one za koje znam. „Ana-
tomija senki”? Kao, vao. „Anatomija senki” je bila neverovatna! Dvaput 
sam je gledala!
TOMAS: Ja nisam napisao „Anatomiju senki”?.
VANDA: Tačno, tačno. Mislim, znaš, ona druga. Bože, ovo je neprijatno. 
Kako god, ova predstava je svakako sjajna. Mislim, oni delovi koje sam pro-
čitala. Prilično žestoke stvari.
(Ona skida kaput, otkrivajući gornji deo od lakovane kože, sa nitnama; 
kratku, kožnu mini suknju i pseću ogrlicu, sa nitnama)
Stvarno seksi, a? Ili, kao, erotski. Ako te pali ponižavanje. Oh, usput, inače 
ne idem okolo u kožnom vešu i psećoj ogrlici. Inače sam jako povučena i ta 
sranja. Samo sam mislila da ću ovako da uđem u ulogu. Mislim, u suštini to 
je es-en-em, jel’ da? Predstava?
TOMAS: Ne baš. I dešava se 1870-te.
VANDA: Mm. Pretpostavljam da ovo baš i nije za 1870-u, a?
TOMAS: Ne.
VANDA: Ko zna, možda su se tadašnji sadomazohisti oblačili baš ovako.
(Ona iskopa iz tašne pohabanu, izlomljenu fotografiju)
Kako god, evo moje fotografije. Znam da je rezime oskudan što se tiče 
iskustva. Ali, dobra sam. Ja sam, kao, skroz stvorena za ovu ulogu, majke 
mi. Bila sam sjajna kao Heda Gabler.
TOMAS: (Gledajući njen rezime) Urinal1 Teatar. Nekako sam propustio nji-
hovu sezonu… Jesi li imala zakazano?
VANDA: Jesam, dva i petnaest. Prošli su, kao, sati od tad, jel’ da? Pa, bolje 
ikad, nego nikad.
TOMAS: (Proverava papire sa rasporedom) Vanda…?
VANDA: …Džordan. Ljudi me uvek pitaju da li je pravo. „Vanda Džordan?”
TOMAS: Ne vidim tvoje ime.
VANDA: Stvarno? Agent mi je rekao da su zakazali i sve to. Nema me tamo? 
Dva i petnaest. Sranje. Hvala ti, Bože, još jednom! Kako god...

1  Urinal (eng.) – pisoar
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(Skida gornji deo, otkrivajući prelepi grudnjak)
Džeronimo.
TOMAS: Čekajčekajčekaj. Šta to radiš?
VANDA: (Skida svoju kožnu suknju, otkrivajući crne gaćice i podveznice) 
Ponela sam neke stvari za kostim.
TOMAS: Ne – Vanda…
VANDA: Trebaće mi samo sekundić, majke mi. Našla sam jednu sjajnu ha-
ljinu. Original sranje iz te epohe.
TOMAS: Ne. Zaista. Nemoj da se mučiš…
VANDA: Šta? Misliš da ne čitam?
TOMAS: Mislim da ne čitaš.
VANDA: Da, ali. Kad sam već ovde, mogla bih bar, kao, da probam, jel’ da?
TOMAS: Nema nikog sa kim bi mogla da probaš. Čitači su otišli kući.
VANDA: Čitaću s tobom. Uvek je čast čitati sa onim ko je napisao tekst.
TOMAS: Adaptirao.
VANDA: Uvek mi je tako kul da čujem komad direktno sa izvora. ’Ajde, šta 
imaš da izgubiš? Ja sam već –
TOMAS: Stani. Stani. Da Vam pravo kažem, gospođice, um…
VANDA: Vanda.
TOMAS: Tražimo nešto malo drugačije.
VANDA: Jel? A šta tražite? 
TOMAS: Pa, nekog sa malo više, kako bih to rekao…
VANDA: Nekog da nisam ja. Premlada sam. Prestara sam. Prevelika sam. 
Premalena sam. Rezime mi nije dovoljno dugačak. Okej.
(Pogne glavu i počne da plače)
Okej. Bože, žao mi je. Žao mi je. Danas sam imala, kao, stvarno stresan dan. 
Kako god, kako ti znaš ko sam ja i  šta mogu? Jebiga… Jebiga!
TOMAS: Uskoro ćemo zakazati još audicija…
VANDA: Jeste, ali ja sam ovde. Jel’ da? Zar ne bi mogao da me isprobaš, da 
uštediš sebi sutrašnji dan ili šta god? I da meni uštediš vreme što sam došla 
ovde pravo iz sred niotkuda?
TOMAS: Gledaj, Vanda, bio je jako dug dan. Iscrpljen sam. Pravo da ti ka-
žem i ja sam iznuren. Takođe, samo što sam završio sa audicijom čitave ar-
mije izgnanika za ovu ulogu, uključujući jednu devojku sa čeličnim zubima. 
Ne želiš audiciju sa mnom.
VANDA: (Navlači suknju) Okej, Jeste. Okej.
TOMAS: U ovo doba dana sam i inače pomalo rastrojen.
VANDA: (Navlači gornji deo) Okej.
TOMAS: Takođe me očekuje večera sa nekim.
VANDA: (Oblači kaput) Ne. Sigurno. Razumem.
TOMAS: Bilo bi mnogo bolje da to obavimo kad sam svež. U svakom sluča-
ju, puno ti hvala što si došla. Svaka čast na garderobi. Veoma upečatljivo. 
Ponovo ćemo se videti.
(Vanda krene ka vratima, ali naglo stane)
VANDA: Da, ne bih rekla. Ipak, hvala ti što si to rekao. Deluješ kao stvarno 
dobra osoba. To je samo – posao, znaš? Prokleti, jebeni posao. Plus, mo-
rala sam da pljunem deset dolara za jebenu haljinu kod „Vrišteće Mimi”.
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(Izvuče dugu, belu, otmenu haljinu iz svoje velike torbe)
Mislim, jel’ da kao da je stvarno iz hiljadu – osamsto – i šta god?
TOMAS: Veoma je kao iz hiljadu – osamsto – sedamdeset – i šta god.
VANDA: Jel’ da da je baš ona? Kao, totalno Vanda. Sinulo mi je da bi ona 
nosila jednu od tih jebeno dugih haljina, jer su tada svi mrzeli svoje telo.
TOMAS: Zapravo, to je česta zabluda u vezi sa devetnaestim vekom.
VANDA: Pa, zar ne mogu samo da ti pokažem kako mi stoji? Molim te, 
Bože, molim te, molkiiiim te?
(Tomasu zazvoni mobilni telefon)
TOMAS: Izvini me.
VANDA: Sjajno!
(Ona se brzo ponovo skine, kako bi obukla haljinu)
TOMAS: Ne – čekaj – Vanda –
(Govori u telefon)
Zdravo, dušo. Jeste, prekinulo se, verovatno zbog oluje.
(Maše Vandi da prestane)
Ne! Ne!
(Vanda nastavi da se oblači, a on govori u telefon)
Ne. ne ti, neko je upravo ušao. Mm-hm. Ne, sumnjam. Čuj, krenuću za par 
minuta. Uzeću nam nešto usput. Ne, kod mene je knjiga. I ja tebe volim. 
Ćao.
VANDA: Jel’ bi mogao da je zašniraš  pozadi.
(Tomas joj zašnira haljinu)
Oh, vau. Čitanje sa Tomasom Novačekom…
TOMAS: Ja nisam glumac, tako da ti to ne ide u prilog. Ova uloga zahteva 
pravog glumaca.
VANDA: Hajde. Savrešen si. Ti si Kovalski.
TOMAS: Kušemski.
VANDA: Kušemski. Taj si.
TOMAS: Ne baš.
VANDA: (Kad Tomas završi) Hvala Vam, dobri gospodine. Pa, odakle poči-
njemo? Ja sam za, kako god.
TOMAS: Hajde da probamo prvu scenu. Imaš stranice?
VANDA: (Kopa po velikoj torbi, pa izvlači izgužvani tekst)
Da. Malko je uništen na putu ovamo.
TOMAS: To je ceo tekst. Odakle ti to?
VANDA: Ne znam. To mi je agent poslao.
TOMAS: Odakle to tvom agentu?
VANDA: Zar nije trebalo ovo da dobijem? Jel’ to, kao, strogo poverljivo ili 
tako nešto?
TOMAS: Nije važno. Jesi li ga pročitala?
VANDA: Prelistala sam ga, kao, brzo, u vozu. Pa šta ćeš da mi kažeš? Ovo 
je, kao, zasnovano na nečemu, jel’ da? Osim na Lu Ridovoj pesmi? Venera 
u krznima? Venus in Fures?
TOMAS: Ovo je zasnovano na starom nemačkom romanu po imenu „Vene-
ra u krznu” – jednina – od Leopolda fon Zahera-Mazoha.
VANDA: Kladim se da znaš da čitaš na nemačkom. Kladim se da si je proči-
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tao na nemačkom.
TOMAS: Zapravo, jesam. U svakom slučaju, roman je izazvao veliki skandal 
1870-te.
VANADA: Pa, naravno. U suštini, to je es-en-em pornić.
TOMAS: Nije es-en-em pornić.
VANDA: Ne misliš da je pornić? Ili pornić – arski…? Za srednji vek, hiljadu – 
osamsto – šta god, hoću da kažem?
TOMAS: Venera u krznu je velika ljubavna priča. To je ozbiljan roman. To je 
jedan od centralnih tekstova svetske literature.
VANDA: Oh, iz teksta sam naslutila da je sigurno pornić. Kako god, ne mo-
raš meni da pričaš o sadomazohizmu. Ja se bavim pozorištem.
TOMAS: Reč „mazohizam” potiče od Laopolda fon Zaher-Mazoha, zbog 
ove knjige.
VANDA: Mazohizam, Mazoh, kako nisam odmah shvatila? Vao. Znači, es-
en-em je nazvan po tipu! Kul!
TOMAS: Nisam siguran da je Zaher-Mazoh to planirao.
VANDA: Naravno. On je mislio da je napisao ozbiljan roman, svi ostali su 
mislili da je to pornić. I, kao, gde smo, kao,  mi to, kao?
TOMAS: Mi smo, „kao”, u udaljenoj gostionici, negde u Karpatima, na 
istočnoj ivici Austrougarskog carstva.
VANDA: Austrougarsko carstvo… Podseti me?
TOMAS: Pa, komplikovano je.
VANDA: Ali to mesto je prelepo, jel’ da?
TOMAS: To je lekovita banja za bogate. Fantastična je. U zoru, Kušemski 
čita u svojoj sobi, dok pije jutarnju kafu. I kuc-kuc-kuc, ulazi Vanda.
VANDA: A to je simbolično, jel da? Za njegov lik? Mislim, on čita?
TOMAS: Znaš, neki ljudi zaista čitaju, čak i danas. Ponekad čak sa stranica 
od pravog papira.
VANDA: Auć. Sredio si me. Oh – da li je „Severin” ili „Severin”?
TOMAS: Severin.
VANDA: Severin. A taj Kušemski je šta? Baci mi neke, kao, prideve.
TOMAS: On je jedan od bespomoćno bogatih, onog vremena. Naputovan. 
Kultivisan. Načitan. Inteligentan.
VANDA: Sve u njegovoj glavi.
TOMAS: Ako tako želiš.
VANDA: „Ako tako želiš”. Sviđa mi se! Mislim, kad sam poslednji put to 
čula? Znači on je distingué2. Tako kao ti.
TOMAS: Zar ne želiš da znaš o njoj?
VANDA: Oh, mislim da znam o njoj. Ali naravno, ako hoćeš.
TOMAS: Rekao bih da je Vanda tipična, mlada žena svog vremena, uprkos 
njenim neprikosnovenim principima.
VANDA: Uprkos…? 
TOMAS: Njenim neprikosnovenim principima. Ona spolja deluje izuzetno 
podesno. Verovatno je prilično staložena. Takođe kultivisana.
VANDA: Pa, to je sve prilično jasno iz teksta. Šta još? Imaš još neku infor-
mciju iznutra o njoj? Nešto što ne znam? Nema veze, radiću na tome. Pa 

2  Distingué (franc.) – različit, svojstven.
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rekla bih da je ovo takozvani divan.
(Gvozdena cev)
A šta je ovo? Majski stub? Falusni simbol?3

TOMAS: Ostatak grejnog sistema iz vremena kada je ova zgrada bila što-
fara.
VANDA: Oh, čekaj malo. Čekaj malo.
TOMAS: Šta?
VANDA: (Kopa po svojoj velikoj torbi) Moje krzno. Ona nosi krzno oko vra-
ta, kada uđe, zar ne?
TOMAS: Tako je.
VANDA: (Izvuče šal, iz radnje sa polovnom robom, i stavi ga oko vrata) 
Okej. Krzno. Mekano krzno. Meko krzno… I gde sam ja, gde me želiš?
TOMAS: Gde god ti je zgodno.
VANDA: Ne, kaži mi.
TOMAS: Zašto ne staneš tamo.
(Ona tako i uradi)
Više levo. Ne! Više levo.
VANDA: Oh, levo od sredine scene.
TOMAS: Da li postoji drugo levo?
VANDA: Izvini.
TOMAS: Da li želiš da prvo pročitaš scenu?
VANDA: Ma jok, daj da je izgruvamo. Dokle ćemo da čitamo?
TOMAS: Samo do kraja treće stranice.
VANDA: To je sve? A posle ćeš da me izbaciš napolje, jel da?
TOMAS: Hajde prvo da probamo da izađemo na kraj ovim.
VANDA: Drugim rečima, da. Oh, hej, još jedna stvar. Ove reči na, kao, nultoj 
strani, ovde? Ovaj citat?
TOMAS: Epigraf?
VANDA: Jeste. „I udari ga Gospod i predade ga u ruke žene.”4 Šta je to?
TOMAS: Taj citat se nekoliko puta javlja u romanu. To je iz Knjige o Juditi.
VANDA: Jel’ to iz Biblije?
TOMAS: Jeste, Knjiga o Juditi je iz biblijskih apokrifa.
VANDA: Žao mi je. Nije moja oblast. Kako god, to je poprilično seksistički, 
zar ne? „I udari ga Gospod i predade ga u ruke žene.”…?
TOMAS: Ja samo citiram iz Zaher-Mazohove knjige.
VANDA: Jeste, ali si to uneo ovde, na nultu stranu, kao da je to glavna po-
enta. Nema veze, nema veze. Nije moja stvar. Ja sam samo actrice5. Ovde 
je malo previše svetla. Jel’ ti smeta da promenim osvetljenje? Mrzim fluo-
rescentno.

3  Majski stub – ukrašeni stub oko kog ljudi plešu prvog dana maja (u nekim 
delovima Evrope ili SAD i u drugo vreme, npr: u leto), držeći se za šarene trake, 
zakačene za vrh stuba. Ovaj ples nema veze sa Praznikom rada, već sa germanskim, 
paganskim ritualima posvećenim proleću. Postoje različita mišljenja o simbolizmu 
ovog štapa: da je on simbol zemljine ose, simbol Igdrasila – drveta života, a neki u 
njegovom falusnom obliku vide simbol plodnosti. 
4  Iz Juditine knjige, Satri Zavet.
5  Actrice (franc.) – glumica
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(Grmljavina)
TOMAS: Ne. Molim te. Ponašaj se kao kod svoje kuće…
(Vanda isključi fluorescentno svetlo, odlazi do razvodne kutije i podesi svetlo)
Nisam ni primetio da ovde postoji čitav sistem.
VANDA: Tako. Dramatičnije je. Oh, hej, još jedna stvar. Pošto je hiljadu – 
osamsto – šta god, da li misliš da Vanda ima jedan od onih veštačkih pre-
koatlantskih naglasaka? Nema veze. Jednostavno ću nešto da pokušam.
(Ona protrese celo telo na sekund, izvodi vokalne vežbe)
KAAA! KA-KA! KA-KA! MASTILO. TAČKA. MASTILO! TAČKA! Okej, spremna 
sam. Okreni se. Hajde, okreni se. Čitaš i piješ svoju kafu, mene ne vidiš.
(Tomas joj okrene leđa)
Okej. Jutro u Transilvaniji. Jutro u Transilvaniji.
TOMAS: Kad god budeš spremna.
VANDA: Kuc kuc kuc.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Napred.
VANDA / DUNAJEVA: (Savršen, ispoliran akcenat) Her doktor Severin fon 
Kušemski?
(Tomas se okrene i „ugleda je”)
Ja sam Vanda fon Dunajev. Odsela sam u sobi iznad Vaše. Izvinjavam se što 
Vas uznemiravam. Snoć sam našla ovu knjigu u šumarku.
(Ispruži ruku sa tekstom)
Kopija Fausta sa eks librisom na kojem je Vaše ime. Bila je na fontani, po-
red one statue Venere.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Hvala Vam, baš sam pitao služavku za nju.
VANDA / DUNAJEVA: Poslala bih je preko služavke, ali takođe sam unutra 
pronašla ovaj poprilično provokativan obeleživač strana…
(Vadi „obeleživač” iz „knjige”)
Da li je to Rafael?
TOMAS / KUŠEMSKI:  To je Ticijan. „Venera sa ogledalom”. To mi je 
omiljena slika.
VANDA / DUNAJEVA: Da, Vaša Venera je poprilično „prošla”, kao i Vaš 
faust. Da li je verna?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Izvinite?
VANDA / DUNAJEVA: Originalu?
TOMAS / KUŠEMSKI:  U mom umu, ta žena jeste Venera. Kopija je verna 
originalu, ako ste na to mislili.
VANDA / DUNAJEVA: Svakako mogu da razumem Vašu fascinaciju. Mekani, 
crveni somot. Tamno krzno uokviruje njeno nago telo. Ruke su joj okovane 
narukvicama. Njene zlatne grudi. Slika je zanosna. Ali da li se Venera pokri-
va krznom – ili sklanja krzno da pokaže svoj sjaj?
TOMAS / KUŠEMSKI: Nikada nećemo saznati. I jedno i drugo, pretpostav-
ljam. Pa , hvala Vam što ste je vratili.
VANDA / DUNAJEVA: Takođe, nisam mogla da ne primetim ovu pesmu iš-
krabanu na poleđini. „Veneri u krznu”. Jeste li Vi napisali ovu pesmu?
TOMAS / KUŠEMSKI: To je samo nekoliko grubih stihova…
VANDA / DUNAJEVA: Grubih. Teško…
„Voleti i biti voljen – ah, kakva blagost!



16 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

A ipak postoji i veća draž:
Mučenje poljupcem te žene
Koja nas čini njenim robljem, njenim tabureom, njenom igračkom
Koja od mene stvara povijenog nitkova
Moja boginja, moj diktator, Venera u krznu…”
Zanimljiva osećanja. Čuvala bih ovu kartu, da sam na Vašem mestu.
TOMAS / KUŠEMSKI: Cenim Vašu diskreciju.
VANDA / DUNAJEVA: Evo Vašeg Fausta, sa Vašom Venerom, oboje živi i 
zdravi. I gle. Ponovo ste kompletni.
(Pauza)
Pa…
TOMAS / KUŠEMSKI: Da li biste hteli da sednete, frau Dunajev?
VANDA / DUNAJEVA: Hvala Vam.
TOMAS / KUŠEMSKI: Mogu li da uzmem Vaše krzno?
VANDA / DUNAJEVA: Jako ljubazno.
(On joj skine šal)
Tatarska je, zar ne? Kavkaska samurovina. Verovatno iz Kazahstana.
VANDA / DUNAJEVA: Kavkaska samurovina iz Kazahstana. Upravo. – Ku-
šemski stoji, zureći u krzno u svojim rukama.
(Ona čeka da on zuri u šal)
Vi drhtite, her Kušemski!
TOMAS / KUŠEMSKI: Izvinite. Da zvonim da nam donesu nešto?
VANDA / DUNAJEVA: Malo kafe bi bilo divno.
TOMAS / KUŠEMSKI: Možete da popijete moju.
VANDA / DUNAJEVA: (Oponaša skidanje rukavica) Baš lepo. Dve kašičice 
šećera, hvala Vam.
TOMAS / KUŠEMSKI: (Oponaša sipanje) On joj sipa kafu.
VANDA / DUNAJEVA:  Nadam se da Vas nisam uznemirila, koračajući Vam 
iznad glave sa štiklama.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Nimalo. Koračajte sa Vašim štiklama glasno koliko 
želite.
VANDA / DUNAJEVA: Znači Vi ste pesnik, her Kušemski. Sanjar.
TOMAS: KUŠEMSKI:  Diletant, pre svega. Tokom svog života, raste-
gao sam popriličan broj platana, ali nisam naslikao ništa. Moglo bi se reći 
da živim isto kao što slikam ili pišem pesme. Kao amater.
VANDA / DUNAJEVA: Vaše poznavanje krzna ne deluje amatersko. Znali ste 
intimne detalje o mom krznu, a da ste ga tek upoznali.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Ljubav prema krznu mi je urođena. – Preskočiću sve 
ovo.
VANDA: Ne, čitaj, čitaj.
TOMAS / KUŠEMSKI:  (Mehanički prelazi tekst) Ljubav prema krznu 
mi je urođena. To je strast koju nam je priroda svima podarila.
VANDA: Hajde, unesi se malo. 
TOMAS / KUŠEMSKI:  Ljubav prema krznu mi je urođena. To je strast koju 
nam je priroda svima podarila. Ko ne razume koliko može da bude zarazno 
prolaziti prstima kroz gusto, meko krzno? To neobično golicanje. Taj elektri-
citet. Šta je drugo mačka, nego hodajuća galvanska baterija sa kandžama?
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VANDA / DUNAJEVA: Lepo rečeno. A opet, osećam da u toj ljubavi prema 
krznu ima nečeg više od renesansne estetike. Možda Vas je majka povijala 
u samurovinu, kao bebu. Izvinite. Zabadam nos.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Zapravo, imao sam tetku koja je bila veoma naklo-
njena krznu…
VANDA / DUNAJEVA: Pa, eto. To sve objašnjava.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Sve nas je lako objasniti. Ali nas zato nije… lako pro-
niknuti.
VANDA / DUNAJEVA: Proniknuti…?
(Pauza)
To je kraj treće strane.
(Grmljavina)
TOMAS: Tako je. Tako je. Dobro je bilo, Vanda.
VANDA: Samo sam se gegala okolo, pokušavajući da se uživim.
TOMAS: Nije mi delovalo kao da si se gegala.
VANDA: (Južnjački akcenat) E pa toj ti ‘e pravo glumenje! Kažem ti, ja sam 
profi.
TOMAS: Bilo je vrlo dobro.
VANDA: Avvv. Šuš. Sad sam se sva postidela.
TOMAS: Ne kažem da je bilo savršeno…
VANDA: Ne. Naravno.
TOMAS: Hajde da čitamo još malo. Sledi njegov veliki govor. A mi ćemo da 
preskočimo do…
VANDA: Ne, pročitaj ga. Ako nemaš ništa protiv? Od toga ću se zahuktati. 
Ti si dobar glumac, Tomase.
TOMAS: Samo sam glumatao.
VANDA: Ne, stvarno si dobar. Jeste li našli tipa koji će da glumi Kušemskog?
TONAS: Još ne. Imamo nekoliko kandidata.
VANDA: Ti bi trebalo da ga igraš.
TOMAS: Tako je.
VANDA: Ne, stvarno tako mislim. Bio bi odličan.
TOMAS: Ovo je teško. Ne mogu da verujem da teram glumce ovo da rade.
VANDA: Ti si autor. Ti si reditelj. Tvoj posao je da mučiš glumce.
TOMAS: Reditelj po prvi put.
VANDA: Nikad ne bih rekla.
TOMAS: Ovo radim samo zato što izgleda da ni jedan reditelj nije bio u 
stanju da ovo uradi baš kako bi trebalo. Morao sam da preživljavam loše 
vođene produkcije, jednu za drugom…
VANDA: Upravo zato bi ti bio savršen. Ti si u stanju da to uradiš baš kako bi 
trebalo. Ti možeš to da izvedeš.
TOMAS: Čak sam i sve isplanirao. Na prelazima bih koristio „ Lirsku svitu” 
Albana Berga.
VANDA: Da! Sjajno!
TOMAS: Da li si čula „Lirsku svitu”?
VANDA: Ne! Ali, zar ne shvataš? Ti ove stvari razumeš iznutra i ove ljude. 
Ali bi za Kušemskog možda trebalo da pokušaš malo, ne znam, akcenat ili 
nešto…
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TOMAS: Malo više kontinentalan.
VANDA: Malo više kontinentalan! Upravo.
TOMAS: („Kontinentalno”) Više kontinentalno. Ovo je kontinentalno ili je 
možda idiotski?
VANDA: To je to! Pomalo je idiotski, ali je odlično.
TOMAS: Da nisi, kojim slučajem, ponela i mantil iz te epohe?
VANDA: Jesam! Hoćeš da ga probaš?
TOMAS: Samo sam se šalio.
VANDA: Ne, hajde, isprobaj ga. Pomoći će ti.
(Ona iz svoje torbe iskopa crni kaput)
Evo, probaj da li ti odgovara.
TOMAS: Prelep je. Da li je pravi?
VANDA: Rekli su da je autentičan.
TOMAS: (Pogleda etiketu) „Zigfrid Muler, Beč, 1869.”
VANDA: To čak nisam ni primetila. Tri dolara. Nije loše, a?
(Ona mu pridržava kaput, dok ga oblači)
Vauu! Čak i izgleda kao da je krojen za tebe. Kakav je osećaj.
TOMAS: Osećaj je dobar. Savršeno mi pristaje.
VANDA: Svakako izgleda dobro na tebi. ’De si, lepoto!
TOMAS: Koliko te je koštala pseća ogrlica?
VANDA: Ovo? To mi je ostalo iz vremena kad sam bila prostitutka.
(Pauza)
Samo se šalim! Šalim se! Kako god, da pročitam prethodnu repliku. – A 
opet, osećam da u toj ljubavi prema krznu ima nečeg više od renesansne 
estetike. Možda Vas je majka povijala u samurovinu, kao bebu. Izvinite. 
Zabadam nos.
TOMAS / KUŠEMSKI: Zapravo…
VANDA: A ovo je teško za njega, jel’ da?
TOMAS: Trebalo bi da jeste.
VANDA: Pa probaj onda. – Izvinite. Zabadam nos.
TOMAS / KUŠEMSKI: Zapravo… Imao sam tetku koja je bila veoma naklo-
njena krznu…
VANDA / DUNAJEVA: Pa, eto. To sve objašnjava.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Sve nas je lako objasniti. Ali nas zato nije… lako pro-
niknuti.
VANDA / DUNAJEVA: Proniknuti…?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Šta smo to mi. Šta je svet napravio od nas. A ono 
što nas odredi traje samo jedan trenutak. „Zamah leptirovih krila”, da ci-
tiram jednog od Grka. Jedan nevin trenutak i drugačiji ste, zauvek… Kakva 
je kafa?
VANDA / DUNAJEVA: Tek što sam je okusila, ali za sada je odlična. – A to je 
simbolično, jel’ da? Mislim, kafa je on. Popila jesamo jedan gutalj, ali ju je 
on, kao, skroz zaintrigirao.
TOMAS: E, šaaaš. Potpuno si me prozrela.
VANDA / DUNAJEVA: Da li ste Vi imali „nevini trenutak”, her Kušemski?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Jesam, zapravo, jako rano. Ali to se Vas ne tiče.
VANDA / DUNAJEVA:  Ne. Začarana sam. To je poput onih engleskih priča 
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o misterijama. Očekujem tajanstvenu tetku koja je bila naklonjena krznu.
TOMAS: Stvarno bih mogao da preskočim sledeći govor.
VANDA: Ne, pročitaj ga. Želim da čujem. – Očekujem tajanstvenu tetku 
koja je bila naklonjena krznu.
TOMAS / KUŠEMSKI: Bio sam nemoguće dete. Slabašan kao novorođenče 
i razmažen od mojih roditelja. Detinjstvo sam proveo čitajući u biblioteci 
i maltretirajući poslugu – i našu mačku. Onda, kada sam imao dvanaest 
godina, jedna od mojih tetki nam je došla u posetu. Grofica je bila veličan-
stvena žena. Samozaljubljena, dominantna i zastrašujuća. Odbila je… u…
(On zastane)
VANDA: Šta?
TOMAS: Ništa. Samo… Drugačiji je osećaj, kada zapravo izgovaraš reči. Na-
glas. Nije kao kad iskucaš reči preko ekrana, u dva i dva ujutru.
VANDA: Ne, dobro ti ide, sjajno ti ide. Tvoja tetka je došla u posetu. I ona 
je… šta…?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Veličanstvena žena. Samozaljubljena, dominantna 
i zastrašujuća. Na hiljadu načina je odbila da povlađuje mojim raspolo-
ženjima, a ja sam joj zamero zbog njene uzvišene oholosti. Grubo sam 
je zadirkivao, vređao sam je, zvao sam je Mesalina. E pa, ona je dobila 
svoju osvetu. Moji roditelji su bili odsutni jednog dana, pa je moja tetka 
krupnim koracima ušetala u biblioteku. Nosila je ogroman ruski ogrtač od 
crnog, lisičijeg krzna. Na glavi, dijamantsku tijaru. A u ruci, dugačak, sveže 
otkinut, zeleni prut. Kuvarica i pralja je prate u stopu. Moja tetka zbaci 
svoje krzno i zavrne rukave, otkrivajući glatke, snažne ruke. Pokušam da 
pobegnem, ali druge dve žene me zgrabe, nadjačaju me, bace me dole, na 
krzno, i smaknu mi pantalone. Pokušavam da ih pobedim, ali me one dve 
drže za ruke i noge, dok me moja tetka napada sa batinom. Prut zviždi kroz 
vazduh, opet i opet, dok udarci poniru. Stražnja strana mojih nogu i moja 
gola zadnjica gore, udarci su poput kiseline koja izjeda bakreni tanjir, svaki 
zamah je pravo umetničko delo. Za to vreme, sluškinje je podstiču i rugaju 
mi se. Nazivaju me malom devojčicom i smeju se mojim suzama. Otimam 
se, ali nema svrhe. Moja tetka nastavlja da me šiba sve dok ne počnem da 
plačem naglas, da jecam i preklinjem je za milost. Kada završi, natera me 
da kleknem i da joj se zahvalim što me je kaznila. Primora me da poljubim 
prut kojim me je izudarala. Zatim odlazi, preteći da će se vratiti da nastavi. 
Jedini svedoci: dve sluškinje, koje se smeju – i naša mačka. Od tog časa 
nadalje, krzno više nije moglo biti samo krzno, niti je prut mogao biti beza-
zlena kazna. Vidite, u tom trenutku, u toj sobi, od te žene, ja sam stvoren.
VANDA / DUNAJEVA: A da li se ona vratila?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Moglo bi se reći da jeste. Svake noći, posle toga, 
moja grofica tetka posećivala me je u snovima, noseći crno, lisičije krzno i 
dugačak prut, da nastavi sa svojom kaznom. Svake noći me je posećivala, 
neprekidno. Nenadmašan despot.
VANDA / DUNAJEVA: Vi jadni, jadni čoveče.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Jesam li? Na neki način, ne bih mogao biti srećniji, 
znajući ono što znam, tako što sam podučen pod njenom nogom.
VANDA / DUNAJEVA: Šta ste to naučili?



20 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

TOMAS / KUŠEMSKI:  Da ništa nije toliko uzbudljivo poput bola ili toliko 
prijatno poput degradacije. Grofica je postala moj ideal, shvatate. Ideal 
žene, ideal partnera. Otelotvorenje same boginje ljubavi. Od tada tragam 
za njenom dvojnicom – i ženom njene izvanredne okrutnosti. A na dan 
kada sretnem takvu ženu, tada ću je i oženiti.
VANDA: Tomase, taj govor, briljantan je.
TOMAS: Hvala ti. Potrošio sam dovoljno vremena na njega.
VANDA: Pa, u stvari, ovaj komad je, kao, o zlostavljanju dece.
TOMAS: Šta? Ne, ovaj komad nije o zlostavljanju dece. Isuste Hriste! Taj 
idiotski poriv da se u današnje vreme sve povezuje sa nekim trivijalnim 
socijalnim problemom!
VANDA: Zlostavljanje dece nije baš trivijalni…
TOMAS: Ne, nije trivijalno, ali si ti neoriginalna. Hajde da ne budemo ne-
originalni, u redu? Ovo nije ni antropologija, ni sociologija, ovo je drama.
VANDA: Jeste, ali –
TOMAS: Nemoj da generalizuješ. Ovde se radi o mnogo čemu više od 
„problema telesnog kažnjavanja”
VANDA: Okej. Izvini.
TOMAS: Ovaj glupi, osiromašeni svet u kom živimo! Zašto smo toliko nestr-
pljivi da unizimo sebe? Zašto želimo da sebe svedemo na primere nečega? 
Kao da mi nismo ništa drugo, nego dokaz Frojdove ili bilo koje druge jeftine 
psihologije, o kojoj ove nedelje govori „Magazin Pipl”. Čime ćeš još da me 
gađaš – „rasa, klasa i pol”?
VANDA: Trebalo bi da zapišeš sve to i da pošalješ „Tajmsu”.
TOMAS: Već jesam. Nisu objavili. U svakom slučaju…
VANDA / DUNAJEVA: Pa, zasigurno ste jedinstveni, her Severin fon Kušem-
ski. Ali ja bih bila obazriva, da sam na Vašem mestu. Ako dospete do svog 
ideala, ona bi mogla biti okrutnija, nego što biste Vi to želeli.
TOMAS / KUŠEMSKI: Voljan sam da rizikujem. U svakom slučaju, takav sam 
ja. Kakav god da Vam se činim.
VANDA / DUNAJEVA:  Znam ja šta ste Vi. Vi ste supersenzualista. Hedoni-
stički asketa.
TOMAS / KUŠEMSKI:  A Vi, frau Vanda fon Dunajev, ko ili šta ste Vi?
VANDA / DUNAJEVA:  Ja sam paganka. Ja sam Grkinja. Volim antičke ljude, 
jer oni nisu poput modernih, koji žive u svom umu, i zato što su suprotno 
od hrišćana, koji žive na krstu. Ja ne živim niti u svom umu, niti na krstu. Ja 
živim na ovom divanu. U ovoj haljini. U ovim čarapama i u ovim cipelama. 
Ja želim da živim kao što su živele Jelena i Aspazija, ne kao izvitoperene 
žene današnjice, koje nikada nisu srećne i nikada ne pružaju sreću. Zašto 
bih se odrekla bilo kakvog zadovoljstva, uzdržavala se od bilo kakvog čul-
nog iskustva? Mlada sam, bogata sam i prelepa sam i iskoristiću to u pot-
punosti. Sebi neću ništa da uskratim.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Svakako poštujem što ste odani Vašim principima.
VANDA / DUNAJEVA:  Nije mi potrebno Vaše poštovanje, da izvinite. Vole-
ću onog čoveka koji me zadovoljava i zadovoljiću čoveka koji me čini sreć-
nom – ali samo dokle me čini srećnom, ni sekund više.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Za muškarca nema ništa okrutnije od neverne žene.
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VANDA / DUNAJEVA: Za ženu ima: muškarac veran na silu. – Mogu li da se 
mrdam okolo?
TOMAS: Da, kreći se.
VANDA / DUNAJEVA:  U našem društvu, žena dobija moć jedino preko 
muškarca. Njen karakter je nedostatak njenog karaktera. Ona je prazan 
papir, po kom bi trebalo da pišu stvorenja koja je u dubini duše preziru. 
Volela bih da vidim šta će žena da postane, kada bude prestala da robuje 
muškarcu. Kada bude bila muškarcu jednaka po obrazovanju i partner u 
poslu. Kada bude postala svoja. Ličnost. – Bože, stara Vanda je ozbiljno bila 
ispred svog vremena, jel’ da?
TOMAS: Leopold fon Zaher-Mazoh je bio. Vanda, kako znaš sve te replike?
VANDA: Ne’am pojma. Dosta brzo pamtim.
TOMAS: Brzo si zapamtila, dok si prelistavala tekst u vozu? Znaš ga napa-
met!
VANDA: Ali hej, rekao si da je Vanda prilično staložena, uprkos njenim ne-
prikosnovenim nešto.
TOMAS: Njenim neprikosnovenim principima.
VANDA: Jeste. Znači ti ne misliš da ona veruje u sve to?
TOMAS: Ona kaže da veruje. Ženska prava, bla, bla.
VANDA: Ali ti misliš da se ona samo pretvara ili tako nešto? Da ona, kao, 
laže? Samo se pitam zašto si rekao „neprikosnoveni principi”, a ne samo, 
znaš, principi.
TOMAS: Mora da je zbog svih prelepih slova „p”.
VANDA: Prodao si dušu za nekoliko slova „p”, a?
TOMAS: Kriv.
VANDA: Potajno, Tomase? Ti jesi zao.
TOMAS: Kriv.
VANDA / DUNAJEVA: U našem društvu, žena dobija moć jedino preko muš-
karca, bla, bla, bla. Volela bih da vidim šta će žena da postane, kada bude 
bila muškarcu jednaka po obrazovanju i partner u poslu. Kada bude posta-
la svoja. Ličnost.
 TOMAS / KUŠEMSKI: To ste rekli samo zato što ste Vi sami toliko individu-
alni.
VANDA / DUNAJEVA:  Muškarac to obično kaže ženi čiju individualnost na-
merava da potkopa.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Ako Vam ne smeta da to tako kažem, Vi niste samo 
Grkinja i paganka – i idividualni. Čini mi se da ste Vi boginja.
VANDA / DUNAJEVA: Zaista? Koja?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Venera.
VANDA: A Vanda stvarno i jeste Venera, jel’ da? Možda sam luda? Ona je, 
kao, prerušena Venera ili tako nešto, sišla je da ga sredi. Da ga, kao, muči.
TOMAS: Pa… Ne stvarno… Ili ne zapravo…
VANDA: Okej, neću pitati. Verovatno si hteo da bude, kao, kontradiktorno.
TOMAS: Dvosmisleno.
VANDA: Jeste, jeste.
TOMAS: Zapravo. Priča je ista kao kod „Bakhe”, zar ne?
VANDA: Jeste! Šta su Bakhe? Šalim se samo. To je stara drama, jel’ da?
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TOMAS: To je stara drama?
VANDA: „Građani Korinta!” Jedna od tih drama? „Pogledajte ovog čove-
ka Testikulusa, prokletog jer je uvredio bogove i totalno sjebanog za celu 
večnost!”.
TOMAS: Da, to je jedna od tih drama. Bog Dionis silazi  na zemlju i od 
tebanskog kralja Penteja napravi gomilu drhtavog, feminiziranog želea u 
haljini.
VANDA: Zvuči seksi.
TOMAS: Poludele tebanske žene – bakhe – rastrgnu Penteja na komade, a 
pobedonosni Dionis odlazi.
VANDA: Oh, da, da, mislim da sam je videla.
TOMAS: Osim što ovo nije Dionis, ovo je Afrodita.
VANDA: Tačno! Podseti me…?
TOMAS: Afrodita je grčka verzija Venere.
VANDA: Ista osoba.
TOMAS: Ista boginja.
VANDA: Zdravo, Afrodita!
TOMAS: Zdravo, Afrodita! Jesam li nepodnošljivo pedantan?
VANDA: Jesi. Ali je nekako slatko. Gde smo stali?
TOMAS / KUŠEMSKI: Čini mi se da ste Vi boginja.
VANDA / DUNAJEVA: Zaista? Koja?
TOMAS / KUŠEMSKI: Venera. Ali, da li bi Venerini paganski principi mogli 
da funkcionišu u našem civilizovanijem veku? I bez robova? Grci su živeli 
onako slobodno jedino zahvaljujući tome što su imali robove.
VANDA / DUNAJEVA: Onda, izgleda da mi je potreban jedan. Da li biste Vi 
bili moj rob, her doktore Kušemski?
TOMAS / KUŠEMSKI: Rado. Dajte mi ženu dovoljno časnu da kaže: „Ja sam 
madam Pompadur, ja sam Bordžija, ja sam gospodarica koja te vezuje” – i 
ja ću joj se pokloniti.
VANDA / DUNAJEVA: Ali gde bi Afrodita, danas, pronašla svog gospodara?
TOMAS / KUŠEMSKI: Nijedan muškarac nije vredan da dominira nad bogi-
njom. Vredan je taman toliko da joj bude pokoran.
(On klekne)
Pokorite me.
VANDA / DUNAJEVA: Šta, zar me već volite?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Beskrajno. I patim kao da Vas poznajem celog života.
VANDA / DUNAJEVA: Ustanite. Sklonite se od mene.
(On ustane i stane na stranu)
Moram da kažem da me intrigirate. Sviđa mi se poštenost i bistrina Vaših 
misli. Vaše veliko znanje, dubina Vaših osećanja. Fizički, niste neprivlačni. 
Ali kada mi se muškarac pokori, ja tu vidim trik.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Ovo nije trik. Samo me volite.
VANDA / DUNAJEVA: Vidite? Već naređujete.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Udajte se za mene.
VANDA / DUNAJEVA: Ja nemam ozbiljne namere, her Kušemski. Morali 
biste biti vrlo hrabri da me volite. Rekla sam Vam kako živim i po kojim 
principima.
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TOMAS / KUŠEMSKI: Ja samo znam da želim da mi budete žena.
VANDA / DUNAJEVA: Vi, zapravo, ne znate ništa o meni.
TOMAS / KUŠEMSKI: Dominirajte nada mnom.
VANDA / DUNAJEVA: Apsurdno je.
TOMAS / KUŠEMSKI: Vremenom bi pokušali da istrgnete moć iz mojih 
ruku, kao što svi ljubavnici čine. Zašto gubiti vreme na borbu? Unapred 
Vam predajem svu moć, sada i zauvek. Bezuslovno. Dominirajte nada 
mnom. Činite sa mnom šta Vam je volja. Tucite me, ako želite.
VANDA / DUNAJEVA: Pa, ovo je svakako neuobičajeno.
TOMAS: Stani tamo.
VANDA: Šta?
TOMAS: Stani pored divana.
VANDA: Deluje mi bolje da budem ovde.
TOMAS: Pa, ja mislim da bi trebalo da staneš tamo. Preuzimaš moć. Zauz-
mi poziciju moći.
VANDA: (Stane pored divana) Ovo je svakako neuobičajeno. – Ne, deluje 
mi skroz pogrešno.
TOMAS: Ostani tamo i probaj. – Unapred Vam predajem svu moć, sada i 
zauvek. Bezuslovno. Dominirajte nada mnom. Činite sa mnom šta Vam je 
volja. Tucite me, ako želite.
VANDA / DUNAJEVA: (Ravno) Pa, ovo je svakako neuobičajeno.
TOMAS: Ne trudiš se.
VANDA: Hteo si me ovde, stala sam ovde, izgovaram tekst. I hej. Eto ti 
audicija.
TOMAS: Audicija takođe služi da pokažeš da li umeš da slušaš reditelja. 
Sada, stani tamo.
(Ona tako i uradi)
Unapred Vam predajem svu moć, sada i zauvek. Bezuslovno. Dominirajte 
nada mnom. Činite sa mnom šta Vam je volja. Tucite me, ako želite.
VANDA / DUNAJEVA: Pa, ovo je svakako neuobičajeno. – Bože, potpuno si 
u pravu. Ovako zaista deluje bolje.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Ovo je budućnost muškaraca i žena. Neka onaj 
koji će klečati, klekne. Neka onaj koji će i onako vladati, vlada odmah.
VANDA / DUNAJEVA: Šta hoćete, u srcu srca Vašeg srca?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Da budem manje od ničega. Da nemam vlastite 
volje. Da budem Vaše vlasništvo i da nestanem u Vašoj uzvišenoj suštini. 
Da Vas oblačim i svlačim, da Vam prinosim čarape i stavljam Vam cipele na 
stopala.
VANDA / DUNAJEVA: To nazivate ljubavlju?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Najuzvišenije vrste. Ona vrsta koju ljudi ostav-
ljaju za svog boga. U ljubavi, kao i u politici, jedan od partnera mora da 
vlada. Jedan od njih mora da bude čekić, drugi nakovanj. Svojevoljno pri-
stajem da budem nakovanj. – Da prekinem?
VANDA: Ne, obožavam ovo. Obožavam. Bože, kakvo razumevanje. Poseb-
no u vezi žena. Tomase, ti zaista razumeš žene.
TOMAS: Godine izučavanja. Gde sam stao?
VANDA: Kod toga da si nakovanj.
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TOMAS / KUŠEMSKI: Da! Veliku ljubav rađaju suprotnosti. Vanda, tražim 
bol i Vaše zadovoljstvo. A Vi koji tražite zadovoljstvo ne bi nikada smeli da 
popustite pred nečijim osećanjima. Morate da uživate bez sažaljenja, da 
surovo sebi udovoljavate. Morate da iskoristite ljubavnika, kao što bi on 
Vas. Morate njime da vladate, morate potpuno da ga iscedite.
VANDA / DUNAJEVA: Fantastični ste.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ako me ne želite za muža, uzmite me za roba. Opho-
dite se prema meni sa božanskom okrutnošću. Kaznite me jednostavno 
zbog toga ko sam i zato što, kao boginja, na to imate pravo.
VANDA / DUNAJEVA: Zašto bih ikad zlostavljala čoveka koji me voli?
TOMAS / KUŠEMSKI: Jer će me to naterati da Vas još više obožavam.
VANDA / DUNAJEVA: Ne želim da budem obožavana.
TOMAS / KUŠEMSKI: To je prva laž koja je prešla preko Vaših usana. Svaka 
žena želi da je obožavaju, baš kao što naš Tvorac to želi. Zato me stvorite. 
Uništite me! Zbrišite me!
(Zazvoni mobilni telefon)
Izvini me.
(U telefon:) Ćao. Ne, još sam ovde. Ne, sve je u redu, sve je u redu. Ne 
znam, možda za par minuta. Zvaću te, kad pođem. Sjajno. Čao, luče.
(Prekine vezu)
Pa –
VANDA: Izvini me.
(Izvadila je mobilni telefon iz tašne. U telefon:)
 Ćao. Ne, sve je kul. Audicija je prošla okej. Videćemo. Kako god, u agen-
ciji sam za privremeno zapošljavanje, misle da bi mogli da imaju nešto 
za mene. Jeste, kucanje transkripta. Noćni posao, kuca se do jutra. Neka 
pravna firma, moraju da imaju ugovore do jutra, bla, bla, bla, bla. Ne’am 
pojma. E pa, to je baš šteta, jel’ da? Kažem baš šteta. Ćao.
(Prekine)
Isuse…
TOMAS: Tvoja bolja polovina.
VANDA: Da li ljudi još uvek to govore.
TOMAS: Izvini. Kako se, ovih dana, na engleskom kaže „bolja polovina”?
VANDA: „Seronja”.
TOMAS: Nije bitno.
VANDA: Pitaš se zašto sam lagala, jel’ da?
TOMAS: Nije moja stvar.
VANDA: Kako kaže Vanda? „Zašto bih se odrekla bilo čega?”. Imam drugu 
ribu da pojebem, da se tako izrazim.
TOMAS: Dakle, ti si čekić, a on nakovanj.
VANDA: Šta bi trebalo da radim, da kažem, jeste, dušo, kako ti kažeš? Da 
me vuče okolo za nos? Ovde se ne radi o ljubavi. Radi se o jednom komadu 
mene. Ako hoćeš taj komad, moraš da se nosiš i sa ostatkom mene. Zar to 
nije poenta i ove drame?
TOMAS: Da li je?
VANDA: Šališ se?
TOMAS: Ne znam. Da li se šalim?
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VANDA: Ma daj. Kušemski to voli, da ga vucaraju okolo.
TOMAS: Da li voli, zaista?
VANDA: Hoćeš li da prekineš? Tako si, prokleto, izveštačen. Kao da sam na 
jebenom plesnom podijumu s tobom.
TOMAS: Hoćeš li malo kafe? Još ima malo spremljene, ali je, do sada, ve-
ovatno već kao katran. Mogu da ti sipam malo. Da li bi htela malo? Šta?
VANDA: Da se ti to meni ne nabacuješ, je li Tome?
TOMAS: Ne, samo sam hteo da znam da li bi volela malo kafe.
VANDA: Je li to „simbolična kafa”?
TOMAS: Ne, to je prava kafa, živa kafa.
VANDA: Da li misliš da bi tvoja žena volela da mi nudiš malo prave, žive 
kafe?
TOMAS: (Puni kafom dve šoljice) Nisam oženjen.
VANDA: Mislila sam da je na telefonu…
TOMAS: To mi je verenica.
VANDA: Ista stvar. Šta bi verenica mislila? Zar nisi ti tip koji je u jednom 
intervjuu rekao: „Raditi u pozorištu je najbolji način na svetu da se nešto 
povali”?
TOMAS: Bio sam klinac. Bio mi je to prvi intervu.
VANDA: Nikad nisi bio oženjen?
TOMAS: Jok.
VANDA: Živiš sa mamom svih ovih godina? 
TOMAS: Ne, samo imam jedan veoma staromodan fetiš.
VANDA: Lisičije krzno?
TOMAS: Moram da se zaljubim.
VANDA: To je prilično ozbiljan fetiš.
TOMAS: Stvar je u tome, kada se…
VANDA: To je onda skroz na skroz, a?
TOMAS: Istog trenutka. Sve sa zvoncima i pištaljkama. Sa tufnama pred 
očima. Haos. Munje…
(Sevanje munje)
Mi o vuku.
(Pruži joj šolju kafe)
Pa – kafenisati ili ne kafenisati?
VANDA / DUNAJEVA: Mogla bih da zamislim da se dam jednom muškar-
cu za ceo život, ali samo ako bi mi on zahtevao moje poštovanje, ako bi 
me nadjačao svojom snagom, ako bi me porobio. Klekla bih pred tim čo-
vekom, i povila bih glavu pred njim, i bila bih mu robinja… Dakle, čini se da 
nismo baš dobar par, zar ne? Poništavamo jedno drugo.
TOMAS / KUŠEMSKI: A ja kažem da smo stvoreni jedno za drugo. Zar to ne 
osećate, Vanda? Zar i Vi to ne osećate?
VANDA / DUNAJEVA: Dozvolite mi da predložim test. Poslovnu nagodbu, 
ako dozvolite. Daću Vam jednu godinu da dokažete da ste čovek za mene.
TOMAS / KUŠEMSKI: Godina je dugo vremena.
VANDA / DUNAJEVA: Ah. Znači sada diktirate uslove?
TOMAS / KUŠEMSKI: Oprostite mi.
VANDA / DUNAJEVA: Tokom te godine, pošto ste mi nesmotreno dali da 
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biram između muža i roba, bićete moj rob. Pošto je čovek to što jeste, 
sačiniću ugovor u kom će uslovi biti definisani. – Znači, vau, ona je, kao, 
spremna, a? Pretpostavljam da je oduvek bila spremna, pre nego što je i 
stigla tamo.

TOMAS: Da li je?
VANDA: Hoćeš li da prekineš s tim? Ti si ovo napisao, ti reci meni.
TOMAS: Ne znam da li je bila „spremna”, kako ti to kažeš. I sad nisam 
izveštačen.
VANDA: Pretpostavljam da si hteo da bude kontradiktorno.
TOMAS: Dvosmisleno.
VANDA: Dvosmisleno. Ili je ona toliko napaljena da je nije briga kako će 
da svrši.
TOMAS: „Napaljena”. Nisam o tome razmišljao na taj način.
VANDA: Ili, da li ona pravi dil koji je gori po njega – budi mi robić na godinu 
dana, pa onda možeš da me jebeš? Hteo si da bude kontradiktorno.
TOMAS: Dvosmisleno.
VANDA: Dvosmisleno.
TOMAS: Iz moje perspektive – iz perspektive Kušemskog – možda si mi ti 
poslednja prilika. Možda moja jedina prilika.
VANDA: Jesam? Za šta?
TOMAS: Za život. Život koji je normalan za nekog kao što je Kušemski.
VANDA: Jeste. U principu, on ima svoj udri-me-bičuj-me fetiš i on hoće da 
vidi da li je ona spoobna za to. On joj drži audiciju.
TOMAS: On je na njenoj audiciji, takođe.
VANDA: On je nastran, a ona je roba. Kao sve žene hiljadu sedamsto – šta 
god. Šta?
TOMAS: Ko si ti, frau Vanda Džordan?
VANDA: Ja sam paganka. Ja sam Grkinja.
TOMAS: Ne, zaista.
VANDA: Opet mi se nabacuješ.
TOMAS: Sa koje strane sveta si došla? Šta piše u tvojoj kratkoj biografiji?
VANDA: Ja sam vojno derište. Ja sam niotkuda.
TOMAS: Odakle, iz kog grada, koje države?
VANDA / DUNAJEVA: Tokom te godine, pošto ste mi nesmotreno dali da 
biram između muža i roba, bićete moj rob. Pošto je čovek to što jeste, 
sačiniću ugovor u kom će uslovi biti definisani. Da li ste saglasni?
TOMAS / KUŠEMSKI: Sa svim što zahtevate.
VANDA / DUNAJEVA: Evo moje ruke. –  Rukuju se.
(Oponašaju rukovanje na daljinu)
U grad je stigao jedan Grk.
TOMAS / KUŠEMSKI: Grk…?
VANDA / DUNAJEVA: Pravi Grk. On jaše na snežno belom pastuvu, nosi 
duboke čizme od crne kože i obično ima par crnih slugu sa sobom. Hoću 
da saznaš odakle je došao, sve o njemu. Dozvoliću toj zgodnoj životinji da 
mi se udvara.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ali Vanda –
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VANDA / DUNAJEVA: Šta je to? Već pobuna?
TOMAS / KUŠEMSKI: Oprosti mi.
VANDA / DUNAJEVA: Čekaj me sutra u šumarku, pored statue Afrodite.
TOMAS / KUŠEMSKI: U koje vreme?
VANDA / DUNAJEVA: Možeš da me čekaš sve dok ne odlučim da dođem. I 
ne pojavljuj se, ako nisi saznao sve o onom Grku. Poljubi mi stopalo.
TOMAS: (Nagne glavu, imitirajući da joj ljubi stopalo) On klekne i poljubi 
joj stopalo.
VANDA: Obožavam ovaj trenutak. Samo, bam, „Poljubi mi stoplao”. – 
Sada možeš da me ogrneš krznom.
(Ogrne je šalom, ali oteže, stežući joj rame, od pozadi)
Severine, kako će se sve ovo završiti?
TOMAS / KUŠEMSKI: To je u Vašoj moći, frau Vanda fon Dunajev, ne u 
mojoj. Kada te budem sledeći put video, hoćeš li…?
VANDA / DUNAJEVA: Hoću li šta?
TOMAS / KUŠEMSKI: Hoćeš li nositi krzno?
(Grmljavina)
VANDA / DUNAJEVA: Hvala ti za kafu. Robe.
(Pauza)
Sada bih stvarno htela malko. Kafe, mislim.
(Ona ponovo uključi fluorescentno svetlo i nalije sebi kafu, na postolju)
Vau. Stari Leo je bio baš žestok. Samo je trebalo da se rukuju i sve je, kao, 
vrelo.
TOMAS: Prednosti represivnijeg doba. Kada je sam razgovor bio erotičan.
VANDA: Kada je razgovor bio sve što su imali. Ali nije se tako desilo u 
knjizi. Mislim…
TOMAS: Dakle poznaješ knjigu. Čitala si „Veneru u krznu”?
VANDA: Okej, pronašla sam primerak knjige i malko sam gvirnula u nju.
TOMAS: A malopre si lagala. „Ovo je, kao, zasnovano na nečemu ili na 
nečemu?”
VANDA: Okej, htela sam nekoliko poena za trud. A ti kažeš da nije es-en-
em, ček’ da ti pokažem moj primerak.
(Iščešrka knjigu iz svoje velike torbe)
Čizme od lakovane kože, sa visokim štiklama, korbač i gologuza riba. To 
baš i nije Ticijan. To je es-en-em, dušice. To je pornić. Stavi to na plakat, 
rasprodaće sve.
TOMAS: Dobro si upoznala svoju „Veneru”, kao i scenario. Nisi tek slučaj-
no nabasala na knjigu i virnula u nju, zar ne? To je, takođe, bila laž.
VANDA: Okej, malo sam, kao, znala knjigu. Kako to da nisi ubacio onu sce-
nu sa Venerom? Kada mu se javi na početku? Gola, pod krznom, ispred 
kamina?
TOMAS: Nisam znao kako da je uklopim.
VANDA: Samo je uglavi na početak – da tako kažem – pre nego što upozna 
Vandu. Ne možeš da radiš „Veneru u krznu” bez Venere. Ista glumica bi 
mogla obe da ih glumi. Ja bih. Gola na sceni? Jebiga. Besplatno.
TOMAS: Razmisliću o tome.
VANDA: Zašto? Možemo da iprovizujemo. Možda dobiješ neku ideju. Okej, 
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ja sam sad Venera.
(Ona rašnira haljinu i izađe iz nje, tako da je ponovo u brusu i gaćicama)
Zamisli da sam potpuno gola.
TOMAS: Da mi se ti to ne nabacuješ, je li, Vanda?
VANDA: Ma ‘ajde, ti si veliki dečko. Samo zamisli da sam verenica i impro-
vizuj.
TOMAS: Nikada ranije nisam ovo radio.
VANDA: To sve devojke kažu.
(Grmljavina)
Samo kenjanje, u liku. Okej, postavi scenu. Gde smo? Početak predstave.
TOMAS: Pa. Soba Kušemskog. Pola noći…
VANDA: Okej. Pola noći. Dva i dva, ujutru…
(Ona ponovo isključi fluorescentno svetlo, odlazi do razvodne kutije i po-
desi noćno svetlo)
Možda gori jedna sveća.
(Uključi lampu sa štipaljkom)
I vatra gori u kaminu, levo od sredine scene.
TOMAS: Desno od sredine scene.
VANDA: Desno od sredine scene. Dobro. A Kušemski radi šta?
TOMAS: Ne znam. Čita.
VANDA: Naravno.
TOMAS: Suviše otrcano?
VANDA: Ako će da čita kada bude upoznao Vandu, ne može da čita i sada. 
Što ne počeneš da izdaješ članske karte za biblioteku.
TOMAS: Beleži u svoj dnevnik.
VANDA: Sviđa mi se. Sedi za stolom, okrenutih leđa. Možda da vatra u ka-
minu zatreperi i vidimo Veneru, neskrivenu, sklupčanu kao mačku, oskud-
no pokrivenu krznom.
(Ona legne na divan)
Pa pokrij me. Ti si reditelj.
(On prilazi i pokrije je „krznom”, a onda počne da se udaljava)
Oskudno.
(On se vraća i pokriva je drugačije, sada mnogo sporije, namerno produ-
žavajući trenutak)
Sada idi za svoj sto. Hajde. Uđi u lik.
(Tomas „ulazi u lik” i odlazi do stola)
Piši u svoj dnevnik. Piši nešto.
TOMAS: Pišem.
VANDA: Na glas. Ovo je pozorište. Kako ćemo drugačije da znamo šta si ti? 
To je početak predstave, svetla samo što su se upalila. Sve što čujemo je 
zvuk starog sata. Tik. Tak. Tik. TAK…
TOMAS / KUŠEMSKI: „Dvadeset drugi, oktobar, hiljadu osamsto sedam-
desete, dva i dva, posle ponoći. Odseo sam u banji okruženoj šumama i 
divljinom. Večeras nema meseca, nema ničeg osim tame i tišine…”
(Vanda oponaša cvrkut ptice)
„Ne, čekaj. Čujem…”
(Ona ponovo cvrkuće)
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„…vrapca.”
VANDA: Slavuja.
TOMAS / KUŠEMSKI: „Slavuja.”
(Vanda vrisne)
„… i zov ljubomorne mačke. Ne znam zašto, osećam se užasno sam i usa-
mljen. Tako teškog srca, tako neispunjeno. Zar me niko neće izvaditi iz 
ovog ponora, koji nosi moje ime? Severin fon Kušemski.”
VANDA / VENERA: Guten abend, majn her.
TOMAS / KUŠEMSKI:  Gle, gle. Zar su nas Germani ponovo napali?
VANDA / VENERA: Nadam se da ne uznemiravam…
TOMAS / KUŠEMSKI: Ni najmanje. Zdravo, Afrodita!
VANDA / VENERA: Znači, nisi me zaborafio?
TOMAS / KUŠEMSKI: Da zaboravim tebe? Mog najstarijeg i najdražeg ne-
prijatelja?
VANDA / VENERA: Kako si samo zladak. Ne šeliš da mi pholjubiš rukhu?
(On to uradi)
Lepfo. Ja, ali Tomase… – Da li sam rekla Tomas? Uuuups! – Ja, ali Seferin. 
Ovte je tako hlatno. Sfaki put kat te posetim uhfati me prehlata.
(Kine)
Fidiš? Već imam slusi u krlu.
TOMAS / KUŠEMSKI: Možda kad ne bi stalno letela okolo gola.
VANDA / VENERA: Ja, ali ja sam Fenera. Ja moram stalno biti ghola ili ko bi 
me preposnao? Ne šeliš da skineš to, to bochkavo odelo i dođeš ofamo da 
se masiš? Ima mesta ofde – pot mojim krsnom.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ne, hvala.
VANDA / VENERA: Ali donela sam ofo krsno posepno sbog tepe, sa Olim-
pa. Bošanstfeno je. Fidiš etiketu? „Naprafljeno na Nebu”.  
TOMAS / KUŠEMSKI:Zašto bi me toliko zanimalo tvoje krzno?
VANDA / VENERA:  Oh, Seferine, ja snam tfoj mali hobi. Tfoju sklo-
nost prema finim krsnima. Otfratno je. Ti ne šeliš šenu, ti šeliš njen kaput. 
Bolje da ošeniš rakuna.
TOMAS / KUŠEMSKI: Bolje i rakun, nego bilo koja žena koju sam do sad 
sreo.
VANDA / VENERA: Ja, ali ofo krsno i ja, mi činimo safršenu šenu za tebe.
TOMAS / KUŠEMSKI: Da. A onda me ti i tvoje krzno ostavite da bi se mazili 
sa nekim drugim muškarcem. Kao što bi i svaka smrtnica uradila.
VANDA / VENERA: Ja, ali ako – pot mojim krsnom – ja raširim moje buti-
ne… ne bi me useo?
TOMAS / KUŠEMSKI: Ovo nije Pompeja, znaš. Ovo je civilizacija.
VANDA / VENERA: A šta je to, sifilisacija?
TOMAS / KUŠEMSKI: Civilizacija znači da se butine ne šire za svakoga. Ima-
mo principe.
VANDA / VENERA: Ja, ja, fi moderni muškharci, vi hoćete sfoje prinsipe 
danju, ali noću hoćete da igrate goli oko fatre. Und mene da pretforite u 
demona, toliko se plašite ljubafi.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ljubav. Je li to ono što nudiš?
VANDA / VENERA: Ahaaaa.
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TOMAS / KUŠEMSKI: Moć, to je ono što ti hoćeš. Hoćeš me za sebe, a onda 
da mi staneš nogom na vrat, kao bilo koji bedni tiranin u Pompeji. E pa, ja 
imam civilizacijsku dužnost da ti se oduprem! 
VANDA / VENERA: A još misliš da mošeš? Misliš da mi se nećeš pofinovati?
TOMAS / KUŠEMSKI: Nikada.
VANDA / VENERA: Usuđuješ se da mi se opireš?
TOMAS / KUŠEMSKI: Da, usuđujem se.
VANDA / VENERA: Ti mali komadu ništavila! Ti prašino! Usuđuješ se da se 
opireš boginji?
TOMAS / KUŠEMSKI: Isto kao što sam ti odolevao godinama. Još od onda 
kada me je jedna pripadnica vašeg pola podučila o ženskoj surovosti.
VANDA / VENERA: Severine, puzaćeš na kolenima preda mnom. Preklinja-
ćeš me.
TOMAS / KUŠEMSKI: Nikada.
VANDA / VENERA: Ti si već moj i bićeš moj za sva vremena.
TOMAS / KUŠEMSKI:Nikada!
VANDA / VENERA:  Dokas je, kako kašu, u pudingu. Auf fidersen, 
majn frojnd. Ja ću se fratiti. – I onda, puf, ona isčezne!
TOMAS: Vao
VANDA: Nije loše, a?
(Vanda opet vrati svetlo kao malo pre)
TOMAS: Vao.
VANDA: Mogao bi baš ovako to da zapišeš i da ga uguraš tako kako je.
TOMAS: Takoreći.
VANDA: Mislila sam da dodam malo Marlene Ditrih…
TOMAS:  Ne, bilo je odlično. Bilo je briljantno. Ovo je skroz drugačija stra-
na Kušemskog.
VANDA: Jeste, ovde je on u sred noći sa Venerom i sve je kao, Ne, ne, kuč-
ko. Sutra ujutru je sa Vandom kao, uzmi me, moooolim teeeee.
TOMAS: Tu bi svetlo moglo da se priguši, pa da se pojača za jutro, kuc-kuc-
kuc i eto je Vanda. Kao prerušena Venera.
VANDA: Došla po svoju osvetu.
TOMAS: Odlično je.
VANDA: Pa, jesi li to ti?
TOMAS: Šta…?
VANDA: Ovo. Jesi li ti? Kušemski – Novaček. Novaček – Kušemski.
TOMAS: Ne, ovo nisam ja.
VANDA: Ili si ti možda Vanda.
TOMAS: Ovaj komad nema nikakve veze sa mnom.
VANDA: A-ha. Ti samo gviriš preko ograde. Ti si je samo napisao. Izvini. 
„Adaptirao”.
TOMAS: Zašto ljudi uvek misle da pisci uvek pišu o sebi?
VANDA: Zato što pisci stalno rade ta sranja.Ako me staviš u dramu, jebeno 
ću te ubiti.
TOMAS: Zar ne mogu jednostavno da izmislim likove?
VANDA: Sigurno. A tebi se slučajno desilo da nabasaš na ove likove u ovom 
prastarom nemčkom es-en-em romanu, her doktore Novaček.
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TOMAS: To je čuvena knjiga.
VANDA: Dakle, ti nisi doživeo „nevini trenutak” kada si imao dvanaest go-
dina?
TOMAS: Ne.
VANDA: U biblioteci?
TOMAS: Ne.
VANDA: Sa mačkom?
TOMAS: Ne.
VANDA: Možda još uvek čekaš svoj veliki trenutak.
TOMAS:  Vidi. Mislio sam da je ovaj odnos fascinantan. Veoma bogat, veo-
ma kompleksan.
VANDA: Okej.
TOMAS: Mislio sam da je priča dramatična. Pozorišna po prirodi.
VANDA: „Rekla bih da gospina zakletva odveć obećava”6. Ne, okej, nastavi.
TOMAS: Uglavnom, svidela mi se veličina emocija ovih ljudi. Niko više 
nema tolike emocije. Prerasle emocije. Operske emocije. Kušemski i Van-
da su poput Tristana i Izolde, oni su Paolo i Frančeska. Niko više nije u ta-
kvom ropstvu. Nikoga tako ne preplavljuju strasti ili da prolazi kroz takvu 
vrstu besa.
VANDA: Upoznaj nekoliko mojih prijatelja.
TOMAS: U redu, dobro. Možda sam ja. Ali ima i drugih koji ne poznaje 
ljude s takvom vrstom emocija. Zar ne idemo u pozorište zbog strasti koje 
ne nalazimo u životu?
VANDA: Mislila sam da bi trebalo da u životu  tražimo strasti na koje ne 
nailazimo u životu.
TOMAS: U redu. Dobro. Ja ništa ne znam.
(Baci se na divan)
VANDA: Znači kad odeš kući, verenica te ne veže za krevet, pa izvuče bič?
TOMAS: Ne.
VANDA: Trebalo bi da je pitaš, da vidiš da li je verenica tome sklona.
TOMAS: Da li bi mogla da prestaneš da je zoveš „verenica”?
VANDA: Izvini. Šta tvoja bolja polovina misli o ovoj predstavi?
TOMAS: Nije luda za njom.
VANDA: Verovatno se brine da si pomalo nastran i ne želi da izbaciš ovu 
predstavu da ljudi ne bi pomislili da bi to mogao biti ti. Ili ona.
TOMAS: Nismo. Ni ona ni ja.
(Vanda privuče stolicu do divana, kao psihoanalitičar)
VANDA: Ali pusti me da pretpostavim o…
TOMAS: Stejsi.
VANDA: Stejsi. Ona je malo mlađa od tebe. Iz dobre porodice. Odrasla u 
jednoj od onih lepih, kamenih kuća. Možda Konektikat.
TOMAS: Masačusets, zapravo.
VANDA: Jugoistočni Masačusets, blizu granice sa Konektikatom. Dvadeset 
minuta od Ličfilda. Jesam li blizu?
TOMAS: Moram da priznam.
VANDA: Visoka je. Možda voli malo da naređuje, na lep način. Puno kose, 

6  Šekspirov Hamlet, čin III, prizor II (prevod sa engleskog: Milan Bogdanović )
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duge noge, dosta mozga. Verovatno je išla na Stenford. Jesam li blizu?
TOMAS: JU-SI-EL-EJ.7

VANDA: Možda je čak i doktorirala. Pa?
TOMAS: Završava doktorat.
VANDA: Ima psa. Da vidimo. Možda vajmarski ptičar. Ne smeta ti, ali bi 
mogao da živiš bez njega, po imenu, nešto kao… nešto tradicionalno, ne-
što starozavetno, muževno. Kao… Set. Ezra.
TOMAS: Noa8. Mislio sam da ne znaš ništa o Bibliji.
VANDA: Kladim se da je ona ta koja zarađuje. Mislim, prostorija kroz koju 
prolazi cevka? Nije kao da si zaradio veliku kintu na Brodveju. Verovatno 
je došla u kompletu s novcem, ali dok završava svoju tezu. Verovatno se 
bavi nekim finim poslom sa investicijama. Ili zgrće bogatstvo na deonica-
ma. Jesam li u pravu? U pravu sam. Ali ‘ej, ti si umetnik. Ona voli to kod 
tebe. I ona jednostavno zna da ćeš jednog dana doživeti veliki uspeh. Plus, 
ceni te zbog tvoje osetljivosti. Možda si prvi tip kog je upoznala da mu 
je dala. Puno čita. Iste knjige kao ti. Voli operu, i balet, i ta sranja. Kao ti. 
Noću razgovarate o tome šta se dešava u francuskoj filozofiji i šta je novo 
u njujorškoj književnoj kritici, zatim imate malo finog, tihog seksa. A fin, 
tihi seks je dobar. Ipak, tu je to brujanje iz tvog potiljka. Taj glas koji traži 
nešto drugo. Ne znam šta to, ali… Bru, bru, bru. Kako god, ‘ej, ti si srećan. 
Sviđa ti se. Stvarno, stvarno ti se sviša i vas dvoje ćete imati lep život, raz-
govarajući o francuskoj filozofiji, i šta ima u njujorkškoj književnoj kritici, 
i možda ćete imati par klinaca, koji će moći to isto da rade kad odrastu. A 
onda ćeš umreti.
TOMAS: Zar smo toliko providni? Ne mislim na Stejsi i mene.
VANDA: Kako kaže u drami? „Lako nas je objasniti. Ali nas nije lako proni-
knuti”. Ili ni sam nisi verovao u to kad si napisao? Ta rečenica ne postoji u 
knjizi. Proverila sam. A ti nisi Kušemski.
TOMAS: Ne.
VANDA: Da nastavimo sa čitanjem?
TOMAS: Da, hajde da nastavimo.
VANDA: Kada se nađu, sledećeg dana? U šumarku?
TOMAS: Svakako.
(Zvuk grmljavine. Ona oblači haljinu, dok on izpremešta stolice)
Ovo je fontana, a zamislićemo da je cev statua Venere.
VANDA: Zdravo, Afrodita!
TOMAS: Zdravo, Afrodita!
(Ona mu okrene leđa, kako bi joj zašnirao haljinu. On to i uradi. Pauza)
Želiš li da pročitaš scenu?

VANDA / DUNAJEVA:Ne, Severine. Ne. Ne. To nije ispravno. Sva ta priča o 
poniznosti i ropstvu. Pokvario si me tim svojim pričama.
TOMAS / KUŠEMSKI:Verujem da bi, u srcu svog srca, uživala da kontrolišeš 
muškarca.

7  JU-SI-EL-EJ (eng. UCLA – University of California, Los Angeles) – Univerzitet 
Kalifornije u Los Aneđelosu.
8  Noje (eng. Noah).
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VANDA / DUNAJEVA:  Ne.
TOMAS / KUŠEMSKI: Možda bi čak uživala da ga mučiš.
VANDA / DUNAJEVA: Ne.
TOMAS / KUŠEMSKI:Priznaj svoju prirodu.
VANDA / DUNAJEVA: To nije moja priroda.
TOMAS / KUŠEMSKI: Pogledaj u svoju prirodu. Ili promeni svoju prirodu.
VANDA / DUNAJEVA: Zar ne mogu da te nateram da budeš razuman?
TOMAS / KUŠEMSKI: Nije razum ono što ja tražim. Rekla si da ne se ne bi 
odrekla iskustva koje ti se pruža.
VANDA / DUNAJEVA: A ti bi hteo da progutam to što sam rekla.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ja bih da dokažeš da si to ozbiljno mislila.
VANDA / DUNAJEVA: Severine, zar ne vidiš? Zar ne razumeš da nikada ne 
bi bio bezbedan u rukama jedne žene? Bilo koje žene? – E sad, ovaj deo je 
toliko seksistički da mi dođe, kao, da vrištim.
TOMAS: Nije seksistički. Šta je seksističko u vezi sa njim?
VANDA: „Nikada ne bi bio bezbedan u rukama jedne žene”?
TOMAS: To je iz knjige.
VANDA: Baš me briga odakle je. Seksistički je. Cela stvar je baš pomalo 
otrcana, ako malo bolje razmisliš.
TOMAS: Šta je otrcano?
VANDA: Jednog dana ga izlupaju po zadnjici i bingo, odmah se primi na 
bičeve i lance?
TOMAS: Izgleda da se tako desilo Zaher-Mazohu.
VANDA: Da li se tebi to desilo?
TOMAS: Ne.
VANDA: Pa kako onda znaš?
TOMAS: Za mene, ovo je komad o dvoje ljudi koji su nepovratno sjedinje-
ni. Oni su lisicama vezani u srcu.
VANDA: Jeste, spojila ih je njegova nastranost.
TOMAS: Ne. Njihova strast.
VANDA: Njegova strast.
TOMAS: Poričeš njenu strast. To je, takođe, seksistički. Ona je strastvena 
koliko i on, a ova drama je o tome kako su se te dve strasti sudarile.
VANDA: U kom veku ti živiš? On je nju uvukao u ovo, a ona je ta koja mora 
da izgleda loše, ona je negativac.
TOMAS: U ovom komadu nema negativaca. To je poziv za ljude da razu-
meju. Ovo je hemijska reakcija. Dvoje ljudi se sretnu i zapale jedno drugo. 
Ovo nije izražavanje nekakvog opšteg stava o muškarcima ili ženama.
VANDA: Pol, klasa, rod, ortak.
TOMAS: Ovo je o ženi koja je prepoznala nešto u sebi – verovatno – i o 
muškarcu koji je prisiljen da krije pravog sebe, dok ne sretne nju.
VANDA: Jeste. Ovaj licemer.
TOMAS: Zašto ga tako srozavaš?
VANDA: Ona je jedna vrlo fina, jedna nevina osoba, koja je slučajno dolu-
tala.
TOMAS: Ti ne razumeš, ti ne razumeš.
VANDA: Ona mu kaže: „Ti si me pokvario”.
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TOMAS: Da li je ona nevina? Ili je ta želja da dominira bila oduvek prisut-
na? Možda zbog Kušemskog to samo izbija na površinu.
VANDA: Jeste, možda je ona samo žena. Ovo je poput nekakvog starog, 
viktorijanskog, tevtonskog pamfleta protiv Das Žena.On joj je na silu na-
metnuo borbu za moć, a onda je nju okrivio.
TOMAS: To uopšte nije to, to uopšte nije ono o čemu se radi u ovoj drami.
VANDA: A drama krivi nju.
TOMAS: Ne krivi je.
VANDA: Ti to ne vidiš?
TOMAS: Kako je to ona krivi?
VANDA: Krivi je na svakoj strani, u svakoj replici! Šta se dešava na kraju? 
Ona njega ponizi po poslednji put, ona se postara da ga grof-kako-se-zva-
še išamara, ona ostavlja Kušemskog tako, sa kurcem u ruci, i ona je okriv-
ljena, kao da je sve to bila njena krivica! Kao da on nije to sam hteo! Kao 
da on to nije tražio! Mislim da se stari Kušemski pali na grofa, eto šta ja 
mislim.
TOMAS: Kako možeš da budeš toliko glupa? Stvarno? Kako možeš toliko 
dobro da je glumiš, a da budeš toliko jebeno glupa u vezi nje? I u vezi sa 
svim ostalim u ovoj drami. Ti jebeni idiote. Ti jebeni idiote od žene. Da. 
Idiote od žene. Idiote od glumice.
(Pauza)
VANDA: Mislim da mi duguješ izvinjenje, dečko.
TOMAS: Žao mi je.
VANDA: Izvini?
TOMAS: Žao mi je. Malo sam se zaneo.
VANDA: Pa. Ne može da se vrati ono što je rečeno.
(Ona skida haljinu i oblači svou kožnu suknju. Pakuje stvari, spremajući se 
da ode, imajući na sebi kožnu suknju i brus)
TOMAS: Moglo bi se reći da je ova drama o tome… dobro pazi šta je to 
što želiš.
VANDA: Jer bi mogla da se pojavi na tvojim vratima. Ne zajebavaj se sa 
boginjom, eto o čemu je.
TOMAS: Ako tako želiš. Izvini. Kako se na modernom kaže: „Ako tako želiš”?
VANDA: „Kako god”.
TOMAS: Kako god.
VANDA: Dobro je da boginje ne postoje ili bi ti najebao, dečače.
TOMAS: U redu. Da. U pravu si. Prihvatam tvoja gledišta. Možemo li da 
čitamo dalje? Da li se slažeš? Vanda?
VANDA / DUNAJEVA: Zar ne razumeš da nikada ne bi bio bezbedan u ruka-
ma jedne žene? Bilo koje žene?
TOMAS / KUŠEMSKI: Ti i ja smo avanturisti, Vanda. Mi smo istraživači 
duha. Mi pomeramo granice ljudske prirode.
VANDA / DUNAJEVA: Tvoja priroda je bolestna. Grofica ju je zatrovala. Ti 
sada trpiš njeno dejstvo.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ti obožavaš to dejstvo, baš kao i ja.
VANDA / DUNAJEVA: Ne.
TOMAS / KUŠEMSKI: Voliš da me imaš u svojoj milosti.
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VANDA / DUNAJEVA: Ne.
TOMAS / KUŠEMSKI: Kaži mi bilo šta da želiš da uradim, bilo šta na svetu 
i biće izvršeno.
VANDA / DUNAJEVA: Nazvala sam te sanjarem, ali „sanjar” je isuviše sla-
bo. Ti si fanatik. Ti si ludi vizionar. Ti bi prešao svakoliki put da bi ostvario 
svoje snove.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ti jesi moji snovi.
VANDA / DUNAJEVA: Odvoji se od mene, Severine, pre nego što bude pre-
kasno.
TOMAS / KUŠEMSKI: Voliš li me?
VANDA / DUNAJEVA: Ne znam.
TOMAS / KUŠEMSKI: Saznaj. Dokaži da je tako.
VANDA / DUNAJEVA: Kako?
TOMAS / KUŠEMSKI: Tako što ćeš uraditi ono što svi ljubavnici rade. Po-
vredi me.
VANDA / DUNAJEVA: Ne. Nalazim da je to odvratno. I ja prezirem gluma-
tanje. Ja nisam tvoja grofica tetka. Ja sam ja.
TOMAS: Probaj ponovo tu repliku. Prkosi mu.
VANDA / DUNAJEVA: Ja nisam tvoja grofica tetka. Ja sam ja.
TOMAS: Opet. Sa žarom.
VANDA:  ŠTA HOĆEŠ OD MENE, TOMASE? JA NISAM TVOJA JEBENA GRO-
FICA TETKA, JA SAM JA. ŠTA HOĆEŠ?
TOMAS: Ne znam.
VANDA: Zato što ne mislim da i dalje pričamo o drami.
TOMAS: Samo bih želeo više, to je sve.
VANDA: E pa, ja nisam ona. Ja sam samo glupa kučka koja je ušetala ovde 
u potrazi za poslom. I ja nisam tvoja grofica tetka, ja sam ja. Kako je sad?
TOMAS: Dobro je. Vrlo je dobro.
VANDA: Vidi, mislim da ja ovo ne mogu. Žao mi je. Previše je.
(Počne da skuplja stvari kako bi otišla)
TOMAS: Ostani, Vanda. Ostani. Stvarno.
(Ona se zaustavi)
VANDA: Kaži: „Molim te”.
TOMAS: (Padne na kolena) Molim te.
VANDA: Ti si zao.
TOMAS / KUŠEMSKI: Zar ne razumeš? Potpuno sam u tvojim rukama.
VANDA / DUNAJEVA: Lažove. Ti nisi u mojim rukama, ja sam u tvojim. Ka-
žeš da si ti moj rob, ali si ti taj koji je nada mnom zagospodario. Podmukliji 
si od najvećih zavodnica koje su ikada živele. Ovo je poput neke zlokobne 
zavere. – To je prava istina, zar ne?
TOMAS: Šta…?
VANDA: On stalno govori kako je moć u njenim rukama. Ali on je taj koji 
ima moć, ne ona. Što se on više pokorava, stiče više kontrole nad njom. 
Uvrnuto je.
TOMAS: Komplikovano je.
VANDA / DUNAJEVA: Evo ugovora o kom smo pričali. U njemu piše da 
ćeš mi biti rovbovski poslušan i da ćeš slušati sva moja naređenja, bez 
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protivljenja. Da se u potpunosti odričeš svog identiteta. Da tvoja duša, i 
tvoja čast, i tvoje telo, kao i tvoj um, i osećanja, i duh pripadaju meni. Da 
si ti, ukratko, pokretna imovina u vlasništvu Vande fon Dunajev – zauvek. 
Potpiši pri dnu. Pa?
TOMAS / KUŠEMSKI: Mislio sam da će moja služba trajati jednu godinu.
VANDA / DUNAJEVA: Ko određuje uslove, ti ili ja?
TOMAS / KUŠEMSKI:Mogu li da pročitam ugovor?
VANDA / DUNAJEVA:  Zašto? Zar mi ne veruješ?
(On „potpiše”)
Dobro. Od ovog trenutka nadalje, obraćaćeš mi se sa „madam” i govorićeš 
samo kada ti se obraatim. Donosićeš mi sve moje obroke i čekaćeš u hod-
niku na moja naređenja. Ujutru ćeš me oblačiti, a uveče ćeš me svlačiti. 
Prinosićeš mi čarape i obuvaćeš mi cipele. I od sad ću te zvati „Tomas”.
TOMAS: U tekstu je Gregor…
VANDA: Promenila sam to. – Od sad ću te zvati „Tomas”. Želim da nosiš 
livreju9, koje nose moje sluge, sa mojim grbom na njoj.
TOMAS / KUŠEMSKI: Kao džentlmen –
VANDA / DUNAJEVA: Kao džentlmen, obavezan si da držiš svoju reč. Nisi li 
upravo potpisao dokument, zaklinjući se da si moj rob?
TOMAS / KUŠEMSKI: Tvoj rob, ne tvoj batler.
VANDA / DUNAJEVA: Ne uspeva mi da uvidim razliku.
TOMAS / KUŠEMSKI: Je li ovo igra?
VANDA / DUNAJEVA: Ovo je ono što sam ja. Ja sam tvrdoglava, i ja sam 
samovoljna, i ja sam pohlepna, i kad počnem nešto, ja to i završim. Na što 
više otpora nailazim, to sve odlučnija postajem. 
TOMAS / KUŠEMSKI: Ali u srcu si po prirodi plemenita –
VANDA / DUNAJEVA: Šta ti znaš o mojoj prirodi, osim onog što si sam o 
njoj odlučio?
TOMAS / KUŠEMSKI: Oprosti mi. Dostojan sam tvog prezira.
VANDA / DUNAJEVA: Predaj mi tvoj pasoš i novac. Predaj ih.
(On joj daje svoj novčanik, a ona ga ubaci u svoju veliku torbu)
Sutra polazimo za Firencu. Ja ću putovati prvom klasom, ti ćeš trećom, 
kao moj sluga.
TOMAS / KUŠEMSKI: Trećom klasom…?
VANDA / DUNAJEVA: Kada stignemo, spavaćeš i ješćeš u odajama za po-
slugu. Verujem da će ti ovo biti neophodno.
(Ona izvuče služavski žaket iz torbe i pruži mu ga)
Pa, Tomase? Šta je bilo?
TOMAS / KUŠEMSKI: Gde će svemu ovome biti kraj?
VANDA / DUNAJEVA: Kraj? Još nije ni počelo.
TOMAS / KUŠEMSKI: Ali Vanda…
(Ona glumi da mu udara šamar)
VANDA: Ona mu udara šamar. – Ko ti je dozvolio da me tako zoveš?
TOMAS / KUŠEMSKI:  Da, madam. Hvala Vam, madam.
VANDA: Ona ga poljubi.

9  Livreja – odeća slična uniformi. Nekada su je nosile sluge na dvorovima. Danas 
se može videti na osoblju u nekim luksuznim hotelima.
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(Ona odglumi da ga je poljubila, približivši mu se, ali bez dodira)
Ona ga pomiluje po obrazu
(Ona odglumi da mu je pomilovala obraz)
Da li je to puno bolelo, dušo?
TOMAS / KUŠEMSKI: Izvrsno.
VANDA / DUNAJEVA: Pa. Jesi li se raspitao o onom zgodnom Grku?
TOMAS / KUŠEMSKI: Taj čovek se zove Aleksis. U Atini, on je grof.
VANDA / DUNAJEVA: Prelep je, zar ne?
TOMAS / KUŠEMSKI: Vrlo je privlačan.
VANDA: Rekla sam ti da se Kušemski pali na grofa. Naložio se na grofa. 
– Obezbedi mi ložu blizu njegove, za večerašnji koncert. Dozvoliću grofu 
Aleksisu da me upozna. Zapravo, dozvoliću mu da čini sa mnom šta god 
da mu je volja. Šta je bilo? Slobodna sam da činim kako mi se hoće, nisam 
li? Pa, robe?
TOMAS / KUŠEMSKI: Uzbuđuješ me.
VANDA / DUNAJEVA:Tišina, ti psu! Donesi mi prut.
TOMAS: On joj donese prut i ona njime zamahne kroz vazduh.
(On odglumi da je doneo i dao joj „prut”. Ona „zamahne” njim kroz vazduh)
VANDA / DUNAJEVA: Čuješ li taj zvižduk? Od tog zvuka moji nervi zadrhte 
poput zvučne viljuške. Sve u meni poželi da te vidi kako se povijaš pod 
udarcima. Da te čuje kako moliš za milost. Da vidi takozvanog muškarca 
kako se srozava do ženskih suza. Srce mi je u grlu. Vazduh je crven. Šta si 
mi to uradio, robe? Pa? Šta si mi to uradio?
(Glumi da ga „udara” prutom)
Šta si to uradio? Šta si to uradio? Šta si to uradio? Šta si to uradio?
Bla, bla, bla, bla…
TOMAS: Kako to misliš „bla, bla, bla”?
VANDA: Šta? Odjednom, Vanda se pretvorila u Zlu Vešticu sa Zapada? 
„Moji nervi su zvučne viljuške”. Vazduh je crven. Vazduh je ljubičast, mož-
da. Vidi, Tome, sviđaš mi se. Mislim, stvarno, stvarno mi se sviđaš. Ali ne 
verujem da će ovo da prođe.
TOMAS: Mora. To je to. Ovo je ta drama. Vrlo dobra drama. I niko neće da 
me natera da pomislim drugačije. Ti nisi dramski pisac i nećeš da uništiš 
ovu predstavu, bila ti u njoj ili ne. Tako da – jebi se.
VANDA: Okej. Tvoja odluka.
(Munja i grmljavina)
Ona izvadi nož i stavi ga njegovo grlo.
(Ona izvadi nož ni od kuda i stavi ga na njegovo grlo)
VANDA / DUNAJEVA: Moj Bože. Prezirem te.
TOMAS / KUŠEMSKI: Šta je ovo, Vanda, šta to radiš?
VANDA / DUNAJEVA: Zar misliš da ne razumem šta planiraš? Zar si mislio 
da možeš da me uvučeš u svoju malu igru i da me iskoristiš? Zar si mislio 
da možeš da me pokoriš?
TOMAS / KUŠEMSKI: Kunem se da to nikada nisam pomislio, Vanda. 
Kunem se.
VANDA / DUNAJEVA: Kada bi znao koliko je ovo izvrsno. Da držim pod 
kontrolom ne tek nekog nepoznatog čoveka, neku budalu. Već ne manje 
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nego čoveka koji je obuzet sa mnom.
(Baca nož)
Znaš š’a, obratiću se Udruženju dramskih umetnika. Jer ako do sad još 
uvek ne znaš dal’ ćeš da i daš ulogu…
TOMAS: Voleo bih da tebi dam ulogu.
 VANDA: To sad kažeš. Da li sam dobila ulogu? I da li ću to dobiti napisme-
no?
TOMAS: (Zazvoni mu mobilni) Izvini me.
(U telefon:) Ćao.
VANDA: Idi dođavola, Stejsi!
TOMAS: (Okrene se da Stejsi ne čuje) Ćao. Ne, još sam ovde. Samo završa-
vam neke stvari.
VANDA: On me jebe, Stejsi! Obalio me je na patos i jebe me u dupe!
TOMAS: (U telefon) Još ne znam, vrlo brzo.
VANDA: Jebe me kao vajmarski ptičar!
TOMAS: (U telefon) Zašto ti lepo ne jedeš. Zvaću te. Ćao.
(Prekine vezu)
VANDA: Kako se usuđujem, jel’ da? Ili tako nešto.
TOMAS: Kako se usuđuješ, bi bilo na mestu. O čemu se tu radilo?
VANDA: Izvini me
(U svoj mobilni telefon :)
Ćao. Hej. Ne znam još. Rekla sam ti, ne znam. Pa, slušaj, idi jebi se, u redu? 
Biću kući kad budem kući. Ćaos.
(Prekine vezu)
Izvini zbog toga.
TOMAS: Nije bilo nikog na drugoj strani veze, zar ne?
VANDA: Šta?
TOMAS: Folirala si razgovor. Nisi govorila ni sa kim.
VANDA: Govorila sam svojoj boljoj polovini.
TOMAS: Dakle, ko je taj tip?
VANDA: Ko je rekao da je tip?
TOMAS: Zašto si to uradila?
VANDA: Stvarno zašto.
TOMAS: Pretpostavljam da ti se nije svidelo što sam pričao telefonom.
VANDA: Znači, kao, ženska osveta. Zbog ignorisanja.
TOMAS: Tako nešto.
VANDA: Okrivi ženu.
TOMAS: Ne okrivljujem.
VANDA: Znaš, većina dramskih pisaca – povlaka – reditelja do sad bi me 
već naguzila na patosu.
TOMAS: Pretpostavljam da ja nisam kao većina dramskih pisaca – povlaka 
– reditelja.
VANDA: Sereš. Ne bi me pojebao na patosu, ako bi mislio da će to tako da 
ti prođe?
TOMAS: Ne.
VANDA: Šta ako ti dozvolim.
TOMAS: Kako znaš toliko o Stejsi.
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VANDA: Upoznale smo se u teretani. Delovala je stvarno fino. Prelepo, 
takođe. Vau. Kako god, počnemo da se svlačimo, počnemo da pričamo – 
ženske priče, pod tušem – rekla je kako ima tog dečka, pisca, kog je teško 
pročitati. Rekla sam joj da sam ranije bila glumica, sad sam privatni detek-
tiv – ili pokušavam da budem – pa mi je dala nešto novca da dođem ovde 
i da te istražim. Da saznam od čega si sazdan, da vidim da li je stvarno vo-
liš. Neka vrsta predbračnog zadatka sakupljanja podataka. Plus, bankovni 
računi, kredit i tako dalje. Trebalo bi da se nađem s njom u hotelu, da joj 
podnesem pun izveštaj. Prelepo telo, uzgred. Čestitam.
TOMAS: Ti si veličanstveno stvorenje.
VANDA: Muškarac to obično kaže ženi čiju veličanstvenost namerava da 
potkopa.
TOMAS: Tuše. Stejsi ne koristi tuš u teretani.
VANDA: Zar ne? Delovala mi je prilično vlažno, poslednji put kad sam je vi-
dela. – Pa, hajde da pređemo na kraj. Trebaće ti tvoja služavska uniforma.
(Ona baci služavski žaket na njega. On ga obuče)
VANDA / DUNAJEVA:Tomase! Dozvolio si da čekam.
TOMAS / KUŠEMSKI:Izvinjavam se, madam. Glancao sam srebreninu.
VANDA / DUNAJEVA: Zar nisi cakan u tom služavskom žaketu.
TOMAS / KUŠEMSKI: Hvala Vam, madam.
VANDA / DUNAJEVA: Okreni se. Pokaži mi.
(On to i uradi)
Oh, da. Baš neodoljivo. Mogao bi da učiniš da izgubim svaki osećaj za nivo. 
Mogao bi da me nateraš da zaboravim da nisi ništa drugo, nego jedan 
lakej. Ali mislim da nešto još nedostaje…
TOMAS: Gde je to? To nije u…
VANDA: Improvizujem – Mislim da nešto još nedostaje, Tomase.
(Ona skine svoju pseću ogrlicu i stavi mu je oko vrata)
Oh, da. Pièce de résistance10. Jako privlačno. Kakav je osećaj?
TOMAS / KUŠEMSKI: Osećaj je dobar, madam.
VANDA / DUNAJEVA: Prosto bih mogla da se zaljubim u tebe, kad nosiš to. 
Šta je bilo, zašto me tako gledaš?
TOMAS / KUŠEMSKI: Da li to znači da me ne volite?
VANDA / DUNAJEVA: Oh, dosadan si mi. Stalno cmizdriš. Dosadan si mi.
TOMAS / KUŠEMSKI: Da li je to zbog grofa? Da li ste zaljubljeni u grofa?
VANDA / DUNAJEVA: (Baca se na divan) Šta mogu kad me je sledio u Fi-
rencu?
TOMAS / KUŠEMSKI: (Kleči pored nje) Taj čovek Vas ne voli. Želi Vas na 
način na koji je želeo hiljadu drugih.
VANDA / DUNAJEVA: Pa šta ako me ne voli. Teši se time kada ga budem 
odvela u svoj krevet.
TOMAS / KUŠEMSKI: Tvoje srce je nepregledna, kamena pustinja.
VANDA / DUNAJEVA: (Odgurne ga nogom) Drska svinjo! Kako se usuđuješ 
da mi se obratiš takvim tonom? Donesi mi druge cipele!
TOMAS / KUŠEMSKI: (Ustane i uputi se ka stolu) Da, madam.

10 Pièce de résistance – prevod sa francuskog je – glavno jelo; označava najvažniji, 
najuzbudljiviji događaj ili stvar koji dolaze na kraju niza događaja ili stvari.  
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VANDA / DUNAJEVA: Ne tamo. U torbi, ti idiote.
TOMAS / KUŠEMSKI: Da, madam.
(On iz Vandine torbe izvadi par uskih,  „dominatriks” čizama, od lakovane 
kože, sa visokim, šiljatim štiklama)
VANDA / DUNAJEVA: Od sada, Tomase, hoću da mi se obraćaš sa „gospo-
darice”. To je još ponižava.
TOMAS / KUŠEMSKI: Da, gospodarice.
VANDA / DUNAJEVA: Da li bi voleo da staviš moje cipele?
TOMAS / KUŠEMSKI: Da, gospodarice.
VANDA / DUNAJEVA: Mislim na mene.
TOMAS / KUŠEMSKI: Da, gospodarice.
VANDA / DUNAJEVA: Smeš.
(On joj navuče čizme, ona nastavi kad on završi)
Možda ću te sutra vezati za onaj stub u dvorištu i ubadati te zlatnim 
ukosnicama. Ili ću te upregnuti u plug i goniću te bičem. Da li bi to voleo?
TOMAS / KUŠEMSKI: Da, gospodarice.
VANDA / DUNAJEVA: Ide ti vrlo, vrlo dobro, Tomase. Možda te primim za 
slugu, trajno.
TOMAS / KUŠEMSKI: Želite li još nešto, gospodarice?
VANDA / DUNAJEVA: Da. Još jednu stvar – Zovi Stejsi i kaži joj da večeras 
nećeš da dođeš kući.
TOMAS: Ne mogu to da uradim.
VANDA: Oh, ne?
(Snažno ga povuče za pseću ogrlicu)
Ne možeš?
(On izvadi svoj telefon i počne da okreće broj)
I takođe, ne smeš da joj kažeš zašto. Bez izgovora, bednih ili bilo kakvih.
TOMAS: (U telefon) Stejsi, ja sam.
VANDA: „Večeras neću da dođem kući”.
TOMAS: (U telefon) Večeras neću da dođem kući.
VANDA: Bez izgovora.
TOMAS: (U telefon) Ne mogu da ti kažem zašto.
VANDA: Kaži joj: „Zdravo”.
TOMAS: (U telefon) Zdravo.
VANDA: Sada prekini vezu i isključi telefon.
(On uradi tako. Ona baci njegov telefon na drugi kraj prostorije)
Zar nije predivno?
TOMAS: Izvini…?
VANDA / DUNAJEVA:  Zar nije predivno? Ovde, mislim. Mnogo je 
udobnije, nego u hotelu. Imamo ovo mesto samo za sebe. Tako lepo i skri-
veno.
TOMAS / KUŠEMSKI: Skoro da ne znam ni gde sam, da budem iskren…
VANDA / DUNAJEVA: E pa, imaš ceo jedan, novi život pred sobom, sada. 
Mi imamo. Minus svi oni ostali ljudi. Sav onaj haos. Sasvim smo sami ovde, 
gde mogu da radim s tobom šta hoću, bez ometanja. Samo nas dvoje.
TOMAS / KUŠEMSKI: Nas dvoje – i tvoj prijatelj grof.
VANDA / DUNAJEVA: Zaista bih volela da prestaneš da gnjaviš s njim. Bila 
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sam isuviše dobra prema tebi, Tomase. To je problem. Nisam te dovoljno 
disciplinovala. I vidi, sad, šta si rekao, vidi šta si uradio – baš kad sam htela 
da te primim u svoj krevet.
TOMAS / KUŠEMSKI: Misliš, ti bi me imala…?
VANDA / DUNAJEVA: Da, ja bih te imala.
(Ona se zavali u divan)
Dođi. Dođi ovamo. Stavi svoje ruke oko mene.
(On joj legne u zagrljaj i uradi tako)
Vidiš? Na jedan sat mogu da ti dozvolim da zamisliš da si ponovo slobo-
dan čovek. Da si moj voljeni, ti glupače. U nekom trenutku, sinuće ti da si 
ti ništa. Da si ti u stvarnosti ono što ja želim da budeš. Osoba. Životinja. 
Predmet. Prazan pištolj. Praznina koju bi trebalo ispuniti. Ništavilo.
TOMAS / KUŠEMSKI: (Izvuče se iz zagrljaja) Ja neću. Ja neću to da radim. 
Neću da dozvolim da se to desi.
VANDA / DUNAJEVA:Izvini, molim te…?
TOMAS / KUŠEMSKI: Napisao sam ti pismo.
VANDA / DUNAJEVA: Pismo? Ah, da, raskidaš sa mnom, bez sumnje. Jer si 
iznenada shvatio da je poniženje, za koje si ti sam molio, previše da bi ga 
mogao podneti – Ne kapiram ovaj deo, ne mogu da se snađem sa ovom 
scenom.
TOMAS: Meni deluje prilično nedvosmisleno.
VANDA: Kako bi trebalo da ide? Ne, stvarno, u tvojoj glavi, kako ide?
TOMAS: Daj mi šlagvort. Šta on kaže?
VANDA: „Napisao sam ti pismo.”
TOMAS / DUNAJEVA: Pismo? Ah, da, raskidaš sa mnom, bez sumnje. Jer 
si iznenada shvatio da je poniženje, za koje si ti sam molio, previše da bi 
ga mogao podneti. E pa, Tomase, ja imam ugovor. Verovatno si to pismo 
danima nosio okolo, plašeći se da mi ga pokažeš. Pa? Pokaži mi to remek 
delo. Prijalo bi mi malo zabave.
VANDA: To je dobro, Tome. To je fantastično. Slušaj. Ti budi ona.
TOMAS: Ne...
VANDA: Da. Ti budi ona. Ti se bolje snalaziš sa njom, nego ja. Ti si stvorio 
Vandu. Ti je znaš iznutra.
TOMAS: Ne znam ulogu…
VANDA: Naravno da znaš.
(Munja i grmljavina)
TOMAS / DUNAJEVA: Skini ovo sa mene i donesi mi moje krzno.
(Vanda svuče žaket sa njega)
Pažljivo, Tomase.
VANDA / KUŠEMSKI: Trudim se najbolje što mogu, gospodarice.
TOMAS / DUNAJEVA: Tvoje najbolje, kao i obično, nije dovoljno dobro.
(Vanda oblači služavski žaket)
VANDA / KUŠEMSKI: (Ceremonijalno mu stavlja šal oko vrata) Vaše krzno, 
gospodarice.
TOMAS / DUNAJEVA: Pripremi bocu šampanjca i dve čaše. Grof će stići 
svakog trenutka.
VANDA / KUŠEMSKI: Ali, gospodarice…
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TOMAS / DUNAJEVA: Ako ti se ne sviđa u mojoj službi, onda idi. Gubi mi se 
s očiju! Dosađuješ mi, čuješ li?
VANDA / KUŠEMSKI: Hoćete li uzeti grofa za muža?
TOMAS / DUNAJEVA: Neću te lagati, Tomase. Taj čovek čini da drhtim.
VANDA: Prelepo. Pređi do donjeg dela (pozornice).
TOMAS / DUNAJEVA: Nađem ga u svojim mislima i ne mogu da ga izbacim. 
On čini da patim, a opet, volim tu patnju.
VANDA: Stani tu i okreni se.
TOMAS / DUNAJEVA: Ako me pita da budem njegova žena, ja ću prihvatiti.
VANDA: Prelep si.
TOMAS / DUNAJEVA: Znaš li da je ljubomoran na tebe? Ispričala sam mu 
sve o nama.
VANDA / KUŠEMSKI: Verovatno je pretio da će te ubiti.
TOMAS / DUNAJEVA: Savršeno mi je jasno dao do znanja šta oseća.
VANDA / KUŠEMSKI: Udario te je, Vanda? Dopustila si mu da te udari?
TOMAS / DUNAJEVA: Da. I uživala sam u tome.
VANDA: Još.
TOMAS / DUNAJEVA: Da. I uživala sam u tome.
VANDA: Još! Daj mu to!
TOMAS / DUNAJEVA: Da! I uživala sam u tome!
VANDA / KUŠEMSKI: Jednom si bila boginja. Sada ćeš se zadovoljiti tim 
lutkom, tom imitacijom čoveka?
TOMAS / DUNAJEVA: Nemaš paravo da me za bilo šta optužuješ. Želeo si 
okrutnost i to sam ti dala. I zar te nisam upozoravala, opet i opet? Jesam 
li ikad krila koliko sam opasna, koliko je bezumno što si mi se predao? Ako 
uživam u tome da te mučim, ti si kriv za to. Ne ja. Ovo nisam ja. Ti si me 
načinio ovakvom. A sada na mene svaljuješ krivicu?
VANDA / KUŠEMSKI: Ako ja ne mogu da te imam, neće te imati ni jedan 
drugi muškarac.
TOMAS / DUNAJEVA: Koju melodramu citiraš?
VANDA / KUŠEMSKI: Ako se udaš za njega, ubiću te. Ubiću vas oboje. Išču-
paću vam srca i baciću ih psima.
(Ona niotkud izvadi pištolj i uperi ga u njegovo srce. Munja i grmljavina)
Prokleta da si! Prokleta da si!
TOMAS / DUNAJEVA: Ubij me, Tomase. Ubij me. Volim tu vatru u tvojim 
očima. Oduvek sam znala da imaš to u sebi. Oduvek sam znala da si muš-
ko. Gospode, obožavam te. Jesi li se sada zasitio svog ideala? Da li je ova 
boginja slobodna da ode? Da li si sada voljan da uzmeš svoju ženu? Tvoju 
poštenu, vernu i pokornu ženu?
VANDA / KUŠEMSKI: (Baca pištolj) Moju ženu…? Misliš…?
TOMAS / DUNAJEVA: Da li me još uvek hoćeš? Ne znam kako bi mogao da 
me voliš, bila sam tako odvratna prema tebi.
VANDA / KUŠEMSKI: Vanda, misliš, ti nikada nisi bila ozbiljna? Sve je to 
bila gluma?
TOMAS / DUNAJEVA: Moj dragi, mali idiote – zar nisi znao?
VANDA: Klekni.
TOMAS / DUNAJEVA: (Klekne) Zar nisi video koliko mi je bilo teško da te 



43Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

povređujem? Igrala sam svoju ulogu bolje nego što si mogao da očekuješ, 
nisam li? Sve sam to uradila da bih te spasila. Da ti pokažem koliko te vo-
lim. Da te izlečim. Ja sam ta koja bi trebalo da se pokorava. Ja sam ta koja 
bi trebalo da bude vezivana i bičevana.
VANDA: Fino.
TOMAS / DUNAJEVA: Oh, Tomase, Tomase, koliko te volim. Volela sam te 
i želela od prvog trenutka kada sam te ugledala. Nisam mogla da ti kažem 
jer – ja nisam onakva kakvom se činim. Ja sam slaba. Ja sam tako izgublje-
na, shvataš.
VANDA / KUŠEMSKI: Od sada ćeš me zvati gospodarem.
TOMAS / DUNAJEVA: Da, gospodaru.
VANDA / KUŠEMSKI: Mislim da ću te vezati parom tvojih čarapa. Želiš to, 
zar ne?
TOMAS / DUNAJEVA: Da, molim Vas, gospodaru.
VANDA / KUŠEMSKI: Idi donesi ih.
(Munja i grmljavina. Tomas odlazi do Vandine torbe i izvadi par crnih ča-
rapa)
TOMAS / DUNAJEVA: Sada čini sa mnom šta ti je volja. Samo obećaj da me 
nikada nećeš ostaviti.
VANDA / KUŠEMSKI: Stani tamo.
(Tomas stane uz cev. Vanda obavije čarape oko njegove kragne, vezujući 
ga za cev)
TOMAS / DUNAJEVA:Obećaj mi da me nikada nećeš ostaviti.
VANDA / KUŠEMSKI: Nikad te neću ostaviti. Obećavam.
TOMAS / DUNAJEVA: Rekla sam ti da želim nekog pred kim bih mogla da 
pognem glavu. Sada sam ga našla. U tebi.
VANDA: Dobro je. Još.
TOMAS / DUNAJEVA: Ovo sam želela od prvog trenutka kada sam te ugle-
dala. Ponizi me. Degradiraj me.
VANDA: Da, dobro dobro dobro. Vrlo dobro. Fantastično. Ali znaš šta je 
ovde problem, Tomi? Kako god okreneš, kako god da odigraš ovo, poniža-
vajuće je za žene. To je uvreda. To je pornografija.
TOMAS: O čemu govoriš…?
VANDA: Pogledaj se samo. Deva u nevolji. Gomila drhtavog, feminiziranog 
želea. Ova bespomoćna pička se ponizno nudi jednom muškarcu. Tuci me, 
povredi me, ja sam samo žena.
TOMAS: Ali Vanda –
(Ona mu udari šamar) 
VANDA: Kaži: „hvala”, za to. Hvala.
TOMAS: Hvala.
VANDA: (Ponovo ga ošamari) Hvala, šta?
TOMAS: Hvala, gospodarice.
VANDA: (Prisili ga da klekne) Kako se usuđuješ. Kako se USUĐUJEŠ! Mislio 
si da možeš da obrlatiš neku jadnu, dragovoljnu, idiotsku glumicu i da je 
podvrgneš svom programu, zar ne? Da napraviš svoje lično malo, žensko 
Frankenštajnovo čudovište. Mislio si da ćeš moći da mene iskoristiš kako 
bi mene uvredio?
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(Munja i grmljavina, glasnije)
TOMAS: Ne, Vanda, kunem se…
VANDA: 
Plešemo u slavu bogova!
Plešemo u slavu Dionisovu!
Zdravo, bakhe!
Zdravo, bakhe!
Zdravo, hrabre žene tebanske!
(Munja i grmljavina, glasnije. Ona odlazi do vrata i zaključava ih, zatim do 
razvodne kutije i priguši svetlo)
TOMAS: Prokletstvo…
VANDA: (Uperi mu u lice svetlost stone lampe) Kakav je tvoj svet sada? Nije 
više baš toliko umanjen, zar ne?
TOMAS: Jebiga. JEBIGA!
VANDA: Snažne emocije. Dobro. Veoma operski.
TOMAS: Zašto si došla ovde?
VANDA: Jesam li uopšte bila ovde?
(Ona vadi pravo krzno iz svoje torbe i stavlja ga oko vrata)
TOMAS: Ko si ti?
VANDA: Ti znaš ko sam ja. Kaži to, sada. Kaži.
TOMAS: Zdravo, Afrodita…
VANDA: Glasnije, molim.
TOMAS: Zdravo, Afrodita!
(Munja i grmljavina, glasnije. Ona zauzima pobedonosni stav, okrenuta ka 
njemu, ukopana, čvrsto stoji na svojim stopalima, raširenih nogu sa ruka-
ma na kukovima)
VANDA: „I udari ga Gospod i predade ga u ruke žene.”
TOMAS: ZDRAVO, AFRODITA!
VANDA: Dobro je.
(Munja i zaglušujući zvuk groma. Mrak)

KRAJ

Preveo s engleskog: Filip MUJKOVIĆ
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ALEKSANDAR ŠAJIN

IGRICA SA BOROM
Tragična farsa u pet slika

Prolog i slike zapisani ljeta 1992, epilog u jesen 2004.
Originalni tekst izgubljen.

Prevedeno sa prevoda na danski.

Likovi: 
BORO: Egzibicionist, prikazivač genitalija i pjesničkog umijeća. Blijed, sred-
njeg rasta, gegavog hoda 
NOVINAR: Pol Valerijevo siroče; snažne, skladne tjelesne građe; blijedi 
obrazi, srednja visina, diskretno odjeven u sako i hlače. Miješa povremeno 
srpski i hrvatski jezik. 
MARGARETA: Borina mlada supruga koja se konstantno osjeća prevare-
nom. 
BAMBIR: Utvara, proizvod Borinog straha, neodređene starosti. 
DIJETE: Plod Margaretine i Borine ljubavi. 
DJEVOJKE: Učesnice u promenadi. 

Mjesto: 
Mjesto dešavanja je Borina kuhinja i pozornica. Pozornica je nužna, bez nje 
bi Borin život izgledao gotovo besmislen. Sve ovo zaista liči više na komad 
koji se igra jedino i samo za Boru, a uopšte ne za gledaoce, ali ne smijemo 
zaboraviti – Boro je egzibicionist. 

Vrijeme: 
Vrijeme je ratno. – Boro je kriv što je živ.

Prolog 

[Scena je u mraku. Dubok i senzualan ženski glas deklamuje preko zvučnika]: 

Na putu kojim ideš, 
nikoga sa tobom nema. 
Sve si ih rastjerao 
svojim strahom, 
svojom sujetom 
svojim ludilom. 
Koračaš sam, 
izgubljen, 
zaluđen, 
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prestravljen. 
Ono što si stvorio, 
nije se ostvarilo. 
Još uvijek ništa nije tu, 
na dohvat ruke. 
Zaplakao bi da možeš, 
da ti bude lakše, 
ali ne možeš. 
Stomakom te presijeca jaka bol.

[Kratak bljesak svijetlosti - blic fotografskog aparata osvijetli scenu koja 
odmah potom iznova potone u potpuni mrak. Boro stoji sam na sceni, 
umotan u kišni mantil. Poslije kraće tišine, glas se ponovo javlja, manje po-
etičan, a više dramatičan, izazivački, završavajući u potpuno podrugljivom, 
podvriskivajućem tonu:] 

NOVINAR:  Abba! Ab equis ad asinos, Abba! Sa konja na magarca! Sa 
magarca na pozornicu, Abba! Ha, ha, ha! Ovo je vječita šala velikoga 
šaljividžije! Abaaaaaaa! Ha, ha, ha! Ili da kažem: Ecce homo! Da li ti je tako 
jasnije, dijete ljudsko? Čovječiji sine! Ili da kažem: homićev homo... Ha, ha, 
ha! Homićev homić! Ha, ha, ha!

Slika prva 
[Scena je potpuno prazna. Na sredini scene stoji Boro u dugačkom kišnom 
mantilu. Njegova silueta se iscrtava sve jasnije osvijetljena jednim snažnim 
reflektorom iz dubine scene – to svjetlo iza Borinih leđa osvjetljava Borinu 
siluetu i lica publike u gledalištu. Iza zadnjih redova gledališta, stojeći sa 
novinarskim fotoaparatom oko vrata, novinar pojašnjava situaciju]: 
NOVINAR: 
Postojao je Boro na blještavim tačkama pozadine. 
Sjena njegova tijela prštala je vlagom i vrelinom. 
Jadni Boro, toliko se trudio da izađe na svjetlo, a sada, 
svjetlost je samo jače iscrtavala njegovu tamnu priliku.
[Svjetlo se mijenja. Jutarnja razbuđenost čula. Nekoliko djevojaka u pro-
menadi - izlaze na scenu odjevene u laku garderobu koja im ističe skladno 
oblikovana mlada tijela. U svjetlu scene ljeskaju gole slabine i stomaci.]
DJEVOJKE [smiju se, igraju se riječima sa Borom, koketiraju, ispituju:] 
Zdravo Boro! …Šta radis Boro, sunce moje malo? 
Boro, Boro! ...Vidi Bore, vidi mu cigare?! ha, ha, ha... 
Šta radiš ti to Boro, prase moje malo? Kuda si se ti to zaputio Boro? 
...Vidi Bore, vidi što mu je koža debela?! Ha, ha, ha... 
Kožica ti je debela, Boro! ha ha ha!
PJESMA [Jasna muzika preko razglasa, isprva tiho, a onda sve glasnije, dok 
konačno ne zagluši sve ostale zvukove na sceni.] 
Leno, Leno, Magdaleno, kud sam pošo, kud sam kreno, 
Leno, Leno, Magdaleno, ovaj svet se izokreno, 
Leno, Leno, Magdaleno.... 
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NOVINAR [Doziva iz publike, zviždi snažno, gestikulira, želi da napravi fo-
tografiju. Djevojke ga primjećuju, gurkaju jedna drugu, skupljaju se okolo 
Bore i poziraju za zajedničku fotografiju sa Borom u sredini. Ali svjetlo, koje 
još blješti iz pozadine scene, ometa fotografa]: Ma isključite to svetlo mo-
lim vas lepo... Dajte ljudi, pa nemojte da budete svinje! Za novine ću da 
vas slikam, bre!
[Djevojke podvriskuju, smiju se novinarovom izvještačenom ponašanju, 
njegovom izvijanju jezikom. Jedna otrči iza i ugasi svjetlo. 
Opet potpuni mrak. Gotovo neugodna i duga tišina koja se povremeno pre-
kida smijehom djevojaka. Boro kao da ni ne postoji.]
NOVINAR [iz potpunog mraka]: Pičkicaaaa! [Provala smijeha među djevoj-
kama]. Uh izvinjavam se, htjedoh reći: Ptičicaaaaa! 
[Ponavlja ovo ”Ptičica”, sedam puta ukupno, svaki put uzvik popraćuje blje-
sak blica foto-aparata. I svaki put riječ „ptičica” zvuči sve više i više kao po-
drugivanje, iživljavanje. Istovremeno, izgovarajući ovo i bljeskajući blicem, 
novinar silazi do scene i na kraju u mraku ganja đevojke koje uz vrisku i 
smijeh bježe napolje. Kada se pozornica konačno osvijetli, vidi se jedino 
Boro, još uvijek nepomičan u kišnom mantilu, na sredini scene i novinar 
kome se upravo i zadnja djevojka istrgla iz zagrljaja i pobjegla napolje. 
Novinar popravlja kosu, zateže skutove sakoa i silazi ispred scene]. 
BORO [Svečanim i jakim glasom]: Dobro vam veče, mnogopoštovani pu-
blikume! Veliko mi je zadovljstvo ovdje i sad, samo za vas najaviti, večeras, 
veliki, još nikad neviđeni, zaista monumentalni, multimedijalni šou, samo 
za vas, kao što kažem. Kao što kažem, večeras, da, i nikad više, ne, nikad 
niko, nikome. Da, kao što kažem, poštovana publiko. Samo vi, samo danas, 
samo ovdje, na ovoj sceni. Jedan život, jedna šansa, jedan sat – četrdeset 
pet minuta.... Nikad, niko, ništa, hvala! Hvala! Hvala! I jos jednom, hvala! 
NOVINAR:  Boro njega baca svaki dan i zato je tako zdrkan i razbacan. ...Uh, 
izvinjavam se, htjedoh reći, zbrkan i razbacan. Gospodin nije od onih koji 
puno čitaju, a ništa ne znaju. On je od onih koji se mnogo trljaju, a nikad 
ništa ne ubodu... 
[Novinar se publici sad obraća tonom eksperimentatora ne gledajući uop-
šte u Boru. Boro stoji na sceni mirno kao kakav pokusni kunić]. 
NOVINAR:  Šta je,Boro?! ...U šta si se zabuljio, Boro?!
[Boro ne odgovara. Gleda ispred sebe, nepomičan.]
NOVINAR [publici]: Boro se boji. [Njuši vazduh. Mršti se.] Usrao se od stra-
ha! …Boro! Čega se bojiš, Boro!?
BORO:  Ljudî! Strašno se bojim ljudî!
NOVINAR:  Kakvih ljudi se bojiš, Boro? 
BORO [uplašen]:  Ljudî u uniformi! Strašno se bojim ljudi u uniformi!!
NOVINAR:  Bojiš se ljudi u uniformi! Aha. U kojoj uniformi, Boro? 
BORO:  Ne znam. ...Bojim se ljudi u uniformi! Strašno se bojim ljudi u uni-
formi! 
[Lice mu je iskrivljeno od straha, povlači se sa scene koračajući unazad, 
novinar ga prati sve na jednakom odstojanju]. 
NOVINAR:  Stoj! 
BORO [Ukoči se]:  Stao sam!
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NOVINAR:  Ko ide!?
BORO:  Boro!
NOVINAR:  Koji Boro? 
BORO:  Boro, umjetnik!
[Nastavlja opet da se povlači unazad sa scene].
NOVINAR:  Stoj! Ko ide!? 
BORO [Gotovo klizne na zemlju, spusti se na ”sve četiri”, zatim zijeva usti-
ma kao gubicom i zabacuje glavom, prije nego što tako, četveronoške, za-
počne da recituje Pasju pjesmu]:
Ustani i postani san psa koji drema 
Ispod kišne nadstrešnice kraj blatnjave staze. 
Ustani i protresi mokru iz kože koja raste dlaku. 
Otkrij ritam u kapima kiše što se rasipaju uokolo 
I niz rijetke travke se slivaju da ih nema više 
U zemlju raskvašenu. Otkrij rimu: niže kiše 
Što briše pečate pasje šape koju liže 
Blatna zemlja gaženjem izgažena mnogo prije. 
Pa raskvašena. A tren prije jedna stara kuja 
U krenji trbuhom se smije dok se krije pod trijem 
A poskakuje trbuh nijem njen, a kiša ne. Kiša samo 
Šane u crno raskvašeno uho šum vode koja lije 
Niz njušku koja se smije što i trbuh njen isto čini. 
U suštini, obje čini kišnim štropcem vezane u trs tijela, 
U čvorini, u kiši što romori u morini krmeljivog 
Oka pasjeg koje vidi sijeda stegna stare kuje 
U krenji trbuhom što se smije, dok se krije 
Pod trijem, a poskakuje trbuh nijem njen, a kiša ne. 

[Još dok Boro deklamuje pasju pjesmu kružeći uokolo sve na jednakom od-
sotojanju od novinara koji ga prati, scenu dva puta prelazi mlada trudna 
žena, Margareta. Čuje se dobovanje kiše, jače i jače. Boro istrčava za že-
nom četveronoške sa scene njušeći joj u tragu međunožje. Mrak.]

Slika druga 
[Pozadinska zavjesa je podignuta, scena je sada dublja. Na podu, ispod 
scenskog mosta, leži dječak umotan u materijal sličan hirurškoj rukavi-
ci. Njegova više metara dugačka pupčana vrpca nalik gumenom crijevu, 
pruža se do svoda scenskog mosta i prolazi odozdo kroz nepostojeće dno 
drvenog sanduka položenog na mostu. Poklopac je odignut i kraj crijeva 
visi preko jedne od stranica škrinje. Pod mostom je upaljena podna lampa 
preko čije je glave prebačen crveni peškir. Svjetlost je crvena. Margareta 
sa velikim stomakom trudnice i Boro, penju se na scenski most. Boro joj 
pomaže pri usponu.] 
BORO:  Dođi, Margaretice, biseru moj mali!
MARGARETA:  Tako si slatkorječiv, mali moj debeli praščiću!
BORO [Trgne se.]:  Misliš da sam debeo?
MARGARETA:  Ma ne! ...Samo se šalim. Joj, Boro... [Prenemaže se.]
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BORO [Stegne je za zglavak ruke.]:  Margareta, tvoje je ime poput cvijeta!
MARGARETA:  Stvarno to misliš?
BORO:  Naravno... Naravno... Volim te. Volim te.
MARGARETA:  I ja tebe volim. 
[Popeli su se na most.]
MARGARETA [Gleda uokolo.]:  Šta je ovo ovdje?
BORO:  Ovo je tavan moje bake.
MARGARETA:  Zar si ti imao baku?
BORO:  Da, da. Jesam, imao sam.
MARGARETA:  I tvoja baka je imala tavan?
BORO:  Da, da, moja baka je imala i kuću i tavan.
MARGARETA:  Da!?
BORO:  Moja baka je imala veliki tavan. Ja sam ovdje često dolazio kao 
dječak i znao sam se satima igrati sa stvarima na tavanu, potpuno sam.
MARGARETA:  I kako je izgledao tavan tada?
BORO:  Ne mogu više da se sjetim. Poslije svih ovih godina izgleda kao da 
se i samo sjećanje promijenilo... Čini mi se sada da to i nije bio baš ovaj 
tavan, nego nekakav drugi, sasvim običan tavan...
MARGARETA [Ushićeno.]:  Alaj je ovdje lijepo! Voljela bih da znam kako 
si se ti tu igrao, mali moj debeli praščiću! [Ljubi ga.] Šta je ovo? [Pokazuje 
prstom na drveni sanduk, on joj ljubi ruku.]
BORO [Spušta joj ruku na svoj šlic.] Ovo je srce što za tebe kuca, ovo je med 
što za tebe vrca!
MARGARETA [Izvuče ruku ka sebi.]  Kakav je to drveni sanduk?
BORO:  A to... To je stara škrinja sa dedinim dokumentima.
MARGARETA:  Hajde da vidimo šta je unutra!
BORO:  Hajde da vidimo.
[Dolaze i naginju se nad sanduk. Lica su im osvijetljena crvenom svjetlošću 
lampe sa poda, ispod dna sanduka.]
MARGARETA:  Vidi, lampa. Je li to soba dolje?
BORO:  Da.
MARGARETA:  A nema nikoga dolje?
BORO:  Ne, nema.
MARGARETA [Pokazuje na crijevo.]:  Šta je to sto visi? Kakav je to konopac?
BORO [Saginje se, hvata crijevo rukom i povlači ga. Crijevo se zateže.]:  Ne 
znam. Ne može dalje.
MARGARETA:  Povuci jače!
[Boro trza snažno rukom i crijevo puca. Dječak počinje da se diže sa poda. 
Kad ga ugleda, Margareta počne vrištati.]
DIJETE:  Uključi me, uključi me! Zašto si me isključio?
[Oboje, i Boro i Margareta su iznenađeni. Margareta pokušava odvući 
Boru dalje od sanduka. 
On se opire, stoji u mjestu.]
BORO:  Vladislave Petkoviću, ruku, pruži ruku!
DIJETE:   Ruku?!
...Vidi, sunce zrca,
sjenu glave u dubini 
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sunce vrca. 
[Dječak pokazuje prstom na lampu. Čuje se snažno narastajući zvuk mor-
skih talasa. Boro drži Margaretu za ruku i govori djetetu kroz sanduk.]
BORO:   Pjena, modra sjena
miluje li čelo
u dubini? 
MARGARETA:  Mrtva glava morem plovi, roni. 
BORO:  More zvoni!
MARGARETA:  Možda spava! Zovi! Zovi!
DIJETE:  Snovi, snovi!
BORO:  Pružam ruku!
[Zvuk talasa je sve jači i ovo troje se nadglašavaju sa hučanjem mora.]

DIJETE:  Talas niče!
MARGARETA:  Mojim čelom iz nicega jutro sviće!
[Polagano se na sceni pali blještavo bijelo svjetlo zore. Hučanje talasa se 
stišava i nestaje. Boro i Margareta stoje još zadihani i uzbuđeni. Kao da 
nije prošla ni puna minuta od bure.]
MARGARETA:  Ko je bio taj dječak? 
BORO:  To je naš dječak. 
[Mrak.]

Treća slika 
[Potpuni mrak. Tišinu presijeca zvuk ratnog aviona koji prelijeće iznenada 
vrlo nisko iznad tla. Prodoran zvuk motora. Scena se osvjetljava.]
NOVINAR:  Rat je. Boro je umjetnik. Boro je plašljiv i bojažljiv kao pas. 
Može li neko uopšte da voli Boru? Može. Margareta voli Boru. Da li Boro 
voli Margaretu? Da, Boro voli Margaretu i more. Boro je pas koji voli vodu 
i Margaretu. Boro voli kišu i more. Boro nosi kišni mantil. Zašto Boro nosi 
kišni mantil?
[Dok novinar opisuje Boru, djevojke izlaze na scenu u ljetnoj garderobi, uo-
bičajena promenada. Svi su obučeni lagano, izuzev Bore, koji je umotan u 
kišni mantil. Djevojke ga pozdravljaju i dobacuju u hodu.]
DJEVOJKE:  Vidi, naš Boro... Zdravo Boro, zdravo ljepotane! ...Lepi Boro. 
...Vidi mantila u Bore!
[Dok djevojke kruže uokolo Bore, on se leđima okreće publici i naglo, bez 
riječi, rastvori i odmah zatvori mantil prema djevojkama. Vriska i cika. One 
bježe sa scene smijući se i pokazujući prstom na Boru. Ostavši sam na sceni, 
Boro se sad okreće ka publici.]
BORO:  Volio bih da sam sad opet na bakinom tavanu.
NOVINAR:  Lažeš! Tvoja baka nikad nije imala tavan!
BORO:  Jeste! Imala je. Ja znam da je imala! 
NOVINAR:   A ja znam da ti lažeš! 
BORO:  ...Strah me je. 
NOVINAR:  Čega te je strah?
BORO:  Strah me je, jer znam da lažem.
NOVINAR:  Znači, ipak lažeš, a?



51Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

BORO:  Da. Ja nisam lud. Znam da sam lagao. Moja baka nikad nije imala 
tavan.
NOVINAR:  Da li si i Margaretu lagao?
BORO:  Da.
[Margareta već neko vrijeme sluša dijalog iz prikrajka.]

MARGARETA:  Boro!
BORO:  Šta je?
MARGARETA:  Dođi kući.
BORO:  Neću. Lagao sam te. Ja uopšte nemam baku.
MARGARETA:  Dodji kući, Boro. Zar nećeš doći? Sav se treseš. Ti si bole-
stan, mili moj. Dođi sad sa mnom.
BORO:  Neću. Pusti me na miru!
MARGARETA:  Dođi sa mnom.
BORO:  Marš!
MARGARETA:  To mi je hvala, seljačino jedna! Životinjo! Ti ćeš se na mene 
izdirati! [Udara ga tašnom. On je gleda, iznenađen.] Budalo. Život si mi 
upropastio! Platićeš ti to meni, da znaš! Seljačino. Svršeno je sa nama! 
Svršeno!
[Ona napušta scenu krupnim koracima, u bijesu. Boro stoji nijem, iznena-
đen. Novinar fotografiše scenu.]
NOVINAR:  Boro, ti si bolestan na živcima. Trebao bi da se liječiš, dok nije 
prekasno. 
BORO:  Strah me je.
NOVINAR:  Čega te je strah, Boro?
BORO:  Strah me je da nisam počeo da gubim razum.
NOVINAR:  Nisi.
[Tišina.]
NOVINAR:  Koliko se već dugo prikazuješ tako, u mantilu? 
BORO:  Otkad znam za sebe. 
NOVINAR:  Imaš li kakvu želju? 
BORO:  Da, imam jednu želju.
NOVINAR:  Koju?
BORO:  Želim da izrecitujem jednu pjesmu.
NOVINAR:  Za koga? 
BORO [Pokazuje prstom na publiku.]:  Za njih.
NOVINAR:  Za koga? Ja ne vidim nikoga.
BORO:  Uvijek postoje oči koje nas prate.
NOVINAR:  Otkud znaš to?
BORO:  Znam jer sam lud.
NOVINAR:  Nisi ti lud. Ti si samo bolestan, a to je nešto drugo.
BORO:  Želim da izrecitujem jednu pjesmu.
NOVINAR:  Ne može!
BORO:  Zašto ne?
NOVINAR:  Zato jer ne želim da te slušam. Ne interesuješ me.
BORO:  Ali oni ...
NOVINAR:  Koji ”oni”? Ovdje nema nikoga osim nas dvojice. Margareta je 
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otišla svojim putem. 
BORO:  Otišla bestraga?
NOVINAR:  Da, otišla betraga. I ostaćeš potpuno sam kad te i ja napustim.
[Zijeva.]
BORO:  Idi ako hoćeš. Ja te ionako nisam ni zvao! Ni ne trebam te. Ko si ti? 
Jedan obični novinarčić iz provincije! Nemamo nas dvojica ničeg zajednič-
kog. Idi! Gubi se!
NOVINAR:  Bravo! [Plješće.] Snažne emocije! Moćno! ...Samo isuviše krat-
ko da bi bilo i istinito.  Ja sam ti potreban.
[Boro ne odgovara ništa.]
NOVINAR:  Šta misliš, gdje bi ti bio bez mene? S kim bi uopšte i pričao da 
ja sad nisam ovdje?
BORO:  Sa njima. [Pokazuje na publiku.]
NOVINAR:  Sa kim?
BORO:  Sa ovima što nas gledaju. 
NOVINAR:  ...Oni ne postoje. ...Ili ne postojimo mi. Svejedno. To ti izađe 
na isto. Jedino te ja mogu saslušati. Jedino se meni možeš izjadati, jadniče.
BORO:  Ne treba mi tvoje sažaljenje. Ja sam umjetnik.
NOVINAR:  Šta si ti? 
BORO:  Umjetnik.
NOVINAR:  Pričaj mi malo o tome.
BORO:  Rat je.
NOVINAR:  Danas rat, sutra mir. Vjeruješ li da ćeš prekosutra biti sretniji?
BORO:  Ne želim uopšte s tobom da raspravljam o tome. Hoću kući. Ne 
dopadaš mi se.
NOVINAR:  Hoćeš kući? A gdje si sada, šta misliš?
BORO:  Vani. Vani sam.
NOVINAR:  A vani je hladno i prljavo, zar ne? Znam, znam. …Idi. Idi kući. 
Tamo će ti biti bolje.
BORO:  Idem.
NOVINAR: ’Ajde.
[Boro izlazi sa scene. Novinar stoji još neko vrijeme na sceni sam i zagle-
da u gledalište pokušavajući da vidi lica u publici, ali ne vidi ništa izuzev 
mraka. Tada se pali svjetlo i on ugleda lica gledalaca. Trepće iznenađeno 
očima i, uznemiren, užurbano napušta pozornicu. Scena je prazna nekoliko 
trenutaka, a onda se pojavljuje ponovo Boro, gledajući da li je novinar još 
tu. Kada se uvjeri da je potpuno sam na sceni, počinje da recituje umotan 
u kišni mantil.]
BORO:  Ljubavi, napolju pada kiša. 
Cijeli život odlazi kao voz 
na koji nikada nisam stigao.
Promiču sati pored mene. 
Sati koje čujem, 
sati koje ne vidim.
Ljubavi, ovo1∗ ti donosim 

1  Na trenutak raširi kišni mantil, i između skutova vidi se crveni vještački ud oko 
tridesetak cantimetara dugačak. Nastavlja tako da deklamuje. Margareta ulazi na 
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pred tvoje noge, 
sav taj zbir koji oduvijek 
sa sobom vučem, 
suho voće iz prodavnice prošlosti. 
Možda će neko dijete 
da pojede žute šljive 
koje sam ubrao prije petnaest godina. 
Pojedi šumske jagode sa šećerom, 
sjećam se male staklene tegle...

[Dok kazuje pjesmu, pokušava da ostavi utisak na publiku. Mrak.]

Slika četvrta
[Kuhinja. Zastakljeni ormar, okrugli bijeli stol i stolica. Na stolu gas-lampa i 
veliki plavi lonac za iskuhavanje prljavog veša. Preko štrika svukuda uokolo 
vise prebačene bijele pamučne pelene. 
Pored lampe i lonca, na stolu je i gomila knjiga. Boro sjedi u stolici i piše 
dramu]:
BORO:  „...Gledam u plamen iz plinske lampe i mislim na točak istorije 
koji se ubrzano okreće unazad. ...Struje nije bilo već mjesecima a u očima 
građana kao da se i...” 
[Čuje se lupanje u zid, iz druge prostorije. Boro ustaje iznerviran i odlazi do 
vrata. Plač djeteta i Margaretin glas.]
MARGARETA [dovikuje]:  Šta radiš, Boro?
BORO:  Pišem dramu!
MARGARETA:   ‘Oćeš da mi napraviš čaj, molim te.
[Boro se vrati do stola i zapali jednu šibicu bez riječi i zatim njome upali pla-
men iznad plinske boce. Na rešetku polozi lončić sa vodom i sjedne nazad 
za stol; uzima olovku.]
MARGARETA:  Jesu li pelene suhe?
BORO:  Ne znam.
MARGARETA:  Pa pogledaj!
BORO:  Nisu!
[Nije se ni pomakao sa stolice. Bijesan je. Margareta se pojavi u okviru 
kuhinjskih vrata sa prljavim pelenama u ruci.]
MARGARETA:  Zašto uvijek misliš samo na sebe? Jesam li ja možda tvoj 
rob?! Gospodin piše dramu! Ma nemoj molim te! Dobićeš Pulicerovu na-
gradu za to!
BORO:  Bježi tamo! Pusti me na miru! [Zalupi vrata.] O moj dragi Bože, 
ona ne razumije ništa! U ovom vremenu kojeg nigdje nema, i u ovoj rupi 
koja nikad nije ni postojala, postoje još možda dva čovjeka sposobna da 
urade ovo što ja sad radim... Jedan od njih neće, a drugi ne može. I ako ja 
sad ne zapišem ovo što trebam da zapišem, poraz ljudske duše biće tako 
bijedan i mizeran, da ću početi da povraćam od muke i stida, i nastaviću da 

scenu. Posmatra ga iznenađeno. Kad je Boro ugleda, zatvara odmah mantil. Klanja 
se nekoliko puta publici i izlazi sa scene.
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povraćam i povratiću cijeloga sebe i na kraju će ostati od mene samo veli-
ka vlažna hrpa na cesti i ništa drugo... Ali ja... [Monolog prekida ponovno 
lupanje u zid.] Šta je, šta sad hoćeš?
MARGARETA:  Je li gotov čaj?
[Tišina. Boro ustaje i odlazi pogružen do lončića gdje voda već kuha i pravi 
čaj. Iznenada neko lupa na vanjska vrata. Boro otvara. Unutra ulazi novi-
nar sa ženom.]
NOVINAR:  Dobar dan. Ja sam Miki, a ovo je moja supruga... Kako da ka-
žem, ovdje su ti svi papiri [pokazuje mu pismo]. Ja sam kupio ovaj stan sa 
svim stvarima od tvoje mame. Mama te puno pozdravila. Stalno plače i 
moli se za tebe. Je l’ to tamo isto jedna soba ili...[prolazi pored Bore i ra-
zgleda stan...].
BORO:  Moja mama ne živi ovdje u ovom stanu već jako dugo!
NOVINAR:  Vidi, poslala ti je svijeće i cigarete!
[Daje mu kesu sa poklonima.]
BORO:  A sta ćete vi ovdje?
NOVINAR:  Ja sam dobio posao ovdje. Tamo gdje sam dosad živio nisam 
mogao ostati. Protjerali su me. Rat je.
BORO:  Pa šta hoćete od mene?
NOVINAR:  Ništa! Kažem ti da sam kupio ovaj stan sa stvarima od tvoje 
mame!
BORO:  Koji stan!?
NOVINAR:  Slušaj mladiću, mogao bih otac da ti budem, ovdje je ugovor, a 
ovdje je pismo od tvoje mame! Tu sve lijepo piše. Pročitaj.
BORO:  Šta se to mene tiče. ’Oćete biti ljubazni da izađete napolje!
NOVINAR:  Ne, ne. Ti treba da izađeš odavde napolje.
BORO:  Molim vas, izađite napolje.
NOVINAR:  Tako znači, hoćeš da me izbaciš napolje!
BORO [odguruje novinara prema vratima]:  Napolje! Napolje!
NOVINAR:  Vidjećemo se mi još!

[Boro zatvara i zaključava vrata iznutra. Novinar lupa sa vanjske strane.]
NOVINAR [Dobacuje sa kratkim pauzama između.]:  Ja ću tebe izbaciti 
odavde! ...Znaš! ...Ti ćeš meni... Ja ću sa milicijom da dođem ovdje... To je 
moj stan!
MARGARETA [Iznenađena, zbunjena, sa djetetom u naručju.]:  Šta je bilo?
BORO:  Ništa. Mama prodala stan sa svim stvarima.
MARGARETA:  Koji stan?
BORO:  Ovaj stan!
[Dijete plače.]
MARGARETA:  Šta?!
[Mrak.]

Peta slika
NOVINAR [Pojašnjava publici stojeći u pročelju scene]:  Ne znam šta se 
poslije dešavalo sa Borom, ali znam da se on sad mnogo boji Bambira.
[Tada se osvjetljava i prostor iza novinara. Na sredini gole scene na podu 
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sjedi Boro umotan u kišni mantil. Izgleda uplašen i zapušten. Novinar uzi-
ma tanku lakiranu drvenu ploču iz ugla i vješa je oko svog vrata. Na ploči 
stoji napisano fluroescentnom bojom: „bambir”. Boro ga je primjetio i od-
mah skoči sa zemlje i rastvori mantil. Vidi se na trenutak slomljeni crveni 
vještački ud. Zatim Boro ponovo zatvara mantil i povlači se uplašen suma-
nuto u drugi kraj scene.]
NOVINAR [Obraćajući se publici tonom eksperimentatora koji izvodi ek-
speriment nad pokusnim kunićem.]: Šta radiš, Boro?
BORO:  Ništa!
NOVINAR:  Zašto ne ideš kući, Boro? 
BORO:  Ne znam. 
NOVINAR:  Gdje ti je žena, Boro? 
BORO:  Ne znam.
NOVINAR [Smješka se samozadovoljno.]:  Koliko ti je godina?
BORO:  Ne znam. 
NOVINAR:  Kako se zoveš?
BORO:  Ne znam.
NOVINAR:  Bojiš li se Bambirâ?
BORO [Izobliči se od straha.]:  Bojim se! Strašno se bojim Bambirâ!
NOVINAR [Smije se.]  Ti si lud, Boro!
BORO:  Nisam. Nisam. Samo se strašno bojim Bambirâ.
NOVINAR:  Jesi li završio svoju dramu?
BORO:  Dramu? Jesam, jesam, završio sam. 
NOVINAR [Trijumfujući licem prema publici.]  I kakav joj je kraj?
BORO [Živne na trenutak, kao da je osvješten.]: A na kraju ćemo svi da 
zapjevamo [pjeva]: 
Kad bi ove ruže male 
za bol srca moga znale 
Pustile bi suzu koju 
da ublaže tugu moju… 2x 
Al’ ne znaju, al’ ne znaju 
šta je uzrok mome jadu,
samo ona dobro znade, 
što mom srcu bol zadade...
[U toku pjesme novinar prinosi mikrofon Bori, a onda daje znak rukom pu-
blici da se raziđe. Pošto publika ne odlazi, novinar navlači zavjesu ispred 
scene. Boro još uvijek pjeva iza zavjese. Iznenada pjesma prestaje. Tišina. 
Borin krik. Mrak.]

Epilog
[Pali se svjetlo. Na scenu izlaze prvo djevojke i poklanjaju se, a zatim i 
Margareta. Poslije toga pojavljuje se i novinar ispred zavjese i klanja se 
publici. Publika plješće očekujući i glumca koji igra Boru. Tada, pošto se 
poklonio nekoliko puta, novinar, gledajući ka zavjesi, silazi ispred prvog 
reda gledališta i plješće energično skupa sa publikom u iščekivanju glavno-
ga glumca. Tada eksplodira svjetlo u stropu, nastane mrak i električne iskre 
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poput vatrometa zasipaju dio scene koja je opet u mraku.
Aplauz među publikom je utihnuo, ali novinar nastavlja histerično da plje-
šće, sad već potpuno neugodan u svome hinjenom oduševljenju.
U mraku zvuk kiše, pljusak, nevrijeme, grmljavina nadjačava novinarov 
pljesak na trenutke. 
Djevojke stoje na sceni, kao i Margareta, publika isto tako stoji. Svi stoje i 
slušaju oluju. 
Tada, preko razglasa počinje zvučni snimak, muzika i nevrijeme iz završne 
scene sci-fi filma „Matrix Revolutions” (scena br. 27 na DVD-u). Zavjesa se 
raširi. Boro je drugačiji, stoji sad odlučan i uspravan, u skladno utegnutom 
crnom mantilu i sa tamnim naočalima na nosu. Počinje da korača prema 
novinaru.]

NOVINAR [Smijući se histerično]:  Vutrix! Ha, ha, ha! Vutrix!!! Ha, ha, ha!

[Dalje se scena odvija realnim vremenom filma „Matrix Revolutions”, tako 
da preko razglasa konstantno teče zvučni snimak filma bez slike, od scene 
br. 27 (DVD num.), pljusak i susret Nea i agenta Smita u konačnom obra-
čunu - s tim da se originalni glasovi glumaca iz filma utišavaju u trenutku 
kada treba da se pojave, i tada novinar izgovara tekst na srpskohrvatskom 
umjesto agenta Smita, a Boro izgovara Neove replike. Replike obojice su 
u stvari djelimično izmijenjen prevod originalnih replika iz filma. U dija-
logu se djelimično pojavljuju i nove replike kojih u filmu nema. Uz to je 
još i primjetno da novinar ismijava uvođenje filma Matrix na ovaj način u 
predstavu, dok Boro nema ironičnu distancu prema trenutnom dešavanju 
na sceni. On samo korača monotono prema novinaru sa jednim jedinim 
ciljem: Da ga zgazi.]
NOVINAR [Stojeći u gledalištu među publikom, ispred prvog reda stolica. 
Gleda u Boru, koji se nijem približava iz dubine scene]:  Gospodine Boro, 
dobro došli nazad, nedostajali ste nam! [Osvrće se oko sebe.] Da li ti se 
dopada šta sam uradio od ovog mjesta? [Stalno sa ironičnom distancom 
ka imitiranju sinopsisa filma „Matrix Revolutions”.]
BORO [Izgovara Neove replike bez ironične distance]:  Večeras će sve ovo 
da se završi.
NOVINAR:  Znam da će da se završi. Ja sam to već vidio. [Ovdje se zaceni 
od smijeha.] U Vutrixu. Ups, u Matrixu! Ha, ha, ha. Zato će ostatak mene 
da uživa posmatrajući završetak ove farse. [Pokazuje na publiku iza svojih 
leđa.] Jer mi već znamo da ću da te razbijem na kraju ko pičku. Jebem li ti 
mater ustašku! [Pokazuje na publiku.] Nisi im rekao čiji ti je vojni orkestar 
svirao na dedinoj sahrani u Zagrebu 1943. godine!
[Oni se zalete jedan prema drugom, bace se jedan na drugog i počnu da se 
biju. Zvučna pozadina iz filma, muzika, udarci i dobovanje kiše. Ova dvojica 
se u magnovenju približavaju opasno publici, ruše rekvizite, valjaju se po 
sceni. Novinar sruši Boru koji na tren leži na podu.]
NOVINAR:  Osjećate li to gospodine Boro? Približava se kraj. Na kraju, tre-
bam ipak da vam se zahvalim. Smisao vašeg života objasnio mi je smisao 
života uopšte... Smisao života uopšte je... da bude uništen.
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[Boro se diže sa poda, otresa prašinu sa mantila i poziva prstom novina-
ra.Ovaj se ponovo zakoceni od smijeha prateći ovu stopostotnu imitaciju 
mizanscena „Matrixa Revolutions”. Podrugljivo klima glavom Bori, želeći 
da kaže da razumije da se ovdje radi o Matrixu. Ali Boro ne reaguje na 
njegovu ironiju. Iščekuje napad. Novinar prestaje da se smije i baci se opet 
na Boru. Zvučna pozadina realnog vremena filma je konstantno prisutna. 
...Boro sad udara novinara i ovaj se ruši na pod.]
NOVINAR [Dobacuje u nemoćnom bjesu Bori dok se u pozadini čuje muzika 
scene iz Matrixa Revolutions u kojoj se Neo i Smit nijemo bore na nebu.]:  
Najgori ste vi mješanci, nikad ne zna čovjek gdje vas ima. Upropastili ste i 
Srbe i Hrvate, a i one jadne muslimane. Rovarite uvijek. Komunisti! Fašisti! 
Ne date poštenom svjetu da živi. Intelektualci! ...Pisci! Vi ste i Srbiju upro-
pastili. I onu bivšu Jugoslaviju! Vi ste ovaj rat i započeli! A sad se majmuni-
šeš ovdje sa ovom farsom kojoj se ne zna ni rep ni glava. Jako pozorište, u 
pičku materinu! I jak pisac!

[Boro odmahuje rukom, udaljuje se od novinara koji sad ustaje i kreće po-
novo na Boru, iza leđa. Udari ga stolicom u potiljak. Boro se sruši na pod 
bez riječi. Novinar stoji iznad njega. Gleda kako Boro dolazi svijesti i poku-
šava iznova da ustane.]
NOVINAR [U bijesu.]:  Zašto, gospodine Boro? Zašto!? Zašto!? Zašto se ne 
zaustavite već jednom!? Zašto nastavljate da se hrvate sa mnom, Hrvatu, 
gdje vas to svrbi svrab Srbine, zašto se dižete opet, zašto opet da vas mla-
tim, zašto opet da vas blatim? ...Vjerujete li da se borite za nešto više? Za 
nešto više nego goli život?! Ha, ha! Za filmska prava? Ha, ha, Odraće te 
producenti Matrixa. Ne smiješ filmsku muziku u predstavi da upotreblja-
vaš! Zar ti to nije poznato? Autorska prava? Kakav si ti jebeni pisac kad ni to 
ne znaš, abba! ...Čekaj da pogodim [Smije se cinično.] Mama ti je Hrvatica 
a tata ti je Srbin... ha,ha,ha... Ne, čekaj... čekaj... tata ti je Srbin, a mama ti 
je Hrvatica, je li? Ha, ha, ha... Mora da je ljubav razlog tvoje tvrdoglavosti, 
mora da si dijete ljubavi abba, mora biti ljubav kad se četnik i ustašica 
spunđaju, abba.
[Boro se diže, lagano i teško, nesiguran na nogama. Novinara obuzima 
gotovo nekontrolisani bijes kada vidi da se Boro ponovo digao, ironična 
distanca nestaje,ostaje samo bijes.]
NOVINAR:  Abba, zašto, abba? ’Oćeš opet da te zakucamo na križ, abba, 
’oćeš opet krst na leđa!! Nema ovdje nikoga, abba! Zašto, abba!? Za 
koga!!!!
BORO:  Zato što Ja tako hoću! Ja sam pisac ove farse!
[Boro udari novinara snažno,bacivši ga na pod u zamahu. Novinar leži ne-
pomičan. Boro stoji jedva na nogama i gleda neko vrijeme nijemo u publi-
ku, zanoseći nesigurno tijelom. Zvučna pozadina Matrixa je cijelo vrijeme 
prisutna. Tada se novinar ponovo diže i uzima foto-aparat.]
NOVINAR:  Ovo je moj svijet, abba, moj svet kad ti kažem! [Uzima foto 
aparat i fotografiše Boru, blic bljeska, Boro zaklanja oči, novinar diže ruku 
izigravajući scenu pobjede agenta Smita nad Neom. Ceri se.] Vutrix!
[Zvučna pozadina iz filma iščezava bespovratno sa prvim bljeskom blica. 
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Novinar se primiče bliže Bori i sa kamerom ispred oka namjerava da uzme 
još nekoliko slika.]
NOVINAR [Pokušava da okupi sve glumce na jednom mjestu,u kadru ka-
mere.]:  Čekaj, čekaj, stanite u liniju tamo... Boro! Margareta! ...Dođite 
ovamo, u sredinu... Tako...
[Svi su se sakupili za grupno poziranje pred kamerom. Stoje ne mičući se. 
Tada se novinar dosjeti i posjeda ih sviju u prvi red ispred publike. Penje se 
na scenu i gasi svjetlo u sali.]
NOVINAR [Zavijajući glasom.]:  Ptičica! [Bljesak blica osvijetli publiku i 
glumce.]

K r a j

Aleksandar ŠAJIN, apsolvirao Jugoslovensku književnost u Sarajevu 1992, a 
diplomirao na Institutu za Istočnu Evropu u Kopenhagenu 1998. sa temom 
stila i jezika u pisanim medijima na području bivše Jugoslavije. Živi i radi u 
Danskoj gdje je između ostalog objavio „Ogled o Duši” u Brendum Enciklo-
pediji (Brondums Encyklopadi, 1994) i dvojezičnu knjigu poetsko-proznih 
tekstova o evropskoj i individualnoj, anonimnoj istoriji ”Vrijeme – Vreme-
na” (Tiden – Tiderne, 2003). Dobitnik nekoliko državnih nagrada i legata za 
svoj umjetnički rad u Danskoj u zadnjih desetak godina. U zadnje vrijeme 
pojavljuje se i kao gostujući urednik u sarajevskom hardcore književnom 
časopisu ALBUM, pod pseudonimom ”G. Dr. Ralf”.
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IVO MIJO ANDRIĆ

ŽUDNJA ZA SUNCEM
TV drama

LICA:
Nela, slijepa djevojka, 20 
Otac, 50 
Majka, 45 
Žena
Vozač
Igor, student, 22 
Spiker 1
Spiker 2 
Mlađi čovjek, 35 
Portir 1, 70
Portir 2, 30 
Portir 3
Građanin 1
Građanin 2
Alma, 20 
Vozač tramvaja
Putnik 
Sekretarica 1
Sekretarica  2, 30 
Direktor 1, 60 
Direktor 2, 50 
Student, 25
Djeca 

UVODNA SLIKA: (Sredina je sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća. 
Dan je pri kraju. Naziru se prvi tragovi predvečerja. Svijetlo-crveno sunce 
ogleda se u bistroj rijeci. Snop zraka titra na površini vode, spajajući je s 
plavetnilom neba. Sunce polagano tone iza zapadnog dijela brda. Spektar 
raznolikih boja prelijeva se na horizontu. Ta slika ostaje nekoliko trenutaka 
na sceni, a zatim se sa istočne strane sunce ponovo pojavljuje. Zraci se ovaj 
put kao sitni biseri igraju na površini rijeke, obasjavajući usnule vrbe i po-
legnutu travu. I ova slika postepeno nestaje, a rađa se slika sunca u zenitu. 
Podne je. toplina se rasipa na sve strane  kotline.
 Pored razigranih valova bistre rijeke sjedi grupa dječaka i djevojčica. 
Gledaju zaigranu vodi i pokazuju rukama prema drugoj obali. Jedan od 
njih baca manji kamen u vodu i zadivljeno promatra krugove koji izranjaju 
na površini. Nekolicina rukama prekrivaju oči da se zaklone od sunčevog 
blještavila.
 Iz pravca doticanja rijeke nailazi mlada crnokosa djevojka. Njezin korak 
je kratak, tih, gotovo  nečujan. Veći dio lica prekrivaju joj crne naočale. 
Djevojka u desnoj ruci nosi poveću lutku. Kad je djeca primijete, okreću se i 
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pozdravljaju sa „dobar dan učiteljice“. Ona im sa smiješkom otpozdravlja i 
nastavlja šetnju obalom rijeke. Dječji pogledi prate je neko vrijeme, da bi se 
potom ponovo okrenuli prema suncu. Bljesak im na trenutak zatvara oči, 
dok se djevojka udaljava stazom prema obližnjem selu.)

DRUGA SLIKA: (Malo selo u dolini rijeke. Kuće se raštrkane dijelom u rav-
nici, a dijelom po okolnim brežuljcima. Kroz selo vijuga uska, nevremenom 
oštećena cesta koja prati riječni tok.
Iza jedne krivine vidi se stara kuća zidana sitnom ciglom. Ispred nje trčkara 
nekoliko kokoši. Iz pravca šupe čuje se lavež psa. Unutrašnjost kuće čine 
soba i kuhinja, te uski hodnik i ostava. U kuhinji za stolom sjedi čovjek pe-
desetih godina. U ruci drži cigaretu čiji se dim širi prema otvorenom krilu 
prozora. Nešto mlađa žena posluje oko kredenca, dok četvero djece sjedi 
na kauču, listajući stranice bukvara i diveći se raznobojnim slikama. Pored 
prozora stoji djevojka koja se malo prije vratila iz šetnje kraj rijeke. Dje-
vojka je zamišljena. Čovjek duboko udiše dim cigarete, a zatim se obraća 
djevojci:

Otac: Znam kćeri da ti nije svejedno. Tvoja budućnost zavisi od odluke koju 
danas donesemo. Ja nemam ništa protiv tvoje želje da upišeš muzičku aka-
demiju. Ali, posao je posao. On je ipak važniji od daljeg školovanja. Završila 
si srednju muzičku i najbolje je da se zaposliš u seoskoj osnovnoj školi. Nji-
ma treba učiteljica muzike. Direktor mi je rekao da imaju slobodno mjesto 
za tebe i da su čekali tvoj povratak u selo. Ovdje te svi poznaju i cijene, jer 
si tu rođena i odrasla. U toj si školi završila svih osam razreda. Siguran sam 
da će ti tu biti lijepo, a biće lijepo i nama. Još jedna plaća u kući svima bi 
nam dobro došla. Ima nas sedmero, a ja sam radim u pilani. (Očeve riječi 
potvrđuje majka i nastavlja…)
Majka: Obećala si kćeri da ćeš nam pomoći kad završiš srednju školu. Sje-
ćaš se, kad si odlazila, rekla si da ćeš pomoći da braću i sestre izvedemo na 
put. Obećala si da ćeš svu djecu u selu naučiti da pjevaju i sviraju i da ćeš s 
njima dijeliti radost i tugu do kraja života.
Nela: Jesam, obećala sam. Da, sjećam se toga. Bila sam tada mlada i selo 
mi je bilo draže od grada. Ali, vremena se mijenjaju, a s njima i ljudi. Za če-
tiri godine školovanja u gradu otvorili su mi se novi vidici. Ako želim napre-
dovati u struci, a to stvarno želim, ja moram završiti muzičku akademiju. 
Bez toga nemam nikakve izglede za uspjeh na polju muzike, koja mi pred-
stavlja sve u životu. To je i vama poznato, i zato ste me upisali u muzički 
školu. Dobro znate u kakvoj sam situaciji i jasno vam je, kao i meni, da je to 
jedino zanimanje koga mogu uspješno obavljati kao i drugi ljudi.
Otac: Znamo, kćeri. Znamo to od početka. Ali, mi smo mislili da ti je 
dovoljno srednja škola i da je lijepo biti učitelj muzike u svome selu.
Nela: Lijepo je za onog kome se dalje ne uči. A meni se uči i željela bih biti 
profesorica muzike u srednjoj školi, a možda i na fakultetu. Nije to isto. Uči-
telj muzike radi u osnovnoj školi za malu plaću, a profesor je bolje plaćen 
i nude mu se šire mogućnost za napredovanje u struci. To bih ja željela i o 
tome sam godinama sanjala. 
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Majka: San je jedno, draga moja Nela, a život je nešto drugo. San i život u 
sirotinje ne idu zajedno. Možeš ti sanjati što ti je volja, ali život teče svojim 
tokom. Nekad brzo, a nekad sporo. Nekome ovako, drugome onako. Spusti 
se ti na zemlju i prihvati ono što ti se nudi. Mani se lijepih želja i nemogu-
ćih ciljeva. Mi smo siromašna familija i nema nam ko pomoći. Otac ti sam 
radi, a kad bi se i ti zaposlila svima bi nam to bilo od koristi. I tebi i nama, a 
posebno tvojoj braći i sestrama, koje moraju završiti škole ili zanate.
Nela: Sve mi je jasno. I ja ću im pomoći da završe škole koje žele. Ali molim 
vas, dopustite mi da upišem muzičku akademiju. Neću od vas tražiti novac. 
Dobit ću stipendiju i ona će mi biti dovoljna za troškove studiranja. Usput 
ću se baviti muzikom i ponešto od toga zarađivati.
Otac: Mi novca nemamo ni za svoje potrebe. To ti treba biti jasno i to mo-
raš razumjeti.
Nela: Ja to tata razumijem. Zato i ne očekujem vašu pomoć. Sama ću se 
snaći za novce.
Majka: Kako ćeš se sama snaći. Nije lako danas doći do novca na pošten 
način. Sirotinju  danas niko ne gleda. Svako se zabavio svojim problemima 
i rješavanjem vlastitih potreba.
Nela: Ali, ja živim za muziku i živjet ću od muzike. Zar vam to nije jasno, i 
zar vam to moram sto puta ponoviti.
Otac: Lako je reći: ‘ja živim za muziku’. Ali, nije lako živjeti od muzike. To 
uspijevaju samo oni kojima se posreći, pa postanu poznati i popularni. Svi 
drugi muzičari žive kao i mi ‘od danas do sutra’.
Majka: Dobro ti otac kaže. Poslušaj njegov savjet i primi se posla u našoj 
školi. 
Nela: (Razočarano i na mah ljutito obraća se majci) Mama ti se ne razu-
miješ u muziku. Nemaš pojma o tome koliko mi ona znači, niti te zanima 
moja želja da završim akademiju. Tebi je  svejedno hoću li ja cijelog života 
biti seoska učiteljica ili gradska profesorica.
Majka: (Prilazi kćeri i obraća joj se pomirljivim glasom) Znam ja kćeri šta je 
muzika. I znam da nije isto živjeti u selu, ili u gradu. U to sam se na svom 
primjeru uvjerila. Hoću samo da ti kažem (dok to govori, pokušava zagrliti 
Nelu) da se tvoje želje razlikuju od naših mogućnosti. To ti otac može puno 
bolje objasniti od mene, jer on jedini donosi novac u našu kuću.
(Nakon ovih riječi, majka izlazi van da obavi neke druge poslove.)
Nela: Ništa ona mene ne razumije. Zapela je za novac, a ja kažem da ću 
tražiti i dobiti stipendiju kako je dobivaju drugi studenti. U to sam sigurna.
Otac: Nemoj kćeri ni u šta unaprijed biti sigurna. Mi nemamo nikakvu vezu 
ni poznanstva u gradu i nije mi jasno kako ćeš dobiti stipendiju za muzičku 
akademiju.
Nela: Onako kako je i drugi dobivaju. Redovnim putem i bez veza i poznan-
stava. Mnogi studenti primaju stipendije, pa zašto ne bih i ja.
Otac: Ako je tako, onda imaš moju dozvolu za akademiju. Samo moraš rije-
šiti pitanje stipendije prije nego što pođeš na studij. Ako to ne uspiješ, od 
studiranja nema ništa, jer ja novac za tvoj život u gradu nemam. Valja i ovu 
djecu prehraniti i školovati.
Nela: (Sva sretna polako prilazi ocu i grli ga govoreći:) Hvala ti oče. Znala 
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sam da ćeš mi ispuniti želju. Za stipendiju se nemoj brinuti. Pronaći ću je. 
U tome će mi pomoći i moja profesorica klavira iz srednje škole. Obećala je 
to ako upišem akademiju. Sigurna sam da će ispuniti dato obećanje. (Dok 
to Nela govori ocu, majka se vraća u kuću i u čudu gleda kćerku i supruga.)
Majka: Šta je, nisi joj valjda rekao da može upisati tu akademiju?
Otac: Jesam. Kako joj mogu zabraniti da se dalje školuje, ako to ona želi. 
Čula si i sama da je rekla kako neće tražiti novac od nas, i kako će dobiti 
stipendiju. Ja joj vjerujem i ne bi bilo pošteno da joj mi budemo smetnja na 
putu koga je sam izabrala. Mi smo ostali živjeti na selu, a ona to ne mora. 
Neka ide na akademiju ako joj se ide, i neka bude profesorica ako to želi. I 
budali je jasno da je bolje biti profesor nego učitelj, a da nije meni koji sam 
završio stolarski zanat. Želim našoj Neli sreću u životu, a znam da joj neće 
biti lako. No, snaći će se ona na akademiji kako se snalazila i u srednjoj 
školi.
Majka: Dobro, kad si već to odlučio, neka tako bude. Samo, znaj, ako se 
Neli šta loše desi, sva krivica je na tvojoj strani. Mene nemoj nizašto okriv-
ljivati. Moje odgovornosti tu nema, niti je može biti.
Otac: Znam ja da je u ovoj kući sve na moju odgovornost, i da se na kraju 
sve lomi preko mojih leđa. Ali, jaka su to leđa i izdržaće i tu Nelinu muzičku 
akademiju. (obraća se Neli riječima:) Je li tako kćeri?
Nela: Tako je tata. I tako je uvijek bilo! (Prilazi polako majci, grli je govore-
ći:) Znam ja mama da se i ti slažeš s tatinom i mojom odlukom. Znam da si 
ti uz mene kad mi je najteže.
Braća i sestre, uglas: I mi se slažemo! I mi smo uz tebe. Kad budeš profe-
sorica i nas ćeš učiti.
Mlađi brat: I ja ću završiti muzičku akademiju. Dobro pjevam i sviram har-
moniku. Imam  peticu iz muzičkog. 
Mlađa sestra: A ja ću ići kod seke Nele u grad kad ona tamo bude imala 
stan i posao. Hoću,  hoću kad porastem i kad budem velika. (Scenom obi-
teljske radosti okončava se dug i mučan razgovor između kćeri i roditelja o 
njenom daljem školovanju.)

TREĆA SLIKA: (Nela je u maloj sobici u kojoj se nalazi kauč, mali radni stolić 
i dvokrilni ormar. Sakuplja neke papire sa stola i stavlja ih u torbu. Potom 
oblači cipele, polako dolazi do ulaznih vrata, otvara ih i izlazi van. Oprezno 
dolazi do rukohvata i nesigurnim korakom silazi niz stepenice. Dok se laga-
no kreće, pojavljuje se slika majke koja govori:)
Majka: Kako ćeš sama kćeri moja živjeti u gradu? Kako ćeš se snaći na ne-
poznatim ulicama? Sto puta sam ti rekla; ne idi u veliki grad. Drži se malih 
sredina, gdje je manje ljudi i gdje su manje gužve. Nije to za tebe. Za tebe 
su poznate staze i osobe uz koje si rasla od malih nogu. Za tebe je ono što 
je tvoje i što ti je blisko i drago. Pusti sve ostalo, neka drugi uživaju u tome.
(Majčin glas prati je do izlaska na ulicu koja vodi prema centru grada. Na 
pločniku kojim se kreće sporim i nesigurnim korakom, uobičajena je jutar-
nja gužva. Ljudi žure na radne i druge obaveze. Poneko je u žurbi okrzne 
ramenom. Jedan neoprezni prolaznik rukom joj izbija torbu koja pada na 
pločnik. Stvari iz torbe rasipaju se na sve strane. Nela se saginje i skuplja 
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ih drhtavim rukama. U tome joj pomažu i neki prolaznici. Kad je završila 
skupljanje stvari, prilazi joj srednjovječna žena i zabrinuto je pita: 
Žena: Jeste li dobro? Kuda idete? Znate li gdje idete?
Nela: Dobro sam. Idem do muzičke akademije. Blizu je, već sam tu bila. 
(Žena je sumnjičavo gleda, jer je primijetila da s Nelinim vidom nešto nije 
u redu dok je pipajući po pločniku prikupljala rasute stvari. No, nije imala 
vremena za dalji razgovor pa je nastavila svojim putem, a Nela je zbunjena 
ovim događajem nastavila prema akademiji koja se nalazi u susjednoj uli-
ci. Dok oprezno korača prema pješačkom prelazu prisjeća se jednog detalja 
s nastave u srednjoj školi. Mladi profesor postavlja joj pitanje koje zahti-
jeva širu vizualnu  elaboraciju. Nela polazi prema školskoj ploči, ali on joj 
predlaže da zbog slabijeg vida odgovara iz klupe. Taj prijedlog uvrijeđena 
Nela odbija riječima: Mogu ja izaći do ploče i odgovarati kao i drugi učenici. 
Svi smo mi ravnopravni u školi, bez obzira na vid i druga osjetila.
S tim mislima dolazi do pješačkog prelaza i zakoračuje na njega. Baš u tom 
trenutku nailazi putnički auto, čiji vozač naglo koči i kroz otvoreni prozor 
ljutito izgovara riječi:
Vozač: Ćorava gusko kud si krenula? Zar ne vidiš da vozim četvrtom brzi-
nom i da se ne mogu zaustaviti na prokletoj zebri. Mogao sam te pregaziti 
kao palačinku?
(Nakon izgovorenih uvreda, naglo dodaje gas i nastavlja uz škripu guma, 
smjerom kojim se kretao. Nela ostaje ukopana na mjestu, dok joj noga 
kojom je zakoračila na cestu drhti kao prut. U trenutku shvata da je  mogla 
stradati zbog nepotrebnog prisjećanja na bizaran detalj iz srednje škole. Iz 
šoka je vraća stariji čovjek koji se kretao iza nje i koji je vidio scenu koju je 
izazvao drski vozač. On joj pomaže preći ulicu i prati je zabrinutim pogle-
dom dok sporim korakom ide prema muzičkoj akademiji.)

ČETVRTA SLIKA: (Nela je u holu akademije. Polako prilazi stubištu, dodiruje 
rukohvat i gubi korak na prvom stepeniku. U tom trenutku nailazi jedan 
student koji je pridržava i spašava od sigurnog pada na popločani pod. 
Nela je zbunjena. Drhti, pridržavajući torbu jednom rukom, dok je drugom 
instiktivno obujmila svoga spasioca. Student joj pomaže da se uspravi, a 
zatim je odvodi do slobodne klupe gdje sjedaju. Kad se malo smirila, Nela 
prva započinje razgovor drhtavim glasom.)
Nela: Oprostite, danas sam malo zbunjena i nesigurna. Ja sam Nela, stu-
dentica prve godine.
Student Igor: Ništa, ništa. Sve je u najboljem redu. Ja sam Igor, student 
treće godine. (Pruža joj ruku, koju ona nesigurno prihvaća. Zatim se obraća 
Neli direktnim pitanjem) - Vi ste umorni, ili imate problema s vidom?
Nela: Iskreno govoreći, i jedno i drugo. Umorna sam od života, a i vid me 
slabo služi. 
Igor: Nemojte tako. Život je lijep, bez obzira na sve drugo. 
Nela: Kako za koga. 
Igor: Za svakoga. Za svakoga, draga moja kolegice. Šta bi mi bez života? I 
svoga i sebi bliskih.
Nela: U pravu ste. Ja sam pod dojmom svega što mi se danas događa.
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Igor: Znam kakav je to osjećaj. Prvi vam je studentski radni dan. Sjećam se 
toga kao da je jučer bilo. I ja sam bio zbunjen kad sam krenuo na prvu godi-
nu. Tako je to kad započinjete nešto novo i nepoznato. Ali, kasnije sve dođe 
na svoje mjesto. Brzo se čovjek prilagodi na sve promjene. Meni je danas 
akademija kao drugi dom. U njoj provodim veći dio radnog i slobodnog 
vremena. Nakon nastave ostajem vježbati klavir, jer imamo izvrsne klavire 
i druge  instrumente koje možete koristiti u svako vrijeme.
Nela: Odlično! Baš me to raduje jer sam i ja upisala odsjek klavira, a ne-
mam ga u kući. Moći ću, znači, vježbati ovdje kad god to poželim. 
Igor: U svako doba i bez ograničenja. Profesori posebno cijene studente 
koji vježbaju u učionicama akademije. 
Nela: A, smijem li vas zamoliti za pomoć u odabiru prostorije za vježbanje, 
pošto se ovdje bolje snalazite od mene. Ja sam tu početnik u svakom po-
gledu.
Igor: Naravno. Rado ću vam pokazati sve učionice za vježbanje, prije nego 
odaberete onu koja vam najviše odgovara. I… zamolit ću vas, ako je mo-
guće da se ne persiramo, jer smo kolege približnih godina, a i to je nekako 
jednostavnije za komuniciranje. Mi smo svi ovdje na ti, osim kad se obra-
ćamo profesorima i izrazito starijim osobama.
Nela: Može, može. Hvala vam… pardon, hvala ti. I meni je ‘ti’ bliskije od 
‘vi’, jer me ‘vi’ podsjeća na množinu. A mi smo ti, nismo vi. (Na te riječi 
obadvoje se glasno smiju).
Igor: Mi smo mi, a ne vi. (Opet se smiju) Nego, da mi krenemo prema glav-
noj dvorani, nastava će uskoro započeti. (Igor prati Nelu do dvorane nami-
jenjene studentima prve godine akademije. Potom odlazi prema dvorani 
za studente treće godine.)

PETA SLIKA: (Nela i Igor obilaze kabinete namijenjene za studente odsje-
ka klavira. U jednom od njih zadržavaju se duže. Ta prostorija je veća od 
drugih, a prozor je okrenut prema sunčanoj strani. Lijep je dan, pa topli 
sunčevi zraci čine prostoriju ugodnom i privlačnom za duži boravak. Igor 
prilazi klaviru, namješta stolac, sjeda i počinje svirati neku laku melodiju. 
Potom se obraća Neli:
Igor: Ovdje sam ja započeo svoju studentsku karijeru. Moram priznati da 
mi je bilo lijepo i da sam sa uživanjem vježbao po nekoliko sati. Radna 
atmosfera važna je za svakog umjetnika jer u njemu budi skrivene oblike 
inspiracije, koji se ne mogu otkriti na prvi pogled i na svakom mjestu. Zato 
ti predlažem da vježbaš u ovom kabinetu moga cijenjenog profesora Mari-
ća, koji je inače naš poznati pijanist i ugledni muzički pedagog.
Nela: (Oduševljeno) Može, može Igore. Hvala ti. Ovdje se zaista ugodno 
osjećam. Prostor odiše toplinom i miriše na ljeto u punom sjaju. Aaaa… 
posebnu ljepotu daje mu to što si i ti u njemu započeo svoju studentsku ka-
rijeru. Svakako ću ovdje vježbati i ja, ako ima dovoljno slobodnih termina. 
Igor: Naći će se. Ja ću se za to pobrinuti. A osigurat ću, ako se slažeš, da 
ti mentor bude profesor Marić. Dobar sam s njim i nekoliko puta bio sam 
gost na njegovim koncertima. Zajedno smo svirali neke Bahove i Mozarto-
ve kompozicije. Sjajan je to čovjek, pijanist i pedagog i uz njegovu stručnu 
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pomoć mnogo ćeš naučiti i napraviti u životu.
Nela: Hvala ti Igore, na svemu ti hvala. (Stavlja mu ruku na rame u znak 
zahvalnosti. Igor joj ustupa mjesto za klavirom govoreći:)
Igor: Probaj sama klavir. Uvjerit ćeš se kako je lagan i inspirativan za svirku. 
Iz njega zvuci teku kao planinski potok, ili kao valovi na bistroj rijeci. (Nela 
započinje svirati valcer „Na lijepom plavom Dunavu“. Ugodni zvuci ispu-
njavaju prostor zanosnom toplinom. Igor otvara prozor, tako da se ljepota 
glazbenog Dunava stapa s povjetarcem koji dopire izvana.

ŠESTA SLIKA: (Nele je u podstanarskoj sobi. Sjedi na kauču i sluša snimljene 
lekcije sa kasetofona. Kroz otvoreni prozor dopire buka s ulice i škripa auto-
mobilskog kočenja. Nela ustaje, prilazi prozoru i zatvara ga. Zatim isključu-
je kasetofon i uključuje mali tranzistor. Spiker upravo čita podnevne vijesti.)
Spiker: Privredna delegacija posjetila je nekoliko izvoznih firmi i obavila 
razgovore sa predstavnicima uprave i sindikata. Na kraju je priređen ručak 
u restoranu ‘Jugokomerca’ kome su prisustvovali predsjednik općine i se-
kretar komiteta.
Evo sada i jedne lijepe vijesti iz Rima. Poznati oftamolog Stampeli izvršio je 
nedavno uspješnu operaciju i vratio vid jednom pacijentu iz Sarajeva. Po 
izjavi doktora Stampelija, ovakve operacije obavljaju se sa 90 postotnim 
uspjehom na rimskoj klinici punih deset godina. Inače, cijena jedne ovakve 
operacije iznosi oko 10.000 američkih dolara. (Nela gasi tranzistor, nasla-
nja glavu na dlan desne ruke i poluglasno razmišlja) 
Nela: Deset hiljada dolara za jednu operaciju. Za taj se novac može kupiti 
starija kuća ili manji stan. Ko to ima toliko novca za jednu operaciju koja 
traje nekoliko sati. Pa još u 10 posto slučajeva može biti neuspješna. Ljudi 
su stvarno neograničeno gramzivi kad mogu uzimati toliko novac za svoje 
usluge. Pohlepa vlada ovim svijetom i ona će ga na kraju uništiti. Gdje je tu 
humanost, vrijedi li tu imalo Hipokratova zakletva. I medicina se svela na 
traženje i uzimanje novca od bolesnih i nesretnih ljudi. I ona se pretvorila 
u biznis bez mjere i granica, kao i sve drugo što donosi korist onima koji se 
bave unosnim zanimanjima. A sirotinja, ko danas brine za sirotinju, osim 
onih koji imaju dobru dušu i koji razvijaju human odnos prema ljudima. 
Takvih je, nažalost, danas malo i biće ih sve manje.
Slijepi vide život bolje od drugih. Oni kroz tamu osjećaju blizinu tijela i 
širinu duha. Kada bih imala puno novaca, pomagala bih sve oko sebe i 
pružala drugima zadovoljstvo ljepote življenja. A pošto ga nemam, kao ni 
mnogi drugi, živim na granici varljive nade i nerealnih očekivanja. Takva mi 
je sudbina dodijeljena rođenje, ali tako valjda neće biti vječno. Zasijat će 
i meni sunce jednoga dana, kao što sija drugima. I moji će snovi jednoga 
jutra postati stvarnost. Prepoznat ću i ja roditelje i ljude oko sebe. I vidjeti 
ih u pravom svjetlu, kao što i oni mene vide. Igora, koji je tako dobar da 
mi pomaže na svakom koraku. Školske drugove i drugarice s kojima sam se 
godinama družila, a da im likove nisam vidjela. Valjda će i mene do kraja 
života ogrijati sunce, kao što grije i sve druge ljude. Valjda ću i ja vidjeti to 
sunce i beskrajno plavetnilo neba ispunjeno noću bisernim zvijezdama. Eh, 
da mi je jednom upoznati svijet, kakvim ga poznaju ljudi koji vide, i koje 
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svjetlost prati svakog dana. Eh, da mi je biti ono što sad nisam i imati ono 
što drugi imaju. Eh… da mi je…

SEDMA SLIKA: (U manjoj prostoriji sjedi desetak slijepih osoba. S njima je i 
Nela. Slušaju muziku, piju određena pića, i veselo čavrljaju. Na kraju stola 
je čovjek srednjih godina koji je, nakon izvršene operacije, progledao. On 
se diže sa stolice i polupijanim glasom govori:
Mlađi čovjek: Drugarice i drugovi, dozvolite da se obratim u ovom sveča-
nom trenutku našeg udruženja slijepih. Ja sam njegov član od osnivanja i 
bio sam predsjednik sve dok nisam progledao. (Svi se smiju, a on nastav-
lja) Da, da drugarice i drugovi, dok nisam progledao. Sada kad vidim kao i 
drugi ljudi, vi ste me izabrali za počasnog predsjednika. Hvala vam od srca 
za tu ukazanu čast i što ste mi omogućili da i dalje budem vaš član. (Opet 
se čuje smijeh i dobacivanja u stilu: zaslužio si tu čast) Velika je to obaveza 
koju ću, nada se, sa uspjehom izvršavati, kao što sam to i do sada činio. Ja 
se neću miješati u poslove novoizabranog predsjednika, pardon, naše mla-
de predsjednice Nele, ali ću joj pomagati gdje god bude trebalo. Pomagat 
ću joj da vodi naše udruženje slijepih prema svijetloj budućnosti, ma koliko 
se ona mnogima činila daleko. (Ponovo se čuje smijeh prisutnih i nečije 
dobacivanje: priznajemo samo svijetlu budućnost, tamna prošlost nas ne 
zanima) Učinit ćemo sve da izbrišemo ili prosvijetlimo našu tamnu proš-
lost od ovoga trenutka pa nadalje. Ajde, živjeli i zdravi mi bili. (Podiže čašu 
napunjenu vinom i svima nazdravlja, kucajući se sa svima pojedinačno. Za-
tim nastavlja:) A sada, drugovi i drugarice dajem riječ našoj novoizabranoj 
predsjednici, vrijednoj studentici  Neli. (Svi aplaudiraju, a jedan mlađi član, 
dok ona ustaje, skandira: Nela, Nela, Nela…)
Nela: Zahvaljujem kolegi, našem počasnom predsjedniku na lijepim riječi-
ma i željama, koje su u ovom trenutku za mnoge od nas teško ostvarive. 
Ali nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad, kaže jedna stara izreka. Možda 
će neki od nas, kao i kolega počasni predsjednik, dočekati svijetlu buduć-
nost i osjetiti sve čari života. No, ako se to i ne dogodi, mi ćemo nastaviti 
putevima kojima smo se do sada kretali. Sporo, ali sigurno. Sa bijelim šta-
pom ili bez njega. Svako od nas ima svoju sudbinu i ona ga neće mimoići 
niti mu okrenuti leđa. Svi mi, pojedinačno i zajedno, učinit ćemo onoliko 
koliko je potrebno da nam život bude lijep, sadržajan i zanimljiv, koliko 
nam to prilike budu dozvoljavale i koliko se sami izborimo. I dalje ćemo 
pomagati jedni druge, družiti se, dijeliti radosne i tužne trenutke, biti ekipa 
koja će pobjeđivati i na domaćem i na gostujućem terenu. (Neko dobacuje: 
To Nela, živjela Nela! Više njih uzima čaše i  nazdravljaju: Živjeli, živjeli, 
živjeli…Nela, nakon zdravice, nastavlja započeti pozdravni govor) Kad mi 
mlađi završimo škole i fakultete i zaposlimo se, još više ćemo pomagati 
naše udruženje i pružati članovima sve vrste podrške, od materijalne do 
kulturno-umjetničke, sportske i socijalno-psihološke. Osnovat ćemo i sek-
cije koje će razvijati razne oblike aktivnosti, tako da se svi lijepo osjećamo i 
da razbijemo monotoniju samoće koja mnoge od nas prati od rođenja. Ni-
smo svi isti, iako nas muče isti ili slični problemi, Baš zato, naše udruženje 
mora biti primjer drugima kako se zajedničkim radom život može učiniti još 
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ljepšim, zanimljivijim i vedrijim u svakom pogledu. U to ime, još jednom, 
živjeli i hvala vam svima na časti koju ste mi ukazali izborom za predsjed-
nicu. Živjeli! (Podiže čašu i nazdravlja svima. Čuju se glasovi: živjeli, živjeli, 
živjeli… i slika se udaljava).

OSMA SLIKA: (Nela je pred kapijom jedne tvornice. Razgovara sa starijim 
portirom.)
Portir 1: Kažem ti drugarice da ne možeš ući u krug bez lične karte. Propisi 
su propisi i ja ih moram poštovati. Neću dozvoliti da zbog tebe ostanem 
bez posla.
Nela: Mogu vam dati indeks. Njega sam ponijela. Ličnu ne nosim da je ne 
bih izgubila, pošto je mala, a ja sam slijepa.
Portir 1: Ništa ne može zamijeniti ličnu kartu. Ja moram upisati broj lične, a 
njega nema na indeksu niti ga ti znaš napamet. Ako znaš, reci mi.
Nela: Kako znate da ga nema u indeksu kad ga niste provjerili?
Portir 1: Znam. Imam dvoje djece na fakultetu i gledao sam njihove indek-
se. Svi su indeksi isti, zašto bi se vaš razlikovao od ostalih.
Nela: A da me najavite direktoru, pa neka on odluči.
Portir 1: Ne dolazi u obzir. Naš direktor je pravnik i on poštuje i poznaje 
propise bolje od mene.
(Dok to portir govori nailaze dvojica mladića koji žele proći kroz otvorenu 
kapiju. Portir ih zaustavlja i pita: Kuda momci? Prvo se morate meni javiti 
i dati mi lične karte da vas upišem u knjigu posjetilaca. (Oni bez pogovora 
vade lične karte i predaju ih portiru koji se obraća Neli: Vidiš djevojko kako 
to ide. Drugi put ponesi ličnu kartu i neće biti problema oko ulaska u krug 
fabrike. (Nela uviđa da od daljeg razgovora neće biti ništa, okreće se i bez 
pozdrava sporim korakom udaljava od kapije i kreće putem kojim je došla.)

DEVETA SLIKA: ( Nela je na tramvajskoj stanici koja je nekoliko kilometara 
udaljena od  sarajevske Muzičke akademije. Pored nje je desetak građana. 
Tramvaj pun putnika zastaje. Nela pokušava ući, ali je putnici guraju s jed-
ne na drugu stranu. Jedan građanin kome je prepriječila put grubo joj se 
obraća riječima: 
Građanin: Šta si stala kao panj na putu. Ili uđi, ili se makni da mi uđemo. 
Kakva je ova današnja omladina. Stavi tamne cvikere na oči i baš je briga za 
nas starije. (Nela se instiktivno izmiče. Na vratima se pojavljuje kolegica s 
akademije Alma, koja je doziva i pruža joj ruku.)
Alma: Nela, Nela, daj mi ruku, ja ću ti pomoći da uđeš. (Vidjevši to, vozač 
se diže sa sjedišta govoreći najbližim putnicima:)
Vozač: Dajte ljudi, oslobodite prolaz za slijepu djevojku. Zar ne vidite da ne 
može sama ući. Kakav ste vi narod? Gdje vam je kultura? Bože moj, kakav 
ste vi narod. (Neki se izmiču, oslobađaju prostor, dok se drugi ubacuju u 
prazan prostor da bi šta lakše ušli u tramvaj. Uz Alminu pomoć, Nela ne-
kako uspijeva ući na prva vrata. Vozač se vraća na svoje mjesto, zatvara 
vrata, i tramvaj uskoro kreće. Alma se obraća Neli pitanjem:)
Alma: Otkud ti u ovom dijelu grada? Kod koga si bila?
Nela: Bila sam… bila sam u jednoj firmi. Išla sam nešto pitati. Reći ću ti 
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detalje kad dođemo na akademiju.
Alma: Dobro, dobro. Samo pitam. Pričat ćemo o tome kasnije. Danas je 
gužva kao nikad ranije. Ne znam kud svi ovi ljudi idu pa su tako napunili 
tramvaj.
Nela: Valjda jedni s posla, a drugi na posao. Da sam znala da je ovolika 
gužva ne bih se danas makla iz stana.
Alma: Ja se skoro svaki dan vozim na ovoj relaciji, ali se ne sjećam da je 
ranije bila ovakva gužva. Kao da je pazarni dan ili teferič u gradu. A nije 
ništa od toga. U gradu odavno nema teferiča. (Na ove riječi jedan putnik 
kroz smijeh dobacuje)
Putnik: Ima, ima. U gradu se svaki dan održavaju teferiči. Ima ih na svakom 
trgu i na svakoj pijaci. Ko u priči ih ima. Sarajevo nikada nije bilo bez tefe-
riča, niti će kad biti. Ovo je grad za svakoga i po svačijem ukusu. Jel’ tako 
radni narode, ili nije? (Neki potvrđuju sa ‘jest’ i ‘jašta’, dok većina šuti za-
bavljena svojim mislima. Uskoro stižu na stanicu blizu Muzičke akademija, 
gdje Nela i Alma silaze).

DESETA SLIKA: (Nela u pratnji mlađeg portira korača hodnikom firme na 
čijem je pročelju krupnim slovima ispisan naziv „MAGROS“. U šutnji do-
laze do koncelarije na čijim vratima piše „Direktor“. Portir kuca na vrata i 
pažljivo ih  otvara. Nakon ulaska pozdravlja sekretaricu sa „dobar dan“ i 
objašnjava joj:
Portir 2: Ova mlada drugarica zove se Nela. Slijepa je i treba razgovarati 
sa direktorom o svom problemu. Ona će mu sama iznijeti o čemu se radi.
Sekretarica: Dobro Ivane, ja ću je uvesti kod druga direktora. Ti se možeš 
vratiti na svoje radno mjesto. Ako te budem trebala, nazvat ću te na portu. 
(Sekretarica kuca na vrata direktora, ulazi i uskoro se izlazi, obraćajući se 
Neli:) Izvolite, uđite, direktor će vas primiti. Jeste li za kafu, čaj ili sok?
Nela: Ne bih ništa. Hvala vam. Želim samo razgovarati s direktorom o jed-
nom problemu.
Sekretarica: Dobro, dobro, samo vi uđite. Treba li vam pomoć? Ne treba. 
Uredu. (Nela ulazi, a sekretarica za njom zatvara vrata. Direktor je prosijed 
čovjek šezdesetih godina. Kad je vidio Nelu, diže se iz fotelje i prilazi joj, 
pomažući joj da sjedne na stolicu za goste. Zatim i sam sjeda na stolicu s 
druge strane stola, obraćajući se Neli:)
Direktor 1: Recite mi mlada damo kojim ste dobrom došli kod nas? Tražite 
li posao ili trebate nešto drugo?
Nela: (Pomalo zbunjena zbog izravnog pitanja, izgovara svoje ime pruža-
jući u pravcu direktora:)  Ja sam Nela Tomić. Studentica sam prve godine 
Muzičke akademije. Nisam došla tražiti posao jer sam tek upisala studije. 
Trebam nešto drugo. Kao što vidite ja sam slijepa. Slijepa sam od rođenja. 
Nešto malo vidim, ali je to tako nejasno da se može reći da sam slijepa sto 
posto. 
Direktor 1: Žao mi je zbog vašeg stanja, ali recite kako Vam ja mogu po-
moći?
Nela: Možda ste čuli na radiju ili čitali u novinama. Ali, ako i niste, reći 
ću Vam. Jedan talijanski doktor već deset godina vrši operacije i vraća vid 



69Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

pacijentima koji se nalaze u stanju u kome se ja nalazim. Cijena njegove 
operacije je visoka i ja te novce ne mogu osigurati bez donacija privrednih 
organizacija. Zato sam došla da Vas zamolim, postoji li ikakva mogućnost 
da mi dodijelite makar dio sredstava za operaciju koja košta oko 10.000 
dolara. Ako postoji, bit ću Vam zahvalna na pomoći. A, ako ne postoji i 
tada Vam hvala, jer znam da me ne biste odbili ukoliko imate sredstava za 
te namjene. 
Direktor 1: (Duboko zamišljen šuti neko vrijeme gledajući pažljivo Nelu, a 
zatim joj se obraća biranim riječima:) Razumijem Vas, kćeri moja. Sve mi 
je jasno. Rado bih Vam pomogao, ali to su velika sredstva. Skup je taj tali-
janski doktor, đavo odnio i njega i njegovu kliniku. Ja ovdje moram raditi 
odgovorne poslove gotovo dvije godine da bih zaradio 10.000 dolara, a taj 
bi za sat ili nekoliko sati rada zgrnuo toliki novac. Da imamo pare za takve 
namjene izašao bih pred radnički savjet sa prijedlogom da Vam dodijeli 
makar dio toga iznosa. Ali, nažalost, fondovi su nam prazni jer smo prošlu 
godinu završili s gubitkom. Nemojte se ljutiti, ali takva je situacija u većini 
tekstilnih firmi koje jedva sastavljaju kraj s krajem. Ako Vam treba kakva 
manja svota novca, ja ću vam dati iz svoga džepa.
Nela: (Polako se diže sa stolice govoreći odmjerenim glasom) Ne, ne, ne 
treba, hvala Vam. Ja tražim donaciju za operaciju koja bi mi vratila vid, a 
milostinja mi ne treba. Hvala Vam na ponudi. Razumijem Vašu situaciju. 
Nisam znala da poslujete sa gubicima. Da jesam, sigurno Vas ne bih op-
terećivala svojim problemom. Hvala Vam još jednom što ste me ljubazno 
primili i želim Vam sve najbolje. I Vašoj firmi također. (Direktor je iznena-
đen i pomalo zbunjen nakon Nelinih zahvala i ispraća je prema vratima 
riječima;)
Direktor 1: Stvarno bih Vam pomogao da vratite vid i to Vam iskreno želim. 
Ali, firma je danas u takvom stanju. Ako se poslovanje poboljša, rado ćemo 
Vam pomoći. Možete ostaviti svoju adresu kod sekretarice. Doviđenja i 
neka Vam je sa srećom. Pokušajte se obratiti i drugim uspješnijim firmama. 
One će Vam sigurno pomoći. Ima ih koje to godinama rade jer su im dobri 
poslovni rezultati i rado daju donacije za razne svrhe. Mogu se i raspitati, 
ako hoćete, kod nekih mojih kolega. (Nela se još jednom zahvaljuje i izlazi 
iz direktorove kancelarije u pratnji sekretarice.)

JEDANAESTA SLIKA: (Jutro je. Nela polako, uz pomoć jedne putnice, izlazi 
iz tramvaja i kreće se ulicom prema Muzičkoj akademiji. U susret joj dola-
zi Igor koji u rukama drži primjerak dnevnog lista. On joj prilazi, govoreći 
razdragano:)
Igor: Nela, Nela, pa gdje si ti ovih dana. Ne daš se vidjeti. Već sam pomislio 
da si otputovala kući na selo da posjetiš roditelje.
Nela: Nisam Igore. Radila sam. Snimala sam nova gradiva, učila i vježbala. 
Usput sam obavljala i neke privatne poslove. Znaš kako je. Posla sve više, a 
vremena sve manje kad se uvedu neke nove obaveze. 
Igor: Tražio sam te u vrijeme predviđeno za vježbe, ali te nije bilo pored 
klavira. Tamo sam zatekao neke druge studente koji uskaču kad je termin 
nepopunjen.
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Nela: Drugi više neće uskakati u moje termine. Od sutra se vraćam redov-
nom vježbanju i viđat ćemo se češće.
Igor: Jesi li za šetnju do parka. Nešto ti trebam reći i pročitati.
Nela: (Veselo i gotovo oduševljeno) Jesam Igore. Radujem se šetnji, pogo-
tovo do gradskog parka. Tamo se ugodno osjećam uz glasove raspjevanih 
ptica. U drugim dijelovima grada čuje se samo buka auta i škripa guma 
koju proizvode brzi vozači.
Igor: Znaš da ja u parku imam svoju samačku klupu na kojoj povremeno 
sjedim od kad sam upisao akademiju. 
Nela: (Iznenađeno) Tri godine sjediš sam na istoj klupi. Ne mogu vjerovat 
da neko sjedi sam na istoj klupi tri godine. Šališ li se ti, ili je to stvarno tako?
Igor:  Ne šalim se. Mislim ozbiljno. To je klupa sa koje se vidi vodoskok 
izgrađen prije nekoliko godina. Oko vodoskoka su poredane biste nekoliko 
naših poznatih umjetnika. U blizini je i jedna crkva ukrašena neobičnim 
ikonama koju rado posjećuju strani turisti. (Na ulazu u park susreću jednog 
Igorovog kolegu, studenta treće godine ekonomije, koji ih pozdravlja vese-
lo mašući desnom rukom)
Student: Zdravo mladi. Šta ima novoga? Svira li se, ili se skita po čaršiji u 
vrijeme predavanja?
Igor: Nema skitnje stari. Ovo je ugodna šetnja između predavanja i svirke. 
Na akademiji se šljaka i teorijski i praktično. Nije to kao kod vas na ekono-
miji, gdje je se sve svodi na teoriju.
Student: Ima i kod nas prakse jarane. Ja ti upravo idem u banku podići neke 
pare koje mi je poslao stari iz Hercegovine. Moram kupiti novu gitaru jer 
mi se stara raspala i nije više za novi bend koji ima zakazane prve nastupe 
krajem godine. Dobili smo gažu jarane i svirat ćemo u studentskom domu 
svakog petka ili subote do ponoći. Gradimo karijeru malo pomalo. Tako su 
započinjali i danas poznati ‘Indexi’ od kojih smo skinuli nekoliko pjesama. 
Uz njihovu dozvolu, naravno. Jest da nemamo pjevača kakav je Davorin 
Popović Pimpek, ali snaći ćemo se. I drugi se snalaze, pa zašto ne bi i mi.
Igor: Bolje vam je ne kopirati Pimpeka, jer je takav glas rijetkost na našoj 
muzičkoj sceni. Predlažem vam da izaberete lakše pjesme. Po mogućnosti 
šlagere. To se danas traži. Vidite kako Stojnić sjajno prolazi. Rok muziku svi 
furaju i ona je zasitila tržište i kod nas u Bosni.
Student: Fala ti jarane. Prenijeću tvoj savjet raji, pa ćemo vidjeti šta nam je 
činit. Hajde u zdravlje i sretno vam bilo. Znam da ideš sjest na staro mjesto, 
a vidim i da više nisi sam. Pa neka tako ostane do kraja. Ćao i… vidimo se…
(Student ubrzava korak i odlazi u pravcu Ekonomskog fakulteta. Igor i Nela 
nastavljaju još desetak metara i sjedaju na njegovu samačku klupu. Nela 
opipava rubove klupe i primjećuje:)
Nela: Stvarno, tu nema nikoga. A po glasovima imam dojam da su sve dru-
ge klupe zauzete. Koliko ih stvarno ima u ovome parku? 
Igor: Dvadesetak, a nekad ih je bilo i više. Kad su obnavljali park i gradili 
vodoskok, smanjili su broj klupa za sjedenje i tako oštetili gradske beskuć-
nike, koji ovdje znaju prespavati od ranog proljeća do kasne jeseni. Nego, 
da ti pokažem i pročitam jedan članak u današnjim dnevnim novinama. 
Nadam se da se nećeš naljutiti.
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Nela: A zašto bih se ljutila?
Igor: Paaa… članak je o tebi. Ali, da ti prvo objasnim o čemu je riječ. Znaš, 
ja sam nakon vijesti o operacijama doktora Stampelija, zamolio jednog 
mog prijatelja, inače novinara dnevnog lista, da napiše članak o tebi. Ne-
moj se na mene ljutiti što ti to nisam odmah rekao. Bojao se da se nećeš 
s tim složiti, a šteta bi bilo ne pokušati pokrenuti širu akciju kako bi se tebi 
pomoglo da dođeš do toga doktora. Makar na pregled, ako se ne prikupi 
dovoljno novca za operaciju. Ima kod nas primjera da su na taj način izlije-
čili mnogi ljudi na klinikama u drugim zemljama.
Nela: (Nestrpljivo) I šta je napisao taj tvoj prijatelj? Odmah da ti kažem da 
se ne ljutim, jer znam da mi činiš dobro, na čemu ti zahvaljujem. Pročitaj 
mi taj članak. Nadam se da nije dugačak. Da si mi to ranije rekao dala bih 
ti svoju fotografiju.
Igor: Imam ja tvoju fotografiju. Sjećaš se kad si mi pokazivala svoje foto-
grafije, nekoliko ih je palo na pod i ja sam izabrao najljepšu i sačuvao je za 
sebe. Nju sam dao novinaru i ona se nalazi u zaglavlju članka. Nadam se 
da se ne ljutiš.
Nela: A zašto bih se ljutila? Drago mi je da si izabrao najljepšu fotografiju 
da članak mogu pokazati roditeljima kad odem na selo. Daj da čujem šta je 
tvoj prijatelj napisao. To me živo zanima.
Igor: (Otvara srednje stranice novina i čita poluglasno novinski članak pod 
naslovom „San slijepe djevojke“) U podnaslovu stoji tekst: „Da bi progle-
dala, studentici Muzičke akademije Neli Tomić potrebno je za operaciju 
u Rimu prikupiti 10000 američkih dolara. Toliko naime koštaju troškovi 
operacije i liječenja u poznatoj rimskoj klinici oftamologije.“ Tekst dalje ide 
ovako: „Nedavno smo u dnevnoj štampi pročitali vijest da je poznati liječ-
nik dr. Stampeli operirao još jednog slijepog pacijenta i vratio mu vid nakon 
trideset godina života u tami. Slučaj je htio da baš u isto vrijeme upoznamo 
studenticu Muzičke akademije u našem gradu Nelu Tomić, koja je slijepa 
od rođenja. Da bi se Nelin san ostvario potrebno je prikupiti neophodnih 
10000 dolara. Kako su njeni roditelji slabog imovnog stanja, oni joj taj no-
vac ne mogu osigurati, pa je za operaciju i liječenje nužno pokrenuti akciju 
prikupljanja donacija i dobrovoljnih priloga. U akciju solidarnosti mogu se 
uključiti pojedinci, organizacije udruženog rada i ustanove svojim prilozima 
koji se mogu uplatiti na poseban račun kod sarajevske banke. Broj računa 
objavit ćemo naknadno. Nadamo se da će naš apel naići na širok odjek kod 
naših građana i privrednih subjekata i da će studentica Nela jednoga dana 
vidjeti sunce u punome sjaju.“ Eto, to je članak koga danas mnogi čitaju u 
dnevnim novinama. Nadam se da neki od njih razmišljaju o uključivanju 
u akciju solidarne pomoći za tvoju operaciju. Pravi odjek vidjet ćemo za 
nekoliko dana. U međuvremenu, mislim da ti trebaš otići u banku i otvo-
riti namjenski žiro račun na koga bi se uplaćivala donatorska sredstva. Ja 
ću ti u tome pomoći, jer sam na određeni način sve to i započeo. Molim 
te, nemoj me krivo shvatiti, ali drugog i boljeg načina da ti se pomogne u 
ostvarenju životnog sna nema, niti ga ja vidim.
Nela: Hvala ti, hvala ti, milion puta ti hvala. Ne mogu naći druge riječi ko-
jima bih naglasila svoje oduševljenje zbog svega što činiš za mene. Pravi si 
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prijatelj. Maaa, puno si više od pravog prijatelja. To za mene ne bi učinio ni 
rođeni brat. Hvala ti, do neba ti hvala. (Prima ga za ruku i stavlja njegovu 
ruku na lice. Zatim ga pokušava poljubiti u čemu djelomično i uspijeva. Igor 
se ne opire, uzvraća poljubac i govori.
Igor: Najbolje bi bilo da mi odmah odemo u banku i otvorimo taj račun. Že-
ljezo se kuje dok je vruće. Znaš onu narodnu mudrost. Čim dobiješ račun, 
javit ću broj prijatelju novinaru i on će ga objaviti u prvom broju i nastaviti 
pratiti akciju solidarnosti. Idemo mi do banke, tu je blizu i šteta bi bilo da 
to odlažemo za kasnije.
Nela: Idemo, Igore da i to obavimo kad si sve ovo do sada sam odradio bez 
moga znanja i pomoći. Svaka ti čast. Ne mogu ti se za to nikada odužiti.
Igor: Među drugovima i prijateljima nema dugova. Sve je to unaprijed 
oduženo. Potrebna je samo dobra volja i praktična akcija i sve se može 
riješiti. Nadam se da će naša akcija donijeti željeni uspjeh. Na tvoju i moju 
radost. I na radost svih koji se u nju uključe. Idemo mi do banke da i to 
odradimo. (Obadvoje se istovremeno dižu s klupe i kreću prema banci koja 
je udaljena  stotinjak metara).

DVANAESTA SLIKA: (Nekoliko dana kasnije Nela ide hodnikom akademije. 
Studenti i studentice je pozdravljaju sa ‘dobar dan’ i ‘zdravo Nela’. Sa druge 
strane hodnika čuje se Almin glas:)
Alma: Hej Nela, sačekaj malo. Imaš neka pisma i telegram na porti. Idem s 
tobom da ih preuzmeš.
Nela: Nekoliko, veliš. Jesam li te dobro čula?
Alma: Da, da, pet ili šest. I jedan telegram. Zar te portir nije vidio kad si 
ulazila u zgradu.
Nela: Nije, a i gužva je bila na ulazu. On većinu nas s prve godine ni ne 
poznaje.
Alma: Tebe je morao upoznati. Ti si najpoznatija brucošica na akademiji. 
Nije li tako?
Nela: Možda jest, a možda i nije. Nije moje da o tome sudim. (Dok razgo-
varaju, stižu do porte. Alma se obraća mlađem portiru riječima:)
Alma: Možete li nam dati Nelinu poštu. Tu su njezina pisma i telegram u 
lijevom uglu stakla. Vidjela sam ih kad sam ulazila.
Portir 3: O, da. Stavio sam ih na vidno mjesto, da ih je lakše vidjeti. (Obra-
ća se Neli) Bome ste Vi postali poznati od kad su o Vašem slučaju pisale 
dnevne novine. Neka, neka, možda će Vam nešto od toga donijeti sreću. 
(Proteže se i uzima jedno po jedno pismo, a na kraju i telegram. Sve to u 
kompletu predaju Neli uz komentar:) Imat će te šta čitati cijeli dan. Pisma 
su teška. Dosta je teksta u njima, a moguće i nečeg drugog. Svašta naši 
ljudi stavljaju u pisma. Neki čak i novac, mada to nije sigurno. Ali narod, ko 
narod. Kad nešto naumi, to i ostvari. Sretno Vam bilo čitanje. Doviđenja! 
(Nela preuzima pisma i otpozdravlja sa ‘doviđenja i hvala’ i nastavlja sa 
Almom hodati prema učionici.)

TRINAESTA SLIKA: (Nela, Alma i Igor sjede u kabinetu pokraj klavira i razgo-
varaju. Alma se obraća Neli:
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Alma:  Daj nam ta pisma, molim te, da zajedno vidimo šta ljudi pišu. Te-
legram ostavi za kraj. Od njega najviše očekujem jer telegrami uvijek kriju 
neka tajna iznenađenja. (Nela otvara torbu i vadi poštu stavljajući pisma i 
telegram na klavir. Usput pita:)
Nela: Ko će od vas dvoje čitati. Ko želi biti dobra vila i donijeti lijepe vijesti?
Igor: Neka čita Alma, ja ću otvarati pisma redom kako su složena.
Alma: Može. Čitaću polako da ne ispustim neku riječ.  (Igor otvara prvo 
pismo i daje ispisani list papira Almi. Ona ga okreće na pravu stranu i čita 
njegov sadržaj.)
„Draga Nela, pročitao sam napis u novinama o Vama. On je na mene 
ostavio dubok dojam. Želio bih Vam pomoći, ali ne znam kako. Radim u 
gradskoj čistoći, imam malu plaću od koje prehranjujem ženu i troje djece. 
Mogu Vam zaželjeti sreću na operaciji jer znam da će Vam dobri ljudi po-
moći. Naš narod je uvijek bio solidaran s ljudima u nevolji, pa će to pokaza-
ti i u Vašem slučaju. Pozdravlja vas Stjepan L. sa porodicom“.
Nela: (Zadovoljno) Hvala Stjepane. Nekad je i lijepa riječ vrjednija od nov-
ca. 
Alma: (Pjevuši poluglasno pjesmu ‘Nije u šoldima sve’. Igor otvara drugo 
pismo i predaje ga Almi koja teatralno čita:) „Draga drugarice Tomić, na 
zboru radnika u našem kolektivu razmotrili smo Vaš slučaj. Jednoglasno je 
odlučeno da se na sljedećoj sjednici radničkog savjeta razmotri mogućnost 
pružanja pomoći Vama i Vašoj porodici. Želimo Vam uspješnu operaciju 
i brzo ozdravljenje. U potpisu: predsjednik zbora radnika i pečat. Potpis 
kratak i nečitak“.
Nela: (Kroz smijeh) Hvala i zboru radnika na pomoći mojoj porodici. Znaju 
ljudi da je u ovakvim situacijama roditeljima najteže. Hvala im od srca. 
(Igor je već otvorio treće pismo. Napisano je grafitnom olovkom sa iskoše-
nim slovima. Alma uzima pismo, zagleda ga i čita:)
Alma: Draga teta Nela, vidi molim te postala si i teta. Dakle: Draga teta 
Nela, ja imam sedam godina i molila sam mamu da me upozna s tobom. 
Ona je obećala da će to učiniti kad ti progledaš. Ja nestrpljivo očekujem taj 
dan kad ćeš ti progledati da se upoznamo“. Zlato mamino, kako je pametna 
i nježna. Jel’ tako Nela da ćeš ti progledati i voditi malu djevojčicu u šetnju 
kad se vratiš iz Rima?
Nela: (Veselo) Hoću, hoću. Sve ću vas voditi u šetnju. I tebe Alma, i tebe 
Igore. Ići ćemo zajedno sa slatkom djevojčicom i njenom mamom. Samo 
da sve ovo prođe kako treba i da teta Nela, uz pomoć dobrih ljudi, konačno 
progleda.
Igor: Dajte cure, uozbiljite se. Ovo su važna životna pitanja, a vi sve okreće-
te na šalu. Evo ti četvrto pismo. I ono ima pečat neke firme.
Alma: Daj da vidim, ja sam zadužena za čitanje. (Preuzima pismo i čita 
kratak tekst:) Poštovana drugarice Nela, s obzirom da ste student Muzič-
ke akademije naša poslovnica Vam poklanja jednogodišnje ulaznice za sve 
koncerte koje organizujemo u našem gradu. Kad god želite možete doći 
i preuzeti paket ulaznica. Nadamo se da ćemo ostvariti dobru saradnju i 
da će te i Vi nekada zasvirati na našim koncertima“. U potpisu ‘ Koncertna 
direkcija’.
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Nela: Eto, imamo osigurane i ulaznice za muzičke priredbe. Ja besplatno, 
a vi kad kupite karte. Čega se sve naši ljudi neće dosjetiti. Ali, neka, neka. 
Moramo se mi i kulturno uzdizati.
Igor: Tako je! Evo ti Alma peto pismo. Možda će ono biti konkretnije, iako 
su i prethodna četiri vrlo konkretna. 
Alma: (Uzima pismo i čita:) Draga Nela, uplatila sam na tvoj račun 200 
dolara koje mi je sestra poslala iz Kalifornije. Stotinu je od nje, a stotinu je 
od mene. Neka ti se nađe kad pođeš u Rim. Nas dvije želimo da ti operacija 
uspije i da jednom i ti progledaš i vidiš kakav je ovaj svijet. Nadam se da 
ćemo se jednog dana i upoznati kad sve ovo prođe. Toplo te pozdravljaju: 
Nađa i Fatima Fejzić“.
Nela: Divne su sestre Fejzić. Baš im hvala na konkretnom daru. Tim se nov-
cem mogu platiti putni troškovi do Rima i nazad. Baš im hvala. Ima li adresa 
na pismu da im se lično zahvalim?
Alma: Ima i adresa i broj telefona. Nazvat ćemo Nađu popodne da joj za-
hvalimo. Nisu to mali novci. 200 dolara je dobra službenička plaća kod nas. 
E, sad mi daj taj telegram. Šećer uvijek dolazi na kraju, kako bi naš narod 
rekao. (Igor otvara telegram, zagleda sadržaj i vrti glavom. Alma uzima 
telegram i čita kratak sadržaj:) 
„Cijenjena drugarice Nela, naš radnički savjet donio je na posljednjoj sjed-
nici odluku da Vam se dodijele potrebna sredstva za operaciju u Rimu. Po-
zivamo Vas da što prije dođete na dogovor oko realizacije te odluke“. U 
potpisu: Hasan Šarić, direktor „Jugokomerca“. (Alma u čudu gleda Nelu i 
Igora i ushićeno govori) Je li moguće da će oni platiti sve troškove opera-
cije. Ne mogu vjerovati! (Opet zagleda u telegram i čita ga glasnije nego 
prvi put:) „Naš radnički savjet donio je na posljednjoj sjednici odluku da 
vam se dodijele potrebna sredstva za operaciju u Rimu…“ To znači 10000 
dolara Nela moja. To ti je lova do krova. Taj Šarić je ljudina bez premca 
jer se kod takvih odluka direktori najviše pitaju. Radnički savjet, u pravilu, 
samo aminuje njihove odluke. Alal mu vjera. Treba izdvojiti tolika sredstva 
iz fondova preduzeća. 
Nela: (Briše suze i govori drhtavim i plačnim glasom) Ni ja, ni ja ne mogu 
vjerovati. Moram se uštinuti za obraz, da bih shvatila da je to istina. Igore, 
hvala ti, jer si ti pokrenuo akciju solidarnosti. Ti i tvoj prijatelj Nenad iz 
dnevnog lista. Vama dvojici pripadaju najveće zasluge. I direktoru Hasanu 
Šariću, ako se sve to ostvari u praksi. Ma, ne mogu vjerovati da se to doga-
đa. (Objema rukama grli Igora i Almu, a onda prstima prelazi po dirkama 
klavira. Igor se pridružuje i zajedno sviraju „Odu radosti“. Slika polako ne-
staje).

ČETRNAESTA SLIKA: (Nela i Alma dolaze pred portu firme „Jugokomerc“. 
Dočekuje ih portir srednjih godina i pozdravlja.
Portir 4: Dobar dan i dobro došli. Vi ste sigurno Nela Tomić. Javili su mi iz 
direkcije da dolazite na razgovor s našim direktorom. (Alma i Nela otpoz-
dravljaju, a Alma prva odgovara na potvrdno pitanje.)
Alma: Jeste, ovo je Nela, a ja sam Alma, njezina kolegica s akademije. Ja joj 
dođem kao pratnja, radi boljeg snalaženja u prostoru.
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Portir 4: Dobro, dobro. Nelu sam prepoznao sa slike u novinama. Ona ima 
upečatljiv lik koji se lako pamti, a teško zaboravlja. Direktor Šarić vas oče-
kuje, a njegova kancelarija je lijevo od ulaza u upravnu zgradu. Ako treba 
mogu vas i ja ispratiti.
Alma: Nema potrebe, snaći ćemo se mi same. (Alma ide prva, a Nela je 
slijedi s ispruženom desnom rukom. Bez poteškoća dolaze do kancelarije 
direktora. Alma kuca i otvara vrata. Dočekuje ih i ljubazno pozdravlja se-
kretarica. Direktorova vrata su otvorena. On ih pozdravlja i svo troje sjeda-
ju u udobne fotelje za goste. Potom započinje razgovor riječima:)
Direktor 2: Dobro nam došle mlade umjetnice. Najprije, jeste li za kafu, 
sok ili čaj. (Pošto obadvije odbijaju ponuđeno piće, direktor nastavlja:) Ova 
kuća je otvorena za mlade ljude i sa vašom akademijom mi ostvarujemo 
dugogodišnju uspješnu saradnju, posebno kad obilježavamo značajnije da-
tume. Neki vaši profesori i kolege više puta su gostovali u našoj dvorani 
koja može primiti više od stotinu posjetilaca. Nadam se da će se ta sarad-
nja nastaviti i produbiti i u narednom periodu.
Alma: I mi se nadamo direktore Šariću i kad za to dođe vrijeme rado ćemo 
gostovati u vašoj dvorani. Nela osim muzike piše i poeziju, pa može nastu-
piti i na književnoj večeri.
Direktor 2: (Obraća se Neli) Baš lijepo. Svestranost je vrlina koja krasi na-
darene ljude. No, da mi pređemo na ono zbog čega smo se danas sastali. 
Kao što smo vas obavijestili naš radnički savjet donio je odluku o izdvajanju 
10000 dolara za operaciju i liječenje kod doktora Stampelija. Ja sam s njim 
jučer razgovarao i o tome ga obavijestio. Dogovorili smo da u narednu sri-
jedu dođete kod njega na pregled i da avansno uplatimo pola tog iznosa. 
Ostatak bi uplatili dan prije operacije. Poslali smo mu faksom i vašu dija-
gnozu koja je objavljena u novinama i on je optimist u pogledu konačnog 
ishoda liječenja. Dakle, sve pripreme s naše strane su obavljene i dogovo-
reni iznos novca će, koliko sutra, biti uplaćen na račun klinike u Rimu.
Nela: Hvala Vam direktore na svemu što za mene činite. Nadam se da ću 
Vam se nekada, makar djelimično odužiti. Ako ni na koji drugi način, ono 
barem koncertima za vaše radnike.
Direktor 2: To je naša građanska, a u određenoj mjeri, i poslovna dužnost. 
Firma „Jugokomerc“ spada među najuspješnije u svojoj branši i na ove i 
slične načine nastojimo se odužiti svima koji koriste naše komercijalne i 
druge usluge. Što se tiče vašeg puta u Rim, zbog rijetkih avionskih linija, 
moj kolega, inače direktor radne organizacije „Kras“ kod koga ste ranije 
bili na razgovoru, ponudio je da Vas u Rim odveze njegov vozač službenim 
‘mercedesom’. On naime, u utorak ujutro putuje službeno u Ljubljanu na 
poslovne pregovore, gdje će ostati nekoliko dana, a vozač bi odatle pro-
dužio s Vama i jednim pratiocem za Rim. On je već ranije vozio na pregled 
kod doktora Stampelija jednog rukovodioca njegove firme, tako da dobro 
poznaje put do klinike u Rimu. Nadam se da će te prihvatiti taj prijedlog 
i da će vam putovanje biti ugodno. Put jest dugačak, ali uz fino društvo 
on na kraju brzo prođe. Za povratak ćemo se dogovoriti ovisno o dužini 
trajanja liječenja. Ako ne bude odgovarajućih avionskih veza u vrijeme kad 
se okonča liječenje, kolega iz „Krasa“ će poslati svoga vozača da Vas vrati u 
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naš grad. Mislim da je to najbolje rješenje, pogotovo što on dobro poznaje 
put do Rima, a i ljude s kojima morate kontaktirati. 
Alma: (Gleda u Nelu i oduševljeno govori) Eto sve ti je sređeno kako bog 
zapovijeda. Dobri ljudi su se pobrinuli za svaki detalj. Ako ne budeš imala 
boljeg pratioca, ja ti se nudim kao dobrovoljka jer solidno govorim engle-
ski jezik, a s Talijanima sam se družila kad sam s roditeljima ljetovala kod 
rođaka u Puli.
Nela: Može. Pristajem jer je teško pronaći tako dobru i snalažljivu pratite-
ljicu kao što si ti. Hvala ti što me u svemu pomažeš i bodriš.
Direktor 2: To znači da smo se o svemu precizno dogovorili. Akontaciju za 
putne troškove možete do ponedjeljka podići u službi računovodstva. To 
će Vam srediti moja sekretarica. Ako budu trebale dodatne informacije, 
imate broj telefona firme na koga se možete javiti u svako doba dok traje 
radno vrijeme. Imate li još kakvih pitanja? Ako nemate, želim vam sretan 
put i uspješno liječenje na rimskoj klinici.
Nela i Alma, uglas: Hvala Vam na svemu. Vidimo se po povratku iz Rima.
Direktor 2: I ja se unaprijed radujem tom novom viđenju. Posebno me 
veseli to što će i Nela nas tada vidjeti, kao što mi nju sada gledamo. Biće to 
velika stvar za sve nas. I da na kraju ne zaboravim. Pošto je Nela na odsjeku 
klavira, a nema taj instrument za svakodnevna vježbanja, radnički savjet je 
odlučio da se osiguraju sredstva za nabavku klavira. Tako možete već sutra 
potražiti klavir u nekoj od prodavnica muzičkih instrumenata i dostaviti 
nam profakturu koja će odmah biti plaćena. To je naš mali poklon darovitoj 
studentici Muzičke akademije. Tako će te moći vježbati koliko Vas volja i 
jednog dana postati poznata pijanistica. To Vam iskreno želim.
Nela: (Rukama se naslanja na Almu da ne padne i drhtavim glasom zahva-
ljuje direktoru:) Hvala Vam, hvala Vam do neba. Toliko ste me iznenadili da 
sam od pozitivnog šoka izgubila ravnotežu. Klavir je moj san koga ne bih 
dosanjala dok ne završim fakultet i počnem raditi. Na tom klaviru svirat 
ću na koncertima koje budemo priredili u Vašoj dvorani. To Vam čvrsto 
obećavam. (Nakon ovih riječi, Nela i Alma napuštaju kancelariju i odlaze. 
Direktor ih ispraća do izlaza na hodnik.)

PETNAESTA SLIKA: (Nedjelja je popodne. Vani pada sitna kiša koju vjetar 
nanosi kroz poluotvoreni prozor. Nela, Alma i Igor sjede na kauču u njenoj 
maloj podstanarskoj sobi. U uglu se nalazi novi klavir osrednje veličine. 
Pričalica Alma prva komentira ostvarenje Nelinog sna.)
Alma: Kakva promjena u samo nekoliko dana. Dolaskom klavira, prozaična 
soba dobila je poetičan sadržaj. Sad ovdje možeš pisati puno bolje i roman-
tičnije pjesme. A možeš i komponovati vlastite stihove. Iskoristi tu pred-
nost, jer malo ko od nas ima klavir u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Svaka čast 
direktoru Hasanu Šariću. Pokazao je čovjekoljublje kakvog malo gdje ima. 
I potvrdio da cijeni umjetnost i umjetnike. Odsviraj nam nešto da čujemo 
čistoću i boju zvuka novog klavira.
Nela: (Polako se diže, prilazi klaviru i sjeda na mali okrugli stolić koji je ku-
pljen skupa s klavirom. Zatim podiže sjajni poklopac ispod koga se ukazuje 
blještavilo klavirskih dirki.) Šta želite da vam odsviram? 



77Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

Igor: Odu radosti, a možeš nešto i po svome izboru. Ali neka bude od Be-
tovena.
Alma: Odu radosti. Ona je najprimjerenija ovom trenutku. Radost je svuda 
oko nas, a vjerujem da radost vlada i tvojim srcem. (Nela počinje svirati 
Odu radosti, povijajući ramena gore-dolje i lijevo-desno u ritmu zanosne 
melodije. Igor joj se pridružuje i svira stojeći. Soba je ispunjena zvucima 
koji se razlijevaju kroz prozor i bivaju odneseni na valovima vjetra niz pro-
metnu ulicu. Alma zatvorenih očiju upija milozvučne tonove poznate joj 
pjesme. Nakon nekog vremena otvara oči i kaže). Ovo je himna ljubavi za 
sve narode svijeta. Ona oplemenjuje  dušu i razara tjeskobu. Ovo nikako ne 
bi mogla biti himna jednog naroda, nego cijelog čovječanstva.
Igor: Tako je i mi doživljavamo. Zato je sviramo na početku svake vježbe 
kao uvertiru za dalji rad. Ovaj klavir je čaroban. Tako je jednostavan, a daje 
tako skladne i jasne tonove da je pravi užitak na njemu svirati. Majstorski 
je odabran, zahvaljujući Nelinom sluhu i skromnosti. Bilo je većih i skupljih, 
ali ovaj se uklapa u studentsku sobu udaljenu pet minuta od akademije.
Alma: Pet minuta tvojim i mojim korakom, a najmanje deset Nelinim.
Igor: Nela će uskoro prelaziti taj put za isto vrijeme kao i mi. Nego, recite 
vi meni, jeste li započele pripreme za put? Treba li vam pomoć? Ako treba 
samo recite. 
Nela: Sve moje stvari su na jednom mjestu. Tu su u ormaru. Mogu ih u spa-
kovati za pola sata čak i ako bih trebala iseliti iz stana. Na put, koji će trajati 
desetak dana, ne treba nositi puno stvari. One samo opterećuju putnika i 
oduzimaju mu prostor.
Alma: I ja ću ponijeti samo najnužnije stvari. Ako nešto i zaboravim, u Italiji 
se to može kupiti. Rim je eldorado za turiste i u njemu se može svašta naći 
i vidjeti. Bila sam jednom u Rimu s rođacima iz Pule. Obišli smo nekoliko 
talijanskih gradova i sjajno smo se proveli. Sada ću imati više vremena za 
upoznavanje rimskih znamenitosti i pokušat ću ih obići što više. Pričat ću 
vam o svemu kad se vratimo. U povratku će i Nela vidjeti ljepote Italije. 
Mi hvalimo našu zemlju na sva usta, a svaka je zemlja lijepa na svoj način. 
Italija posebno.
Nela: Nadam se da ću i ja vidjeti nešto od te talijanske ljepote. Još više se 
nadam da ću nakon operacije vidjeti ljepote naše zemlje koje su nadaleko 
poznate, a ja za njih znam samo iz priča. Posebno se radujem što ću ko-
načno izbliza upoznati svoj rodni kraj i rijeku na kojoj smo se svakoga ljeta 
kupali. Njenu vodu osjećam, ali joj boju i valove nikada nisam vidjela u 
punom sjaju i prirodnoj ljepoti.
Igor: Moji su prije dvije godine kupili vikendicu u selu udaljenom desetak 
kilometara od grada. I tamo ima jedna manje rijeka u kojoj se djeca kupaju 
i gdje love ribu. Ponekad im se pridružim u ribolovu, ali nisam vješt kao 
oni, jer nemam dovoljno ribarskog iskustva.
Nela: Ići ćete vi narednog ljeta u moje selo. Bićete moji gosti i zajedno 
ćemo loviti ribu u našoj rijeci. Imam ja tu dosta iskustva, pa ću i vas naučiti 
nekim tajnama ribolova. 
Alma: Prihvatam poziv, a vjerujem da se i Igor s tim slaže. Ali, prije toga, 
moramo odraditi dosta posla. I prirediti nekoliko koncerata u „Jugokomer-
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cu“. Znaš da si obećala direktoru. On je svoja obećanja ispunio ili će ih 
uskoro ispuniti, a mi još nismo započeli pripreme za nastupe u njihovoj 
dvorani. Ne može se pred stotinu ljudi izaći bez dobre pripreme. Predla-
žem da već danas započnemo uvježbavati pjesme koje ćemo svirati. Sce-
narij možemo kasnije smisliti, ali treba odabrati šta ćemo svirati i recitirati. 
Za poeziju si zadužena ti Nela, a mi ćemo te pratiti.
Igor: Ako smo već kod nastupa, predlažem da Nela samostalno odsvira 
tri do četiri kompozicije. Mi možemo odsvirati po jednu, dovoljno je. Sa 
Nelom možemo odsvirati po jednu kompoziciju, a možemo jednu pjesmu 
izvesti utroje. To je ukupno osam kompozicija. Ako se tome dodaju dvije do 
tri Neline pjesme koje će ona govoriti, to je dovoljno za jedan muzičko-po-
etski recital u trajanju 50-60 minuta. Sigurno će publika tražiti da Nela još 
nešto odsvira, tako da će program trajati duže od jednog sata, koliko inače 
u prosjeku traju takve priredbe.
Nela: Neka svako odabere kompoziciju koju će izvesti. Ja već imam u planu 
šta ću svirati i recitirati. Odu radosti možemo odsvirati kao duo ili trio. Ona-
ko kako je uvijek sviramo na vježbama. Ti Alma možeš samostalno odsvirati 
Baha, a Igor će znam izvesti Mozarta. Ja ću se najviše zadržati na Betovenu. 
Možda uzmem jednu pjesmu od Lista ili Šopena, i nešto od ruskih autora.
Alma: Zajedno možemo odsvirati neku domaću kompoziciju da ne ispadne 
da njih zaobilazimo. Nela može govoriti svoju pjesmu posvećenu životu. 
Daj, molim te, ponovi nam tu pjesmu. Meni je ona fenomenalna i uklapa 
se u ovakvu vrstu nastupa. Poezija i muzika su dijelovi čarobne cjeline koji 
se u sjajno isprepleću i nadopunjuju. Podsjeti nas, molim te kako to zvuči. 
Nela: (Prebire po dirkama klavira iz koga se šire sjetni zvuci Šopenove kom-
pozicije. Igor je podržava svirajući s desne strane klavira. Nakon nekoliko 
taktova, Nela počinje recitirati pjesmu Život je sve:    Život je jutro iz koga 
teku rijeke,
 Glas ptice što nas budi iz dubokog sna,
 Bljesak kapi rose na mirisnim travama,
 Zaveslaj vjetra u prolistalim granama, 
 Sunčev pogled koji obasjava dan,
 Cilj kome stremimo od trena  rođenja.
 Život je svjetlost u našim dušama,
 Osmijeh što lebdi na vedrim usnama,
 Zvjezdano nebo u pogledima,
 Dodir ljubavi koja vječno traje.
 Život je sve što nam nudi nada
 I što nam budi lijepe osjećaje.
Alma: E, ti zadnji stihovi me bacaju u trans, hoću reći u stvarnost. Cijela ti 
je pjesma ispunjena optimizmom, ali zadnja dva stiha poentiraju sve što si 
stavila pod kapu života. Život je sve što nam nudi nada; kako je to genijalno 
rečeno. Svima nam se život svodi na tegobnu zbilju koju svako uljepšava 
nadom i željama. Ako se nešto od toga ostvari, onda je super. Kako se, 
recimo to iskreno, tebi ostvaruje u posljednje vrijeme. Samo neka se tako 
nastavi i neka se i dalje, u ozračju sjajne zbilje u nama bude lijepi osjećaji.
Igor: Stvarno si to Alma izrekla genijalno. Mogla bi i ti pisati poeziju, pa da 
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u našem triju, umjesto jedne imamo dvije pjesnikinje. Ne šalim se, mislim 
ozbiljno. Ima u tebi toliko pjesničkog talenta, da je prava šteta što se ranije 
nisi posvetila poetskom stvaralaštvu. No, nikad nije kasno. Talent se, uz 
dosta rada, uvijek može staviti u funkciju. Razmisli o tome. Nela ti tu može 
puno pomoći jer ona počela pisati poeziju još u osnovnoj školi.
Alma: Hvala ti na savjetu. Možda već u Rimu napišem poneku pjesmu, ako 
me inspiracija bude služila. Rim je vječni grad ljepote i vjere, pa možda i 
mene probudi iz lirskoga sna. Još kad nam Nela progleda, to će biti poticaj 
kakav se pruža samo jednom u životu. Je li tako Nela?
Nela: Tako je. Nadam se da će se to desiti. Nadu nosim u sebi, a vjeru u 
druge. Puno toga zavisi od drugih. I od sreće, naravno.
Igor: Sve će to biti dobro. Nada i vjera dio su nas samih. One su svjetlost 
koja nam obasjava životni put. Iz nade i vjere rađa se sreća. Ko toga nije 
svjestan, taj ne može biti sretan.
Alma: Kako si to lijepo rekao. Pa, ti bi mogao biti bolji pjesnik od mene. Za-
piši tu misao i razradi je poetski i eto ti prave antologijske pjesme. Čovječe, 
ti nisi ni svjestan kakav poetski talent nosiš u sebi. I ja tebi sad kažem pred 
svjedokinjom Nelom; počni pisati poeziju pa da imamo naš pjesnički trio. 
Mislim to jednako ozbiljno kako i ti misliš da ja mogu biti dobra pjesnikinja. 
Dajemo ti u zadatak da napišeš nekoliko pjesama dok se mi ne vratimo iz 
Rima.
Neka ti inspiracija bude Nelina uspješna operacija. I još uspješnija rehabi-
litacija. Vidiš kako ja slažem rime kao cigle u tvoje ime.
Igor: Pokušat ću, stvarno ću pokušati smisliti neku pjesmu za vaš povra-
tak u svijet vidljivih ljudi. Bolje rečeno: videćih ljudi. Vidjet ćete to kad se 
vratite. Sad mislim da smo dosta opterećivali Nelu i da je ona dovoljno 
umorna za danas. Idemo mi doma, neka se Nela odmori za put. Utorak je 
prekosutra i treba se pripremiti i fizički i psihički. Idemo nas dvoje. (Poz-
dravlja Nelu i kreće prema vratima. Za njim, nakon pozdrava, polazi i Alma. 
Nela ih prati do vrata. Kad zatvori vrata, sjeda za klavir i nastavlja svirati 
neku življu melodiju.)

ŠESNAESTA SLIKA:  (Predvečerje je. vidi se najprije grad sa upaljenim svje-
tlima. Automobili jure u svim smjerovima. Zatim se vidi slika Nelinog rod-
nog sela. Svjetla su razbacana po ravnici i okolnim brežuljcima. Iz daljine 
izranja slika unutrašnjosti kuće Nelinih roditelja. Otac sjedi za stolom i od-
bija dimove cigarete. Majka posluje oko peći. Mlađa braća i sestre sjede na 
kauču, nešto čavrljaju i povremeno bacaju poglede prema majci i ocu. Na 
otvorenom središnjem dijelu kredenca vidi se radio aparat s kojeg dopiru 
tihi zvuci muzike.
Potom se vraća slika ulice koja vodi do akademije. Vidi se i Igor koji zami-
šljeno šeta prema Nelinom stanu. U desnoj ruci nosi mali tranzistor s koga 
dopire nerazgovjetna muzika. Pojavljuje se i slika unutrašnjosti stana. Kla-
vir u uglu prekriven je izvezenom plahtom. Radni stol je prazan. Prostorom 
vlada grobno tišina. Na kraju se pojavljuje Nelin lik i čuje se glas spikera:)
Spiker: A sada donosimo jednu prijatnu vijest iz Rima, koju smo svi s nestr-
pljenjem očekivali. Poznati talijanski oftamolog, doktor Stampeli uspješno 
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je obavio operaciju mlade studentice iz našeg grada Nele Tomić. Pacijen-
tica se dobro osjeća i prvi put je ugledala ljude i stvari oko sebe. Nakon 
operacije, Nela će ostati još nekoliko dana na klinici radi praćenja postope-
rativnog toka i redovnih kontrola, nakon čega se vraća u naš grad. Želimo 
joj brz oporavak i srdačnu dobrodošlicu. (Nakon izgovorenih posljednjih 
riječi, čuju se dječji glasovi:)
Djeca: Seka je progledala! Seka je progledala! (Nelina braća i sestre skaču 
zagrljeni, neprestano ponavljajući riječi: Seka je progledala… Seka je pro-
gledala! (Majka im se pridružuje u podjeli radosti, a otac sa smiješkom po-
vlači dim cigarete i gasi je u pepeljari te se pridružuje ostalim članovima 
porodice u jedinstvenom slavlju i veselju. Zatim se pojavljuje slika Igora koji 
baca tranzistor u zrak, hvata ga i ponavlja:)
Igor: Bravo Nela… bravo Nela. Svima si nam vratila osmijehe na lice i ra-
dost u srce. Bravo Nela… bravo Nela. Svi smo sretni zbog tebe. (Na kraju 
se pojavljuje Alma, koja sjedi pored jedne rimske fontane i ozarena lica 
gleda kako se kapi vode rasprskavaju pod svjetlima velegrada. Svjetla se 
postupno udaljavaju i na kraju se vidi Nela, koja bez naočala šeta pokraj 
rijeke u rodnome selu.)  
KRAJ
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ALOJZ PAVLOVIĆ

UKRADENA  L U N B R E L A
O S O B E
Mišja obitelj: MILA (majka), MRKI (otac) i sin MIJO
Mišji razred: MARTA (učiteljica); MAJA, MARICA,
MARKO, MIJO, MIMA,  MILIVOJ, MIRKO –
ĐACI
MATE – miš skitnica
MAČAK 1, MAČAK 2 (PEŠO)
POLICAJAC
MICIKA – MIJINA teta

Pozornica je podijeljena na dva dijela. Lijevi dio je dom (stan) mišje obitelj, 
a desno mišja škola, razred.
Osvjetljuje se dio u kojem se trenutno odvija radnja, dok je drugi u mraku.

1.
Svijetli u mišjem domu. Mišica, mama Mila i mišić, sin Mijo vodu žučni 
razgovor.
(Čuje se padanje kiše. Grmi.)
MILA: (zabrinuto) Sine, Mijo, pada jaka kiša. Obuci kabancu i obuj čizme.
MIJO: Mama, ni mrtav ne bi’ obuka kabancu.
MILA: Zašta, sine?
MIJO: ( malo srdito) Er je to ženska kabanca.
MILA: (nasmiješeno) Sine, po čemu je tvoja kabanca za  žensku čeljad.
MIJO: (srdito) Po kopčanju, mama.
MILA: Mijo, Mijo… pa tvoja kabanca ima patent zatvarač… šta   je ednako 
i kod muškaraca i žena.
MIJO: (vrlo srdito) Ružičaste je boje… nema muškarca, na   svitu, da nusi 
takve boje.
MILA: Dobro, sine, posudit ću kabancu od rođaka ti Mirka, un se vratja iz 
škole, bija je u jutarnjoj smini.
MIJO: (tužno) Baš smo jadni… nisko smo pali… ja muran nusti tuđu kaban-
cu.
MILA: Dobro, Mijo, danas ne idi u školu.
MIJO: Mama, silno želin ići u školu.
MILA: Kako ćeš ići… po ovakvoj kiši... brez kabance.
MIJO: Daj mi ćaćinu lunbrelu.
MILA: Esi li pri sebi!? Znadeš, da ti ga ćaća nusi samo  prigodon veliki pro-
slava.
MIJO: Mama, ćaća neće ni primetiti da san ga uzeo. A kada se vratin iz 
škole, kradomice ću ga stavti u  ćaćin kuver.
MILA: Kako neće primetiti, kada mu je kuver staklen,  proziran.
MIJO: Prekrij ga mama sa vezanin stolnjakon.
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MILA: Neću kuver prekrivati… dat ću ti lunbrela na muju odgovornost. Ču-
vaj je ki sebe, er to nije obična lunbrela.
Mila vadi kišobran iz kovčega i daje ga Miji. On mamu grli, ljubi je.
MIJO: (ushićeno) Draga mama, ovo ti nikada neću  zaboravti… ne brini za 
lunbrelu… neću se odvajati  od nje.
MILA: (pomiluje ga po glavi) Sada idi ručati… skoro će  vrime za školu.
MIJO: Mamice, šta je za obid?
MILA: Juva od prosa… okruglice od sira i salata od cikle.
MIJO: To je božji ručak, mamce.
Mila mu servira ručak.
MIJO: Ah, ah…mama, šta je bilo slasno.
MILA: (stavlja Miji na leđa školsku torbu) Kako smo se  dogovorli, sine, pazi 
lunbrelu i budi dobar u školi.
MIJO: Brez brige, mamce… doviđenja!
MILA: Doviđenja, sine!
Zatamnjenje.

2.
Osvjetljuje se škola, mišji razred, ulaze jedan po jedan učenik i učenice: 
Marko, Marica, Maja, Mirko i Milivoj. Zadnji ulazi Mijo. Na majicama su im 
ispisana imena. Kasnije se pojavljuje učiteljica, gospođa Marta.
MIJO: (veselo) Dobar dan, mumci i cure!
SVI ĐACI: (svi u glas) Mijo, svaka ti čast, kakvu lunbrelu imaš.
MIJO: (ponosno) Pogledajte kakav vrj ima… od mudrog  kamena… a drška 
mu je od bile kosti.
MARKO: (uzbuđeno) Takve lunbrel imaju poznati mađiuničari i špijuni.
MIRKO: (viče) Nuse i’ i poznati športaši.
MAJA: (piskutavim glasom) Zaboravili ste da i’ koriste i najpoznatiji glumci 
i pivači.
MILIVOJ: (podrugljivo) Mijo, više nećeš imati problema  osvojti Mimu.
MIJO: Ljubomoran si na muju lunbrelu… a šta se tiče Mime, a una zna 
misliti svojon glavon.
MILIVOJ: Jadan si, skupon lunbrelon želiš namamti  cure.
MARICA: Prestante se svađati!
MIRKO: Čudno je, Mima uvik dođe prva u školu, a još je nema.
MAJA: Zasigurno je zapela u prometu, zbog jake kiše. 
MARKO: Prijatelju Mijo, oćeš li mi dozvolti, posli    nastave, da šećemo po 
Mišogradu, ispod tvoga lunbrelaa.
MIRKO: I meni, Mijo.
MARICA: I meni.
MAJA: I ja bi’ išla s vama.
MIJO: Cili razred pozivan.
MILIVOJ: Ja ne želin biti tvoj podređeni, ne zanima me tvoja lunbreletna.
U razred ulazi učiteljica-mišica Marta. Djeca-mišići ustaju.
MARTA: Dobar dan, dico! Sidnite!
SVI ĐACI: (u glas) Dobar dan, gospođo učteljce! 
MARTA: Draga dico, slogon i hrabrošću mužemo pobijedti i nemuguće.
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SVI ĐACI: (u glas) Šta tribamo učinti, gospođo učteljce?
MARTA: Našu Mimu ugriza je otrovni štakor.
MILIVOJ: Gospođo učteljce, pronaći ćemo mi toga  nikova i kazniti ga.
MARTA: Ne, Milivoj, to vi nećete činti. To će odradti pulicja Mišograda.
MAJA: Šta nam je unda radti, gospođo učteljce?
MARTA: Mima itno triba otići na operaciju kod doktura, pingvina, Sivero-
polca na Sivernon polu.
MIJO: U kakvon je stanju Mima, gospođo učteljce? 
MARTA: Mima je u bolnici, rana joj je pod ledon, da se otrov ne bi proširja 
po cilon tilu, šta bi je ubilo.
MARICA: Gospođo učteljce, zar Mimu ne mugu operirati negdi bliže?
MARTA: Nažalost, u blizini nema bolnica koje imaju  specijaliste za takve 
vrste operacja.
MIRKO: Kada Mima leti na Siverni pol, gospođo  učteljce?
MARTA: Kreće na put večeras. Najkasnije tamo mura biti za dvacet sati, er 
posli toga vrimena ni led više ne muže zadržavati otrov na jednon mjestu.
MARKO: Mužemo li je mi posititi, gospođo učteljce? 
MARTA: Uzbudila bi se, pa bi se otrov muga razliti po tilu.
MIJO: Jeli joj mi tribamo dati krv, gospođo učteljce?
MARTA: Ne! Ali, svi vi i cila škola tribate brzo skupti  nuvac za Mimin put i 
operaciju. Er nemamo vrimena tražti od drugi, van škole.
MIJO: Gospođo učteljce, mugu li se davati vridne stvari?
MARTA: Svakako da mugu, primirice, zlatne il srebrene naušnice, narukvi-
ce, prstenja…
MIJO: Gospođo učteljce, ja dajem lunbrelu.
MARTA: Mijo, šta je tebi do šale u ovako teškoj situaciji.
Pobogu, kakvu vridnost ima lunbrela!?
Mijo vadi ispod klupe kišobran i pokazuje ga učiteljici.
MARTA: Oprosti, Mijo, ovo je, zaista, skupocina lunbrela. Nu, ne mugu je 
primti brez odobrenja tvoji roditelja.
MIJO: Mulin vas, uzmite je, neću imati vrimena pitati  roditelje, Mima će 
već otputovati.
MARTA: Dobro, ali najprije napiši Izjavu, da si poklun’ja lunbrelu, iako san 
te upozorila da muraš dobti suglasnust od roditelja.
Mijo piše Izjavu.
MIJO: Evo, gospođo učteljce, napisa san.
MARTA: Potpiši se na desnon kraju Izjave, ja ću na livon dilu. Zatin, odi 
do ravnatelja da se un   potpiše posredini, i na kraju neka ti tajnica udari 
štambilj.
Mijo žurno odlazi kod ravnatelja i tajnice. Vrlo brzo se vraća.
MIJO: Izvolte gospođo učteljce, Izjavu potpisanu i  pečatiranu.
MARTA: Vala!
MARICA: Gospođo učteljce, u ovoj kuverti je nuvac šta  smo skupili, a u 
kutiji su vridne stvari.
MARTA: Vala, Marce! Vala vam svima! Sada idte  kući.
SVI ĐACI: Doviđenja, gospođo učteljce!
MARTA: Doviđenja, dico!
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Učenici odlaze iz razreda. Zatamnjenje.
3.
Osvjetljuje se kuća miša Mije, odnosno njegovih roditelja.  U kući su: Mijin 
otac Mrki i majka Mila. Iz škole dolazi Mijo, ostavlja torbu.
MIJO: Dobra večer, mama i ćaća!
MRKI i MILA: (zajedno, uglas) Dobra veče, sine!
MILA: (uplašena, šapuće) Ćaća ti nije primetja da lunbrela nije u škrinji. 
Brzo je položi u stakleni   kuver.
MIJO: (s mukom izgovara) Nije više kod mene una. 
MILA: (uzrujano) Šta si napravja s njon, nesritni sine?
MRKI: Šta vi šapućete? Želite me ugodno  iznenadti, kunačno recte, ne 
tajite, radozna san.
MILA: Joj… joj… (klone).
MIJO: (panično viče) Ćaća, materi je slabo!
Mrki donosi Mili čašu zaslađene vode.
MRKI: Draga, popi zacukrenu vodu, bit će ti bolje.
MILA: Vala mužu, sve je u redu.
MRKI: Zasiguro te, Mijo, s nečin iznervira!?
MILA: Mužu, nije un kriv, neg ja. Ja san mu dala tvoju lunbrelu.
MRKI: (iznenađeno) Mulin?
MILA: Dozvolila san Miji… da nusi tvoju lunbrelu.
MRKI: Nije u redu, da nisi poštavala muju odluku, da niko ne smi dirati muj 
lunbrela.
MILA: Oprosti, mulin te.
MRKI: Opraštan ti! I neka ti ovo bude pouka.
MILA: Vala, dragi!
MRKI: Mijo, ako je lunbrela suva, vrati je u kuver.
MILA: Mužu, nasta je problem.
MRKI: Koi?
MILA: Miji je nestala lunbrela.
MRKI: Mulin!? Šta kažeš… nestala…
MILA: Da… nestala…
MRKI: (viče) Znaš li ti Mila i ti propalco, da smo ja i muj  pokojni ćaća, maj-
storu Šemsi dali svu ušteđevnu    za tu lunbrelu.
MILA: (tužno) Znan!
MIJO: Da, znan!
MRKI: (još jače viče) Znate li da je vr lunbrele od dragog kamenja iz Austra-
lije, držak od   mirisavoga drveta, sandalovine iz Indije, ručka od slunuvače 
iz Avrike, srebrena žica iz Merike, a  postov od svile iz Kine.
MILA i MIJO: (kroz plač) Znamo!
MRKI: (viče) Lunbrela, nije samo skupocina, neg i korisna. Un muže po-
služti ki kuća, kad mu se skine ručka. Muže se s njin letjeti poput padobra-
na, muže se s njin i plovti po vodi.
Mila i Mijo jauču.
Kratka stanka.
MRKI: (viče) Ta ga je propalce od Mije sigurno prodala.
Dođi ovamo, propalco edna.



85Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

Mijo pun straha prilazi ocu.
MRKI: Kome si ga proda i zašta, propalce edna?!
MIJO: (muca) N-i-i-i… n-i-s-a-n… j-e… p-r-o-o-o-d-a…
MRKI: (viče) Šta si unda napravja s njin, propalco šugava?!
MIJO: (muca) D-a-a-a-r-o-o-v-a… s-a-a-a-n… j-e…
MRKI: (poteže Miju za uho) Šta… darova si ga… kome, nesritniče edan…?
MIJO: (ukočio se) Pa…
MRKI: (poteže Miju za oba uha) Šta „pa“…, svitska propalco.
MIJO: (drhti) Pa…
MRKI: Propalco, skupi stvari i van iz muje kuće. Uličar si i eto ti ulca, živi 
na njoj.
MILA: Smiluj se, mužu! Mijo je još dite, nastradat će  na ulci.
MRKI: (grmi) Kakvo dite, un je propalca, zasiguro je  lunbrelu proda za 
drogu. Šta je tražja, to je  i dobja, a to je ulca….
MILA: (kukajući) Mulin te, ne tjeraj ga na ulcu, kazni ga na drugi način.
MRKI: (lupa šakom po stolu i viče) Neću popustiti, eli ti   jasno!
MILA: (žali) Ajme meni, ajme našoj obitelji…
Mijo stoji kao kip.
MRKI: (urla) Propalco, još nisi ošla. Odlazi, dok te nisan dovatja.
MILA: (jauče) Iđen i ja.
MRKI: (urla) Ti to meni pritiš, umisto da se kaješ, šta si doprinijela da se 
muj trud i muji predaka…   lunbrela… uništi…
MILA: Misto mi je uz dite.
MRKI: (smirenije) Ti ćeš ovu propalcu još više pokvarti.   Upozoravan te, 
odeš li, nema vam više povratka   u ovu kuću. Ako me, pak, budete i dalje 
nervirali   odvest ću vas u Mačkograd, neka vas mačke   žive komadaju. 
Zapalit ću ovu kuću i otići u   bili svit.
Mijo, s naprtnjačom na leđima, ljubi mamu i odlazi. Mama (Mila) plače, 
ali ostaje u kući. Mrki zamišljeno promatra Mijin odlazak.  Zatamnjenje.

4.
Mijo odlazi u mrak. Naletio je na Matu, mišju skitnicu, koji ga vodi, po mra-
ku, do  kuće tetke Micike. Za Micikin dom koristi se, na sceni, isti prostor 
kao za kuću Mile, Mrkog i Mije.
MATE: Hej! Ko to iđe, po ovoj mrkloj nući?
MIJO: (sebi) Joj… gotov san…
MATE: Stani, ako ti je život mija.
MIJO: Sta san! Ja san, mali dičak.
MATE: Kuda si kren’ja, po mraku, vrajeru? Zar se ne bojiš   razbojnika? I 
pulicja te muže uititi zbog skitnje.
MIJO: Ćaća me izbacja iz kuće.
MATE: Gadna stvar. Približi se, da te bolje vidin.
MIJO: (podvikne) Evo me!
MATE: Tiše! Ovuda krstare trio mačaka, koji nemilosrdno   tamane nas 
miševe. Joj, ti si zbilja još mali  dičarac!
MIJO: Ja se zovem Mijo, a ti?
MATE: Ja san Mate, gradska skitnica.
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MIJO: Čuja san za tebe
MATE: Pokušat ću te zaštititi, iako bi ti bilo bolje da se skrasiš na sigurno 
misto, kod rodbine .
MIJO: Mulin te, odvedi me na Gornji grad, di mi živi   teta Micika.
MATE: Oh… to je prilično daleko… imat ćemo problema,   dičarac.
MIJO: Mulin te, pomugni mi!
MATE: Dobro, oću! Odaj iza mene i to vrlo blizu. Pazi,   šta ja budem činja, 
čini i ti.
MIJO: Vala ti… bit će kako si kaza…
MATE: Tiko govori.
MIJO: Dobro!
MATE: Na slideću ulcu dolazi slabo svitlo od kućni žarulja, šta je dovoljno 
raznin lopovma, razbojnicma i mišolovcma da nas doskoče.
MIJO: Iza mene vidin svitle točke.
MATE: To je banda mačora il štakora. Skočimo u
kanalizacijski otvor.
MIJO: Bože, u vodi smo. Joj majko, šta je ladno.
MATE: Tišina! Kada smo u vodi, ne mugu nas nanjušti.
Čuje se tapkanje.
MAČAK 1: Šta si nas Pešo dovuka ovako daleko, ni traga   miševma.
MAČAK 2 (PEŠO): Ološ se, zasiguro, uvukla u niki  podrum. Iđemo u te 
kuće.
MATE: Imaš li u naprtnjači neki komad krpe, da se   obrišemo.
MIJO: Izvoli ručnik!
MATE: Sada muramo puzati, nadolazi opasno raskrižje.
MIJO: Joj, raskrvarja san kolina, puzeći.
MATE: Šuti… lako za kolina…
Čuje se zavijanje policijske sirene, te glas iz zvučnika i nečiji topot.
MATE: Gotovi smo… ovdi na raskrižju… nemamo se
di sklunti…
MIJO: Koga pulicja proguni?
MATE: Čuješ, da pozivaju bandu crnog Roka, mačke iz  Mačograda, da se 
predaju.
MIJO: To je za nas dobro, pulicja će nas zaštititi. 
MATE: Varaš se! Uiti će nas, zbog skitnje i nućnog  narušavanja javnog reda 
i mira.
MIJO: Kuku nama!
MATE: Uđi u pridnji žep muga rusaka. Bacit ću ga s tobon šta dalje. Ja ću 
ovdi sačekati pulicju i pridati se.
MIJO: Osta bi’ s tobon.
MATE: Esi blesav… ja san navika na zatvore… ti učini kako san ti reka. Imaš 
još ednu ulcu do   Gornjeg grada, prati rubove kuća. Sritno ti bilo!
MIJO: Vala ti! Nikada te neću zaboravti. Uša san.
MATE: Budi spreman, bacan te.
Mijo je pao uz jednu kuću.
MIJO: Muran se opipati, jesan li živ. Živ san! (usklikne)
Čuje se kočenje automobila.
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POLICAJAC: (viče) Pulicja, diži ruke u ždrak!
MATE: Diga san! (uzvraća gromko)
POLICAJAC: Sira mi, jopet je to naš stari znanac, skitnica   Mate. Ulazi u 
tomobil, bitango!
Policijski automobil opet pali sireni i odlazi.
MIJO: (sebi u bradu) Poznat mi je dija ovoga grada. Teta Micika je malo 
iznad. Šuljat ću se do njezne kuće.
Čuje se klepetanje krila neke ptice.
MIJO: (sebi) Uh, šta me je pristrašila ova tičurina. Vala  Bogu, evo tetne 
kuće. Nisu legli, upaljena su in  svitla.
Čuje se zvono.
MICIKA: (sebi) Ko je sada… u ova doba… Bože mili…  Ko je? (viknu)
MIJO: Ja san teto, Mijo, sin od Mile i Mrkoga.
MICIKA: (otključava vrata) Sinko, šta se dogodlo?
MIJO: Ćaća me najurja iz kuće.
MICIKA: Govorla san ja sestri Miloj, tvojoj mami, da je Mrki gadne naravi. 
Nije me slušala.
MIJO: Ma, dobar je ćaća, ja san kriv.
MICIKA: Dobro, kako ti kažeš sinko. Operi se, pa ćeš isti. 
MIJO: Vala ti, teto Micika.
MICIKA: Koliko planiraš ostati?
MIJO: Par dana, teto, dok se ne snađen.
MICIKA: Teško se živi, sinko. Murat ćeš pomagati tetku u pekari, priko nući.  
MIJO: Nema problema, teto.
Mijo se pere.
MICIKA: Evo večeraj… pa odi leći… ja iđem tetku ti pomući misti i peći kruh. 
Laku nuć, sinko.
MIJO: Laku nuć, teto! Pozdravi tetka.
Micika odlazi. Mijo jede.
Zatamnjenje.
5.
Osvijetljen mišji razred; učenici skupljeni oko učiteljice. Kasnije dolazi i 
Mima.
MARTA: Dico, dvacet minuta je do velikog odmora, ne  izlazte iz razreda, 
positit će nas Mima.
MILIVOJ: Gospođo učteljce, tribali bi, bar malo, okititi  razred.
MARTA: U pravu si, Milivoj! Idi kod tajnice, i uzmi neke ukrase, šta su nam 
ostali od proslave Mišje nuve godne.
MILIVOJ: Muže li mi pomući prijatelj Mijo.
MARTA: Muže!
Odlaze Mijo i Milivoj. Brzo se vraćaju s ukrasima. Kiti se razred s balonima 
i ukrasnim trakama. Iz pozadine se čuje tiha glazba.
MARTA: Dobro ste oktili razred, svaka vam čast, sada čekajmo Mimu.
MARKO: Još je pet minuta do velikog odmora.
MARTA: Dico, zaboravila san vam reći, da je pulicja  uitila otrovnog štakora.
SVI ĐACI: (uzvikuju) Ura… ura… ura za pulicju Mišograda.
Sa zvonjavom zvona za početak velikog odmora, u razred ulazi Mima. Oko 
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vrata joj je ružičasta marama, a u rukama pladanj pun kolača. Na leđima 
joj je naprtnjača.
MARTA: Dobro nam došla, draga Mima!
MIMA: Još bolje vas našla, poštavana učteljce, dragi prijatelji i prijateljce!
Mima odlaže pladanj na stol, potom skida naprtnjaču. Baca se u zagrljaj 
najprije učiteljici, potom i svima ostalim. Zasvira glasno glazba.
MARTA: Nazdravmo  sokom, našoj Mimi.
MARTA i SVI ĐACI: (podižu čaše) Živla nam, Mima!
MIMA: Vala! Živli i vi svi!
MARTA: Sada, dico, kušajte Mimne kolače.
MIMA: Ispričavan se, ako mi niki nisu dobro ispali.
MIRKO: Brez brige, Mima, sve ćemo mi to slistiti.
Svi prilaze do pladnja, uzimaju kolače.
MARICA: Odlični su ti kolači!
SVI ĐACI: (viču) Izvrsni su, bravo, Mima!
MAJA: Mima, krasno ti stoji ta ružičasta marama.
MIMA: Vidla san u Parizu, kada san presidala u zrakoplov, da su u modi 
ovakve marame.
MARICA: Nuse li se i druge boje?
MIMA: Uglavnon ružičaste boje i ponike bile boje.
MAJA: Sutra ću i ja sebi kupti maramu ružičaste boje. 
MARICA: Ja ću sebi uzeti bile boje.
MARTA: Nećete, valjda, momci, ostavti ove kolače. 
MILIVOJ: Ne brinte se, gospođo učteljce, to ćemo ja i prijatelj Mijo satrti.
MARKO: Drago mi je, da ste punuvno postali prijatelji.
MILIVOJ: Mijo… ja ti se… sada pred svima… ispričavan   za muj nedavni 
ispad…
MIJO: Bilo, pa prošlo, prijatelju Milivoj.
MILIVOJ: Zamisli, da nam je sada una tvoja lunbrela, pa  da svi prošećemo 
ispod nje šetnicon
Mišograda.
MIRKO: Poslužla je una za ništa bolje.
MIMA: Baš ćemo, ispod nje, prošetati glavnon šetnicon.
MIJO: Kako, mulim?
MIMA: Kada san bila tvoju lunbrela uručila gospodnu pingvinu, stresa se i 
reka je: „Gospođice Mima, ova lunbrela je neprocinljive vridnosti i ja je ne 
mugu uzeti. A onaj ko van je dȃ jako je zaljubljen u vas.“
SVI ĐACI: (povikaše) Opa… opa… naš Mijo je zaljubljen!
Mima vadi iz naprtnjače kišobran i daje ga Miji. Glazba pojačano zakriješti.
MIMA: Mijo, evo ti tvoja lunbrela. Čula san od tvoje tete  Micike, šta sve 
zbog nje već misec dana proživljavaš. Pozdravi ćaću, a ti dozvoli da te  po-
ljubin.
Mima ljubi Miju.
SVI ĐACI: (viču) Punuvi… punuvi…
MIMA: Bilo vam krivo il milo Mijo će mi nusti libre i pratiti me do kuće.
MIJO (tiho): Oću li te mući držati za ruku?
MIMA: Ako budeš dobar.
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Mima pomiluje Miju po licu, on poljubi svoj prst i s njim „poljubi“ Mimu.
SVI ĐACI (zapjevaju, tekst prati glazba): Mijo i Mima zaljubljen su par. Niko 
in na svitu nije   ravan… Mijo i Mima zaljubljen su par. Niko in  na svitu nije 
ravan… Mijo i Mima zaljubljen su   par niko in na svitu nije ravan…
MIJO: Mima, pozivan te u mali restorančić na najbolji sir
na svitu s otoka Paga, iz daleke Rvacke.
SVI ĐACI (zapjevaju, tekst prati glazba): Mijo i Mima  zaljubljen su par niko 
in na svitu nije ravan.
MARTA (zapjeva): Niko in na svitu ne muže ugasti taj žar.
SVI ĐACI (zapjevaju, tekst prati glazba): Mijo i Mima  zaljubljen su par. 
Niko in na svitu ne muže ugasti taj žar… Mijo i Mima   zaljubljen su par niko 
in na svitu ne muže   ugasti taj žar…

K R A J
Ivo Mijo Andrić

 Osvrt na dramu za djecu UKRADENA LUNBRELA, autora Alojza Pavlovića

 Književnik Alojz Pavlović svoje je vrijedno prozno stvaralaštvo obogatio i 
s desetak dramskih tekstova stvaranih za scensko i radiofonsko izvođenje. 
Među njima je i dramski igrokaz  pisan za djecu predškolskog i mlađeg 
školskog uzrasta pod naslovom Ukradena lunbrela (kišobran).
 Igrokaz je temeljen na bajkovitoj priči iz mišjeg svijeta koja promiče do-
brotu i humanost kao vrhovna načela bitna za život ne samo ljudi, već i svih 
drugih živih bića koja obituju u njihovoj blizini. Zato bi se mogao s jedna-
kom uvjerljivošću postaviti na lutkarsku scenu kao zanimljiva bajka o mišjoj 
obitelji i školskoj družini koja funkcionira na istim principima na kojima, 
u stvarnom životu, svakodnevno finkcioniraju ljudi i njihove zajednice. Na 
isti način bi se mogao adaptirati u radio igru za djecu, koja bi bila itekako 
zanimljiva za najmlađe slušatelje.
 Središnja tema igrokaza jesu obiteljski odnosi u kojima su djeca odno-
sno mladi podređeni roditeljskom, to jest, očevom autoritetu. Majka, u 
konkretnom slučaju mišica Mila, je tu dobra duša koja povlađuje djetetu i 
zbog toga trpi prijekore patera familiasa. To joj u emotivnom smisli itekako 
smeta, ali je spremna podnijeti svaku kritiku za dobročinstvo koje će po-
moći razvoju i afirmaciji njezinog potomka. Čak i onda kad sin, mišić Mijo, 
prelijepi očev kišobran donira za liječenje svoje školske drugarice i simpati-
je Mime, ona će stati u obranu njegovog dobrotvornog postupka, spremna 
otrpjeti gnjev ljutitog oca, miša Mrkog.
 Alojz Pavlović, u maniri naših poznatih dramskih pisaca za djecu, plete 
zanimljivu i poučnu priču o dobroti koja na kraju završava vraćanjem do-
niranog vrijednog kišobrana njegovom vlasniku. Zahvaljujući dobročinstvu 
maloga miša Mije, mišica Mima je izliječena, a svi akteri dramoleta zado-
voljni pjevaju pjesmicu u njegovu čast. Takav je hepiend itekako poželjan i 
čovjeku u vremenu sve prisutnijeg ljudskog otuđenja u kojem danas živimo.
 Posebnu vrijednost dramskom igrokazu Čarobni kišobran, uz njegovu 
poučnost, daje upotreba novoštokavske ikavice benkovačkog kraja, jezič-
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nog idioma koji se danas sve manje koristi u svakodnevnom govoru. Ču-
vanje izvornog jezika svoje mladosti zadaća je koju Alojz Pavlović poštuje i 
slijedi u gotovo svim svojim do sada napisanim književnim djelima. To je za 
svaku pohvalu jer, jezik je općeljudska vrijednost koja oblikuje i čuva ljepotu 
zavičaja ma gdje se mi nalazili.
 Iskreno se nadam da će Pavlovićev Čarobni kišobran doživjeti svoje 
scensko i radio-dramsko izvođenje, što po svemu i zaslužuje. Drame se, 
uostalom, i pišu za scensko uprizorenje, a ne samo za čitanje i knjižno uko-
ričenje.
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SLAĐANA JOVIČIĆ

MODRE SJENE OKO NAS
LICA:
BRAT, 28, lijep, stasit mladić, sa velikim crnim očima
SESTRA, 23, visoka, krupna, duge crne kose
OTAC, 58, krupan, snažan, jak, spojen na respirator
LJEKARI I MEDICINSKE SESTRE – na odjelu bolnice, u zaštitnim odijelima, 
maskama, vizirima i rukavicama
SPREMAČICA 

Scena prikazuje odjel bolnice za infektivne bolesti. Ispred je na jednom 
prozoru napisano velikim crvenim slovima: CORONA! ZABRANJEN ULAZ! 
U pozadini, u jednoj sobi su bolesnici. Jedan bolesnik je priključen na 
respirator. Okolo se kreće medicinsko osoblje u zaštitnim odijelima, sa 
maskama, vizirima i rukavicama. Očito je da se bolesnici guše i da se bore 
za vazduh. Ispred u hodniku na klupi sjede BRAT i SESTRA. Povremeno 
ustanu i hodaju po hodniku. Bolesnik priključen na respirator je njihov otac.

BRAT: Obostrana upala pluća. Bori se za vazduh.
SESTRA (Stavlja ruke na usta.): Koliko čovjek može izdržati bez vazduha?
BRAT: Može li čovjek umrijeti lako?
SESTRA: Svaka smrt nije ista.
BRAT: Smrt je smrt.
SESTRA: Nekome smrt dolazi kao spasenje. (Pauza.) Hoće li preživjeti?
BRAT: Otac je jak.
SESTRA: Uvijek je bio jači od nas.
BRAT: I kad je majka umrla.
SESTRA: I tad. (Pauza.)
(Komešanje po hodniku. Prolazi medicinsko osoblje i užurbano vozi na koli-
cima još jednog oboljelog koji se guši. Odvoze ga u sobu.)
BRAT: Mislio sam da samo obolijevaju stari ljudi.
SESTRA: I umiru.
BRAT: Umiru i mladi.
SESTRA: Stariji od nas. 
Kroz hodnik prolazi Spremačica koja dezinfikuje sve objekte koji se nalaze u 
hodniku. Potom izlazi dezinfikujući bravu i kvake na vratima.
BRAT: Ja sam kriv za sve što se dešava našem ocu.
SESTRA: Niko nije kriv. Sve nam se to dešava. I još će se dešavati, ali ne 
našom voljom.
BRAT: Ako on umre, ja ću se ubiti.
SESTRA: Ti ćeš živjeti. (Pauza.) Ti bi me napustio? Šta onda da ja radim? 
Da se i ja ubijem? Ako ostanemo sami na ovom svijetu, moramo se držati 
jedno drugog.
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BRAT: Šta da radimo?
SESTRA: Sada ćemo čekati.
BRAT: A poslije?
SESTRA: Onda ćemo nešto raditi.
BRAT: Hoće li ikada proći ovo ludilo?
SESTRA: Proći će. Ali će poslije doći neko drugo...
BRAT: Neko treće...
SESTRA: I tako do kraja života.
BRAT: Našeg.
SESTRA: Života drugih ljudi. (Pauza.)
BRAT: Pravili smo žurku u vikendici. Nije nas bilo puno. Ali je Marija bila tu.
SESTRA: To je jedino što ti je bilo važno. A sad?
BRAT: I ona je zarazila svoje.
SESTRA: I nju grize savjest.
BRAT: Marija će otići. Tako je rekla. Ovdje nema šta da traži. Nisam ja onaj 
koga ona traži.
SESTRA: Pojaviće se neko ko će i za tobom krenuti. Na ovoj zemljinoj kugli 
za svakog postoji neko ko baš njega traži.
BRAT: Postoje i dvojnici.
SESTRA: A samo jedan otac. (Pauza.) Jedan otac, jedan brat i jedna sestra. 
(Pauza.) I jedna majka koja je davno otišla. (Pauza.) Majka se hrabro suoči-
la sa smrću. Majka nikada nije plakala. Kada je otkrila da je bolesna najviše 
smo se mi uplašili. Mi oko nje. Znali smo da neće preživjeti. Znala je to i 
ona. (Pauza.) Znao je i otac kako se umire od kancera. Smrt koja opsjeda i 
polako odnosi čovjeka. Znao je za bolove koje je tako hrabro trpjela. Samo 
da mi ne znamo. A znali smo. (Pauza.) Kako se samo majka mučila.
BRAT: A sada i otac. 
SESTRA: Kako je slikala.
BRAT: I ti isto tako dobro slikaš.
SESTRA: Ne kao majka. Moji likovi su iščašeni. Sve se gubi u nijemom vri-
sku. Svijet je plav. Sve nijanse plave boje. I vječnog sivila.
BRAT: Postoje i druge boje. Tako je malo bijelog u našem životu.
SESTRA: Tako je malo svjetlosti u našem životu.
BRAT: Pokušaj da naslikaš svjetlost.
SESTRA: U svjetlosti su sve boje.
BRAT: Da se usele boje u naš život.
SESTRA: Crvena, narandžasta, žuta, plava, ljubičasta, zelena...
BRAT: Kao trava...
SESTRA: Plava...
BRAT: Kao nebo...
SESTRA: Kao more...
BRAT: Okean...
SESTRA: Crvena, žuta...
BRAT: Kao sunce...
SESTRA: Ne podnosim svjetlost. Peče mi zjenice.
BRAT: Ruke su ti uvijek hladne... modre...
SESTRA: I majci su ruke bile hladne. (Pauza.) Naslikala sam jesen.
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BRAT: Naslikaj proljeće.
SESTRA: Zimu.
BRAT: Kako slikati zimu. Sve je bijelo. Na bijelom platnu.
SESTRA. Gole grane drveća.
BRAT: Nisu sve grane gole. Zelene grane. (Pauza.)
SESTRA: Majka mi je govorila kako slikati.
BRAT: Majka je bila usamljena.
SESTRA: Imala je samo nas dvoje.
BRAT: A otac?
SESTRA: Otac je imao samo tebe.
BRAT: Vodio me je na skijanje. (Pauza.) Tebe je naučio plivati.
SESTRA: Ja sam uvijek tonula. Ja sam se uvijek gušila.
BRAT: A tenis?
SESTRA: Uvijek sam bježala od lopte.
BRAT: Ti bježiš od čovjeka.
SESTRA: A ti bježiš među ljude. Ti tražiš spas od drugog čovjeka. Kao da 
ti čovjek može pomoći. Jedino možeš ti sam sebi pomoći. Zašto bježiš od 
sebe? Vidiš li šta ti je bijeg donio?
BRAT: Znam. Kriv sam.
SESTRA: Ti ne možeš biti sam sa samim sobom. Ti se jutrom ne smiješ 
pogledati u ogledalo.
BRAT: Plašim se onoga što nosim u sebi.
SESTRA: Misliš li da ja nemam svoje aveti?
BRAT: Svi ih imamo. (Pauza.) Kakve su tvoje aveti?
SESTRA: Plave. A tvoje?
BRAT: Boja praznine.
SESTRA: Kakva je boja praznine?
BRAT: Boja bez svjetlosti. (Pauza.) Da li je i Dario bio plav?
SESTRA: On je bio crven. Previše života u njemu.
BRAT: I ljubavi?
SESTRA: Nisam ga mogla pratiti. On je svjetlost. Ja sam bez boje kao tvoji 
snovi.
BRAT: Moje aveti.
SESTRA: A Marija?
BRAT: Ona je narandžasta. Kao buđenje i zalazak sunca. Peče kada je tu. 
Ledi kada je odsutna.
SESTRA: Nije ona za tebe, kao što ni Dario nije bio za mene.
BRAT: Mi smo brat i sestra. I ti i ja smo ponajviše sivi. (Pauza.) A majka?
SESTRA: Majka nije bila sretna žena. I kada je bila sretna, znala sam to 
prepoznati u njoj.
BRAT: A otac?
SESTRA: Otac je mislio da je sretan kada smo mi mislili da smo sretni.
BRAT: Bio je dovoljan njegov smijeh.
SESTRA: I mi smo se smijali kada se on šalio sa nama.
BRAT: Poslije majčine smrti više se nije smijao. I nije se šalio sa nama. (Pa-
uza.)
SESTRA: Sve me na nju podsjeća. Na svakom zidu su njene slike. Ona me 
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gleda sa svake od njih. (Pauza.) Majka zove oca.
BRAT: Otac će otići za njom.
SESTRA: Zašto nas svi ostavljaju?
BRAT: Možda mi želimo biti ostavljeni.
SESTRA: Ne. Ne želim da nas otac ostavi.
BRAT: Ne želim ni ja. (Pauza.) Ja sam kriv.
SESTRA: Nisi ti. Postoji sudbina koja rukovodi nama. (Pauza.) Ko je kriv za 
majčinu smrt?
BRAT: Možda neki daleki preci.
SESTRA: Svi imamo svoj put.
BRAT: Samo što nam se putevi ukrštaju, idu paralelno i sijeku se.
SESTRA: Naši putevi su ipak nečija volja, a mi to ne znamo. Ne znamo kako. 
Ne znamo zašto.
BRAT: To je najlakši način da skinemo krivicu sa sebe. Za sve naše pogrešne 
odluke krivo je nebo. Za naša djela odgovorna je sudbina. A naročito za 
ono što smo trebali činiti, a mi nismo. Jer smo bili bezvoljni, tromi, što smo 
bili bez života. Bez elana. Uvijek je kriv neko drugi. Nešto drugo. Jer smo 
nemoćni da priznamo svoju krivnju. (Pauza.) Ipak je lakše ovako.
SESTRA: I šta bi ti sada trebao činiti? Priznati svoju krivicu? Niko te neće 
osuditi. Svako na kraju sebi sudi.
BRAT: Kako?
SESTRA: Postoje neprospavane noći. Postoje isplakane oči. Postoji ranjena 
duša. Samoća. San. Postoje noćne more. To je naša kazna.
BRAT: Želim kazniti sebe.
SESTRA: Nemoj sebe kažnjavati. Umjesto toga učini nešto dobro.
BRAT: Za koga?
SESTRA: Za sebe. Za mene. Za majku koja je otišla. Za oca koji će nas možda 
napustiti.
BRAT: Kako zlo pretvoriti u dobro?
SESTRA: To je jedini način. Da ne poludiš. Da se ne izgubiš. Da te ne izgu-
bim. Da se ne izgubimo svi.
Iznenada nastaje opšta panika na odjelu. Prolaze doktori i medicinske se-
stre u žurbi. U sobi gdje su bolesnici ljekari se bore za očev život. Zamra-
čenje scene. To traje nekoliko sekundi. Potom se na zamračenoj sceni vide 
samo brat i sestra koji kleče. Ispred njih gori svijeća i baca izdužene sjene 
iza njih. Na ekranu iznad se vidi groblje sa tek iskopanim grobom. Okolo 
je duboki snijeg. Obližnji grobovi su prekriveni snijegom. Čuju se zvona sa 
crkve.
BRAT: Večeras pale badnjak.
SESTRA: I bacaju petarde.
BRAT: Ljudi poste.
SESTRA: Mi nikada nismo postili.
BRAT: Poslije će biti vatromet.
SESTRA: Ljudi se raduju.
BRAT: Djeca bacaju petarde.
SESTRA: Ljudi piju kuhano vino. (Pauza.) Ostali smo samo ti i ja. Šta ćemo 
sad?
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BRAT: Šta ćemo sad?
SESTRA: Borićemo se...
BRAT: Da ne zaboravimo...
SESTRA: Sve ono čemu su nas učili.
Na ekranu se pojavljuje slika koja pokazuje paljenje badnjaka. Vidi se veliki 
plamen koji je zahvatio ogroman žbun badnjaka.
BRAT: Jesu li nas naučili kako preživjeti? Eto, ti imaš dvadeset i tri godine. Ti 
si umjetnica. Postaćeš akademski slikar. Ja imam dvadeset i osam godina. 
Ja sam ekonomista bez posla. Ali ću naći zaposlenje. Nešto ćemo raditi.
SESTRA: Nešto ćemo morati da radimo.
BRAT: Čemu nes je otac naučio?
SESTRA: Da se ne predamo. Da se borimo.
BRAT: Da se borimo. Da se zaboravimo.
SESTRA: Ja ću zaboraviti, kao i majka, šta sam nekada bila.
BRAT: To ne smiješ nikada zaboraviti.
SESTRA: Natjeraće me. Kao i tebe. Kao sve nas.
BRAT: Ne smijemo zaboraviti.
SESTRA: Vidiš li sjene?
BRAT: Gdje su?
SESTRA: Svuda oko nas.
BRAT: Gdje?
SESTRA: Modre sjene svuda oko nas. Vidiš li?
BRAT: Ne vidim. (Okreće se oko sebe.) To su naše sjene.
SESTRA: Modre sjene. Svuda oko nas. (Pauza.)

Zavjesa 
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TEATAR
ТЕАТАР
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LJUBIŠA VELJKOVIĆ - JAKOV AMIDŽIĆ -
SRDJAN VUKADINOVIĆ - ZORAN PAVLJAŠEVIĆ - 
DAMIR MAHMUTOVIĆ

ŠVEDSKI KAZALIŠNI PRODUKCIJSKI 
MODEL
Sažetak. Konstituisanje bilo kojeg produkcijskog kazališnog modela je slo-
žen proces, zbog dvostruke multifunkcionalnosti. Na jednoj strani je tea-
tar kao jedina multisadržajna djelatnost koja u svom sadržajnom korpusu 
baštini angažmane mnoštva disciplina (glume, režije, dramologije, sceno-
grafije, kostimografije, muzike, plesa…). Na drugoj, su zahtjevi da taj pro-
dukcijski model u svom biću ugradi i neke elemente drugih ispoljavajućih 
formi (institucije) kao samostalnih integrativnih momenata produkcijskog 
modela. 
 Uspješnost svakog produkcijskog modela zavisi od ukupnog postignuća 
na planu integracije pomenuta dva multifunkcionalna svojstva. Najmno-
goljudnija skandinavska država Švedska uspjela je da konstituiše takav 
teatarski produkcijski model koji kao ključne inkorporira institucije koje 
omogućavaju da teatar dopre do što većeg broja stanovništva. Tako nešto 
je postignuto kontinuiranom podrškom i ulogom države u razvoju, kako na 
lokalnom i regionalnom nivou, tako i onom internacionalnom.  Uspostav-
ljajući produkcijsku sinergiju između klasičnog pozorišta i  onog eksperi-
mentalnog stvorena je platforma koja je jedan od najbolje implementira-
nih  sistema produkcije u svijetu.

 Ključne riječi: Kazališni produkcijski model – Švedska – Klasične produkcije –   
              Eksperimentalne produkcije – Produkcijska platforma –
              Implementacija. 
      
         
U v o d - pozorišna tradicija Švedske
 Premda se pretpostavlja kako gluma u Švedskoj datira još od VI vijeka, 
prve potvrde iz XIII vijeka svjedoče o liturgijskoj drami. No tek XVII vijek do-
nosi rast sekularnoga pozorišta. Kada je 1628. godine kralj Gustav II Adolf 
angažirao prvu stalnu glumačku trupu, kraljevsko je zaštitništvo zadugo 
preuzelo nadzor nad pozorištem. 
 Prva švedska trupa je 1737. godine dospjela pod kraljevski patronat: Kon-
gliga Svenska Skådeplatsen producirala je francuske i švedske komade.
 Drottningholms slottsteater, u kojem su se izvodile francuske i talijan-
ske opere, najočuvanije je barokno dvorsko pozorište u svijetu. Gustav III 
poticao je razvoj pozorišta, izgradio je novu opernu kuću (Kungliga Operan, 
1782.), a i sam je pisao i promovisao domaću dramu, obnovivši i Kungli-
ga Dramatiska Teatern (Dramaten). Nya teatern, prvo privatno pozorište, 
bilo je otvoreno 1842. godine i ubrzo se isticalo progresivnošću. Potkraj 
vijeka otvorena su nova privatna pozorišta, mnoga u vlasništvu Alberta 
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Ranfta (Svenska teatern).
 Tokom 1920-ih i 1930-ih, pojavljuju se prva regionalna pozorišta koja su 
podržavana od strane opštine, i to u Helsingborgu (1922.) i u Geteborgu 
(1943.), Malmöu (1944.) i Uppsali- Gälvi (1951.). U njima je na početku 
karijere režirao i Ingmar Bergman. Prije njih je osnovano i muzičko  po-
zorište Stora teatar, također osnovano u Geteborgu (1920.). Nacionalni 
švedski teatarski centar – Riksteatar, osnovan je 1934. godine, a njegova 
uloga je bila da čini pozorište dostupnim ljudima širom zemlje. U početku 
se to radilo kroz turneje u produkciji velikih kompanija – kasnije  Riksetea-
tar radi skoro isključivo predstave u svojoj produkciji. Vodeći direktori Per 
Lindgerg (1890-1944) i Olof Molander (1892-1966) uvode 1920. godine niz 
modernističkih ideja u pozorište koje su preuzete uglavnom iz Njemačke i 
Francuske.
 U oblasti pozorišta, tradicija je čvrsto ukorijenjena, uglavno u periodu 
XIX vijeka i psihološkog realizma koji proizilazi iz drama Augusta Strinber-
ga. Više aspekata modernog pozorišta našlo je izraz u vizionarskoj, ali i 
intelektualnoj kontroli skromnog eksperimentalnog stila usmjeravanja 
scenografije. 
 Urbanizacija zemlje nakon 1945. godine i pristup kulturi u raznim obli-
cima, se povećava drastično. Bergman je 1963. preuzeo Dramaten, dajući 
glumcima veće ovlasti  i  plaće  te  otvarajući  eksperimentalni teatar  za  
javnost. Među manjim eksperimentalnim pozorištima je Stockholms Stad-
steater, koji okuplja nekoliko mlađih trupa. Od 1975. godine konzervativci, 
liberali i socijaldemokrati su naizmjenično upravljali Švedskom ali sve do 
1990. godine osjeti se konsenzus između desnice i ljevičkarskih stranaka 
na glavnoj liniji za švedsku zaradu i proširenja socijalne zaštite. Cijeli posli-
jeratni period izuzetno pogoduje pozorištu koje masnovno raste uz pomoć 
državnih i opštinskih subvencija. Sve do kraja 1980-ih, pozorišna publika je 
polako rasla, usprkos ozbiljnoj konkurenciji sa televizije, te snažne sportske 
scene (Rubin, 2000).

Štokholm kao kulturni centar pozorišnog duha
 U Štokholmu, se pojavljuju opštinske pozornice, osnovane 1961. godi-
ne, te igraju vodeću ulogu u švedskom pozorištu u narednim decenijama. 
Ekonomski prosperitetna klima također je doprinjela izgradnji novog po-
zorišta. Tokom 1970-ih godina, posebno u prvom dijelu decenije doalzi do 
konsolidacije i proširenja kulture i umjetničkih aktivnosti te stvaranja no-
vih regionalnih institucija, nove besplatne grupe se pojavljuju (od kojih su 
neke kasnije stekle i status regionalnih pozorišta), te doalzi do proširenja 
pozorišta za djecu – predstave u niskobudžetnoj produkciji koje su se mo-
gle obavljati na različitim mjestima, te koje nisu primarno dizajnirane samo 
za izvedbu u pozorištu. 
 Godine 1970. osnovan je Dramski institut koji dobija podršku od držav-
nih institucija za obuku direktora scenografije i drugih profesionalnaca u 
pozorištu, filmu, televiziji i radiju. 
 Još jedna važna kompanija je osnovana 1975. godine u Štokholmu, pod 
nazivom Young Klan, koja je producirala izuzetno inovativne predstave, što 
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za odrasle tako i za djecu (Rubin, 2000).
 Među institucionalnim pozorištima u Štokholmu važno je istaći Stad-
steater, koji je privukao najživlji interes jer je iznosio pozorišne umjetnosti 
koje njeguju sam duh pozorišta. Često se to odnosilo na pisanje drama 
koje se bave savremenim društvenim pitanjima. Zajedno sa radikalnom ši-
roko epskom produkcijom, veliki broj publike privlači klasična igra. Naime, 
udružile su se mnoge vodeće slobodne grupe, te su organizovale putujuću 
produkciju pod nazivom - We are Thousands (Mi smo hiljade) u 1977. go-
dini, kada postaju velika prijetnja radničkim klasama u Švedskoj. Ali, umje-
sto da to bude korak naprijed, za pozorišnu slobodnu grupu, ovaj projekat 
pod nazivom Tent Project (Šator projekat) bio je kratkog vijeka. Sličan niz 
događaja se desio u institucionalnom pozorištu kada je Dramaten uložio 
ogroman napor u radu sa Stormen (1978.) gdje se kritikuje korištenje nu-
klearne tehnologije (Rubin, 2000).

Period reevaluacije i rasta privatne pozorišne produkcije
 Period 1980-ih godina je po svemu sudeći postao period ponovne pro-
cjene fundamentalnih vrijednosti pozorišne produkcije u Švedskoj. U ovom 
periodu javno finansiranje pozorišta postaje objekat sumnje i kritikovanja, 
a ideja privatizavcije sama po sebi je postala samo prolazna nada. Dolazi 
do osnivanja manjih regionalnih pozorišta kao Folkteatern u Givle-u 1983. 
godine. Također, po prvi put dolazi i do zatvaranja  regionalnog  pozorišta  
-  Belekinge  Lansteater  u  1988.  godini.  Ovo skromno rastavljanje onoga 
što je do sada već viđeno kao čvrsto struktuirano, javno je podržalo život 
pozorišta u 1990-im. Tokom 1980-ih zabilježena je neizvjesnost i fragmen-
tacija u slobodnim pozorišnim grupama i institucijama. Ono što je od svega 
toga ostalo jeste elekticizam, metateatar, i „umjetnost za radi umjetnosti“. 
Neke od najspektakularnijih produkcija koriste posebne prostore za svoje 
izvedbe, kao što su fabrike, i plinare. 
        Godine 1960. i 1970. težilo se ka tome da se počne igrati van pozorišta, 
te da se predstave počnu igrati i za radnike, pa su se predstave počele izvo-
diti na sada već zatvorenim radnim lokacijama. Pojavljuju se i nove slobod-
ne skupine na pozorišnoj sceni uglavnom sa projektima eksperimentalnog 
duha. Zajednički napravljena drama je zamjenjena zabavno orijentisanim 
scenskim sadržajem kao što je kabare i vodvilj. Ipak, 1980. godina je posta-
la izvandredna epoha za nove švedske predstave, prije svega kroz pisce kao 
što su Lars Norén (r.1944) i Staffan Coale (r.1944). Moglo se vidjeti mno-
go više predstava u produkciji privatnih pozorišta u privatnoj proizvodnji 
koji su proizvodili međunarodne mjuzikle i komedije. To je postalo jednom 
vrstom trenda još u ranim 1990-im te je snažno djelovalo na repertoar u 
isntitucionalnim pozorištima pa čak i na repertoar nekih slobodnih pozo-
rišnih skupina. 
       Pod  angažmanom komercijalne televizije, oblik uveden u Švedskoj kra-
jem 1980-ih, pozorište je u cjelini doživjelo stalno rastući uticaj. Protuteža 
kako nacionalnom pozorištu tako i komercijalnom pozorištu u 1990. godini 
je bio je tzv. fenomen ljetnih naočara stvoren od strane profesionalaca i 
amatera koji su radili zajedno. Period 1990. godine ogleda se i u rastućem 
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interesu za operu i plesni teatar, mimiku, pantomime i pozorište pokreta, a 
interes se najviše javaljao među mlađoj publici (Rubin, 2000).

Novi kulturni model i državna kulturna politika
 Državna kulturna politika je početkom 1974. godine formalizirala razvoj 
koji je počeo u kasnim 1960-im, koji je pak ciljao na održivost regionalnog 
pozorišta u svakoj provinciji u Švedskoj. U isto vrijeme uloga Riksteatra je 
formulirana kao suplementarna. Naime, kada bi se oformila regionalna 
mreža pozorišta, Riksteatar bi imao važnu ulogu u velikoj produkciji po-
zorišnih stilova koji nisu pak održivi i mogući u drugim regionalnim po-
zorištama. Bilo kako bilo, stvaranje ove mreže pozorišta nije vidjelo svoj 
ishod: neke provincije još uvijek nemaju svoja regionalna pozorišta, dok 
su u nekim provincijama regionalna pozorišta jako mala te zapošljavaju 
nekolicinu glumaca. Jedna od ideja koje će se testirati u kasnim 1990-im 
je izvedivost preraspodjele sredstava i imovine Riksteatra između postoje-
ćih regionalnih pozorišta. Takvo ponovno ocjenjivanje će biti u skladu sa 
novom politikom demontaže centralističkih institucija vlasti Švedske po-
četkom 1990-ih. Riksteatear također se smatra jednim od najvažnijih ka-
rakterističnih primjera socijaldemokratske gradnje, vrsta koju ambiciozna 
politika desnice od 1990. godina aktivno nastoji da osujeti. Ovo bi moglo 
značiti da švedski model nacionalnog putujućeg pozorišta, služi kao model 
napredne kulturne politike, sa svojim imitatorima u Norveškoj i Danskoj, 
te koji bi mogao uskoro postati od bitnijeg historijskog nego trenutnog za-
načaja.
 Ono što je ironično jeste da je većina regionalnih teatara, koja su osno-
vana od kraja 1960-ih godina, stvorila svoje kompanije pod vodstvom Rik-
steatra u različitim djelovima Švedske. Druga takva regionalna pozorišta, 
su opštinski poduhvati koji su 1974. godine rekonsturisani kako bi zahvatili 
što veća geografska područja. Od kasnih 1980-ih, država je također na-
pravila napor kako bi osigurala lokalnu podršku za skupine koje uglavnom 
rade u opštinskim i seoskim zajednicama ili skupinama koje rade u određe-
nom području, kako bi im dali podršku putem subvencija regionalnih po-
zorišta. Nezavisna pozorišta Orion i Galeasen 1980-ih i 1990-ih su donijeli 
inovativne tonove švedskoj pozorišnoj sceni. 

Neki primjeri državne pomoći su 1992.-1993. godine:
Dramaten - 145,8 miliona SEK  
Itiksteatern - 212.7 miliona SEK 
Operan - 251.6 miliona SEK
Osterget-Land Lansteater - 17.9 miliona SEK (najveće regionalno pozori-
šte, ranije općinsko Norrköping-Linkoping Stadsteater)
Malmo Stadsteater - 41.2 miliona (najveće pozorište izvan Stockholma)
Norrbottensteatem - 6.4 miliona SEK
Alvsborgsteatem - 2.4 miliona SEK (jedno od najmanjih regionalnih pozo-
rišta)
Skanska teatar - 2.6 miliona SEK (jedna od najatraktivnijih slobodnih gru-
pa)
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Pozorište UNO - 600,000 SEK (poznata neprofitna organizacija posebno 
usmjerena prema dječijem pozorištu i opsežnom putujućem poslovanju) 
U kasnim 1980-im i 1990-im uložen je veliki napor za stvaranje privatnih 
pozorišta u Malmo - Galateatar, dok je u Goeteborg-u mali broj privatnih 
proizvođača uspio zadržati stalni posao. Glumci, redatelji, plesači, koreo-
grafi, dizajneri i druge skupine su dio unije švedskog pozorišta - Svensk Te-
aterunion, čiji je član i Međunarodni teatarski institutski centar u Švedskoj. 
Pojedinačna pozorišta su također članovi sindikata. Asociacija amaterskog 
pozorišta više ili manje kontinuirano posluje u gotovo svakom švedskom 
gradu. Nešto su više uspostavljeni članovi nacionalne organizacije ATR - 
Amatorteatrarnas Riksforbund (Nacionalna unija amaterskog pozorišta).

Švedski model teatra i društveni razvoj
 Najveća država nordijskog ambijenta ujedno ima i najmnogobrojniju 
populaciju. Gotovo 10 % ukupne zemljišne mase unutrašnjosti Švedske 
pokrivaju rijeke i jezera. Uprkos ogromnim površinama crnogoričnih šuma 
u zemlji i dalje ima oko 27.000 km2 obradivog zemljišta. Švedska ima oko 
9,5 miliona stanovnika, od kojih gotovo dva miliona živi u i oko glavnog 
grada Štokholma, dok su sjeverni dijelovi zemlje rijetko naseljeni.

Tabela 1. Osnovni pokazatelji
Država Švedska
Glavni grad Štokholm
Politički system Parlamentarna demokratija i Konstitucionalna 

monarhija
Površina 450 295 km2
Stanovništvo 9 482 855
Naseljenost 22,9  stanovnika/km²
Srednji životni vijek 81,82
Stopa pismenosti odraslih 99,9 %
Stopa penetracije interneta 94,0 %
Stopa nezaposlenosti 8 %
Omjer zaposlenih prema po-
pulaciji 62,7 %
HDI 0,898 (12. u svijetu)
Zvanični jezik Švedski
Stanovništvo druge nacio-
nalnosti 6,6 %
Zvanična valuta Švedska kruna (SEK)
Primarni izvor energije Fosilna goriva (31,74 %)

  Švedska je ustavna monarhija, ali kao što je slučaj i sa prethodne dvije 
monarhije – Danskom i Norveškom - Kralj Karl XVI Gustaf nema stvarnu 
političku moć, te parlament (Riksdagen), je najviša vlast u zemlji. Švedska 
je članica EU, ali je zadržala krunu kao svoju valutu. Ova zemlja nije članica 
NATO-a. Švedska je veliki izvoznik roba i usluga. Najveše izvozi elektroni-
ku, inženjering, automobile, papir, željezo i čelik. U Švedskoj je primjetan 
uticaj svjetske ekonomske krize koji se očitava u njenim ekonomskim po-
dacima od 2011. godine. Uprkos tome, ovaj negativni trend je minimalan i 
velika je vjerovatnoča da će se anulirati do kraja 2016. godine.
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Tabela 2. Prikaz značajnih ekonomskih faktora za Norvešku
Opis pred-
meta

Jedinica
mjere

Skala 2010 2011 2012 2013 2014

Bruto 
domaći pro-
izvod

Nacional-
na valuta

Milijar-
de 3519,99 3656,57 3684,8 3775,01 3907,51

Bruto 
domaći pro-
izvod

USD Milijar-
de 488,37 563,11 543,88 579,52 570,13

Bruto 
domaći 
proizvod po 
stanovniku

USD Jedini-
ce 51869,15 59381,87 56915,73 60086,48 58491,46

Ukupne 
investicije

Procenat 
BDP-a % 22,91 23,81 22,61 22,11 23,33

Bruto 
državna 
štednja

Procenat 
BDP-a % 28,92 30,69 29,23 29,42 29,6

Generalni 
vladini uku-
pni prihodi

Nacional-
na valuta

Milijar-
de 1746,32 1792,96 1824,91 1861,08 1894,58

Generalni 
vladini uku-
pni prihodi

Procenat 
BDP-a % 49,61 49,03 49,52 49,3 48,48

Generalni 
vladini uku-
pni rashodi

Nacional-
na valuta

Milijar-
de 1746,6 1791,82 1849,96 1912,4 1977,77

Generalni 
vladini uku-
pni rashodi

Procenat 
BDP-a % 49,61 49,0 50,2 50,65 50,61

Švedska kulturna politika
   
 U Švedskoj je za oblast kulture nadležno Ministarstvo kulture koje spro-
vodi kulturnu politiku u oblasti umjetnosti, kulturnog naslijeđa, medija, 
dizajna, religije i sporta. Ministarstvo obrazovanja je zaduženo za obrazo-
vanje u kulturi i umjetnosti na svim nivoima uprave. Ministarstvu kulture 
je podređeno više od 40 državnih ustanova i agencija za kulturu a ovaj broj 
uključuje i oko 30  muzeja koji se finansiraju direktno iz državnog budžeta, 
kao i Nacionalna opera, Nacionalno pozorište, Institut za kinematografiju 
te Švedski državni savjet za kulturu (Statens Kulturråd) kao vladina agen-
cija čiji je glavni zadatak implementacija kulturne politike i preraspodjela 
finanskijskih sredstava iz državnog budžeta za pojedine oblasti kao što su 
pozorište, ples, muzika, književnost, umjetnost, biblioteke, primjenjena 
umjetnost, muzeji, galerije i izložbe. Iz državnog budžeta se finanasiraju i 
regionalne i opštinske ustanove kulture. Godine 2011. je osnovana vladina 
Agencija   za analizu kulture - Myndigheten för kulturanalys - sa ciljem da 
prikuplja podatke o kulturi i umjetnosti, sprovodi relevantna istraživanja 
na tom polju i analizira i evaluira kulturnu politiku zemlje. Kulturna politika 
se sprovodi na svim nivoima uprave. Iako samo parlament ima nadležnost 
za donošenje zakona u ovoj oblasti, lokalne samouprave i regionalni savjeti 
imaju zakonsku nadležnost da oporezuju stanovnike na svojoj teritoriji i po 
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pravilu su odgovorni za obrazovanje, umjetničke i muzičke škole, bibliote-
ke a nekada i za muzeje, pozorišta i druge kulturne institucije. Oblast scen-
ske i muzičke umjetnosti nije regulisana posebnim zakonima (Marković, 
Prijić, Ristić i Stefanović 2013).

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI SEKTORA KULTURE U ŠVEDSKOJ
Udio kulture u ukupnoj potrošnji vlade 2,60 %
Godišnja potrošnja vlade na kulturu 2 632 505 702 Euro
Godišnja potrošnja na kulturu po glavi stanovnika 278,00 Euro
Učešće države u sveukupnoj potrošnji za kulturu 44,53 % 
Učešće zaposlenih radnika u kulturi u odnosu na ukupan 
broj zaposlenih 2,34 %

Učešće samozaposlenih u kulturnom sektoru 23,21 %
Učešće samozaposlenih od ukupnog broja zaposlenih 10,68 %

 Struktura Riksteatern i dva nacionalna pozorišta u Štokholmu – Drama-
ten i Operan teatara – temeljila  je  svoje  poslovanje  u  velikoj  mjeri  na  
državnoj  potpori,  koju  je  odlučivao  na godišnjoj  bazi  parlament. Osim  
toga,  Dramaten  i  Operan  dopunjavali  su  svoje  državne subvencije s 
prihodima od prodaje ulaznica. Riksteatar vrši produkciju raznim uređe-
nim tijelima širom zemlje. Većina njih su lokalna pozorišna udruženja po-
vezana sa Riksteatrom što ipak Riksteatar čini tipičnim Švedskim modelom 
pozorišnog društva XX vijeka. Stvorena je paralela za izgradnju između 
radničkog sindikata i drugih nacionalnih popularnih udruženja. Zauzvrat, 
lokalne pozorišne asociacije subvencionirale su gradske i ruralne vlasti od 
prodaje ulaznica, ponovno stvarajući drugi izvor prihoda. To je međutim, 
od krucijalne važnosti Riksteatru jer mu garantuje ekonomsku održivost 
od lokalnih teatarskih asocijacija. Regionalna pozorišta primaju finansijsku 
pomoć od države i administrativne pokrajine, sistem koji je kreiran od stra-
ne kulturne politike   1974. godine. Također postoje različiti tipovi struk-
ture menadžemnta u regionalnim  pozorištama,  a  ono  što  je  zajedničko  
za  većinu menadžmentskih  stuktura  koje  su funkcionisale jeste, da  re-
gionalna  i lokalna  vlast rade zajedno u ekonomskoj organizaciji, kojoj su 
date državne subvencije, koje su tradicionalno izdate od strane zaposlenih 
u svakom od pozorišta. Regionalna pozorišta i manja opštinska pozorišta u 
Švedskoj su, grubo rečeno, dvije vrste: jedna je uglavnom tradicionalan a 
drugi je “sveobuhvatan” model, s raznovrsnim repertoarom na kojem se 
neće naći nešto što imalo odstupa od standardnog viđenja umjestnosti. 
Ovo ne važi kao pravilo zbog nedostatka vizije i volje, nego  je to  više pri-
rodna posljedica toga što je pozorište izuzetno ovisno o svojoj publici. 
 Ova mala skupina svjesno radi tradicionalni materijal (tradicionalni au-
tori i folklor), a također je   inspiriran lokalnim pripovijedanjima, folklornim 
plesom i tradicionalnom muzikom. Ekonomski pad sve teže podnosi tradi-
ciju državnih subvencija pa ipak na početku XXI vijeka Švedska još uvijek 
ima tri nacionalna pozorišta, 31 gradsko i opštinsko pozorište te više od 
100 alternativnih trupa na javnoj potpori. 
 Za pozorišne i plesne potrebe u 1998. godini, država je izdvojila preko 
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1,2 milijarde SEK, a deceniju kasnije, u 2009. godini ta suma se digla na  
preko 1,47 milijarde SEK. Dio podrške  dodjeljuje Vijeće švedske umjet-
nosti, uključujući podršku za nacionalne, regionalne i lokalne institucije 
teatra i plesa, i nezavisna pozorišta te plesne grupe. Doprinosi regionalnim 
kulturnim aktivnostima, procjenjuje se na oko 900 milona kruna, raspore-
đeni za pozorište, ples i muziku. To znači da, zajedno te aktivnosti čine oko 
trećinu budžeta državih subvencija za kulturu 2013. i 2014. godine, što je 
preko 2 milijarde kruna državne kulturne potrošnje.
 Od ukupnog broj produkcija u izvedbenim umjetnostima, pozorišta u 
Švedskoj imaju udio od oko 50 posto, zajedno sa baletom i operom. U ovi-
snosti od ciljne grupe omjer predstava za odrasle naspram predstava za 
djecu i mlade iznosi 3 prema 1. Po vrsti pozorišta, čak 50% godišnje pro-
dukcije spada na opšinska i regionalna pozorišta, a isto tako veliku produk-
ciju  čine  nezavisne  produkcije  i  pozorišne  grupe  sa  40%  od  ukupne  
godišnje produkcije, dok nacionalni teatri čine tek 10%. 
 U periodu između 2011-2013. godine dodatno se povećao broj opštin-
skih i regionalnih produkcija, dok se broj nezavisnih produkcija smanjio, a 
nacionalni teatri održavaju jednu konstantnu u produkcijskom kontinuite-
tu (vidi tabela 3). Generalni pad u pozorišnoj produkciji je značajan tek u 
2013. godini, što nam može ukazati da svjetska ekonomska kriza iz 2011. 
godine nije imala direktne implikacije u pozorišnoj produkciji Švedske, već 
je moguće da se manifestovala tek godinama kasnije.

Tabela 3: Produkcija izvedbenih umjetnosti u Švedskoj

2011 2012 2013

Ukupan broj produkcija                                      840 876 764

Za djecu i mlade                                                   211 212 183

Za odrasle                                                             629 664 581

Pozorišna produkcija                                          418 450 380

Za djecu i mlade                                                 109 116 102

Za odrasle                                                           309 334 278

Nacionalna pozorišta                                          61 66 62

Za djecu i mlade                                                  10 14 15

Za odrasle                                                             51 57 53

Opštinska i regionalna pozorišta                     311 346 329

Za djecu i mlade                                                   77 68 65

Za odrasle                                                            234 278 264
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Pozorišne grupe i nezavisne produkcije                                     
                                                                                241 254 207

Za djecu i mlade                                                                                   97 103 86

Za odrasle                                                                                             144 151 121

5. Umjesto zaključka – primjer sukladnog razvoja scenskih umjetnosti            
 Švedska kao najmnogoljudnija skandinavska država ima duboke korije-
ne u teatarskoj produkciji i pozorišnoj djelatnosti, još od kraljevskih pa-
tronata do razvijanja moderne kazališne mreže, kroz nacionalni teatarski 
centar i uspostavljanje održivog realnog sektora u pozorišnoj djelatnosti. 
 Glavna karakteristika pozorišnog bića u Švedskoj je kontinuirana podrš-
ka i uloga države u razvoju, kako na lokalnom i regionalnom nivou, tako i 
na internacionalnom nivou, i to stvaranjem kvalitetnih klasičnih pozorišnih 
produkcija, ali i pružanjem održive platforme za stvaranje eksperimental-
nih pozorišnih djela.
 Generalna socijalno orijentirana politika Švedske favorizovala je takvim 
razvojem pozorišnu djelatnost, ali u skladu sa drugim kulturnim djelatno-
stima i sa kontstantnim ulaganjima u kreativnu industriju. Na ovaj način 
međukulturalni sektor je proizvodno povezan kreirajući adekvatan ambi-
jent za podsticaj stvaralaštva i održive produkcije s krajnjim ciljem zodovo-
ljavanja potreba što većeg broja građana. 
 Ključnu ulogu u kulturnom i pozorišnom sistemu Švedske imaju insti-
tucije poput Riksteatra koji je omogućio da pozorište dopre do što većeg 
broja stanovnika širom države. Dramski institut je obezbjedio tok kvalitet-
nih kadrova kako za pozorišnu, tako i za druge umjetničko-kulturne dje-
latnosti. Svensk Teaterunion i ATR pružaju sindikalnu i pravnu podršku. te 
mnoge druge benefite pozorišnim djelatnicima kako bi osigurali svoja pra-
va i status. Vladina Agencija za analizu kulture i Vijeće Švedske umjetnosti 
upotpunjavaju ovaj sistem konstantnim monitoringom kulturnih potreba 
i razvoja pozorišne djelatnosti, uz sukladno raspoređivanje finsnsijkih pa-
rametara. Na taj način dr zatvara krug, možda, jednog od najbolje imple-
mentiranih pozorišnih sistema produkcije u svijetu.
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Centralna baza podataka EU - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Državni zavod za statistiku Švedske - http://www.scb.se/
Evropska mreža informativnih centara za izvedbene umjetnosti - http://
enicpa.info/
Internacionalni monetarni fond - http://www.imf.org/
Internacionalni pozorišni institut - http://www.iti-worldwide.org/
Izvještaji ljudskog razvoja pri Ujedinjenim Nacijama - http://hdr.undp.org/en
Mreže za istraživanja i saradnju kulturnog razvoja - http://www.culturelink.org
Nordijska asocijacija - http://www.norden.org/en/
Pregled kulturnih politika i trendova u Evropi - http://www.culturalpolicies.net/
Švedska agencija za kulturnu politiku - http://www.kulturanalys.se/statistik/
Švedska teatarska unija - http://teaterunionen.se/en/
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SWEDISH THEATER PRODUCTION MODEL 

S u m m a r y 
 
 Constituting any production theatrical model is a complex process, due 
to its dual multifunctionality. On the one hand, the theater is the only 
multidisciplinary activity that in its content corpus inherits the engage-
ments of many disciplines (acting, directing, drama, scenography, costume 
design, music, dance…). On the other hand, there are requirements for 
this production model to incorporate in its being some elements of other 
manifesting forms (institutions) as independent integrative moments of 
the production model. 
 The success of each production model depends on the overall achieve-
ment in terms of integration of the mentioned two multifunctional featu-
res. The most populous Scandinavian country, Sweden, has managed to 
constitute such a theatrical production model, which incorporates as key 
institutions that enable the theater to reach as many people as possible. 
Such a thing has been achieved with the continuous support and role of 
the state in development, both at the local and regional level, as well as at 
the international level. Establishing a production synergy between classi-
cal theater and the experimental one, a platform was created that is one 
of the best implemented production systems in the world. 

 Key words: Theatrical Production Model - Sweden - Classical Productions – 
                           Experimental Productions - Production Platform - Implementation. 
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JASMINA ČELEBIĆ - DAMIR ALTUMBABIĆ - 
SRDJAN VUKADINOVIĆ

ANTIČKA TRAGEDIJA NA SCENI 
PROFESIONALNOG   KAZALIŠTA NA 
RAZMEĐU MILENIJUMA
 Sažetak. Kada je tuzlanska teatarska scena u pitanju i antička tragedi-
ja, odnosno tragedija po antičkim motivima, ne postoji zavidna istorijska 
građa, iz više razloga. Primarno je to što je u cjelokupnoj teatarskoj tradi-
ciji Tuzle, za koju se zna, izveden veoma mali broj tragedija po antičkim 
motivima, svega deset predstava i to u periodu od 1949. - 2011. godine. 
Pored navedene „oskudice“ u samoj postavci tragedija sa antičkim mo-
tivima, nailazi se i na „oskudicu“ kada je istorijska i kritička građa u pita-
nju. Nedostatak zabilješki, kritike, sve je svedeno na puko najavljivanje ili 
novinske osvrte predstava. I ako je tuzlanska teatarska scena sa bogatom 
teatarskom tradicijom, u njoj uglavnom dominiraju komedije i drame. 
 U radu o antičkim tragedijama na sceni profesionalnog kazališta anali-
zirane su predstave sa pomenutom tematikom koje su izvedene na sceni 
tuzlanskog Narodnog pozorišta. Angažiranost dramskh tekstova nastalih 
iz pera grčkih tragika ispoljava se i u inscenacijama koje su  rađene u raz-
doblju prelaza milenijuma. 

 Ključne riječi: Antička tragedija – Profesionalno kazalište - Razmeđe mi-
lenijuma –   
                             Narodno pozorište Tuzla - Angažiranost- Grčki tragici

 1. U  v  o  d
 Kao jedno od najstarijih teatarskih kuća u Bosni i Hercegovini, Narodno 
pozorište Tuzla osnovano je 1949. godine.  Otvoreno je premijerom pred-
stave „Običan čovek“ Branislava Nušića, a u režiji Radoslava Zoranovića, 
čovjeka koji je ostavio ogroman uticaj na razvoj kako ovog teatra tako i te-
atarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini uopšte. Premijera ove predstave 
desila se 30. marta 1949. godine. 
 U pomenutoj sezoni je premijerno bila izvedena još jedna predstava, 
a riječ je o tekstu „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, također 
u režiji Radoslava Zoranovića. Za vrijeme  perioda od sedam decenija po-
stojanja, repertoarom su uglavnom dominirale komedije i drame, dok su 
tragedije bila dosta manje zastupljene. 
 Kao sljedbenik dugotrajne teatarske tradicije, amaterske, u Bosni i Her-
cegovini nastalo je i Narodno pozorište Tuzla. Nastaje na temeljima raznih 
amaterskih gostovanja i veoma izražajnog teatarskog amaterizma, raznih 
putujućih pozorišta koja su svoje predstave davale u Tuzli. Čak i prije osni-
vanja Narodnog pozorišta u Tuzli, sama teatarska umjetnost nije bila ne-
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poznata i strana stanovnicima ovoga grada. Pa čak i prije Crnogorčeviće-
vog prvog bosanskohercegovačkog narodnog teatra iz 1898. godine, koje 
je nakon nekoliko mjeseci rada i postojanja ugašeno, sam grad Tuzla je 
imao doticaja sa teatrom još 1894. godine, kada je srpsko pjevačko druš-
tvo iz Donje Tuzle priredilo prvu predstavu. Nažalost nema podataka koje 
predstave su izvođene u navedenim periodima. Što se Narodnog pozorišta 
Tuzla tiče, ono je od svog osnivanja aktivno učestvovalo u razvoju kulture 
kako u gradu Tuzli, tako i šire. Za to su najzaslužniji oni koji su ovaj teatar, 
ovo pozorište vodili, kreirajući repertoar po kojem je ova pozorišna kuća i 
postala značajna.
 Tu se prije svega misli na osnivača Narodnog pozorišta Tuzla, Radosla-
va Zoranovića i na jednog od najkreativnijih stvaralaca u ovom teatru, a 
to je Ahmed Muradbegović, koji je svojim inscenacijama doprinio razvoju 
ove teatarske kuće. Zoranović je prvi upravnik Narodnog pozorišta (1949.-
1970.), koji je  i potvrđen kao neprevaziđeni pozorišni organizator, jer se 
odupirao vremenu u kojem je radio trudeći se da vrati teatar i teatarsku 
umjetnost na pijedestal koji pripada toj umjetnosti. Muradbegović je bio 
čovjek sa ogromnim iskustvom kada je teatar u pitanju, te se zatekao u 
Tuzli iz već dobro poznatih političkih razloga, za kaznu, ali je upravo „zahva-
ljujući“ toj kazni, postao duhovni vođa ovog teatra, bio je spiritus movens 
repertoarske i umjetničke koncepcije. Ovo su dva najznačajnija upravnika 
i kreativca u cjelokupnoj istoriji Narodnog pozorišta Tuzla. Nažalost, za vri-
jeme Radoslava Zoranovića i Ahmeda Muradbegovića na ovoj teatarskoj 
sceni nije postavljena niti jedna antička tragedija, niti tragedija po antičkim 
motivima. Za vrijeme narednih upravnika postavljene su svega četiri trage-
dije, odnosno tragedije sa antičkim motivima, u periodu od 1978.-2000. 
godine. Poslije početka trećeg milenijuma postavke antičkih tragedija za 
NP Tuzla bile su nepoznanica.

 2. Pregled scenskih postavki antičkih tragedija u NP Tuzla
 Kada je antička tragedija u pitanju, na sceni Narodnog pozorišta Tuzla 
prikazane su samo četiri tragedije sa antičkim motivima, ali ni jedna izvor-
na antička tragedija, od čuvenih tragičara: Eshila, Sofokla i Euripida. 
 Prva tragedija sa antičkim motivom bila je „Sedmorica: danas“, rađena 
po tekstu Jovana Hristića „Sedmorica kako ih danas vidimo“, a u režiji Gra-
dimira Gojera. Premijera je bila 26. decembra 1978. godine. 
 Do 1978. godine na sceni tuzlanskog narodnog pozorišta nije postav-
ljena ni jedna antička ili tragedija po antičkim motivima. Trebalo je skoro 
30 godina da se na ovu teatarsku scenu postavi jedan ovakav komad, a to 
govori o repertoarskoj politici ovog teatra, te o tome kakav je odnos bio 
ali i ostao prema antičkim tragedijama. Drugi tekst sa antičkim motivima 
bio je „Antigona“ francuskog dramatičara Žan Anuja, a riječ je o ispitnoj 
predstavi studenata III godine „Glume“, u klasi Nenada Dizdarevića, koja je 
rađena u koprodukciji Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo i Narodnog 
pozorišta Tuzla koja je prikazana 4. decembra 1986. godine. Režiju za ovu 
predstavu potpisuje Tarik Haverić.
 Još samo dvije predstave sa antičkim motivima doživjele su premijeru 
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na sceni ovog teatra i to obje u režiji Roberta Raponje, a riječ je o pred-
stavama „Ifigenija na Tauridi“ njemačkog dramatičara Johana Volfganga 
Getea, čija premijera je bila 14. februara 2000. godine u Sarajevu, u okviru 
festivala „Sarajevska zima“, te „Klitemnestra ili zločin“ od Margerit Jurse-
nar, čija premijera je bila 16. februara 2000. godine. Ovo su sve tragedije 
po antičkim motivima koje su izvedene na sceni Narodnog pozorišta, Tuzla 
u periodu njegovog postojanja od nešto više od 70 godina.
 Od 2000. godine na sceni Narodnog pozorišta Tuzla nije postavljena niti 
jedna antička tragedija, a teatarska kuća kao ova trebala bi u svojoj reper-
toarskoj politici otvoriti prostor za rad na ovakvim tekstovima, na kojima se 
u krajnjem slučaju i bazira tradicija zapadno evropskog pozorišta.  

 3. Inscenacije djela sa antičkim motivima na sceni Narodnog pozorišta 
Tuzla krajem XX i početkom XXI vijeka 
 Na sceni tuzlanskog Narodnog pozorišta u razdoblju druge polovine XX 
vijeka, i prve dvije decenije XXI stoljeća postavljene su četiri antičke trage-
dije. Prva tragedija sa antičkim motivima koja je postavljena na teatarsku 
scenu u Tuzli je „Sedmorica: danas“ autora Jovana Hristića (izvorni naziv 
teksta je „Sedmorica kako ih danas čitamo“) koja je premijerno izvede-
na 26. decembra 1978. godine. Nakon toga je postavljena, na sceni istog 
teatra, predstava „Antigona“ Žan Anuja koja je rađena u koprodukciji sa 
Akademijom scenskih umjetnosti iz Sarajeva i čija je premijera bila 4. de-
cembra 1986. godine. Posljednje dvije predstave, na sceni ovoga teatra, 
postavljene su u februaru mjesecu 2000. Godine. Riječ je o predstavama 
„Ifigenija na Tauridi“ Johana Volfganga Getea i „Klitemnestra ili zločina“ 
Margarit Jursenar. Ovo su bile ujedno i posljednje tragedije koje su postav-
ljene na sceni ovog teatra. 
 Trebalo je da prođe skoro trideset godina od osnivanja Narodnog po-
zorišta Tuzla do prve premijere jednog komada sa antičkim motivima, a 
riječ je o predstavi „Sedmirica: danas“1 rađena po tekstu Jovana Hristića2 

1  „Sedmorica: danas“ je Hristićevo viđenje čuvene tragedije „Sedmorica protiv 
Tebe“ koja govori o sukobu dva brata, Polinika i Eteokla oko vlasti, koji se skončava 
smrću obojice, te tragedija dobija još veće značenje, obostrano bratoubistvo. Taj 
motiv borbe braće, jedan protiv drugog do same smrti, je nešto što je i dan danas 
veoma prisutno, skoro ništa se nije promjenilo.
2  Jovan Hristić je rođen 26. avgusta 1933. godine u Beogradu. Maturirao je 
u Drugoj muškoj gimnaziji, zajedno sa Slobodanom Selenićem. Studirao je 
arhitekturu i filozofiju. Na Filozofskom fakultetu diplomirao je 1958. godine. Bio 
je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i predavao dramaturgiju 
svim generacijama od 1967. godine. Zastupnik je moderne srpske lirike; u 
dramama pokušava da kroz opštepoznate likove iz klasike progovori o večnim 
problemima koji muče i savremenog čoveka; u eseju ispituje moderne pojave i 
oblike u književnosti i umetnosti. U avgustu 2001. godine dobio je međunarodnu 
nagradu „Stjepan Mitrov Ljubiša“. Umro je u Sremskoj Kamenici 20. juna 2002. 
godine. Poznate drame su mu: Čiste ruke (1960), Orest (1961), Savonarola i njegovi 
prijatelji (1965), Sedmorica: danas (1968), Terasa (1972). Objavo je još niz knjiga 
iz oblasti teorije i  teatra: Poezija i kritika poezije (1957), Poezija i filozofija (1964), 
Oblici moderne književnosti (1968), Pozorište, pozorište (1976), Čehov, dramski 
pisac (1981), Pozorište, pozorište II (1982), Studije o drami (1986), Pozorišni referati 
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u režiji Gradimira Gojera. Predstava je doživjela premijeru 26. decembra 
1978. godine. Riječ je o tekstu koji je svojevrsna „replika“ na Eshilovu tra-
gediju „Sedmorica protiv Tebe“ gdje dolazi do sukoba između braće Poli-
nika i Eteokla oko vlasti. Jedan kreće u bitku protiv drugoga, te stradaju u 
borbi zadavši smrtne rane jedan drugom. Nakon što je Edip, otac Eteokla 
i Polinika, te Antigone i Ismene, iskopao sebi oči i napustio Tebu, vlast je 
trebala pripasti jednom od sinova, koji su se dogovorili da jedan vlada jed-
nu, a drugi drugu godinu te da se tako smjenjuju na vlasti. Prve godine 
vladao je Eteokle, ali kada je trebalo da preda vlast svom bratu Poliniku on 
to nije učinio i tu dolazi do sukoba koji skončava smrću obojice. No, Jovan 
Hristić započinje napetošću na samom početku kada glasnik donosi vijest 
da se u blizini grada, blizu zidina, pojavio Polinik sa još šestoricom vladara 
i njihovim vojskama. To dovodi do panike u gradu, među građanima Tebe, 
što Eteokle pokušava da smiri, te traži da Polinik sam dođe na razgovor, 
koji završava bitkom oko vlasti. Polinik optužuje Eteokla da ga je izbacio iz 
Tebe, na taj način što nije došao da ga isprati kada je ovaj prepustio prije-
sto njemu i sam napustio zidine Tebe, te da mu je vlas bila mnogo bitnija 
od njihovog odnosa, dok Eteokle optužuje Polinika zato što je sa vojskom 
došao pred grad, iako se Polinik ograđuje od eventualnog napada, kazavši 
da je sa „prijateljima“ došao u svoj grad, u kojem nikome ne želi nauditi, 
ustvari je došao po prijesto koji sada treba da pripadne njemu. Eteoklo 
odbije da da prijesto, traži od Polinika da  povuče vojsku i da sam dođe da 
preuzme vlast, ali Polinik odbija i bitka je neizbježna. Jovan Hristić je uspio 
da u ovaj antički komad, napisan iz sopstvene perspektive, ugradi balkan-
ski mentalitet kroz razgovor likova, a prije svega Eteokla i Polinika, što ovoj 
tragediji daje jednu specifičnost, te je poput Kišove „Elektre“ i Smoleove 
„Antigone“ čini posebnom na tlu ex Jugoslavije.
 Redatelj Tuzlanske predstave, Gradimir Gojer, težio je ritualnom pristu-
pu tekstu, kako i eksperimentalnom. Postavio je predstavu u dva prosto-
ra,  u holu Narodnog pozorišta Tuzla, te na sceni istog teatra, koja je bila 
oblijepljena kartonima od jaja, dajući joj jedan specifičan izgled. Gojer nije 
težio nikakvoj političkoj poruci, već eksperimentu u kojem bi mogao da se 
sa glumcima bavi ritualom, a znamo da je tih godina u svijetu itekako bio 
popularan ritualni teatar, te da su redatelji poput Grotovskog, Pitera Bru-
ka, Euđenija Barbe, Ričarda Šeknera, te Living teatra, bili na vrhuncu svojih 
teatarskih eksperimenata vezanih za ritual u teatru. O Hristićevom tekstu, 
dramaturg Mr. Nijaz Alispahić napisao je: „...Kulturna Evropa stoljećima je 
gasila svoju duhovnu žeđ na uvijek svježim i nepresušnim izvorima antič-
ke nauke i umjetnosti. Ova zagledanost i zaljubljenost starog kontinenta 
traje i do naših dana. J. Hristić je samo jedan od zaljubljenika u antičku 
misao o čovjeku. U ovom nerazrješivom spletu pjesnikovog odnosa pre-
ma stvarnosti i prema davnim antičkim svjetovima nastala je i nesvaki-
dašnja dramska tvorevina „Sedmorica“, čija se misaona struktura nudi 
kao mogućnost novog i složenog umjetničkog doživljaja u panhistorijskoj 

(1992), Eseji (1994), Pozorišni referati II (1996), O tragediji (1998), O traganju za 
pozorištem (2002), Izabrani eseji – posthumno (2005)
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značenjskoj projekciji.“3 Nažalost, ova predstava nije doživjela veliki broj 
izvođenja i bila je veoma kratko na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla, 
iako je ekipu predstave činio  kvalitetan tim od samih aktera pa do spoljnjih 
saradnika.
 U predstavi su igrali: Jovica Jašin u ulozi Eteokla, Miroslav Đorđević 
kao Polinik, Jelena Obradov kao Antigona, Bora Nenić kao Glasnik, dok 
su Milica Tomić, Mirjana Savičević i Sena Altumbabić igrale Hor, a Alek-
sandar Simić, Durmiš Durmišević i Muharem Avdić igrali Tebance. Tada 
su Mirjana Savičević i Sena Altumbabić bile polaznice dramskog studija u 
Narodnom pozorištu Tuzla. Većina saradnika su bili kao gosti: Vanja Popo-
vić koja je bila zadužena za scenografiju i kostimografiju, Antun Marinić - 
umjetnički saradnik za scenski pokret, Čestmir Dušek - umjetnički saradnik 
za muziku, te Gradimir Gojer koji potpisuje režiju. Od zaposlenika pozori-
šta, a u službi ostalih saradnika na predstavi, bili su: Mr. Nijaz Alispahić 
kao lektor, Jelena Obradov, pored uloge Antigone bila je asistent režije na 
ovom projektu, tu su još i Ervin Pleše kao asistent scenografa. Premijera 
predstave bila je 26. decembra 1978. godine na sceni Narodnog pozorišta 
Tuzla.
 Na drugu predstavu sa antičkim motivima čekalo se dosta dugo, tačnije 
osam godina, što i nije toliko dug period s’ obzirom koliko se čekalo na 
prvo postavljanje nekog antičkog komada, od 1949.-1978. - skoro tride-
set godina. Sljedeća tragedija sa antičkim motivima bila je „Antigona“ Žan 
Anuja, a riječ je o ispitnoj predstavi studenata III godine „Glume“ Akade-
mije scenskih umjetnosti u Sarajevu, u klasi Nenada Dizdarevića i u režiji 
Tarika Haverića. Poseban osvrt na Sofoklovu tragediju, iz savremenog gle-
dišta koju daje Žan Anuj. Pisac stvara jedan novi tekst koji je na granici tra-
gedije, jer su česti komični momenti, a oni rađaju grotesku. Savremena An-
tigona, kada se iščita iz Anujevog teksta, govori o neprolaznosti ove teme, 
neprolaznosti ove tragedije koja u zavisnosti od vremena iz kojeg se čita ili 
postavlja dobija drugačije obrise. Tako ova Anujeva, najviše teži grotesci 
kao žanru. Momenti kada glasnik unaprijed ispriča fabulu i pripremi gleda-
oce za ono što ih očekuje, pripremi ih za tragediju koju nisu u stanju sprije-
čiti, on ovu modernu tragediju čini do krajnjih granica aktuelnom i živom. 
U predstavi su igrali, kasnije veoma poznati, glumci kao što su: Tatjana 
Šojić, Branko Đurić, Sabrina Sadiković, Milenko Iliktarević, Saša Petrović, 
Slađana Bukejlović, Nebojša Kundačina, Stjepan Marković, Boško Marić, 
Šućrija Bojičić, Vikica Stefanović, te Benko Marjanović. Neki od pome-
nutih glumaca, tada studenata, bili su iz Tuzle. Veliki broj njih je prošao 
kroz dramski studio Narodnog pozorišta Tuzla koji je uvijek davao veoma 
talentovane potencijalne glumce i glumice. Veliki broj tadašnjih polaznika 
dramskog studija kasnije su upisali Akademiju scenskih umjetnosti u Sara-
jevu i uspješno diplomirali izgradivši kvalitetne glumačke karijere, kako na 
sceni Narodnog pozorišta Tuzla, tako i  u drugim bosanskohercegovačkim 
teatrima i šire. Nažalost, o ovoj predstavi ne postoje detaljniji podaci u 
arhivi Narodnog pozorišta Tuzla i u arhivi Akademije scenskih umjetnosti 

3  Nijaz Alispahić;  Arhiv Narodnog  pozorišta Tuzla, Mr. Nijaz Alispahić - riječ 
dramaturga
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u Sarajevu. Predstava nije doživjela veći broj izvođenja kao ni „Sedmorica: 
danas“ što ju je veoma brzo stavilo u zaborav. Jedini podaci vezani za ovu 
predstavu jesu imena glumaca kao i ostalih saradnika na predstavi jer su 
pronađeni u arhivi Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, te u mono-
grafiji o Narodnom pozorištu Tuzla. Pored navedenih glumaca i redatelja 
Tarika Haverića, na ovoj predstavi su još radili: Vanja Popović kao kostimo-
graf, Ervin Pleše kao scenograf, te Antun Marinić kao umjetnički saradnik 
za scenski pokret. Premijera ove predstave bila je 4. decembra 1986. go-
dine. Dramaturg Nijaz Alispahić je zapisao o predstavi: „...Dramski studio 
tuzlanskog Narodnog pozorišta godinama okuplja mlade talente, i na 
svojstven način razvija ljubav i smisao za pozorište i pozorišnu umjet-
nost. Otuda i raduje podatak da su najbrojniji studenti glume na najmla-
đoj akademiji scenskih umjetnosti u zemlji upravo mladi koji dolaze iz 
tuzlanske sredine. Tuzlansko Narodno pozorište čini sve što je u njegovoj 
moći da Akademija kao kulturološka i društvena činjenica od izuzetnog 
značaja odgovori svim zahtjevima koji pred njom stoje: stipendira stu-
dente, prati njihov razvoj, otvara svoje prostore za realizaciju njihovih 
vaspitno-obrazovnih i praktično-scenskih zadataka, iznalazi nove oblike 
suradnje...“4 Ovaj podatak Nijaza Alispahića, govori o otvorenosti tadašnje 
suradnje između, tada jedine, Akademije scenskih (dramskih) umjetnosti i 
Narodnog pozorišta Tuzla, a koje je činilo sve da uloži u razvoj mladih glu-
maca, te tako i u razvoj teatarske umjetnosti uopšte, na prostoru Bosne i 
Hercegovine. 
Slijedeća u nizu, i hronološki postavljena tragedija, jeste „Ifigenija na Tau-
ridi“ rađena po tekstu  jednog  od  najpoznatijih  njemačkih  pisaca  i  dra-
matičara,  Johana Volfganga Getea5.
              I Gete se okrenuo antici u potrazi za inspiracijom. Ova tragedija, koja 
pripada vremenu romantizma, jasno ocrtava svevremenu prisutnost ove 

4 Nijaz Alispahić, Arhiv Narodnog  pozorišta Tuzla, Mr. Nijaz Alispahić, riječ 
dramaturga
5 Johan Volfgang Gete, rođen je u Frankfurtu 28.8.1749., a umro u Vajmaru 
22.3.1832., njemački kniževnik i mislilac. Porijeklom je iz ugledne i obrazovane 
obitelji. Rano, posredstvom kućnih učitelja, stječe solidnu naobrazbu. U  njemu 
se rano budi interes za književnost, slikarstvo i teatar, pri čemu je značajan uticaj 
francuske kulture s kojom još u djetinstvu dolazi u doticaj. 1765. godine polazi 
na studij prava u Lajpcig. Od 1770. do 1771. studira u Strazburgu. Prihvaća poziv 
vojvode Karla Augusta da pređe u Vajmar, gdje ubrzo postaje tajni savjetnik. 
1780.  slobodni zidar Vajmarske lože „Anna Amalia“ dobija plemstvo i postaje 
Kamerprasident. Dugo vremena je bio upravitelj Vajmarskog teatra. U tom 
razdoblju putuje po različitim mjestima Njemačke i Švicarske, bavi se znastvenim 
studijama (anatomija i osteologija). 1791. godine vodi novi dvorski teatar. Kao 
legitimist, Gete reagira protiv francuske revolucije u nekoliko slabih tendencioznih 
drama. Gete je bio okružen i dolazio u dodir sa mnogim značajnicima tog doba, 
a posebno se ističe njegovo poznanstvo sa Šilerom, te kada Šiler umire, Gete to 
veoma teško podnosi. 1808. Gete je u audijenciji kod Napoleona kojemu se divi 
kao „demokratskom geniju“. Od poznanstava značajno je i Geteovo poznanstvo se 
Betovenom. Posljednje godine života provodi na dovršavanju svog djela „Faust“, na 
kojem je radio skoro šest decenija, od 1775. godine (Urfaust, slučajno je pronađen 
poslije više od 100 godina).
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teme još od vremena Homera preko grčkih tragičara do Getea, ali i poslije 
njega do današnjih dana. Snažna redateljska zamisao i glumačka podjela u 
kojoj se posebno isticala sjajna Meliha Fakić u ulozi Ifigenije, naslućivala je 
veoma kvalitetnu predstavu. Međutim, ni ova tragedija nije doživjela veliki 
uspjeh kao ni život na sceni. Kamerna postavka, pomalo ritualna, gdje su 
gledaoci smješteni na sceni i bivaju dio samog dekora, gledaoci postaju 
svjedoci tragedije, činilo je ovu predstavu „intimnom“, a upravo iz odnosa 
glumaca-gledalaca i te intimnosti, bilo je moguće rađanje katarze i osjeća-
nja pročišćenja nakon smrti Ifigenije. Pod je bio prekriven pijeskom, kosti-
mi svedeni, kao i sama scenografija, ovu je predstavu činilo predstavom 
siromašnog teatra gdje je sve podređeno glumcu, njegovom tijelu, glasu, 
emociji, a sve to je zajedno bilo podređeno sjajnoj misli Getea. Snažne mi-
sli, te jasna redateljska koncepcija kojoj ogoljava glumce, oduzimajući im 
bilo kakva pomagala, doveli su glumce u sferu potpune glumačke kreacije 
putem glumačkih resursa, gradeći tako istinu na sceni, koja je u glumačkoj 
igri bila provjeravana stepenom uobrazilje koji su glumci imali za vrijeme 
igranja. Borba sa misaonošću bila je izražena u glumi svedenog i jasnog 
pokreta, te u govornim radnjama koje su bile dominantne. Svaka gesta 
bila je jasno definisana i nije bilo ničega suvišnog što bi odvlačilo pažnju 
gledalaca od osnovne misli. Redatelj je sve podredio tekstu, odnosno kon-
tekstu, u kojem se glumac morao pronaći, težeći jasnim radnjama koje su 
u stanju da izraze duboka stanja i jake emocije koje potresaju stanje duha 
i zadiru u sferu tragičnog i tragedije. Svedenost prostora i scenografije na 
„siromašni teatar“ koji teži ritualnom, predstavu je činio potpuno tragički 
čistom i jasnom. Naročito se to očitovalo u igri Melihe Fakić koja je igrala 
naslovnu ulogu, Ifigeniju, ali i u igri  Nenada Tomića kao Oresta. Veoma je 
zanimljiva podjela u kojoj Remira Osmanović igra lik Klitemnestre, Ifige-
nijine majke, zapravo, duha Klitemnestre koju je Orest ubio da bi osvetio 
oca , jer je tada, uporedo sa ovom predstavom redatelj Robert Raponja 
na maloj sceni Narodnog pozorišta Tuzla, „Arlekin“ postavio monodramu 
„Klitemnestra ili zločin“ koju je igrala Remira Osmanović. Ovo provlače-
nje lika u dvije predstave veoma je zanimljiv redateljski postupak, u kojem 
lik „snažne“ Klitemnestre igra jedna glumica. Pored pomenutih glumaca 
koji su se posebno istakli u predstavi „Ifigenija na Tauridi“ tu su još i Ner-
min Omić u ulozi Arkada, Muharem Osmić u ulozi Toanta, te Mirjana Ha-
sanbegović, Suzana Kubinek i Lejla Čudić kao Erinije, Minja Musić, Mirna 
Malahodžić i Samra Šahbegović kao Svećenice, te Hajrudin Hodžić-Dino, 
Enver Hasić-Haš i Senaid Subašić kao stražari i preci. Od spoljnih saradni-
ka na predstavi su učestvovali još: Nijaz Alispahić kao dramaturg, lektor i 
autor tekstova songova, Vanja Popović kao scenograf i kostimograf, Asim 
Horozić kao kompozitor, Rajko Pavlić kao stručni saradnik za koreografiju 
i scenski pokret, Sead Hodžić-His kao asistent scenografa, te Mirjana Zo-
ranović kao asistent kostimografa. Premijera predstave izvedena je na fe-
stivalu „Sarajevska zima“ 14. 02. 2000. godine, dok je tuzlanska premijera 
bila 17. i 18. 02. 2000. godine na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.
 Sljedeća u nizu „antičkih“ predstava, odnosno predstava sa antičkim 
motivima, a ujedno i posljednja koja je postavljena na sceni Narodnog po-
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zorišta Tuzla, jeste „Klitemnetra ili zločin“ od Margerit Jursenar, u režiji 
Roberta Raponje i glumačkoj kreaciji Remire Osmanović. Riječ je o mono-
drami koja je postavljena na maloj sceni „Arlekin“. Premijera je bila 16. 02. 
2000. godine, dva dana nakon sarajevske premijere „Ifigenije na Tauridi“. 
Zanimljivo je to što je glumica Remira Osmanović u ovoj kao i u predstavi 
„Ifigenija na Tauridi“ igrala isti lik - Klitemnestru, s tim što je u ovom tek-
stu priča bila Klitemnestrina - njena tragedija, njena patnja i njen zločin, 
dok u „Ifigeniji“ taj „problem“ je Ifigenijin iako se veoma dotiče Klitemne-
stre. Snažna glumačka igra bazirana na misli, iskazana kroz govorne radnje 
prije svega, ali i kroz emocionalnost glasa i tijela-pokreta, bile su glavno 
sredstvo glumačkog izraza ove glumice. Monodrama sigurno spada među 
najteže oblike teatarskog izraza, jer je glumac prepušten sam sebi, svojoj 
mašti i svojim glumačkim mogućnostima, odnosno glumačkim resursima. 
U monodrami, glumac sam mora da ostvari tačan odnos, da ispriča priču, 
da razvije sukob i da drži pažnju tokom cijelog trajanja predstave, što je 
veoma zahtjevno i teško. U tome je Remira Osmanović uspjela zajedno 
sa redateljem Robertom Raponjom. Redatelj Raponja je i ovu predstavu 
„ogolio“ na samog glumca, tj. glumicu, tražeći od nje da sve podredi misli 
koja treba da dominira scenom i koja može da predstavlja bilo koji pro-
stor. Mala scena, „Arlekin“, pomogla je u stvaranju atmosfere i adekvatnog 
odnosa na relaciji glumac-gledalac, odnosno u ovom slučaju to možemo 
definisati i kao učesnik-svjedok. Tragedija se dešavala kao na samim po-
čecima kada je igrao samo jedan glumac, ovoga puta još svedenija, samo 
na tog jednog jedinog glumca (glumicu), bez učešća hora i drugih likova. 
Klitemnestra je sve, ona je „tragedija“. 
 Ono što je značajno za tragedije po antičkim motivima na sceni Na-
rodnog pozorišta Tuzla, od Hristićeve „Sedmorica: danas“, preko Anujeve 
„Antigone“, Geteove „Ifigenije na Tauridi“ do Jursenarov-e „Klitemnestra 
ili zločin“, sve su bazirane prije svega na misaonosti, odnosno na misli i na 
određenom „intimnom“ odnosno „ritualnom“ izrazu.

 4. Kritički osvrti na predstave sa antičkim likovima, na sceni tuzlanskog 
Narodnog pozorišta 
 O kritici predstava rađenim po antičkim motivima, na sceni Narodnog 
pozorišta Tuzla, može se pisati  na osnovu objavljenih članaka u dnevnim i 
sedmičnim novinama: „Oslobođenje“, „Front slobode“, „Hrvatski glasnik“ 
i „Slobodna Bosna“. Novinski članci i kritike su poredani hronološki, po go-
dinama izvođenja predstava, te po datumima objavljivanja članaka. Prva 
postavljena predstava sa antičkim motivima na sceni Narodnog pozorišta 
Tuzla je „Sedmorica: danas“, autora Jovana Hristića, a u režiji Gradimira 
Gojera.

4. 1. Predstava „Sedmorica: danas“
Večeras na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli „Sedmorica iz Tebe“6

Kritički osvrt na prvu „antičku“ predstavu glasio je: „Tuzla, 25. decembra 
– „Sedmorica iz Tebe“ deveta je premijerna predstava u ovoj kalendarskoj 

6  S.K. – „Oslobođenje“, 26. decembra 1978. god. – Kulturni život – str. 9
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godini sa kojom tuzlanska drama izlazi sutra uveče pred svoju publiku. Ovaj 
tekst savremenog beogradskog pisca Jovana Hristića, za koji je autor kori-
stio motiv antičke drame, više je poznat van naše zemlje nego u nas. Svoju 
praizvedbu drama „Sedmorica iz Tebe“ imala je u zagrebačkom kazalištu 
„ITD“, a u režiji Georgija Para, a izvedena je u Poljskoj i SAD. Na tuzlanskoj 
sceni „Sedmorica iz Tebe“ postavio je pod naslovom „Sedmorica: danas“, 
sarajevski reditelj Gradimir Gojer, čija je režija Ibzenove drame „Kad se mr-
tvi probudimo“ u tuzlanskom teatru imala širok odjek i bila veoma dobro 
primljena od pozorišnih kritičara.
 - Za „Sedmoricu iz Tebe“ odlučio sam se iz više razloga - kaže reditelj 
Gradimir Gojer. Ovo je, ustvari, izuzetan filozofsko-društveni esej, zasno-
van na tekstovima antičke drame književnosti, na legendi o dva brata koja 
su zaratila oko Tebe, da bi u tom svom sukobu stavila na kocku neke najos-
novnije etičke principe. Djelo daje mogućnost artikulacije jednog scenskog 
znaka prilagođenog današnjem poimanju ove teme, pa ma koliko dramski 
netipičan, tekst pruža priliku da se iz piščevih asocijacija na Tebu razviju i 
pitanja našeg vremena i uopšte univerzuma.
 Sudeći po svemu, ovo je i u glumačkom pogledu svojevrstan poduhvat 
tuzlanskog teatra. Složen tekst sa vanredno izraženom filozofskom pot-
kom igraće ekipa mladih glumaca, među kojima će se tuzlanskoj publici 
prvi puta predstaviti, Jovica Jašin, Milica Tomić i Bora Nenić, tri novo došla 
dramska umjetnika. Tu su, zatim, Jelena Obradov i Miroslav Djević, te Mir-
jana Savčić i Sena Altumbabić. Scenograf i kostimograf je Vanja Popović k. 
g. a umjetnički saradnik za scenski pokret Antun Marinić k. g.
„Sedmorica iz Tebe“ je predstava kojom tuzlanski teatar konkuriše i učešće 
na Sterijinom pozorju 1979.“
 Pored ovih članaka, u „Arhivu“ grada Tuzle, te u arhivu Narodnog pozo-
rišta Tuzla, nema drugih dokumenata koji svejdoče o uspješnosti i životu 
ove predstave, koja je po svemu veoma značajna, jer je to prvo djelo sa 
tragičkim antičkim motivima koje je postavljeno na ovoj teatarskoj sceni. 
Ovdje nije riječ o kritikama već o novinskim najavama predstave koja je 
trebala da doživi svoju premijeru, dok o izvođenju same predstave, o nje-
nom premijernom izvođenju nema nikakvih podataka. Nakon ove trage-
dije, slijedeće djelo sa  tragičkim antičkim motivima, postavljeno na sceni 
Narodnog pozorišta Tuzla je drama „Antigona“ Žan Anuja, koja spada u red 
savremenih tragedija.

4.2. Predstava „Antigona“
Izvedena „Antigona“ 7

„Na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli ovih dana premijerno je izvedena 
„Antigona“ Žana Anuja u režiji Tarika Haverića. Ovo je zajednički projekat 
Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva i Narodnog pozorišta u Tuzli. 
Uloge su tumačili studenti treće godine pomenute Akademije i glumci tu-
zlanskog teatra. Nastupili su: Tatjana Šojić, Slađana Bukejlović, Nebojša 
Kundačina, Branko Đurić, Sabrina Sadiković, Stjepan Marković, Milenko 
Iliktarević, Saša Petrović, Boško Marić, Šućrija Bojičić, Viktorija Stefanović 

7  F. Š. - „Front slobode“, petak, 12. decembar 1986. god. – Kultura; str. 7
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i Benko Marjanović. Mentor predstave bio je Nenad Dizdarević, docent 
Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, scenograf Ervin Pleša, a kosti-
mograf Vanja Popović. Saradnici za scenski govor i za scenski pokret bili su 
dr. Branivoj Đorđević i Antun Marinić.“

4. 3. Predstava „Iigenija na Tauridi“ 8

„TEATAR: Johann Wolfgang Goethe: Ifigenija na Tauridi; Režija: Robert Ra-
ponja. Igraju: Meliha Fakić, Nermin Omić, Muharem Osmić, Milenko Ilik-
tarević, Nenad Tomić, Remira Osmanović i drugi. Dramaturg, lektor i tekst 
songova: Nijaz Alispahić; Muzika: Asim Horozić; Scenograf i kostimograf: 
Vanja Popović, Koreografija i scenski pokret: Rajko Pavlić. Narodno pozori-
šte Tuzla, Sarajevska zima; Premijera: 14.2.2000., Kamerni teatar Sarajevo.
IFIGENIJA NA ZIMI
 Antički mit o Ifigeniji, koja je prvo svoje dramsko ovaploćenje imao kod 
Euripida, da bi svu njegovu jetku i složenu fabuličnost, kontemplatirao 
Goethe nationale, postavljen je i na naše „daske“. Ifigenija na Tauridi sa-
mosvojna je priča u jednom od najpoznatijih grčkih mitova o djevojci Ifige-
niji, kćeri Agamemnona i Klitemnestre, koju bolni usud odvaja od porodice 
i namjenjuje kao žrtvu baciti pred Artemidino kameno obličje. Nakon što 
joj je Artemida poštedjela život, Ifigenija, kao njezina svećenica, udaljena 
je iz svoje domovine Grčke i upućena u Toantovo kraljevstvo na Tauridi. 
U tom svojevrsnom progonstvu, udaljavaju od svega što je njeno, što je 
sami bitak njenog postojanja i što joj jedino može dati oreol živog bića, ona 
postaje ancillae Artemidi, kralju Toantu, njegovom narodu, hramovima i 
bogovima...

 SIGNALI NAŠEG VREMENA
 To njeno služiteljstvo, posvećenje drugom i duhovno ropstvo gotovo 
da je atrofiralo njenu ljudsku želju da dopre do svojih najmilijih, sve dok 
se njen brat Orest ne pojavi na Tauridi i zatraži spas za svoju kainovsku 
i Ifigenijinu ispaćenu i potištenu dušu. Ifigenija na Tauridi svevremenska 
je drama, čija se struktura mogla sasvim slobodno ucrtati u lice bosanske 
svakidašnjice na koju problem apatridstva, progonstva, izbjeglištva ostav-
lja itekako traumatične tragove. Ipak, reditelj Raponja i dramaturg Alispa-
hić nisu imali namjeru da vrijeme pomjere tako zorno, da ne bi iznevjerili 
klasični obrazac i poetsku melodičnost Goetheove dramske tinkture. Tako 
se samo u pojedinim spoljašnostima (Toantova kuba-cigara ili futurističke 
cipele) naziru identifikacijski simboli s našim vremenom. Ifigenija na Tau-
ridi predstava je kojoj kamerni ugođaj ne može ponuditi impresivnost, taj-
novitost, melodičnost, niti se u njemu može izraziti beskrajna poetičnost 
Goetheovog teksta. Stoga je ova predstava Tuzlanskog pozorišta izgubila 
na mizanscenskom planu, na bright-efektima i vanjskom sjaju, ali je dobro 
pogodlia unutrašnju slojevitost svakog lika ponaosob. Dvije su se, dakle, 
poteškoće u startu pojavile pred rediteljem: kako Ifigeniju smjestiti u pro-
stor 2x2 kvadratna metra, a da se postigne vidik beskonačne širine, i učiniti 
da se zbog neadaptilne pjesničke ljepote teksta ne upadne u teško izbježivi 

8 Indira Kučuk-Sorguč; „Ljiljan“, 21.- 28. februar 2000. god., str. 47
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pathos. Poezija u drami specifičan je rod u dramskoj literaturi koja glumca 
traži cijeloga, i to sa svim njegovim prirodnim afinitetima (pjevačke dioni-
ce, ples), tako da se na maloj sceni svaki falš, dikcijska omaška, pogrešan 
korak, odmah uočavaju. Bilo je toga i ovoga puta, što je dobrano djelovalo 
na ukupan dojam predstave.

MOGLO JE I BOLJE
 Da su se izbacili songovi, koji bi se odlično uklopili u jedan voluminozni 
performans, i redigirali monološki stihovi glavne junakinje, predstava bi 
ponijela vrlo dobre ocjene. Ovako, možemo govoriti o zanatski solidno 
urađenom poslu, posebno na relaciji reditelj-scenograf-kostimograf, redi-
telj-kompozitor i reditelj-Orest.
 Meliha Fakić ulozi je Ifigenije prišla sa izričitom glumačkom pasijom 
koja je na momente blistala u grčevitoj emotivnosti ovoga hipersenzibilno-
ga lika. Ipak, u velikoj želji da njena Ifigenija bude prepoznata kao osebujna 
i fatalna u izričaju, ona se rasprsnula od prevelike žudnje, tako da je njena 
kreacija mutirala od sjajnih uzleta do volšebne maniristike.
Muharemu Osmiću umnogome su pomogle determinirane moralne ka-
tegorije prema kojima je kralj Taont-čovječan, jer su mu, na koncu, od bo-
gova draži ljudi, tako da je Osmić svoj lik okrenuo u tom etičkom pravcu. 
Osmić je robusnu vladalačku vanjštinu slomio svojim ljudskim ozračjem, 
iako su se sve njegove želje, očekivanja i planovi istopili pred slobodom 
koju je dao Ifigeniji i Orestu.
 No, prvo mjesto ovoga kamernoga komada, sasvim sigurno, pripada jed-
nom glumcu - Nenadu Tomiću koji je izuzetnom snagom duha, potencijal-
nim ushićenjem, tjelesnim žarom i zornom ekspresijom uspio dinamizirati 
radnju i Orestovu muku centrirati kao primordijalnu familijarnu zlu kob.
 Uz svetlosno-muzičku kadencu koja je podgrijavala atmosferu neizvje-
snosti i pojavu Erinija, svećenica i duha majke Klitemnestre (Remira Osma-
onović), neizbježno je istaći veliki posao koji je napravila Vanja Popović, 
scenograf i kostimograf predstave. Ona je pjeskovitim napravila središte 
radnje i tako uzani prostor simbolički postavila u ambijentalni okvir. Cr-
no-bijeli prozračni kostimi odlična su identifikacija sa crno-bijelom mito-
loškom predstavkom o svijetu. Muzika (Asim Horozić) je, također, onaj 
segment koji podstiče radnju i sugerira Dobro ili Zlo.
Ovim je projektom Tuzlansko narodno pozorište u koprodukciji sa Sara-
jevskom zimom izišlo u povodu 250-godišnjice rođenja velikog njemačkog 
mislioca i književnika Goethea.“

4.4. „Susret Robert Raponja, reditelj“
„NE VOLIM NASILJE NAD TEKSTOM“ 9

Geteovom tekstu u radu na predstavi „Ifigenija na Tauridi“ koja je premi-
jerno izvedena u okviru „Zime“ u Sarajevu, nije bilo potrebno dodavati 
savremene elemente, smatra Raponja, jer je on sam po sebi intrigantan 
i aktuelan i danas.
 U okviru Sarajevske zime u Kamernom teatru 55 u ponedjeljak uveče 

9 Alma Čustović, Oslobođenje; Kultura; srijeda, 16. 2. 2000. god. 
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odigrana je druga festivalska teatarska premijera. Prvo izvođenje predsta-
ve Narodnog pozorišta iz Tuzle Ifigenija na Tauridi koju je prema tekstu 
Johanna Wolfganga Goethea, režirao hrvatski reditelj Robert Raponja, dra-
maturgiju uradio Nijaz Alispahić, a scenografiju Vanja Popović.

Bez problema sa publikom
Goetheova Ifigenija na Tauridi, kazao je reditelj Raponja za Oslobođenje, 
dojmljiva je dramska priča o potrebi ispaćenih ljudskih duša da se pročiste 
i da nađu mir, spokoj i blaženstvo, ali i da dobiju svoju mogućnost za novi 
početak i rast. „Ovaj Goetheov tekst je intrigantan i danas itekako aktuelan 
tekst, jer svi smo mi više-manje bili svjedoci ili žrtve rata, razaranja i stra-
hota koje su se zbivale oko nas i u nama. Ali sada smo u vremenu kada se 
moramo očistiti, a Goethe terapeutski djeluje na nas svojim općeljudskim 
idejama. U želji i nadi da ćemo i mi početi normalno živjeti, radim ovu 
predstavu“, kazao je Raponja za Oslobođenje.
 Predstava je rađena na klasičan način, bez nasilnog ubacivanja savre-
menih detalja. Sam tekst može se smjestiti u današnji kontekst, ali Raponja 
„ne želi u svojim predstavama vršiti nasilje, ni nad tekstom ni nad publi-
kom“. „To moderno i savremeno pokušavam pronaći u samom sadržaju. 
Znači, nema nasilnog ubacivanja i prebacivanja vremena. Publika je umor-
na od raznih formi i eksperimenata u teatru i naših rješenja kojima smo 
samozadovoljni. Oni žele dubinski, plemeniti ljudski sadržaj. Od kada sam 
pronašao tu potrebu i od kada iz te potrebe radim kazalište, moram pri-
mjetiti da nemam problema sa publikom.“
 Robert Raponja hrvatski je reditelj, a njegova matična kuća je Istarsko 
narodno kazalište u Puli gdje je umjetnički rukovodilac i bavi se pedagoš-
kim radom. Na njegovu inicijativu ovo kazalište je bilo prvo i jedino do sada 
u Hrvatskoj koje je od agresije nanovo pokrenuto.
 Posebnu pažnju kao reditelj Raponja posvećuje savremenim dramskim 
piscima i spada među slobodne umjetnike kojima nove sredine, kako nam 
je kazao, predstavljaju veliki izazov. Već niz godina sarađuje sa bh. teatri-
ma. Našoj teatarskoj publici poznat je prema predstavama Ay, Carmela 
koju je radio u saradnji sa SARTR-om, te nizu predstava koje je radio u 
Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, a od kojih je jedna, predstava 
„U agoniji“ igrala i u Kamernom u okviru trodnevnog gostovanja HNK prije 
nekoliko dana. Prvi put režira u Tuzli i prvi put Goethea.
 „U Bosni sam prepoznao dobre teatarske djelatnike i uposlenike, tako 
da je ta naša saradnja na obostrano zadovoljstvo. To je zapravo za mene 
bilo vrijedno iskustvo a, uz to, napravio sam i predstave koje su dugo bile 
na repertoarima i bile odlično primljene kod publike. U svim predstavama 
koje sam radio u BiH uvijek sam nailazio na odlične suradnike za koje pro-
sto ne mogu naći riječi hvale. Oni kažu da je njima bilo lako raditi sa mnom, 
a ja mogu reći da je meni bila čast raditi sa tim ljudima. U BiH sam bio 
pozvan da radimo neke projekte koje sam djelomično i sam bio odabrao. 
Tu sam dakle u poziciji umjetnika koji ponudi projekte jer postoje dobri 
glumci koji ih mogu i iznijeti. Tako da je to zapravo i najbolji oblik saradnje.“
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SARTR za novi oblik teatra
Robert Raponja pravi paralelu između bh. i hrvatskog teatra, naglašavajući 
činjenicu da se u hrvatskoj njeguje rad nezavisnih, vaninstitucionalnih te-
atara. „Mislim da je to u Hrvatskoj najmodernija vrsta teatra. To su teatar 
Epilog, teatar Egzit i kazalište kojem ja pripadam, gdje sam rastao i odra-
stao, učio i puno predstava radio jeste teatar ITD, teatar koji je okrenut 
suvremenom repertoaru i suvremenim teatarskim gibanjima, evropskim i 
svjetskim a ne samo hrvatskim. Mislim da se taj i takav oblik teatra formira 
i u Sarajevu, konkretno u SARTR-u i tom i takvom teatru ja želim služiti i 
taj teatar podržavati. Treba publici dati i nešto baštine, ali i suvremenih 
tekstova, i to ne prema direktivi“, kazao nam je Raponja.“

4.5. Predstava „Klitemnestra ili zločin“
„KLITEMNESTRA“ 10

 „U režiji Roberta Raponje u Ars klubu „Arlekin“ odigrana je u veljači 
monodrama KLITEMNESTRA ili ZLOČIN, Marguerite Yourcenar.
 Prema grčkoj mitologiji Klitemnestra je kći Tindarejeva i Ledina, sestra 
Helenina, žena Agamemnonova, koja je, od Egista zavedena, kod gozbe 
dala po njemu ubiti Agamemnona s Kasandrom (Homerska priča: njega je 
sama ubila u kupaonici), a potom je zajedno sa Egistom ubijena od svog 
sina Oresta.“

4.6. „Tuzlanska Klitemnestra“
Monodrama (Margaret Jursenar) „Klitemnestra“; režija Robert Raponja;
Narodno pozorište Tuzla11

„Na maloj sceni Narodnog pozorišta u Tuzli uspješno je izvedena mono-
drama „Klitemnestra“ prema tekstu velike francuske spisateljice Margaret 
Jursenar.
 Veoma sugestivno glumačko ostvarenje pružila je Remira Osmanović 
igrajući prema rediteljskim uputama Roberta Raponje. On je prvi na bo-
sanskohercegovačku scenu, a vjerovatno i na širim prostorima, postavio 
jedan tekst ove spisateljice.
 Malo je ko od pisaca u svjetskoj književnosti znao da sagleda i osvijetli 
zločin i grijeh iz različitih uglova poput Margaret Jursenar. Ovo je jedna od 
prepoznatljivih osobenosti njezinog djela.
 Grčki mit je uvijek bio blizak velikim piscima. Za njim je posegnula i Mar-
garet Jursenar da bi ostvarila dijalog sa svijetom. Ko je Klitemnestra? Ledi-
na i Zevsova kći, sestra lijepe Helene, i žena Agamemnona, mitskog kralja 
u Argu. Srdita što joj je muž dao žrtvovati njihovu kćer Ifigeniju, u njegovoj 
odsutnosti načini preljubu s Egistom, a kad se Agamemnon vrati iz rata, 
uz pomoć ljubavnika mučki ga ubija. Očevu smrt osveti sin Orest ubivši i 
majku i Egista.
 Margaret Jursenar je uzela komadić mita, a reditelj Robert Raponja vidio 
u njemu elemente monodrame. Ko je onda Klitemnestra Remire Osmano-
vić? To je žena iza rešetaka. Učinila je zločin iz očaja, u koji ju je dovelo niz 

10 Hrvatski glasnik; veljača 2000. god., str. 19
11 I. Handžić; Oslobođenje; 12. 04. 2000. god.
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životnih fakata. Mada indikativni, Remira Osmanović ih je svojim glumač-
kim činom učinila još uočljivijim, i efektnijim.
 Sa očiglednim tragovima proganjanja, proživljavanja svega što se dogo-
dilo, psihoza i neuroza, Klitemnestra Remire Osmanović staje pred sudije, 
porotu i svijet. U kratkoj monodrami, ona se i ponašala znakovito, i govori-
la ono bitno. Tako je i ostvarena ova efektna predstava.
 Glumica je s lakoćom prešla raspon od slijepe ljubavi mlade Klitemne-
stre, preko otriježnjenja i razočarenja kroz život, do mržnje, očaja i odluke 
da ubije. Svoju kratku ispovijest izražavala je ukupnim ponašanjem svoga 
tijela i bića: kliktaj radosti, pobunu, očaj, izgubljenost, skrhanost, slomlje-
nost, beznađe, proganjanje... sve je to bilo u nenametljivoj glumačkoj gesti 
ojađene i nemoćne žene koja više nema mira.“

5. Umjesto zaključka
Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u periodu od više od 70 godina po-
stojanja i rada izvedene su samo četiri tragedije sa antičkim motivima i 
nijedna izvorna antička tragedija, što govori o repertoarskoj politici koja se 
provodila i provodi u ovoj teatarskoj kući. Tragedija, kao možda najkompli-
kovaniji žanr, svakako psihološki najteži, postoji koliko i zapadno pozorište 
kao njegov nukleus iz kojeg se razvijalo do današnjih dana. Od početaka pa 
do danas, pisci-dramaturzi su se stalno vraćali antičkim temama, Homeru, 
Eshilu, Sofoklu, Euripidu, njihovim tragedijama, te antičkim mitovima i nu-
dili svoje verzije čuvenih tragedija, koje su uvijek u sebi nosile univerzalnu i 
nikada neprevaziđenu crtu vječnog umjetničkog djela, koje je kako svovre-
meno tako uvijek i savremeno.
 Ono što je značajno za tragedije po antičkim motivima na sceni Na-
rodnog pozorišta Tuzla, od Hristićeve „Sedmorica: danas“, preko Anujeve 
„Antigone“, Geteove „Ifigenije na Tauridi“ do Jursenarov-e „Klitemnestra 
ili zločin“, je činjenica da  su sve bazirane, prije svega, na misaonosti, odno-
sno na misli i na određenom „intimnom“ odnosno „ritualnom“ izrazu. Kroz 
takvu osnovnu estetsku i prikazivačku filozofiju obojeni su i glavni likovi u 
pomenutim antičkim tragedijama, koji osciliraju u životnim i sudbonosnim 
odlukama i samim tim dovode do „zle kobi svoga roda“.

Jasmina Celebich
Damir Altumbabich 

Srdjan Vukadinovich 
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ANCIENT TRAGEDY ON THE STAGE OF THE PROFESSIONAL
THEATER AT THE BETWEEN THE MILLENNIUM

Summary
When it comes to the Tuzla theater scene and the ancient tragedy, that is, 
the tragedy based on ancient motives, there is no enviable historical ma-
terial, for several reasons. The primary thing is that in the entire theatrical 
tradition of Tuzla, for which it is known, a very small number of tragedies 
based on ancient motifs were performed, only ten plays in the period from 
1949-2011. years. In addition to the stated “scarcity” in the very setting of 
tragedies with ancient motifs, there is also a “scarcity” when it comes to 
historical and critical material. Lack of notes, criticism, all reduced to mere 
announcements or newspaper reviews of plays. Even if the Tuzla theater 
scene has a rich theatrical tradition, it is mostly dominated by comedies 
and dramas. 
 In the work on ancient tragedies on the stage of professional theater, 
plays with the mentioned theme were analyzed, which were performed 
on the stage of the Tuzla National Theater. The engagement of dramatic 
texts created from the pen of Greek tragedies is also manifested in the 
stagings that were made at the turn of the millennium. 

 Key words: Ancient Tragedy - Professional Theater - Millennium Cro-
ssroads -   
                           Tuzla National Theater - Engagement - Greek Tragedies 
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SRDJAN VUKADINOVIĆ

TEATARSKI  PROSTOR  SLOBODE I 
POŠASTI SAVREMENOG DOBA
 Sažetak. Različiti ljudi iz raznih sfera djelatnosti vide  istu stvar drugači-
je. U različitosti je i tačka dodira dva shvatanja i dva poimanja. Krizu pro-
uzrokovanu manipulativnom  pandemijom teatarski poslenici doživljavaju 
kao prostor osvajanja slobode u kome mogu preispitivati relacije kazališta 
i pojedinca, kao i pozorišta i društva u mnogo ravni. Nameće se tu mnogo 
priča. Od one o nastanku/nestanku teatra, ako ne u nekom davnom raz-
doblju, makar, u onom južnoslovenskom od prije devet decenija, odnosno 
za koji period. A tu je i priča o položaju glumca i teatarskog djelatnika, kao 
i ona u krajnjem o nestanku čovjeka, ako se  pandemijske t tehnologijske 
pogubnosti budu multiplikovale munjevitom brzinom.
 Za prostor slobode teatar se bori inscenacijama svakidašnjice koja ned-
vosmisleno pogadja sve. Kazalište kao instituciju, glumce i samog čovjeka. 
Prostor slobode  kroz koji se takva stanja rješavaju  se ne pronalazi, već se 
tvori. Kroz teatarski čin koji ne čeka priliku(e) da ih rješava, nego ih kreira. 
Sloboda za koju se vrijedi boriti  u sudaru sa pošastima savremenog doba 
ne može biti uzaludna.
 Takav napor je opravdan u svakom pogledu. Onom umjetničkom, ali i 
društvenom. A kroz kazališni čin u predstavama koje su izvedene na festi-
valskoj pozornici  XXXVII Susreta pozorišta / kazališta u Brčkom pokazalo se 
da je takav prostor slobode realan i moguć.
       
           Ključne riječi: Teatar – Prostor slobode – Pošasti – Pandemija – 
                                     Kriza – Glumac – Čovjek – Svakidašnjica.

 U  v  o  d
 U pandemijskoj, dvadesetoj godini trećeg milenijuma, i pozorište i čo-
vjek u vremenu krize su u festivalskom dešavanju XXXVII Susreta pozorišta 
/ kazališta u Brčkom sagledani kroz osam pozorišnih projekata teatara iz 
Bosne i Herecegovine, Hrvatske i Srbije.
 Prvu polovinu kazališnih Susretanja u Brčkom obilježile su predstave: 
„Zlatno doba“ banjalučkog Narodnog pozorišta Republike Srpske, pa mo-
starska predstava „Identitluk“, nastala u koprodukciji dva mostarska teatra,  
Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta. Tu je i predstava „Lepa 
Brena project“ beogradskog  Bitef - teatra i „28. proba“ zeničkog Bosan-
skog narodnog pozorišta. Druga polovina Susreta je bila rezervisana za 
predstave: „Žene u crvenom-scena u sceni“ osječkog Hrvatskog narodnog 
kazališta  i „O medvjedima i ljudima“ sarajevskog Narodnog pozorišta. A tu 
su bile i predstave „Arzamas“ Zvezdra teatra iz Beograda, kao „GospOU-
dinNOUbadi“ zagrebačkog Teatra „EXIT.  
 Sve ove predstave su imale snažan i moćan stav o svim strahovima koji 
pritiskaju čovjeka u vremenu i godini kada su nastale i producirane širom 
južnoslovenskog prostora. 
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 2. Istorijska paralela dramske radnje
 Teatarskoj umjetnosti u vremenu krize valja se prisjetiti nekih drugih 
vremena, onih kada su pored ostalog osnivana i pozorišta. U uslovima pan-
demije i društvene krize koja pogađa južnoslovenski region mnogi koji na 
nesreću u teškim vremenima odlučuju i donose bitne odluke, pomišljaju 
o tome kako zatvoriti teatar i sve ono što ga čini kao instituciju. U razno-
raznim kriznim  štabovima koji su formirani zbog suprostavljanja pošasti 
pandemije koja manipultivno hara i razara društveno tkivo, niko se nije 
ni prisjetio da treba formirati i krizne štabove za opstanak institucija te-
atra. Zbog toga banjalučko Narodno pozorište Republike Srpske u svojoj 
predstavi „Zlatno doba“,  koja je autorski i rediteljski projekat Željka Stje-
panovića, pravi jednu širu paralelu u odnosu ili relacijama datih društvenih 
okolnosti i formiranja tridesetih godina XX vijeka, tada Narodnog pozorišta 
Vrbaske banovine. 
 Istorijska paralela u dramskoj radnji vezana je  za Kraljevinu Jugoslaviju 
i stvaranje devet banovina kao organizacionog ustrojstva tadašnje države. 
Jedna od tih banovina bila je i Vrbaska banovina sa sjedištem u Banjaluci. 
Država koja želi da mijenja postojeće stanje  i stvara novo prosperitetno 
društvo tu renesansu počinje od teatra kao institucije. Pozorište se do-
življava kao najznačanija prosvetna institucija koja nema samo ulogu da 
zabavi, nego naprotiv da razvija spoznaju o sebi, drugima i cjelokupnom 
univerzumu.
 Direktno iz glavnog grada pomenute države u Banjaluku se šalje ban 
Svetislav Tisa Milosavljević sa namjerom da razvije cjelokupni društveni ži-
vot, koji je na dosta niskom stupnju razvoja. I počinje nimalo čudno od po-
zorišta. Njegova opsesija je izgraditi zgradu pozorišta koja će biti zamajac 
za sve buduće institucije. A ta njegova graditeljska i prosvetiteljska uloga 
nije bila nimalo mala. U toku njegovog upravljana Banovinom zaustavila se 
na preko sto i dvadeset škola i nekoliko desetina drugih institucija tipova 
domova kulture i drugih društava „za zabavu“.   
 Tekstualna potka banjalučke predstave koja je izvedena na XXXVII Su-
sretima pozorišta / kazališta u Brčkom nije samo priča o jednom Banu i 
jednoj instituciji, pa bilo to i Narodno pozorište Vrbaske banovine. Ona 
je mnogo šira i od jednog grada koji je glavni grad pomenute Banovine i 
ona se reflektuje na cjelokupno stanje i društvenu sliku jedne države koja 
je egzistirala između dva svjetska rata. Nije to samo želja da se podigne 
jedna zgrada. To je samo jedna linija ove priče, nesumnjivo veoma bitna. 
Ali, druga linija te priče je briga za egzistenciju institucije koja će razvijati 
prosvećenost kod naroda. A ta linija je vezana za glumce koji u Banjaluku 
dolaze iz drugih sredina željni umjetničkog dokazivanja i promjene.
Svi oni koji su bili neposredno upleteni u priču o novom teatru za frapan-
tnih 45 dana prave tu novu zgradu od stare „Sokolane“, organizuju komple-
tan umjetnički ansambl sa svim službama koje to prate i prave tri premije-
re koje igraju za publiku. 
 Gledajući predstavu „Zlatno doba“ postavlja se krucijalno pitanje o za-
datku teatra u društvu u jednoj državi koja je nestala prije osam desetljeća, 
i istorodnoj ulozi u savremenom društvu. Priča o osnivanju Narodnog po-
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zorišta Vrbaske banovine je samo uži kontekst jedne priče koja je mnogo 
šira i koja seže do srži i dubine jednog prostora duhovnosti i kulturološke 
uzdignutosti. A to je mnogo više od samo jedne zgrade ili jednog grada. To 
je pitanje kretanja segmenata svijesti u najdubljim i najtananijim slojevima 
čovjekovog postignuća. Dalje to govori o repertoarskoj politici u savreme-
nom pozorištu. Institucija teatra ne smije podleći licemjeru i ravnodušnosti 
zbog kriznih momenata, pa producirati  predstave kojima je prvenstveno 
cilj da nasmiju ljude, a ne da ih propituju i „diraju“ u mjesta koja su ključna 
i bolna  u svakodnevnom životu. U tome i leži suština pozorišne umjetnosti 
da otvara pitanja i probleme koje ne može ili ne smije ni jedna druga oblast 
čovjekovog djelanja. 
 Banjalučka predstava je gledljiva u smislu narativnosti koja prati jednu 
zanimljivu priču. Ali, osim narativnosti u pozorišnom komadu je potrebno 
ugraditi i dramskih rediteljskih i glumačkih momenata koji radnju približa-
vaju gledaocu i postižu scensku dinamiku. Možda to i u nekom momen-
tu može biti dovoljno da bi se pokazalo da su kultura i prosvjeta temeljni 
ključ razvoja jednog društva. Ali, ako je ban Svetislav Milosavljević to znao 
i krunisao 18.oktobra 1930.godine prvom premijernom izvedbom „Hadži 
Loja“ u režiji Dušana Rademkovića, tada novosnovanog pozorišta, devet 
decenija poslije toga to bi trebala da je itekako poznata činjenica i razvojni 
segment društva. Očito da nije, jer savremeno južnoslovensko društvo u 
svojim anahronim kretanjima ne podstiče pozorište ozbiljnijim složenijim 
i životnijim temama koje bi doprinijele sveukupnom razvoju društva i čo-
vjeka. Duh vremena izgradnje pozorišta u Banjaluci je potreban i danas 
u smislu podizanja kvaliteta pozorišnih predstava koje se produciraju, a 
nikako njihovog umanjivanja estetskim i umjetničkim vrijednostima. Još 
manje tome mogu doprinijeti mjere koje u kriznim momentima pozorište i 
festivale zaključavaju od gledatelja.

 3. Kazališna identitetska traganja
 Gotovo  su tri decenije kako se u južnoslovenskom društvenom ambi-
jentu pojavljuje par, gotovo, istovjetnih problema i pitanja na koje se ni-
kako nema ili se ne pojavljuje valjani odgovor, koji bi relaksirao vrlo zapa-
ljive odnose među različitim grupama. Pitanja su istovjetna iz razdoblja u 
razdoblje i daleko se od pomisli da će dati zadovoljavajuće rešenje. Kada 
se malo odmakne u nekakvoj pomirljivosti ili se bar tako misli, ponovo se 
određenim reakcijama sve vraća na početak. Građani ambijenata koji ima-
ju slične kulturolške odlike, koji govore jezikom koji svi razumiju i ne treba 
im prevodilac, ostaju zbunjeni stanjima koja ih „vrte u krug“ i koja im ne 
omogućavaju da u svojim društvenim prohtjevima idu dalje i dalje.
 Jedno od takvih pitanja i stanja koje prozvodi traumatična stanja u re-
gionu je pitanje identiteta. Identitetske sličnosti su gotovo istovjetne kod 
većine tragalaca za rješenjem ovog pitanja, pri čemu se uvijek zalazi u atar 
onog drugog ili trećeg nastojeći, na jednoj strani da se obezvrijede nečiji 
pokušaju i bliskoj ili daljoj prošlosti u smislu definisanja identitetske cje-
line, a na drugoj da se preotmu pojedine kulturološke i druge vrednote 
na koje mnogo njih polaže prava. Takvo nerazumijevanje, osim nedostatka 
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tolerancije, pokazuje i izražene sličnosti među identitetskim različitostima 
koje ne pokazuju ništa drugo do to da su južnoslovenski areali međusobno 
isprepletani i  da su se često konstituisali u određenim trajućim dualiteti-
ma. I umjesto da se traganje za sopstvenim identitetskim specifičnostima 
shvati kao vrijednosni napredak, isti je kočnica razvoja koja prozvodi su-
prostavljenosti. Protivurječnosti i stereotipije su uzrok sukobljavanja među 
identiteskim grupacijama koje su na prostoru južnoslovenskog ambijenta 
dovodile do ratnih i dekonstrukcijskih stanja.
 Pošto nema pomisli o ozbiljnom traganju da se pitanje identiteta po-
jasni ili razjasni, onda je radi sprečavanja daljnih protivurječnosti najbolje 
taj fenomen posmatrati kroz humor i izokretanje stvari na onu smiješnu 
stranu, koja zapravo pokazuje besmisao napora da se grupe nadgornjavaju 
ko je bolji od koga, ko je zaslužniji za svjetsku istoriju, da li je  ulica nazvana 
zvučniim imenom ili čiji su preci i potomci zaslužni za „napredak“ društva. 
Takav pristup je primijenjen i u predstavi „Identitluk“ autorice i reditelji-
ce Tanje Miletić Oručevič, koja je izvedena u zvaničnom dijelu programa 
XXXVII Susreta pozorišta / kazališta BiH.
 Polazeći od tekstova Amina Maaloufa objavljenih u knjizi „ U ime iden-
titeta“,  kroz organizaciju seminara pod istovjetnim nazivom od strane iz-
vjesne nevladine organizacije, a uz pomoć evropskih institucija, autorska 
ekipa predstave „Identitluk“ nastoji objasniti razliku između pojmova iden-
titeta i pripadnosti. Kroz scensko tumačenje predstavnika svih pripadaju-
ćih pripadnosti uspijevaju to uraditi i u narativnom, ali i u pozorišno tra-
gajućem projektnom smislu. Ova predstava je, na konkretizirajući primjer, 
veoma bitna u smislu koprodukcijskog rada dva mostarska teatra, Narod-
nog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta, što u produkcijskoj praksi 
pokazuje značajan napredak u razumijevanju identitetskih svojstava.
 Predstava „Identitluk“ je scenski leksikon svih lutanja i izvora supro-
stavljenosti među grupama, koje egzistiraju u južnoslovenskom ambijentu 
po pitanju identitetskih obilježa. Doživljavajući identitet u užem značenju 
onog mnoštva koje pojedinac posjeduje (etničko, nacionalno ili religijsko) 
zanemarujuće se  jedna i jedinstvena obilježavajuća odlika identiteta, a to 
je čovjek. Svi mogu imati više identiteta, ali je samo jedan koji ih obilježava 
i definiše, a to je identitet čovjeka. Taj identitet kao da nestaje i da se izgu-
bio negdje u besplodnim trvenjima oko nacionalnog ili vjerskog identite-
ta koji su samo jedan podidentitetski diskurs i vid ispoljavanja. Mostarska 
predstava nastala u koprodukciji dva teatra iz Grada na Neretvi pokazuje 
da sve razlike koje su ih dijelile u identitetskom smislu nestaju pred nečim 
što se jedinstveno zove pozorišna / kazališna predstava. To, dakle, pokazu-
je da se identitetski problemi najmanje mogu riješiti kroz formu seminara 
ili radionica koje organizuju nekakve međunarodne organizacije kojima je 
isključivi cilj „namicanja para“. O identitetu se ne priča. Identitet ne živi 
kroz projekte nevladinih organizacija ili međunarodnih institucija, koje ne 
razumiju ili su daleko od njega, problem suživota na južnoslovenskom pro-
storu. Identitet se živi u punom svom kapacitetu kao fenomen  koji obilje-
žava čovjeka. A svemu drugome treba prići sa humoreskne strane kako to 
čine protagonisti predstave „Identitluk“. Ako se ne shvati da je osnovno 
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identitetsko obilježje pojedinca ono da je ČOVJEK,  i da se sva druga svoj-
stva izvode iz toga, onda je to površno i banalno shvatanje toga fenomena. 
Jer, ako  se naglabanje o identitetu svede, samo, na ono mnoštvo obilje-
žavajućih i suviše glasnih segmenata, onda bi isti predstavljao traganje za 
crnim mačkom, u mračnoj sobi koji u suštini ne postoji.

 4. Uobličavanje spektakla na pozorišni način
 Postoje pojave i ličnosti koje u određenom vremenskom razdoblju defi-
nišu čitave prostore, pa i društvene mijene. U trenutku ili u periodu kada 
djeluju nije vidljivo da iste(i) mogu definisati pojedino razdoblje ili čak epo-
hu. Ali, definisati i vjerovati u to da određena pojavnost može integrisati u 
svom djelatnom biću više epoha je moguć, ali veoma kompleksan kulturo-
loški i društveni problem,.
 Pored određenog postignuća onoga  na koga ili na što se odnosi odre-
deni fenomen potrebno je mnogo faktora da se posloži i da u jednu cjelinu 
spoji na jednoj strani pojavu(e), a na drugoj epohe. Estradni fenomen Lepe 
Brene je kao regionalni zemljotres pogodio, početkom 80-ih godina XX vi-
jeka, južnoslovenski prostor. Taj djelatni aktivitet se nije samo zaustavio u 
granicama onoga što se zvalo, tada, SFR Jugoslavija, nego se širio kao viris 
i na okolne ambijente (prije svega Bugarsku i Rumuniju).
 I ono što je najzanimljivije ili najtajanstvenije  je da fenomen Lepe Brene 
nije počivao toliko na kvalitativnim muzičkim dimenzijama, koliko na ono-
me što će kasnije nadolaziti i što će sa tranzicijskim dešavanjima pogoditi 
južnoslovenski prostor, a što bi se moglo najkraće nazvati fenomenom šou 
biznisa, odnosno funkcionisanjem  na principima sprege između tržišnog 
poslovanja i medijskih uticaja koji stvaraju izuzetno bogate lude. Jedan si-
stem kao što je onaj socijalistički nije bio blagonaklon prema pojedincima i 
grupama koje(i) su bogate(i) i koji stvaraju neke  nove vrijednosti. Naprotiv, 
mnogo je takav društveni poredak favorizovao uravnilovku po kojoj bogati 
štete ugledu društva i da je potrebno da se društvo zasniva na principima 
egalitarizna. Vjerovatno, da  javnost tadašnjeg društva nije mogla ni pret-
postaviti da je u kvantitativnom smislu Lepa Brena samo za prvu godinu 
svoga rada  zaradila za deset stanova i isto toliko automobila. Možda, tada 
ne bi bila toliko blagonaklona prema ovom estradnom fenomenu. Ovako 
Lepa Brena potpomognuta  medijskom kampanjom koju je, tada, vodio 
Milovan Ilić Minimals u TV emisiji „Od glave do pete“, i koji je bio prvi talk-
show južnoslovenskog prostora, je iz sedmice u sedmicu izazivao  zanima-
nje za estradnu umjetnicu rodom iz Brčkog, a profesionalno vezanu za Novi 
Sad gdje je boravio njen bend „Slatki greh“.
 Vremenom je to preraslo ne samo u idolopklonstvo, već i fenomen koji 
se dvadesete godine trećeg milenijuma može odrediti kao simbol ne jedne 
epohe, nego više njih. Jer, epoha nije samo vremensko trajanje. Jeste u 
kvantitativnom smislu. Ali, u kvalitativnom smislu to je svako ono razdo-
bjle koje zaokružuje određenu cjelinu neke pojave od početka do kraja. 
Tako Lepa Brena na jednoj strani jeste simbol jedne epohe uspješnosti u 
muzičkoj produkciji u dugom trajanju. Na drugoj strani je simbol tržišno 
kapitalističkih odnosa koji započinju tih godina i koji karaktetiše poslova-
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nje po nazorima tržišta, a ne plana što je bio krucijalni zahtjev tadašnjeg 
režima. Ona je i simbol na trećoj strani vremena u kome se razbijaju tabui 
da žene ne mogu biti u središtu šou biznisa, ne samo u južnoslovenskom 
prostoru, nego i šire (Bregović vs. Džeger). Ona je i na četvrtoj strani sim-
bol priče o raspadu jedne zemlje koja je, ipak, u kranjem bila mnogo više 
pažljiva prema svojim građanima od kasnijih ili nekih drugih zemalja. Na 
petoj strani ona je i simbol tranzicijskih dešavanja na prostoru onoga što 
je pisalo na helikopteru iz kojeg je izašla na stadionu „Levskog“ u Sofiji. 
Naravno, da je tu još mnogo simbola vremena u trajanju od četiri deceni-
je, a koji predstavljaju neke vrstu povijesti južnoslovenskog prostora kroz 
priču o šou biznisu i uspjehu jednog projekta.
 Ništa logičnije nije bilo nego pozorišnu predstavu koja je na XXXVII Su-
sretima pozorišta / kazališta prikazana u produkciji Bitef teatra iz Beograda 
nazvati „Lepa Brena project“. Kroz pet likova i pet Lepih Brena u različi-
tim periodima njenog djelovanja prikazana je sva kompleksnost društve-
nih odnosa i sve turbulencije koje su pogodile jednu zemlju od lagodnog 
i ugodnog života do njenog raspada i pokušaja restauriranja pojedinih 
djelova koji više nisu toliko sigurni za život njenih građana, jer počinju da 
caruju kriminal, korupcija i otmice djece i odraslih. Taj poslednji društveno 
vidljivi  „segment razvoja“ pogodio je i glavnu junakinju Bitefovog projeta 
koji  je nastao u koncepciji i režiji Olge Dimitrijević i Vladimira Aleksića.  
Simbolično pet epoha u razvoju jednog društva koji personifikuje fenomen 
Lepe Brene pisalo  je i pet pisaca (Olga Dimitrijević, Maja Pelević, Slobodan 
Obradović, Vedrana Klepica i Tanja Šljivar), koji i na taj način jasno kroz 
monološku formu oslikavaju epohe.
 Predstava „Lepa Brena project“ u svom kazališnom biću utemeljuje po-
red nekoliko epoha i nekoliko vrsta teatra od glumačkog, preko muzičkog 
do plesnog. Ali, ono što je najupečatlivije u predstavi  je snažna i moć-
na glumačka igra gotovo svih protagonista, a prvenstveno Jasne Đuričić 
koja igra ulogu Brene Biznismenke. Svaka od ovih maestralnih uloga koju 
pored Jasne Duričić na festivalsku pozornicu donose i Jovana Gavrilović, 
Jelena Ilić, Tamara Krcunoivić i Ivan Marković predstavljaju ne posebnu 
monodramu, već predstavu. Mnoštvo predstava i mnoštvo epoha tvore 
u dramskom smislu projekat  u kojem svi protagonisti pored individualnih 
ispoljavanja postižu i savršenu interakciju uplivom u rolu onoga drugoga ili 
trećega Pri tome samo nadopunjuju scenski iskaz koji kao dobro upakova-
na cjelina oslikava jedno vrijeme, jedno društvo  i  jedan kazališni proces.
 
 5. Glumačka komunikacija u scenskom istraživanju
 Položaj glumca u savremenom društvu, a pogotovo u uslovima trauma-
tičnih stanja, kakvo je epidemija globalnih razmjera, je jedan od struktur-
nih slogana pod kojima se održavaju XXXVII Susreti pozorišta / kazališta 
u Brčkom. Naime, pod motom „pozorište i mi u vremenu krize“ položaj 
glumca uz još neke izdvojene strukture je cjelina obuhvata.
          Aktuelni trenutak globalne manipulativne krize i ono što glumce intri-
gira, što oni žele da rade, i kako se ponašaju u tim uslovim je bilo polazište 
komada „28. proba“ u produkciji zeničkog Bosanskog narodnog pozorišta.
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  Zapravo na festivalskoj pozornici u Brčkom je igrana predstava 
„32. proba“, a „28. proba“ je bila u momentu kada je izvršena selekcija 
XXXVII Susreta pozorišta / kazališta, u drugoj polovini oktobra 2020.go-
dine. Tako da svaka repriza zeničke predstave predstavlja posebnu probu 
autorskog projekta, i u numeričkom nizu taj broj se povećava iz prikazanja 
u prikazanje. I u tom smislu ova predstava dobija stalnu scensku nadograd-
nju.
 Predstava je kolektivni autorski projekat u režiji Lajle Kaikčije i bazirana 
je na konceptu glumačke komunikacije u kojoj su i oni autori tekstova. Iz 
koncepta razgovora, razmišljanja, promišljanja o smislu uopšte pozorišta 
danas, zatim o glumačkom poslu i glumačkom  zanatu nastojalo se scenski 
uobličiti mnogo toga što se dešava poslije probe i kako se glumci ponaša-
ju u tom svom opuštanju poslije zahtjevnog i napornog kreativnog posla. 
Vidljivo je na pozornici da su glumački protagonisti mnogo razgovarali i 
između sebe, ali i sa drugima o tome kako se ponašati „normalno“ u ne-
normalnim okolnostima.
 Iz različite komunikološke osnove autorski tim projekta „32.proba“, koliko 
ih je i izvedeno do festivalske predstave na XXXVII Susretima pozorišta / 
kazališta, izvukao je na čistinu i vidjelo  ono što je po njima  najzanimljivije 
i najprihvatljivije. Međutim, to što je uvršteno u “32. probu” ne znači da 
će se to naći i u “33. probi”.  Sigurno će tada biti  nešto novo i nešto dru-
gačije. Tako da se  istraživački proces zeničke predstave  i dalje nastavlja i 
nadopunjuje.
 Priče koje su glumci prezentirali gledaocima su rezultat dugog scenskog 
i društvenog istraživanja. Učinile su im se važne u datom trenutku. Ali, su 
te priče bile zanimljive i intrigantne i za posjetioce. Izazvale su u svakom 
posjetiocu osjećaj aktivnog aktera u pandemijskim vratolomijama koje su 
pogodile jedno društvo.
 Vidljivo je da su glumački protagonisti vrlo uvjerljivi i da su  iskreni pre-
ma sebi. Precizno su dozirali važnost informacija koje saopštavaju prvo 
prema sebi, a potom i prema publici. U nesigurnim i neizvjesnim vremeni-
ma, koja su ionako bila prisutna i bez pandemije, pokušavaju pokazati da 
je sve to jedna otvorena strukura i jedan otvoreni proces koji se nastavlja. 
Kako onaj društveni, tako i stvaralački.
 Predstava je tako zamišljena da nema ni početak ni kraj, kao ni precizno 
konotiranje vremena  u kome žive i akteri, a i događaji. Tako da se i njen 
početak dešava s onog zadnjeg kraja u drugom prostoru mimo scenskog. 
Komad počinje dogadjanima poslije probe, gde se želi nastojati pokazati 
kako se glumci ponašaju i kako se opuštaju posle tog „scennsko probnog 
iscrpljivanja“. 
 Predstava “28. proba (odnosno 32. proba)“ donosi i dio intimnih, do-
kumentarističkih i ličnih priča glumaca. Donosi i  njihove lične želje, inte-
resovanja, ali i probleme koji ih u datom trenutku provociraju. Glumica 
Anđela Ilić koja je učestvovala i premijernom prikazanju, na Festivalu u 
Brčkom nije bila na sceni, jer je upravo u zdravstvenom smislu pogodjena 
pandemijom. Ali, njene kolege, glumci su donijeli na scenu njenu intimnu 
ispovijest i njene strahove.
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 Priče koje glumački protagonisti donose na scenu su njima jako bitne, 
ali ništa manje nisu bitne ni publici. Svako ko pogleda ovu predstavu može 
u scenskim pričama pronaći i djelić sebe. Kroz ove priče glumci se među-
sobno bolje upoznaju, ali i publika bolje upoznaje sebe.
 Predstava je u potpunosti i demistifikovala glumački poziv. Pokazala je 
da su i glumci obični ljudi koji u trenucima opuštanja poslije svoga rada na 
predstavi se ponašaju kao i svi drugi građani. Vrijeme provode na žurkama 
i zabavama, kolektivno se druže. Uspjeli su da pokažu sve mogućnosti  i 
situacije  kroz koje prolaze. Vidljivo je iz BNP-ovskog scensko istraživač-
kog projekta  kroz koje sve faze glumice i glumci prolaze prilikom jednog 
procesa. Kao i šta je ono što njih provocira i koji su problemi sa kojima se 
susreću.
 Projekti kao što je predstava “28. proba, odnosno 32. proba” su  izuzet-
no bitni  u  nesigurnim vremenima punim straha, u kojima su se autorska i 
glumačka ekipa odluče da poštujući sve preporuke izađu na scenu i napra-
ve predstavu. Ovaj otvoreni radni i stvaralački proces u produkciji zeničkog 
Bosanskog narodnog pozorišta  nastavlja da živi i spreman je da ugradi u 
svoje teatarsko biće svaki novi komunikološki osnov interakcije glumaca i 
gledatelja.

 6. Scensko naglašavanje tolerantnosti i humanosti
 Petog dana XXXVII Susreta pozorišta / kazališta BiH u Brčkom je festival-
skoj publici trebala da bude prikazana predstava „Žene u crvenom – scena 
u sceni“, u produkciji osječkog Hrvatskog narodnog kazališta. Predstava je 
rađena po dramskom predlošku Davora Špišića, višestrukog dobitnika na-
grade „Marin Držić“ i režiji Damira Mađarića.
 Međutim, tri dana  prije izvođenja na Susretima  producenti  iz osječkog 
Kazališta  su otkazali predstavu  s obrazloženjem da „je Covid -19 ušao u 
tehnički dio njihovog ansambla i da zbog malog broja scenskih radnika“ 
nisu mogli izvesti predstavu na Festivalu.
 Publika u Brčkom preko televizijskih ekrana i onih malo srećnika koji 
udju u salu Doma kulture su bili uskraćeni da posmatraju jednu pravu 
„žensku  predstavu“ u kojoj na kraju žensko umijeće i mogućnost  racional-
nog prosuđivanja razrešavaju  izuzetno  tešku životnu situaciju.
 Tržišne zakonitosti kapitalizma su neumoljive i surove prema onima 
koji su imali određene relacije sa njima,  i nisu odgovorili nekim pismeno 
utvrđenim i obavezujućim zadacima. Propadanje firmi, ostanak bez posla, 
istjerivanje iz stambenih objekata, vraćanje ključeva automobila i slični 
arsenal  izuma su prirodni tok stvari koje propisuje surovo  kapitalističko 
društvo.  O humanosti  i ljudskom odnosu tu ne da se malo misli, nego se 
uopšte i ne razmišlja. Pojedinci i male firme koji su stupili  u izvjesne ko-
operativne odnose bukvalno se gaze i ostavljaju bez ikakvih i uslova i sred-
stava za život. Bilo kakav osećaj socijalne empatije  prema povjeriocima i 
dužnicima ne postoji, nego se nemilosrdno oduzima njihova imovina.
 Pri tome nosioci nezamislivih stvari iz polja zelenaštva nisu samo poje-
dinci, obično iz kriminalnog miljea,  koji daju „pare na zajam“ uz kamatu 
koja višestruko nadmašuje glavnicu, nego su to i zvanične banke koje se 
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opravdano vežu  za spregu sa institucionalnim subjektima koji su potpora 
surovom kapitalizmu, a takvi su i neki  organi sistema. Određivanje uslova 
koje one same dihtiraju, a pojedinci stegnuti  omčom oko vrata prihvataju 
sve te ugovorno postavljene zahtjeve, je odnos moćnika . Želja da dobiju 
kredit da bi kupili stan ili započeli neki biznis je obrnuto proporcionalna 
suvislom promišljanju o tome koliko je opravdano uzimati crnoberzijanske 
kredite od banaka i kako ih vratiti. Kada se suoče sa stvarnom realnošću, 
koja se sastoji u potezanju  i oduzimanju  hipotekarnih zahtjeva onda je 
već kasno. Mnogi će tada izgubiti stan ili morati zatvoriti firmu ili prodati 
automobil za nikakvu cijenu.
 I u osječkoj predstavi majka penzionisana stjuardesa i dokona kćerka, 
koja isključivo zavisi od njenih malih primanja, a koja sjedi kući i kojoj je 
smisao života da dobije čašu piva, zapale su u kandže bankarskog kredit-
nog zelenašenja. Uostalom, dobro  je poznato da  je i fenomen tzv. švaj-
caraca ojadio mnoge pojedince  koji  se dugo nisu mogli izviću iz kandži 
zelenaškog kapitala. Iz ljudskih resursa banke obavještavaju majku i kćerku  
da će morati da im oduzmu stan. Međutim, majka i kćerka neće se pepu-
stiti talo laklo nemilosrdnim otimačima,  koji posluju pod firmom banke,  
nego pružaju specifični otpor koji se sastoji u tome što će oteti bankarsku 
rukovoditeljicu, a ona je, inače, kćerka vlasnika banke.
 U neljudskim vremenima i majka i kćerka se ponašaju neljudski. Po svoj 
prilici, kako se i u predstavi „Žene u crvenom – scena u sceni“ pokazuje, da 
je  najbolji  način istom mjerom uzvratiti onome ko ugrožava lične vitalne 
interese.  Tada se stvara crnohumorna i trilerovska situacija u kojoj razum 
nadvladava interese  bez obzira kakvi su i ko ih štiti.
 U osječkoj predstavi se scenski snažno naglašava situacija u kojoj  se po-
jedinci, u ovom slučaju četiri žene ponašaju humano, tolerantno  i  ljudski 
u jednoj  situaciji, a to je razumijevane nevolje i razumijevanje svih  suro-
vosti  koje društvo tržišnog kapitalizma prozvodi i na kojima opstaje. Dvije 
žene, majka Tamara  i kćer Nora,  su na jednoj strani, onoj direktno ugro-
ženoj, a dvije, službenica banke Dinka i policajka Anđa,  su na drugoj, onoj 
koja treba da štiti interese preovlađujućeg drštvenog i poslovnog poretka. 
U jednom trenutku se sve ćetiri nađu na jednoj, za razrešenje dramskog ra-
spleta  jedino  dobroj  strani. Onoj  koja razumije i shvata nevolju i pokazuje 
maksimum empatije tako što zajedno pronađu za sve prihvatljivo  rješene 
s kojim  za šest mjeseci odlažu prinudno iseljenje majke i kćerke. A do tada 
će, možda, biti moguće pronaći neko prihvatljivo rješenje.
 Glumačke izvedbe u pojedinim  momentima predstave su iznad i situa-
cije konteksta, ali i iznad tekstualnih rješenja. Veoma moćno na scenu, sve 
četiri glumice, donose svoju kreaciju kojom pokazuju da  osnovne ljudske 
vrijednosti u saosjećanju i empatiji prema ugroženima jesu  vrijednosti  
koje ne smiju biti kruto tumačene, već se uz uzajamno razumijevanje usa-
glašavaju i nadograđuju. Itekako dobro sva četiri  lika razumiju dimenziju 
problema, ali bez obzira čije interese zastupaju svi se u jednom trenutku 
nađu na istoj strani. 
 Ovu veoma razigranu predstavu na scenu su ovaplotile četiri glumice, 
članice ansambla osječkog  HNK, i to: Anita Schimdt, Petra Bernarda Blaš-
ković, Antonija Pintarić i Ljiljana Krička-Mitrović. 
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 7. Crnohumorna slika ljudske nesavršenosti 
 Još jedna predstava u okviru zvaničnog dijela XXXVII Susreta pozorišta / 
kazališta u Brčkom, koja je prošla selekciju,  se nije odigrala na festivalskoj 
pozornici. Riječ je o predstavi „O medvjedima i ljudima“ koja je autorski 
i rediteljski projekat Saše Anočića. Naime, sarajevsko Narodno pozorište, 
koje je producent ove predstave, je u petak, 20. novembra 2020. godine 
obavijestilo Direkciju Susreta da neće moći odigrati pomenuti komad u uto-
rak, 24. novembra 2020.godine, zbog toga što je jedna od članica abasam-
bla pozitivna na Covid 19. Rezultati testa koji su dobijeni dan prije zvanič-
nog otkazivanja su potvrdili da je Corona ušla i u ansambl NP Sarajevo.
 Tako festivalska publika neće moći da pogleda predstavu koja na crno-
humorni način govori o borbi pojedinca u društvu za opstanak. Pri tome 
iako su pojedinci svakodnevno rastrzani raznoraznim smicalicama bilo 
institucija, bilo pojedinaca, imaju toliko elana da na život gledaju sa one 
vesele strane. Nose u dubinu svoga bića razna oštećenja postupcima ljudi, 
ali u njima ima toliko dobrote ili je ostalo da oni sami plijene željom za još 
jednim pokušajem kako bi dobili ili se makar izborili za život dostojan čo-
vjeka.
 U svojoj poruci sarajevska predstava se obraća najbližim srodnicima 
onih koji se svakodnevno bore za opstanak i koji su povrijeđeni ili oštećeni 
sa mnogo strana. Povrijeđeni kao ljudi sa mnogo strana kao nekako da 
im je najlakše da svoju srdžbu i ljutnju ispolje prema svojim najbližima. 
Ali, svi oni imaju veliko srce koje ipak i pored svega ne mrzi, nego razvija 
ljubav i prijateljstvo prema svojim najbližima. Kao da im nastoje pokazati 
da su i oni ljudi koji imaju svoje trenutke slabosti čiji je uzročnik negdje na 
nekom drugom mjestu i da ih njihovi najbliži najbolje mogu shvatiti u toj 
vječitoj borbi za opstanak. Jer, oni ipak imaju veliko srce i nisu toliko agre-
sivni koliko su pokazali u trenutku slabosti ili nesmotrenosti. Zapravo, oni 
se ponašaju isto kao „medvjedi“ koji iako djeluju na prvi pogled arogantno 
i surovo, bez osjećaja bliskosti i prijateljstva prema svojim srodnicima. Ali, 
oni ipak imaju dobro srce koje kao „medvjedi“ skrivaju duboko u svom 
organizmu.
 Svaki običan i mali čovjek u južnoslovenskom regionu je doživio i pro-
šao sudbinu Anočićevih junaka. Pri tome, oni su u toj svojoj povrijeđenosti 
izašli iz kože medvjeda i pokazali da su ljudi koji imaju osjećaje i emocije 
prema svim lošim postupcima koje su napravili u jednom trenutku prema 
svojim najbližima.
 Rediteljski postupak je razvodnio značajan vremenski period traja-
nja predstave, od njenog početka, na potpune otuđenosti likova jednih 
od drugih. I na njihovu potpunu izolovanost. Ali, oni u jednom trenutku 
počinju da upadaju u život jedni drugima i ta linija se slijedi sve do kra-
ja predstave. Pokazuje to da oni koji ugrožavaju svakodnevnu egzistenciju 
ljudima, djeluju izolovano, bez obzira da li su u pitanju pojedinci ili institu-
cije. Ali, kada pritisak postane mnogostran onda se svi udružuju u svojim 
problemima, nadopunjuje svako svoju priču sa iskustvom onoga drugoga i 
počinju javnu borbu za svakodnevni opstanak.
 Stvarajući crnohumornu sliku nesavršenosti ljudi opterećenih svakod-
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nevnim traumatični stanjima Saša Anočić nastoji nasmijati ljude, budući 
da su smijeh i humor najbolji način prevazilaženja svih tih turobnosti sva-
kodnevnice koji narušavaju psihičko i mentalno zdravlje. A to zdravlje je 
dobrano narušeno svakojakim pošastima, od kojih ona pandemijska, koja 
je vršila svakodnevni pritisak na egzistenciju čovjeka u razdoblju kada se 
odvijao rad na sarajevskoj predstavi, uzima poseban zli danak.
 Osobenost Anočićeve autorske poetike i u ovoj predstavi dolazi do izra-
žaja na način da je on inovator koji probleme borbe za opstanak rješava 
na način da pronađe nove crnohumorne žaoke, koje ponekad prelaze i u 
satiričke bodlje koje su kontrapunkt  raspletu radnje.
 Sarajevsku predstavu „O medvjedima i ljudima“ potpisuje stvaralački 
tim Saše Anočića kao autora i reditelja, zatim Džejna Hodžić kao dramatur-
ginja, pa Josip Lovrenović kao scenograf i Lejla Hodžić kao kostimograf. U 
predstavi igraju: Mediha Musliović (Zdenka), Aleksandar Seksan (Jadran), 
Isa Seksan (Zlatan), Minka Muftić (Baba Piroška), Milan Pavlović (Gradi-
mir), Sanela Pepeljak (Marijana), i drugi. Ni jedna od navedenih uloga se 
ne može odrediti kao glavna. Sve su one podjednako važne i značajne i 
vjerno oslikavaju malog čovjeka koji vodi svakodnevnu borbu za opstanak. 
Glumački ansambl sarajevske predstave je sve te likove kreirao na jedan 
zanimljiv i inspirativan način. A i sami tekst je tome značajnim dijelom do-
prinio.

 8. Teatarsko promišljanje fenomena smrti    
 Ni predstavu „Arzamas“, u produkciji beogradskog Zvezdara teatra, pu-
blika nije mogla da vidi na pozornici XXXVII Susreta pozorišta / kazališta u 
Brčkom, u srijedu 25. novembra 2020. godine. Producent ove predstave je 
obavijestio Direkciju Susreta, u petak, 20. novembra 2020. godine, da je 
jedna od protagonistica pozitivna na Covod 19. Tako da će ovu predstavu 
vjerna festivalska publika moći da vidi na snimku koji će biti emitovan na 
HIT televiziji, koja svakog dana od početka Susreta emituje snimak pred-
stave koji je snimljen predhodne noći u sali Doma kulture ili snimak koji su 
dobili od producenata.
 Često se o stvarima koje djeluju poznato i ne razmišlja puno. Računa se 
da su dobro znane sa svim svojim manama i prednostima. I nekako kao da 
se o tome i ne razmišlja dok ne dođe trenutak suočvanja sa njima, a onda 
se shvati da se nemoćno u sudaru sa istima. Da se zapravo koliko su se do 
juče činile poznatima u trenutku suočenja sa njima dobrano nepoznate. Da 
su složenica koju nije moguće razriješiti intuitivno ili kada iste nastupe na 
scenu životnosti da se stvara jednačina sa mnogo nepoznatih. Tada počinje 
da se javlja vjera o milosrdnim „čudima“ nekih iracionalnosti.
 Upravo o dva kraka nepoznatoga, koji toliko djeluju poznato, sreći i smr-
ti, govori predstava „Arzamas“ Zvezdara teatra iz Beograda, koja je nastala 
po tekstu i dramatizaciji Ivane Dimić, koja je inače za roman sa ovim naslo-
vom dobila prestižnu NIN-ovu nagradu (2016). 
 Priča se bazira na vlastitom iskustvu autorice koja je svoju majku obolje-
lu od demencije čuvala gotovo deceniju. Paralelno sa tim pisala je roman 
„Arzamas“. Sudar dvije krajnosti, sreće i smrti, su njena tema koja prove-
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java čitavim tokom pozorišne predstave. Pri tome, pored majke i kćerke u 
scensku igru, koju veoma osmišljeno kreira rediteljica Ljiljana Todorović, 
se uključuje i treći lik – Smrt. I taj fenomen je neprestano prisutan u živo-
tu svih ljudi. Čini se poznat, ali se nespremno dočekuje trenutak nastupa 
Smrti.  Jer, neposredno prije nastupa smrti ili kada se uoči da se približava 
neminovno ljudi mu se „obraćaju“ sa vjerom da ipak neće doći, ali i sa lju-
bavlju i nadom.
 Kao što se u trenutku predsmrtnog perioda, koji je iole poznatiji, ljudi 
obraćaju sa dvije suprotnosti  obično pozivajući nekakva milosrdna čuda, 
tako i Ivana Dimić u svom dramološkom kreiranju scenske stvarnosti su-
prostavlja sreću i smrt. Te dvije krajnjosti se sudaraju u predstavi Zvezdara 
teatra kroz svakodnevni život majke koja numitno odlazi i kćerke koja osta-
je usamljena. Da li je u scenskoj radnji sreća to što su  u svakodnevnom 
životu obije potpuno same, i to tako što majka ostaje veći dio dana kući 
sama, a kćerka svoju usamljenost iskazuje kroz ljubav prema majci? I u 
tako teškim trenucima rastajanja dvije osobe koje su vezane biološkim i 
pupčanim vrpcama ostaje jedan fenomen koji će pobijediti i smrt i sreću. 
A to je ljubav. Ona je temelj čovjekovog postojanja. Za mnoge razloge koje 
čovjek čini tokom svog života nalazi se opravdanje u ljubavi. Bez obzira jesu 
li ti događaji proizvodili i izazivli radost ili tugu, ushićenje ili potonuće. Ali, 
uvijek ljubav pobjeđuje sve svoje protivnike. Nastojanja protivnika ljubavi 
da je pobijedi su kratka i prolazna, a pobjede ljubavi su vječne. Tako i u 
predstavi ljubav u smrti majke će pobijediti . Majka neumitno odlazi, a 
kćerka igra tango sa istom tom Smrti. Ali, ljubav prevladjuje, jer je jača od 
smrti.
 I u romanu i u predstavi autorice nastup smrti donosi sreću. Jer, osloba-
đa smrtnika usamljenosti. U tu svrhu je u scenski čin umetnuta i legenda o 
sićušnoj providnoj meduzi irukandži. To malo sićušno biće živi usamljemo 
u nepreglednim okeanskim dubinama, naseljenim bujnim  biljnim i živo-
tinjskim svijetom. Toliko je usamljena da se i sama oplođuje. Njen ujed je 
smrtonosan za sva bića sa kojima dođe u dodir. Ali, prilikom dodira dru-
goga ona i sama ugine. U tom momentu i malu meduzu smrt spašava od 
usamljenosti.
 Autorski tim ove predstave je donio na scenu dosta toga nepoznatog o 
fenomenu o kome se nije puno razmišljalo za života, i koji se stavljao pod 
tepih.  Ono što se može vidjeti u glumački izvanrednoj predstavi je savrše-
na teatarska mudrost. Ona se ne mora odnositi samo na likove u predstavi, 
već poziva na upozorenje i smirenje svakog čovjeka pred nastupom toga 
teškog čina kao što je smrt. Bez obzira koliko se lično vezano za onoga ko 
odlazi.
 Prateći ovaj komad dobija se osjećaj za realnost. Jer, čovjek se puno osi-
lio u svojim životnim i hedonističkim stanjima da je izgubio taj osećaj.  Ne 
vidi na pravi način svijet i svoje mjesto u njemu. Čini mu se da sve može i da 
mu je sve dopušteno. Tako opijen sobom srlja kroz život i vremenom upa-
da u kandže usamljenosti. Rezigniran takvim stanjem i ne razmišlja o sreći, 
a kamoli kako se suočiti sa fenomenom smrti kada se približi. Međutim, 
bez obzira ko odlazi, a ko ostaje, treba svakim danom otkrivati nepoznato.  
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A kćerka u predstavi svakim danom kako bolest majke više i više uzima 
maha, otkriva ono nepoznato u produbljivanju svoje usamljenosti, a to je 
sreća. Ljubav i sreća su ključ rješena i enigme nepoznatog o mnogo čemu.
 Rediteljsko umijeće u glumačke kreacije svo troje protagonista u pred-
stavi „Arzamas“ su dočarale potrebni i čisti doživljaj shvatanja jednog fe-
nomena, toliko poznatog na prvi pogled, a u suštini duboko nepoznatog. 
Posebno su scenski akcentovali sreću i ljubav kao nešto što ljude spaja i što 
priču o smrti izdvaja. Naravno, kolorit priče o majki i kćerki je uviek potko-
van iskustvom koje svaki pojedinac nosi sa sobom, i u sebi. Čar predstave 
autorskog dvojca Dimić-Todorović je što je pokazao jednu od mogućih va-
rijanti suočavanja sa nepoznatim. 
 Glumačku ekipu ove predstave čine: Branka Petrić (Majka), Nela Mihai-
lović (Kćerka) i Milan Lane Gutović (Smrt).

 9. Kazališno razotkrivanje pogubnosti nusprodukata tehnologijskog 
doba
 Da ništa Saša Anočić u svom kazališnom projektu „GospOUdinNOUba-
di“ nije uradio vrijedno, a uradio je mnogo toga scenski prihvatljivog, već 
da je samo uspio da makar na kazališnim daskama dovede u situaciju kao 
pobjednika malog, običnog čovjeka, uradio je mnogo. A Anočićev mali čo-
vjek koji se bori protiv besmisla, nihilizma pobjeđuje sve te „prikrivene“ 
protivnike samim tim što nije ušao u hobotničku mrežu  priče o  traganju 
za onim čega nema (smislom), već je ušao u borbu koja treba da mu obez-
bijedi, makar, život dostojan čovjeka. Njegovom  junaku nisu potrebni sjaj i 
luksuz, već  ono što treba običnom ćovjeku: posao, porodica i stan. Za sve to 
se, uprkos nastojanjima lokalnog „tajfuna“ i čitave mreže njegovih pomaga-
ča , izborio Anočićev  glavni junak. Jer, Anočić besmisao ismijava do krajnjih 
granica. Zbog toga i u kazališnoj predstavi  pobjeđuje mali čovjek sve te 
negativnosti. Jer, makar ne površinu izbacuje sintagmu o besmislu borbe 
protiv takvih pošasti društva.  Za početak i otrežnjenje i to je dovoljno.
 Priznanje malog čovjeka na kraju balade,  da je sva borba protiv hobot-
nice nihilizma i kriminala koji se rade pod okriljem države besmislena nije 
poraz nego pobjeda. Jer, daje uputstvo  svima ostalima koji imaju slične 
probleme i koji su sočeni sa otkazima na poslu, sa nastojanjima moćnika 
koji su preko noći stekli tu moć da im oduzmu njihove stambene prostore, 
budući da su „pikirali“ upravo  tu lokaciju da bi gradili određene velike 
stambeno poslovne centre, koji  su samo pokriće za pranje novca, da ne 
postupau na isti način. Pri tome se mogu služiti identičnim sredstvima koji 
ma se služi i „Gospodin Ništa“ (Karlo Bernik). Od početne nesigurnosti u 
sudaru sa onima koji djeluju nasilno, do pretvaranja njihove moći u kari-
katuralnost i ismijavanje na način uličnih mangupa je najefikasniji način 
takve borbe. Brzo glavni junak prihvata  i odobrava predočeno  mu   tu-
mačenje navodne opravdanosti činova koji mu oduzimaju najnormalnije 
životne potrebštine ili ga nastoje lišiti toga. Pretvarajući se da razumije sva 
nastojana hobotničke organizacije, zapravo, on  na grotesktan način razot-
kriva njihove namjere i ciljeve.
 Drugim riječima, kada se neko ko se krije iza državne administracije i 



138 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

„gospodar je života i smrti“ malog čovjeka zaklinje u zakonitosti i principe 
koje mora sprovoditi, upravo, tada čini najveći kriminal i pokušava da na 
najgori mogući način zabašuri stvarnost koja je neumitno protiv njega. Ali, 
je i protiv malog čoveka, jer mu sprečava život traženog  dostojanstva.
 EXIT-ova predstava, koja je izvedena poslednje takmičarske večeri 
XXXVII Susreta pozorišta / kazališta u Brčkom,  kroz priču o „Gospodinu 
Ništa“ razotkriva pogubnost svih nusprodukata modernog tehnološkog 
doba koji su, upravo, protiv malog čovjeka i njegovih svakodnevnih potre-
ba. U scenskoj  priči o administrativnim zavrzlamama  koje su usmjerene 
direktno protiv običnog čovjeka i njegove želje za dostojanstvom života 
se i provlači se kao lajmotiv i priča ostavljene djece, odbjeglih muževa, 
zapuštenih starica, otetih stambenih prostora, ugrađivanja svih povezanih 
u lanac otimačine, oslobođenih od procesuiranja svih koji su uveli u život 
pravila prevare i krađe, a posebno besmislenost borbe Davida sa Golija-
tom. 
 Posebno zanimljivo je to što je u predstavu umetnut, kroz pjesmu In-
dexa „Da sam ja neko“,  opservirajući prostor što bi to u trenucima da do-
bije „pet minuta vlasti“ uradio mali obični čovjek. Kako bi razriješio proble-
me u društvu? Upravo bi prvo pošao od pitanje socijalno egzistencijalnih 
problema svih ljudi koji kubure sa tim kvalitativno životnim elementima. A 
poslije bi se na to nadovezale neke „velike državne stvari“ .
 Predstava je i rediteljski  i glumački osmišlljena veoma hrabro i smjelo, i 
na površinu gledateljstvu  daje mnogo mogućnosti da razmišlja kako riješiti 
svoje životne probleme, koji su upali u kandže administracije.  Konstatova-
ne besmislenosti  borbe protiv svih tih nusprodukata jednog zarobljenog  
društva, a i zarađeni zatvor, samo očovječuju čovjeka i dovode do njegove 
konačne pobjede.
 U predstavi pored Bernika maestralno igraju i Domagoj Ivanković, Ja-
smin Novljaković, kao i sam autor teksta i reditelj Saša Anočić.  

 10. Umjesto zaključka - relacija između kazališnog zbivanja i pande-
mijske pošasti
 Svakodnevne i svakidašnje pošasti savremenog doba, na prvi pogled, 
čini se da ne ostavljaju ni malo prostora za ispoljavanje slobodnog pro-
mišljanja njihove pogubnosti. Nerijetko se pojedinac osjeća nemoćan i 
usamljen  u borbi sa njima. Katkada i poklekne u toj borbi prepuštajući 
se društvenoj apatičnosti i anomiji. Mazohističko ponašanje kreatora pan-
demijske pošasti, u kojoj su se odvijali XXXVII Susreti pozorišta/kazališta 
u Brčkom, čini se da nema kraja. Striktno poštovanje mjera, koje sežu u 
beskraj i  kao da im nikada neće biti kraja, djeluju zastrašujuće. 
 Ali, i u tim manipulativnim djelanjima ostavlja se i može se pronaći ma-
kar minimum prostora za slobodno djelovanje koje se na kraju pretvara u 
pobjedu kreatora takvih radnji. U takvim uslovima su kazališne predstave, 
koje su viđene na susretanjima u Brčkom, ostavile pošast dvadesete godi-
ne XXI vijeka u drugi plan. Zapravo stavile su je u „ad acta“ i pokazale na 
pozornici da se život može i treba odvijati u normalnosti.
 Odnos između kazališnog zbivanja i manipulativnih pandemijskih stra-
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hova pokazuje da se prostor slobode može kreirati  i da u projekciji koja 
nastoji modelovati svijet u potpuno totalitarnim izoliranim granicama, 
postoji onaj društveni segmernt koji se zove teatar i festival, i koji može 
pokazati puteve izlaza. Koliko god se nastoji kreirati vrijeme koje nije dobro 
za pozorište, toliko se isto pretvara u svoju suprotnost koja opstaje uprkos 
svemu.           

                                                              ..0..

SRDJAN VUKADINOVICH
THEATER SPACE OF FREEDOM AND MONSTERS MODERN AGE 

S u m m a r y 

 Different people from different fields of activity see the same thing di-
fferently. There is also a point of contact between two understandings and 
two notions. The crisis caused by the manipulative pandemic is perceived 
by theater successors as a space for gaining freedom in which they can 
reexamine the relations between theater and the individual, as well as 
theater and society on many levels. There are many stories. From the one 
about the origin / disappearance of the theater, if not in some ancient 
period, at least in the South Slavic one from nine decades ago, or for what 
period. And there is the story of the position of the actor and theatrical 
worker, as well as the ultimate story of the disappearance of man, if the 
pandemic and technological devastation is multiplied at lightning speed. 
For the space of freedom, the theater fights with the staging of everyday 
life that unequivocally affects everyone. 
 Theater as an institution, actors and man himself. The space of freedom 
through which such states are resolved is not found, but created. Through 
a theatrical act that does not wait for the opportunity (s) to solve them, 
but creates them. The freedom worth fighting for in the face of the scour-
ges of modern times cannot be in vain. 
 Such an effort is justified in every way. The artistic one, but also the 
social one. And through the theatrical act in the plays performed on the 
festival stage of the XXXVII Meeting of theaters / theaters in Brcko, it tur-
ned out that such a space of freedom is realistic and possible. 

 Key words: Theater - Space of Freedom - Monsters - Pandemic – 
                          Crisis - Actor - Man  Everyday Life. 
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HASAN ZAHIROVIĆ

LUTKARSKE INSCENACIJE BAJKI 
KARELA ČAPEKA NA JUŽNOSLAVENSKIM 
SCENAMA
 Prve adaptacije i „uvezene“ češke dramatizacije proznih djela Karela Ča-
peka (1890–1938) na jugoslovenskim teatarskim scenama su se pojavile 
tek početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Razlozi ranijeg nepo-
javljivanja su  mnogobrojni, ali ih očigledno ne možemo tražiti u prevodi-
lačkim manjcima jer postoji nekoliko kvalitetnih izdanja Čapekovih bajki 
i pripovjedaka; premda je ime slavnog češkog autora bilo poznato među 
pozorišnim radnicima i čitateljima, njegove svjetski poznate drame nisu 
doživjele skoro nijedno jugoslovensko izdanje (osim drame Slučaj Makro-
pulos) u arhivima većina tekstova nije sačuvana (izuzetak je par rukopisa u 
arhivu u Nišu, po jedan rukopis HAZU u Zagrebu i SLOGI u Ljubljani) i zato 
je Čapek slovio za skoro isključivo dječjeg autora, posebno kad su inscena-
cije u pitanju. 
 Kad je u pitanju izvođenje njegovih proznih djela kod nas je prednjačio 
tekst iz zbirke feljtona o pozorištu Kako nastaje predstava i tekstovi iz kn-
jige Devet bajki i još jedna od Jozefa Čapeka kao zavežjajčíć (1932). Neke 
bajke iz ove zbirke su prevedene na „jugoslovenske“ jezike više puta, a ti 
prevodi su doživjeli mnoga izdanja, prevashodno zbog toga što su Čapeko-
ve bajke bile sastavni dio obavezne školske lektire za III. i IV. razred naših 
osnovnih škola u periodu sedamdesetih i do polovine osamdesetih godina 
XX. vijeka. U Hrvatskoj je Poštarska bajka još uvijek obaveznom lektirom u 
II. razredu osnovne škole, zato nije ni čudno što je prednjačila u prevođen-
ju i teatarskom izvođenju za razliku od ostalih bajki. Mnogi prevodioci kao 
što su bili Jaroslav Mali, Krešimir Georgijević, Nada Doroški, Mirko Jirsak, 
Milan Tabaković, Jan Beran i drugi, trudili su se da u što većoj mjeri približe 
najmlađim čitaocima Čapekove bajke. Tu je razlog izrazito slobodnog pre-
vođenja, u nekim slučajevima čak su se prevodile samo češke adaptacija 
i dramatizacije pomenutih bajki. (U sve ovo nismo uračunali prevodilačku 
eksploziju nakon 2010. godine, gdje su se u Makedoniji, Hrvatskoj a poseb-
no u BiH neke drame više puta izdavale.)
 Osim Ptičje i Bajke o vodenjaku, sve bajke Karela Čapeka iz zbirke Devet 
bajki (bez Razbojničke bajke Josefove Čapeka) su se igrale na teatarskim 
scenama zemalja bivše Jugoslavije. Najviše je inscenirana Poštarska, a sli-
jedile su Doktorska, Mačja, Razbojnička, Skitnička, Policijska i Pseća bajka. 
Pseća bajka se igrala pod nazivom Voržišek (2006, Dramski studio DADA 
iz Čakovca), a Policijska kao Aždaja iz Vojteške ulice (2004, Dječje pozoriš-
te Republike Srbske, Banja Luka). Negdje su se bajke izvodile kao baletne 
predstave (Poštarska), lutkarske (Mačja, Poštarska, Razbojnička, Policij-
ska), ali većinom su se uvodile kao klasične dramske inscenacije. Desio se 
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o pokušaj ujedinjenja Čapekovih bajki u jednu inscenaciju 1989. i 2006. 
godine u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku pod nazivom De-
vet priča i još nešto više. 

 Dvije Čapekove bajke u režijnoj interpretaciji Slavča Malenova u Bosni 
i Hercegovini
 Kako Druga razbojnička, tako i Velika policijska bajka Karela Čapeka su 
se samo jednom inscenovale, obje u režiji Slavča Malenova, bugarskog 
lutkarskog reditelja, i obje na bosanskohercegovačkim dječjim lutkarskim 
scenama. Malenov, ne samo da je režirao oba teksta, ali je prije svega 
predstavio Čapeka kao dječjeg autora pozorišnoj bosanskohercegovač-
koj publici.  Godine 2004. je postavio u Banjoj Luci u Dječjem pozorištu 
Republike Srpske po motivima Čapekove Velike policijske bajke lutkarsku 
inscenaciju pod nazivom Aždaja iz Vojteške ulice (premijera 8. maja 2004. 
godine)1, dok je godinu poslije režirao Razbojničku bajku u Pozorištu lutaka 
Mostar (premijera 11. oktobra 2005)2. Obje inscenacije su bile namijenje-
ne najmlađima, od pet/šest do jedanaest godina, i trajale su jedan školski 
sat. Režijna koncepcija, uključujući scenografiju i mizanscen, se približila 
minimalističkom i funkcionalističkom na sceni. Na malom scenskom pro-
storu režiser svjetlom vješto kreira još „manji“ dramski prostor, u kojem 
ograđuje kretanje glumaca i lutaka, kako bi usmjerio svu gledalačku kon-
centraciju na tok priče. Za obje inscenacije reditelj Malenov je primijenio 
marionete, glumci su interpretovali dva ili tri lika i animirali isto toliko luta-
ka. U njihovoj izradi insistiralo se na njihovoj slikovitosti, ali se i nastojalo 
da se ta slikovitost usaglasi sa karakterologijom likova. Scenografija je i 
ovog puta satkana od čistih funkcija, bez suvišne retorike, opisa i egzalta-
cija, sa pozadinom kao definiranjem prostora: scenografija je svojevrsni 
Mobilijar (u nedostatku pogodnijeg termina), smještena u središte scene, 
koja se, u procesu odvijanja predstave, modelira, otvara i zatvara, mijenja 
svoje lice i svoje naličje, dozvoljava glumcima da se kreću oko nje, ali da 
ulaze i u njenu utrobu.
Banjalučka inscenacija je postavena na kombinaciji igre glumaca i lutaka, 
gdje tri naratora kabaretskom formom na duhovit način i uz blagu ironiju 
uvode publiku u Čapekovu priču u kojoj se oslikava život državnog službe-
nika Trutina. Pošten, vrijedan i nadasve istrajan čovjek, tokom radnog vre-
mena nalazi jaje u Vojteškoj ulici u Pragu, iz koga se izleže malena troglava 
aždaja – Amina. Kod Čapeka je sedmoglava, ali Malenov se brojem tri u 
svojoj interpretaciji konstantno igra, tri naratora-blizančad, koja napuštaju 
svoje zajedničke hlače tek kada počinju da pričaju priču tj. koriste lutke, dal-

1 Dramatizacija: Simon Švarc. Scenografija i lutke: Ana Pulieva. Igraju: Sanja Grujić, 
Slobodan Perišić, Saša Terzić. Muzika: Metodi Ivanov. 
2 Dramatizacija: Evelina Kjosovska. Jezička obrada teksta: Nedžad Maksumić. 
Scenografija, lutke i kostimi: Silva Bačvarova i Vasil Rokomanov. Muzika: Malen 
Malenov. Izrada lutaka: Snežana Grkova, Valja Germanova, Marijan Sejkov, 
Ganka Kirilova. Izrada dekoracije: Rumen Benkovski. Uloge: Sergio Radoš - Stari 
Vagabondo, Platnar, Kočijaš; Nermina Denjo - Mali Vagabondo, Mladi Vagabondo; 
Nedžad Maksumić - Otac Dominik, Pekar, Kralj; Diana Ondelj Maksumić – Princeza, 
Pekarka. 
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je vidimo tri svijeta, vanjski sa drugim likovima, unutrašnji svojstven samo 
glavnom junaku i onaj bajkoviti. Dramski predložak ne prati Čapekovu baj-
ku hronološki, ali svjesno koristi sretan kraj iz prologa o maurskom kralju i 
kači ga na priču o Trutinovi, koji se sretno oženi sa princezom za razliku od 
Čapekovog otvorenog kraja. Autori su se čvrsto držali Čapekovih motiva 
prilikom dramatizacije da ne nalazimo niti jedan novi dialog. 
 Kad je pitanju bosanskohercegovačka a posebno mostarska lutkarska 
umjetnost Malenov je ostavio neizbrisiv trag u ovom poslijeratnom pe-
riodu. Već nekoliko godina, gotovo redovito, dolazi u Mostar; katkad i sa 
čitavom ekipom svojih suradnika, scenografom, kostimografom, muzič-
kom ispomoći, i ne samo da režira i ostvaruje predstave zavidne estetičke 
vrijednosti, već u svoj rediteljski rad inkorporira i niz drugih aspekata, neo-
phodnih za teatarski razvoj jedne lutkarske teatarske ustanove. Vujanović3  
piše da on nije pristajao samo na to da načini predstavu, on je odgajao, 
upućivao u tajne teatarske umjetnosti, radio na glasovnim postulacijama, 
na vladanju lutkom, na otkrivanju filozofije lutkarstva. Svaka njegova režija 
je ovdje bila i neki mali univerzitet. Na mostarsku lutkarsku scenu je doveo 
i djelo Karela Čapeka, bajku Razbojnička priča, prilagođenu scenskoj izved-
bi (od 2014. Mala scena pomenutog pozorišta nosi naziv po autoru „Karel 
Čapek“). Maestralnošću svoje priče, Čapek oblikuje ljudska iskušenja koja 
su oslobođena bilo kakvog didaktizma i neposredno se ugrađuju u ma-
štovnu sposobnost dječje recepcije. Iskušenja se ređaju, a mladi Čapekov 
junak pada iz ispita zločinstva, bez obzira što nagon za samoodržanjem 
biva sve naglašenijim. U trenutku kada treba učiniti zločin, junak zapravo 
napadnutom, nudi ono što mu je još jedino preostalo za to samoodržanje. 
I, dakako, spasenje dolazi samo od sebe, dolazi nagrada, mladi se junak 
vraća u civilizaciju i postaje njen integralni član […] Čapek nije spreman da 
djeci nudi utopiju, lažnu sliku: i zlo posjeduje svoju trajnost i, zavisno od 
okolnosti – transformira se. 
 Malinov voli glumce, zna da radi sa njima, te u obje inscenacije vidi-
mo kako isti spretno svoju dikciju ugrađuju u karakterologiju svoga lika, ne 
posuđuju lutkama svoj glas, već kroz svoje glasove govore njihovi junaci. 
Mladi ljubitelji teatra, u oba slučaju, su shvatili da se čovjek ne rađa sa 
zlom u sebi, ali da se zlo ne da istrijebiti iz ljudske povijesti. Zrela tri ban-
jalučka i četiri mostarska glumca interpretuju desetine likova, a svakom je 
liku obezbijeđena njegova scenska širina i punina; umjetničko djelo koje 
pledira na razigranoj maštovitoj recepciji mladih gledalaca, ali bez infan-
tiliziranja i bez nametanja didaktičnosti. Režiser ovih inscenacije nam po-
kazuje da Čapekov humor s početka prošlog vijeka, još uvijek je aktuelan, 
osobito u onim zemljama gdje se slobodno šire birokratija i korupcija. 

Velika mačja bajka
Adaptacija Velike mačje bajke Karela Čapeka na bivšim jugoslovenskim 
scenama je bila uprizorena samo jednom (premijera 20. 12. 1988.).  i to 
u Zagrebačkom kazalištu lutaka (lutkarska predstava iz dva dijela). Ovo je 

3 Vujanović, Vojislav. Ogledalo dobra i zla: Razbojnička priča, Most - časopis za 
obrazovanje, nauku ikulturu, Mostar, br. 193, decembar 2005, str. 66.
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prva i najkompleksnija Čapekova bajka (1918.); sastoji se iz šest manjih pri-
ča sa mnoštvom detalja, klasične kompozicije jer skoro sve ostale njegove 
bajke su o rodnom kraju. Režiser i dramaturg Davor Mladinov ju je vješto 
skratio bez pretjeranog narušavanja autorove ideje. Zbog pojavljivanja po-
lumetrovih marionetskih lutaka na sceni vješto se izmiče nekim sporednim 
likovima (poput Konjanika kad odlazi po Baku) kako bi održao kontinuitet 
napetosti dramskog dijaloga. Držao se osnovne ideje priče, koja se odi-
grava na dvorcu; kralj želi da usreći svoju razmaženu princezu i traga se 
za njenom nestalom mačkom Jurom. Za razliku od Čapeka koji akcentira 
detektivsko proganjanje i traženje simpatičnog čarobnjaka, Mladinov se 
drži „mačje priče“. Maca Jura, i kada bude ukradena, često je spominjana 
i čarobnjak ju konstantno ima jer ona „treba“ da dovede na dvor novog 
imućnog kralja. Inscenaciju su popratile kompozicije Antonina Dvoržaka u 
izboru Šime Stamaća. Nakon dvije godine igranja, 08. 04. 1990. se izvela i 
poslednja 41. predstava. 
 Radio adaptaciju istoimene bajke je priredio Zoran Popović u režiji Olge 
Brajević u okviru Dramskog programa Radio Beograda, snimak je realizo-
van u maju 1982. (38 min.).

 Velika doktorska bajka
 Pozorište lutaka u Prištini je premijerno izvelo Zobeidu 23. novembra 
1987. godine u Domu omladine Boro i Ramiz. Izvedba je bila na srpskohr-
vatskom jeziku u režiji i adaptaciji Borislava Mrkšića, a lutke i scenografiju 
je osmislio Ismail Rama. Priča o princezi Zubejdi, predstavlja samo seg-
ment Čapekove Velike doktorske bajke tj. drugo poglavlje pod nazivom 
O princezi Solimanskoj. (Česi često izvode adaptaciju Zdjenka Svjeraka 
pod nazivom Lotrando i Zubejda.) Režiser Borislav Mrkšić je koristio svoj 
vlastiti prevod (preveo je isto od Josefa Čapeka Psa i mačkicu). Međutim, 
prilikom adaptacije ovog segmenta Čapekove bajke, Mrkšić je očigledno 
unosio izmjene originalnog teksta, što se može zaključiti na osnovu riječi 
S. Popovića, kritičara prištinskog lista Jedinstvo. U svom prikazu sa premi-
jere navodi da se bajka dešava u zemlji Balkanskoj, gdje kralju dovode Dr-
voseču (Dr. Voseču) i njegova dva asistenta Drmalo (Dr. Malo) i Dremalo 
(Dr. Emalo). Prema njemu, a vjerovatno i prema reditelju predstave, uzrok 
princezine bolesti je posljedica besposlice (što svakako nije bila osnovna 
ideja Čapekove bajke). Kritičar lista Jedinstvo dalje piše: „Priča je prilično 
uspešno adaptirana, prilagođena savremenom dobu i našoj svakodnevni-
ci, mada ostaje utisak da je radnja prilično razvučena, čime se na momente 
gubi kontinuitet predstave. U predstavi se oseća vešta režiserska ruka, koja 
međutim, nije mogla biti i čarobna – iznad mogućnosti ansambla Borislav 
Mrkšić nije mogao izvući ništa [...] Bez obzira na sve mane i nedostatke, 
predstava je u potpunosti opravdala samu sebe, potvrdivši još jednom ko-
liko su mališani Prištine željni ovog vida zabave i koliko je dobro da imamo 
više i češće ovakvih predstava.“ (S. Popović: Posledica besposlice, Jedin-
stvo, 24.11.1987, g. XLIII, br. 277, str. 9.) 
 U sezoni 2003./ 2004. u Pozorištu lutaka Pinokio u Zemunu se premijer-
no izvela još jedna Velika doktorska bajka u režiji Vladimira Manojlovića, 
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koji je ujedno napisao dramski predložak. Iako je Doktorska bajka bila glav-
na vodilja Manojlovićove dramaturgije, već prema podjeli uloga na Voden-
jaka, Sultana, Princezu, Dadilju, Drvoseču, Čarobnjaka, Mačku i Strance 
vodenjake, bilo je jasno da se radi o kombinaciji Čapekovih Devet bajki.  
Ovdje je Čarobnjak zamijenjen Vodenjakom, koji u potrazi za toplim vo-
dama dolazi u Sultanovu državu i pokušava da spasi razmaženu princezu 
koju je za kaznu razbolio zli Čarobnjak. Na preporuku Stranaca Vodenjaka, 
kreće se u potragu za ljekarom koji ispred svog imena ima dr. Pronađen 
je dr. Voseča, sin Dadiljin, koji posjekavši gusto rastinje oko dvorca, otkri-
va Princezi sunčevu svjetlost i donosi joj ozdravljenje. Karikaturno su pri-
kazani Sultan, Princeza i zli Čarobnjak, čime se isijava prevelika gordost, 
zloba i razmaženost, a nagrađeni su svi oni koji nose vrline. Na kraju se 
svako vraća svome poslu uz poruku da niko nije toliko zao, a da barem 
nema trunku dobra. (A. Korda-Petrović: Od robota do insekta, Zadužbina 
Andrejević, Beograd, 2006.) Manojlović je osvježio tekst songovima, čak su 
i neki dijalozi bili u rimovanim stihovima. Predložak sadrži dosta igre riječi, 
stranih izraza i šale; sve je podvučeno komičnim gegovima i pokretima koje 
izvode lutke. Sama postavka sa scenografijom gdje su postavljena tri ekra-
na, sa kojih se emituju razgovori sa Vodenjacima iz Amerike, Francuske i 
Rusije, djeluje prepoznatljivo za najmlađu publiku XXI. vijeka, koja najlakše 
percipira putem elektronskih medija. Impuls za postavljanje predstave je 
bilo angažovanje Ambasade Češke Republike u Beogradu, koja je obezbi-
jedila i poklonila originalne lutke iz Češke, koje su prerađene i prilagođene 
za ovo izvođenje. 
 U Srbiji bilježimo još jedno uprizorenje Velike doktorske bajke u Vršcu, 
15. 06. 2001. u Narodnom pozorištu „Sterija“. Nažalost bližih podataka o 
inscenaciji nemamo. 

 Poštarska bajka
 S pravom se može konstatovati da se radi o najizvođenijoj bajci Karela 
Čapeka, posebice u Hrvatskoj, gdje se većinom i izvodio od osamdesetih 
godina prošlog vijeka do danas iz prostog razloga jer je obaveznom lekti-
rom u drugom razredu hrvatskih osnovnih škola. 
 Kazalište lutaka Zadar je imalo dugogodišnje iskustvo sa Poštarskom 
bajkom. Praizvedbu premijerno uvodi na scenu, 26. novembra 1984., češki 
režiser Miroslav Melena (1937.– 2008.) Iako vješt u pozorišnoj scenografiji, 
poziva češkog kolegu Jana Šmida (1936.) da mu idejno osmisli scenograf-
ska, a s Mojmirom Mihatovom i kostimska rješenja. Podjela uloga govori da 
većeg odstupanja od Čapekova predloška nije bilo, ali ipak do približavanja 
priče dalmatinskom, posebno u ljeto živom kraju, ipak dolazi. Režiser uvo-
di i nekoliko Dalmatinaca, nezaobilaznih mornara, Talijana, Klauna, Arapa, 
Krotitelja lavova i sve one koji mogu da se zateku u jednom primorskom 
mjestu. Radilo se o uspjeloj čehoslovačko-jugoslovenskoj saradnji jer ne 
da se samo predstava u režiji Melene dugo igrala, već je osvojila i nekoliko 
značajnih nagrada. Na festivalu Susreti lutkara i lutkarskih kazališta – SLUK 
u Osijeku (1985.) dva glumca su nagrađena posebnom nagradom za rad 
sa lutkama: Zlatko Košta (Upravitelj pošte; Arapin; Tužni) a Zdenko Burčul 
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(Šofer František; Patuljak; Italijan), dok je nagradu za predstavu u cjelini 
upravo dobilo Lutkarsko kazalište, Zadar. Iste godine ansambl predstave 
je dobio Nagradu Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske za prožimanje 
glumačke i lutkarske izražajnosti, Zagreb, 1985.
 Najveću nagradu koju je inscenacija mogla da dobije jeste obnovljena 
premijera po zajedničkom sjećanju glumaca i sad već pokojnog režisera 
Miroslava Melene; u pravilu uvijek ostala ista, samo su se glumci mijenjali 
tokom svih tih godina. Nakon 57. izvođenja, 16. 10. 1988., kazalište nije 
više izvodilo ovaj Čapekov tekst. 
 Zagrebačko kazalište lutaka slavi 40. obljetnicu umjetničkog djelovanja 
režisera Zvonka Festini i postavlja Poštarsku bajku, 6. oktobar 2000. Festi-
ni jednostavno narativnom ali dovoljno sugestivnom metodom dovodi u 
stvarnost simpatične poštarske patuljke da bi oni poslije početnih dvojbi 
ipak sve poduzeli da uruče zalutalo pismo ne bi li se na kraju sotvarila lju-
bav Franceka i Marice. Poštarsko nadmetanje u njihovim kartaškim „se-
ansama“ Festini je vješto naglasio govornom karakterizacijom likova pre-
ma hrvatskim narječjima, odnosno govorom različitih Marica koje isto kao 
i ona „prava“ željno očekuju svoja romantična pisma. 
 Zanimljiva idejna realizacija Poštarske bajke Lutkovnog gledališča Ljubl-
jana se rodila u autorskom projektu slovenačke glumice Martine Maurič 
Lazar (premijera 27. 10. 2006.), koja ne samo da je izrežirala cijelu predsta-
vu za djecu od pet godina nadalje, nego je igrala Kolbabu i oživjela nekoliko 
lutaka. Uroš Smasek piše da bi ova predstava trebala da služi kao pokazna 
lekcija za historičare lutkarske umjetnosti. Lazar (lutkarstvo studirala u Če-
škoj) profesionalno barata s nekolicinom zanimljivo urađenih i postavljenih 
lutaka (autor Gregor Lorenci), gdje vješto koristi različite govorne rezona-
tore. Kooperacija između lutaka i živog Kolbabe je najosmišljeniji dio ins-
cenacije - patuljke smiješta na vlastito tijelo - koljeno, jednu nogu i lakat 
i jednu šaku, dok Franceka i Maricu, Lorenci izrađuje karikaturalno milo, 
postavljajući im velike glave s tankim tijelom. (Kolbabu igra žena, kao i kod 
Nine Mitrović u „Kolbabi i Brzojavku“, adaptacija pisana za Dječje kazalište 
Branko Mihaljević u Osijeku i Kazalište Virovitice, premijera 10. 12. 2006.) 
Poštarska bajka je bila inscenirana u okviru koncepta Na obisku, gdje Lut-
kovno gledališče Ljubljana daje priliku mladim izvođačima da pokažu svoje 
kreativne vještine i izvode autorske projekte.  
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ПРЕДРАГ НЕШОВИЋ

КО СЕ БОЈИ САВРЕМЕНЕ ДОМАЋЕ 
ДРАМЕ1*
Савремене домаће драме нема или...

Аристотел је у својој ПОЕТИЦИ, већ врло рано, забележио: 
„...није песников задатак да износи оно што се истински догодило, 
него оно што се МОГЛО ДОГОДИТИ, и што је могуће по законима 
вероватности и нужности.”
[О песничкој уметности, IX, 21]

 Питање је просто и провокативно.
 Савремена домаћа драма не постоји, или...
 Одговор може бити врло једноставан: Има је, постоји, али... 
Није потребно да узимамо неке податке давнашњег датума који би 
послужили као илустрација о доста активном односу савремених 
драмских писаца у писању драмских дела.
Савремена домаћа драма не постоји, или...
 Пре бих се сложио са оним „или”. Јер, драмска књижевност 
има доста драмских писаца чија дела својом тематиком и идејама 
на најпотпунији начин одражавају животне истине, а то је увек и 
занимљиво и савремено. Рецимо, баш стога што су увек казивали 
истине о времену у којем живе, велики писци у прошлости, Шекспир, 
Данте, Гете, Његош и толики други, велики су и данас...
 У нашем савременом драмском стваралаштву – не заборавимо 
да смо ми следбеници једног Крлеже – драму данас пишу тако 
рафинирани духови који нам дају таква драмска дела која верно 
одсликавају сву сложеност садашњег тренутка нашег друштва, 
садашњег тренутка човека. Мислим да њихова дела могу да буду 
веома занимљива лектира за све позоришне људе и да у њима има 
„штофа” за извесне позоришне креације, чак и за подвиге. Друго 
питање је колико се та савремена домаћа драма, коју – ево – могу да 
похвалим, игра у нашим позоришним кућама?
 Па игра се, игра... Ето, судећи по заинтересованости позоришних 
посленика у Региону и њиховим афинитетима за ове текстове, 
представе по овим текстовима својим дометима, могу бити на сцени, 
не само занимљив подухват него и нешто више...
 Мислим да и Сусрети позоришта/pozorišta/kazališta, уз све 
остале своје компоненте и значај који имају у позоришном и 
„ванпозоришном” свету, испуњавају један облик своје мисије: да по 
Статуту више пажње приликом састављања такмичарског репертоара 

1* Наслов је очиглдна асоцијација на веома озбиљан драмски текст новије 
класике, КО СЕ БОЈИ ВИРЏИНИЈЕ ВУЛФ Едварда Олбија.
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и вредновања остваривања појединих позоришних кућа у Региону, 
посвећују савременој домаћој драми.

 ЗНАЧАЈ СТАЛНОГ НЕГОВАЊА ДОМАЋЕГ РЕПЕРТОАРА
 Ако усвојимо ону стару и тачну премису, према којој је репертоар 
најпотпунија и највернија слика о уметничкој делатности сваког 
позоришта, а понајвише оних који креирају уметничку политику 
ансамбла, онда морамо, још на почетку овог разматрања, истаћи да је 
опште слике позоришног живота у Региону добра. Наиме, независно 
од извођачких резултата које су остварели, могућно је без двоумљења 
констатовати како су позоришта поклонила знатно већу пажњу избору 
дела са којима су аплицирали учешће на Сусрети позоришта/pozori-
šta/kazališta и, како тај избор углавном може издржати и најстрожије 
естетско–литерарне критеријуме. Може се, такође закључити да 
репертоар више није препуштен случају, или пак, да се више не 
креира искључиво у строгој зависности од могућности ансамбла.
 Оно што посебно охрабрује у такмичарском програму досадашњих 
свих Сусрета, то је свакако присуство знатно већег броја домаћих 
аутора. Поред тога што смо на Сусретима имали прилике да се 
упознамо и са једним драгоценим драматуршко–сценским напором да 
се оживе неправедно заборављена дела (Нушић, Стерија, Станковић, 
Ковачевић, Поповић...). Имали смо да је савремена драматургија 
представљена представама по делима савремених домаћих аутора 
која су свакако изазвала посебно интересовање позоришне критике и 
публике. Ако овом импозантном броју проверених домаћих драмских 
дела додамо и она из страног репертоара (Шекспир, Стриндберг, 
Достојевски, Островски...) добијамо сасвим, сасвим задовољавајућу 
репертоарску слику. Можемо са сигурношћу да верујемо и тврдимо 
како Сусрети у том погледу представљају трајну метафору и значајно 
културно добро не само Региона већ и у међународним оквирима.
Међутим, и даље се поставља питање изградње савременог 
репертоара, репертоара који би сачињавала дела тематски поникла 
из наше савремености, а обрађена на начин који би одговарао 
савременим драматуршким стремљењима, укључујући ту и тежње 
ка иновацијама. Најбољи начин било би – остваривање сарадње 
са самим писцима. Такву сарадњу могла би остварити позоришта 
појединачно или пак – удружено, путем своје организације. Сарадња 
позоришта и писаца у свету је још од раније позната и може се рећи 
да је готово увек доносила значајан успех, посебно у настојањима 
да се дође до актуалних позоришних текстова. Мишљења сам да је 
остваривање такве сарадње започете управо с амбицијом да се нова 
домаћа дела по први пут и изведу у оквиру Сусрета позоришта/pozo-
rišta/kazališta корисно. Тако би ова смотра добила још једну, веома 
значајну димензију.
 Овим што кажем – не исцрпљује се читав комплекс поменутог 
проблема. Покушаћу да оваквом поједностављењу читавог питања 
додам и ово: сарадња између позоришта и драмског писца не би 
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требало да се остварује искључиво путем конкурса. Потребно je и 
инвестирати кроз друге облике који би представљали и директнију 
везу између писаца и позоришта. И – на крају – морамо да се 
ослободимо једне опсесије, да самим тим што је у пигању домаћа 
драма и што је она веома тражена и веома потребна, укидамо све 
друге критеријуме и на тај начин обезвређујемо уметничке вредности 
драмског стваралаштва.

 ОШТРИ КРИТЕРИЈУМИ ИЛИ СЛАБИ АУТОРИ
 Последњих година се врши организована акција са циљем да се 
добије добра савремена драма. Поменимо неколико стимулативних 
акција: удружени конкурс позоришних кућа, стимулација за праизведбу 
домаћег драмског дела, као и иницијативе професионалних 
позоришних кућа и њихова спремност за откуп савремене домаће 
драме... Ово указује да је драмским писцима „бачена рукавица” за 
савремену драму. Па ипак, добра савремена домаћа драма се ретко 
јавља. Уверен сам да сва позоришта жељно чекају савремену драму, 
и спремна су да – то се већ показало – уложе и стваралачке снаге 
и одвоје скромна средстава, да ангажује и врхунске редитеље за 
постављање савремене драме. У овом тренутку, ја знам најмање 
три стимулативна конкурса за савремену домаћу драму... Има их, 
без сумње, и више. Резултати тих конкурса су, нажалост, готово по 
правилу, незадовољавајући и институција драмских конкурса, није 
донела очекиване и жељене резултате. Због тога нам се чини да 
позоришта морају предузети још неке акције да дођу до савременог 
и истовремено актуелног текста.
 На пример, на једном конкурсу од пре које  године, приспело 
је преко стотину драмских дела. Међутим, ниједно од приспелих 
дела није добило прву награду, нити откуп. Шта то значи? Или су 
критеријуми „преоштри”, или су аутори „преслаби”... Или је тематска 
оријентација аутора премало нашевременска, јер није могуће да 
стотину људи (ако је сто аутора учествовало) не заслужи, ниједан 
од њих, визу да изађе пред нашу публику. Када је о критеријумима 
реч поменимо појаву друкчијег карактера: сваке године жири једног 
конкурса награди по један савремени драмски текст, проглашавајући 
га најбољим драмским текстом написаним те године. Веома редак је 
случај да се те драме нађу на репертоару позоришта. иако кажемо, 
да не постоји проблем стимулације драмским ауторима. Даље, ту је 
непосредна сарадња појединих аутора са позориштима. Ако бисмо 
хтели да закључујемо, можемо рећи следеће: постоје драмски писци, 
постоје конкурси за драмска дела, развијају се облици непосредне 
сарадње позориште – аутор. Оно што не постоји, или би требало да 
постоји у већем степену – то је храброст позоришта у одлучивању 
да ставе на репертоар савремену домаћу драму, схваћена као 
удовољење потребе савременог гледаоца од свог савременог театра. 
То је и ризик, али ризик који у себи садржи и елементе праштања 
за евентуалне промашаје. Уосталом, том ризику се придружује и 
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одређена Државна институција културе која за сваки савремени 
драмски текст на репертоару позоришта даје адекватан новчани 
износ. Можда звучи конвенционално, али сматрам да није на одмет 
да и овог пута и баш у овом тексту поновим: нема националног театра 
без националне драме, нити се савремени театар гради искључиво 
на класичним текстовима, макар како адаптираним, прилагођеним, 
преуређеним за сцену.
 Када је реч о домаћој драми, није проблем само у савременим 
текстовима. Потребно је поново оживљавати и домаћа дела која су 
из различитих разлога пала у заборав. То је стални дуг према нашој 
класици, али и према публици, коју треба на тај начин обогатити 
новим сазнањима и открићима. Само таквим односом према домаћој 
драмској литератури друштвена и уметничка мисија позоришта 
добија свој пуни смисао.

 БЕЗ  ПРАВЕ  СТИМУЛАЦИЈЕ  ЗА  ДОМАЋЕ  АУТОРЕ
 Овом приликом бих, зналачки, како доликује једном познаваоцу 
театра помирио обе алтернативе питања: Савремене домаће драме 
нема или...
 Прво ћу покушати да одговорим на оно „нема”. Ако прихватимо 
ту тезу, да савремене домаће драме нама,  нема је између осталог и 
зато што не постоји прави начин за адекватну стимулацију ове врсте 
стваралаштва. Савремена домаћа драма, вероватно, не постоји и 
ради тога што је потребан прилично дуг процес да би се једно дело 
поставило на репертоар, јер подлеже читавом низу друштвених и 
уметничких верификација. Мислим да је то верификовање добро, 
али, такође, мислим да би тај процес морао да буде ефикаснији, а 
самим тим стимулативнији за драмско стваралаштво.
 Мали број писаца, опредељује се за ову врсту посла, јер је – из 
разлога које сам навео – крајњи резултат, односно стављање дела 
на репертоар, а самим тим и уметничка афирмација и материјална 
стимулација, ипак далеко неизвеснији него приликом бављења 
другим врстама књижевног стваралаштва... Уверен сам, међутим, 
да би најновији закон о остваривању посебног друштвеног интереса 
у култури и културним институцијама, којим се, између осталог, 
предвиђа и укључивање аутора и осталих спољних сарадника у радну 
заједницу, у основну организацију удруженог рада, за време док се 
његово дело изводи и његов уметнички рад даје резултате, умногоме 
поправио тешкоће овакве врсте... Видите, ауторски хонорари су тако 
рећи ништавни. Драмско дело се пише, рецимо, годину, две, па и три, 
а хонорари за прво извођење отприлике су равни једном до једном и 
по бољем личном дохотку.
 Међутим, тврдим да савремене домаће драме и – има. У поверењу, 
један од управника позоришта, рекао ми је да се овог тренутка у 
фијоци његовог стола налази пет савремених домаћих драмских 
текстова.
 Понуђена дела су, да тако кажем, двојака. Или не задовољавају 
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својим уметничким резултатом, или – уколико је њихова уметничка 
вредност значајна – немају остале потребне елементе да би била 
постављена, на сцену... Као и у неким другим областима, немамо 
право савремено домаће дело.

 ЗАР НАШЕ ВРЕМЕ НЕМА ИЗУЗЕТНЕ ТЕМЕ?
 Моје четрдесетогодишње искуство ,у служби Талије, иако никад 
нисам био за катедром него увек, на овај или онај начин, везано 
за даске које живот значе – омогућује ми да могу референтно да 
износим ставове по овом горућем проблему. 
 Да асоцирам један афоризам  – дакле, не може се рећи да имамо 
Достојевског, али занатлија имамо. На жалост, и наши најбољи 
мајстори драмског пера играју се жмурке: беже увек у далеку 
прошлост да би нам, под патином векова, говорили о будућности... 
Многи драмски писци, на танким текстовима, јефтиним драмским 
хумором покушавају да држе читаву нацију у делиријуму, и праве 
ршум по кафанама. Зашто? Због огромне уметничке вредности својих 
текстова?
Ни говора.
 Они, једноставно, знају, и користе, једну истину – актуелни су и 
популарни у тренутку.
Зар наше време нема изузетне теме?
 Понекад смо сувише нервозни, јер сматрамо да се добро драмско 
дело, може обелоданити на основу наших хтења, а не на основу 
стваралаштва и временске потребе да се афирмише стваралац... 
Отуда кривимо понекад позоришта, да немају разумевања за домаћу 
драму, а некад писце, да нису створили вредна драмска дела..
 Овим што кажем – не исцрпљује се читав комплекс поменутог 
проблема. Покушаћу да оваквом поједностављењу читавог питања 
додам и ово: сарадња између позоришта и драмског писца не би 
требало да се остварује искључиво путем конкурса. Потребно je и 
инвестирати кроз друге облике који би представљали и директнију 
везу између писаца и позоришта. И – на крају – морамо да се 
ослободимо једне опсесије, да самим тим што је у писању домаћа 
драма и што је она веома тражена и веома потребна, скидамо све 
друге критеријуме и на тај начин обезвређујемо уметничке вредности 
драмског стваралаштва.

 НАШОЈ СЕ САВРЕМЕНОЈ ДРАМИ НЕ ВЕРУЈЕ
 Ово питање је постављано још ,,на југословенском нивоу”. Данас 
га, ево постављамо и ми. Шта ја мислим? Кратко и јасно мој одговор 
је: нема ту шта да се мисли, једноставно треба одговорити: Савремене 
драме има тачно онолико колико је у нашим условима може бити. Ни 
мање ни више од тога. Само мало се поставља на позорницу. Има, 
дакле, домаће савремене драме. Има домаћих савремених драмских 
писаца. Кад то кажем не мислим на све текстове драмског жанра који 
стигну на разне конкурсе, већ само на оне добре који стижу и који се 
играју!
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 Има, даље, и добрих текстова које не играмо... из разних разлога... 
Проблем је, по мом мишљењу, друге врсте: нашој се драми не верује, 
иако на репертоарима позоришта има много иностраних комада, чак 
недорађених, лимунада.
 Кад се појави домаћи текст на њега се оспе сва жуч критичке 
зависти. Да би се играло тако нешто потребно је много духовне 
храбрости. И онда се догађа ово: неки су храбри, а неки то не могу 
или неће да буду...
 Проблем домаће савремене драме је у томе.
 Без изузетка, тако рећи сви ми тврдимо да је има. Ко то, онда, тврди 
да савремене домаће драме нема? Критичари? Гледаоци? Глумци? 
Не знамо. Ни помена о томе, а камо ли аргумената. А ипак, утисак 
човека „са стране” који прати збивање на нашим сценама, некако 
неизбежно наводи на помисао да те драме, домаће и савремене, 
нема на репертоару. Понекад смо сувише нервозни, јер сматрамо да 
се добро драмско дело, може обелоданити на основу наших хтења, 
а не на основу стваралаштва и временске потребе да се афирмише 
стваралац... Отуда кривимо некада позоришта, да немају разумевања 
за домаћу драму, а некада писце, да нису створили вредна драмска 
дела...

 КРИВИ ШТО СУ ЖИВИ
 Присуствовао сам веома корисном разговору утроје: УПРАНИК –  
РЕДИТЕЉ – НОВИНАР.
 НОВИНАР: Има ли домаће драме или...
 УПРАВНИК (седи у друштву редитеља, виспрен, и очигледно 
неспреман на дијалог о овој теми, одмах се обраћа Редитељу):  
Слушај, ово је, кад се добро размисли, више твој него мој посао. 
Одговарај дакле ти.
 РЕДИТЕЉ (не дозвољава ни за тренутак дилему има ли савремене 
домаће драме или не): Има је, има је, јер је има у животу. Позориште, 
које одсликава живот и људе, наше позориште, мора да има савремене 
драме. Јep да не доживљава, своју, савремену, дакле драму у 
позоришту, на сцени, на филму, наш човек, заљубљен у драму у својој 
суштини, сам би је правио... Убио бих жену, рецимо, или се разболео 
од велике љубави, украо бих новац или било шта друго...
 НОВИНАР: Зато су, значи, убиства код нас тако честа. Хоћемо да 
кажемо: не видесмо баш толико много тих савремених драма на 
сцени, не видесмо их ни у вашој режији.
 РЕДИТЕЉ (у жару узвраћа нимало „мутаво”): Слушајте, знате ли ви 
да Нушић, класик иашег театра, никад за свога живота није прочитао 
ни једну, дословце ни једну, позитивну критику о својим комадима, 
а ми гa данас славимо и у звезде кујемо. Зашто мислите да је један 
данашњи потенцијални драмски писац богомдан за бољу судбину?... 
(мала пауза) – Пазите шта вам кажем: они пишу добру домаћу 
савремену драму – има још неколико таквих делија, размислите 
и присетите их се сами. Али, они као да су криви што су живи. Зато 
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их не хвале, зато кукају да нема драме, савремене, наше, домаће... 
(Новинару) Одговорите сад ви, мени на једно питање за неку моју, 
личну, анкету, сад је ја управо спроводим: која то земљица, мала 
као наша, може себи да дозволи тај интелектуални подвиг да сваке 
године, ево већ дуже од једне деценије или чак и више, на једном тако 
еминентном позоришном Фестивалу представи толико много својих 
савремених позоришних дела? Па, онда, знате ли ви уопште, имате 
ли појма колика је јагма да се уопште доспе на еминентни Фестивал, 
колико дела се, значи, кува на позоришним даскама код нас? Не, ви 
то очигледно заборављате и долазите нам овде с тим кукањем како 
савремене домаће драме нема.
(Тако им одбруси Редитељ).

 ДРАМА САВРЕМЕНИЈА ОД ПОЗОРИШТА
 При постављању овог питања треба указати на његову евентуалну 
двосмисленост: да ли се мисли на драму савремену по томе што су 
аутори живи, или на савремену проблематику коју обрађују у својим 
драмама. 
 Ако узмемо у обзир ово друго – има домаћих драмских текстова, 
међу њима и поприличан број савремених. Да вам не именујем 
савремене домаће драмске писце. Има их толико да ме је страх да 
неког не пропустим и тиме га повредим. Али, има их. Додуше, ако 
човек притом мисли на такву савремену домаћу драму која би, као 
плакат, приказивала неки од тренутно актуелних проблема, или онда 
кад о томе говоре крупно исписани новински наслови – можда би 
понестало даха. Но, суштинске проблеме нашег човека, савремена 
домаћа драма успева да захвати. Видите, ја чак мислим да је драма 
савременија – јер то може да буде – него што је савремен домаћи 
позоришни механизам. Код нас је готово неизводљиво да писац 
понуди драму управнику позоришта, да је овај, рецимо, прихвати и 
пусти на сцену... Од момента кад се драма прихвати, почиње да ради 
једна гломазна машинерија, којој треба релативно дуго времена 
да „породи” представу. Не мислим да тај друштвени механизам 
верификације свих компоненти уметничког дела није потребан, 
али чињеница је да, бар у малим позориштима, некако са страхом 
прилазе савременом, још неизвођеном драмском тексту, очекујући 
његову афирмацију и признање негде другде, у некој другој средини, 
у неком већем културном и политичком центру.
 Савремене домаће драме нема или...
 Шта о савременој домаћој драми сви људи, животно везани за 
театар мисле, шта јој замерају и на који начин предлажу да та драма 
буде још присутнија на сцени. Слажући се с њима, или опонирајући 
тим мишљењима, у резимеу, поновићу неколико ,,општих места”.
 – Савремена домаћа драма постоји.
 –  Друштво, на овај или онај начин, конкурсима и другим 
могућностима материјалне стимулације аутора, можда не увек у 
довољној мери, настоји да савремене домаће драме буде још више.
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 – Савремени гледалац живо је заинтересован за драму такве врсте.
 – Позориштима понекад, недостаје храброст да играју савремене 
домаће драмске текстове у оноликој мери колико је то потребно и 
колико је то могућно.
 Није ми циљ да овде, у часопису намењеном позоришним 
посленицима и највернијим гледаоцима, набрајам савремене домаће 
драмске текстове: библиографија се може наћи у сваком часопису 
намењеном позоришту. Или да тврдим – како је у овом раду речено 
– да домаћа драмска дела могу се извући из управничких фијока, 
односно из позоришних библиотека (ако постоје у позориштима) 
и попети на сцену. Такође је непотребно доказивати колико су 
савременици заинтересовани за тако сачињен репертоар. Покушајмо 
стога, само да летимично, не упуштајући се студиозније у проблеме 
који без сумње заслужују много више и знања и аргумента, укажем 
на оно што, по мом мишљењу, представља парадокс: драме, домаће, 
савремене, има свуда више – у животу, у књигама, у жељама, у 
конкурсним материјалима – него тамо где јој је место и где сви тврде, 
треба да је буде: на сцени.
Зашто је тако?
 Унапред помирен с мишљу да ћу овим навући на себе грдње 
позоришних људи, уместо закључака, нудим овде ових неколико 
питања:
 Ко то треба да буде храбар па да постави на сцену савремену 
домаћу драму?

Не, они који су је написали.
Глумци?
Не, они би је играли.
Друштво?
Не, оно је, и у овој суровој свакодневици, ипак стимулише и негује.
Кукавице?
Некако нам се само од себе намеће, треба их потражити у нашим 

предговорницима.
Ко то треба да покаже друштву да постојећи начини за стимулацију 

савременог драмског стваралаштва, макар како разноврсни били, 
ипак нису задовољавајући? Неко изван позоришта?

Свакако не.
Јер, осврнемо ли се око себе, размислимо ли о било којој области 

наших друштвених збивања, свуда се суочавамо с порастом друштвене 
свести о нужности да свако „изнутра”, сопственим стваралачким 
односом према својим потребама и пословима, мора – јер једино он 
може – да пронађе решење.

Зашто би позоришта била изузетак?
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HAKIJA KARIĆ

KAD SE SPUSTE ZAVJESE

 Susreti pozorišta/kazališta Bosne i Hercegovine u Brčkom odavno su 
prerasli državne okvire te danas imaju regionalni karakter i spadaju, po ri-
ječima jednog od protagonista zadnjih, 38. Susreta, u svojevrsno “Sterijino 
pozorje” novog doba.  Od svojih početaka još davne 1974. godine pa do 
danas uvijek je bilo “kuka i podmetanja” s raznoraznih strana, no Susreti, 
nakon rata i poraća, 2002. ponovo  obnovljeni, prkose nedaćama i opstruk-
cijama raznih centara moći, kako političkih tako i esnafskih.
 Zahvaljujući tandemu prof. dr. Srdjan Vukadinović – Jakov Amidžić, koji 
su svakako i najzaslužniji što su se Susreti nakon rata vratili” uz Brčko, br-
čanska pozorišna čarolija ne gubi na kontinuitetu, no vidan je zamor i po-
treba da se u nekim segmentima poradi na pomlađivanju kadra te da se 
sam program, kako glavni tako i prateći, osvježi novim i izazovnijim sadrža-
jima koji će oplemeniti programsku šemu te je uvesti u modernije tokove.
Iako uslovljeni pandemijom prouzrokovanom Korona virusom,  prošlogo-
dišnji 37. Susreti su održani bez publike, dok su ovogodišnji 38. održani 
pred publikom uz poštivanje epidemioloških preporuka i mjera nadležnih 
službi. Koliko je prisutna publika poštovala epidemiološke mjere nakon 
što je zauzela svoja mjesta u sali Doma kulture, o tome bi se dalo pričati, 
no, zahvaljujući odličnim predstavama, od kojih samo jedna nije održana 
iz opravdanih razloga, Susrete je večernjim koncertom, maestralni Rade 
Šerbedžija, 26. 11. priveo kraju, bez dodjeljivanja nagrada kao što je to do 
sada bilo uobičajeno.
 Uzrok nesporazuma od samog početka bio je izbor glumca i profesora 
Branislava Lečića za predsjednika stručnog žirija Susreta, s čijim izborom 
se nisu slagali predstavnici većine pozorišnih kuća koje su učestvovale na 
Susretima, uz još neke ličnosti koje su bile u direktnoj ili indirektnoj vezi s 
dešavanjima oko Susreta. Ne želeći da ikoga branim niti da se stavljam u 
poziciju porote, gospodin Lečić je na Susrete stigao relativno čist i oslobo-
đen optužbi koje su mu se stavljale na teret – silovanje glumice Danijele 
Štajnfeld prije 9 godina(!), no to nije bilo dovoljno za većinu onih koji su 
mu zamjerili na onome što je hipotetički učinio a šta sudskim putem nije 
dokazano. Lično mislim da je u cijeloj priči puno politike; osvetoljubivosti; 
neriješenih računa; klanskih igara, itd. Kao što rekoh, nisam porota i u ovoj 
cijeloj priči oko 38. pozorišnih Susreta u našem gradu najbitniji su, kako 
reče Jakov Amidžić:  scena, glumci i publika i tako bi u budućnosti trebalo i 
ostati.

 Nenadani dolazak u Brčko
 Odavno nisam dio pozorišne čarolije u našem gradu. Život me je, kao i 
mnoge naše sunarodnike, odveo svojim putevima i raštrkao nas od nemila 
do nedraga. Neko je  otišao iz moranja, neko iz ljubavi, neko zbog izazova 
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– uglavnom, mnogo nas je otišlo.
 Zadnji put sam 2012. godine bio akter pozorišnih dešavanja kao član 
redakcije Biltena i od tada, uslovljen poslovnim obavezama, nisam bio u 
mogućnosti da u vrijeme održavanja Susreta budem lično prisutan. Zahva-
ljujući spletu čudnih okolnosti ovogodišnji dolazak u grad moga odrastanja 
poklopio se baš u vrijeme održavanja Susreta što me je naravno vrlo obra-
dovalo.
 Program Susreta već je objavljen – sprema se spektakl – pomislim u 
sebi. Iz Sarajeva dolaze dvije predstave – Kamerni teatar 55 sa “Schindle-
rovim liftom”, po tekstu mog prijatelja Darka Cvijetića, te Narodno pozo-
rište s predstavom “To nikad nigdje nije bilo” u kojoj će nastupiti i Ermin 
Sijamija s kojim sam u prijateljskim, skoro bratskim odnosima, već 15-ak 
godina. Naše upoznavanje se desilo zahvaljujući pozorištu ali smo poslije i 
izvan tog svijeta umjetnosti postali bliski i koristili/koristimo svaki mogući 
trenutak da se vidimo i družimo, kako u Brčkom tako i u Sarajevu.
 Kontaktiram Žarka Milenića - u Rusiji je. Najavljen je 25. 11. u pratećem 
programu kao jedan od urednika i predstavljača časopisa “Susreti” - neće 
doći, greška u najavi. Rastužila me ta vijest; dugo se nismo vidjeli i nedo-
stajat će mi njegova smirenost i akribičnost u svakodnevnom urednikova-
nju pozorišnog Biltena. Taj urednički posao  trenutno odrađuje naš pozna-
nik, član Društva pisaca BiH, Almir Zalihić, Mostarac po rođenju, potom 
Sarajlija koji već nekoliko godina živi i radi u Brčkom.

 Rediteljsko maštanje novog svijeta
 Ovogodišnji moto Susreta “Rediteljsko maštanje novog svijeta”, po ri-
ječima Jakova  Amidžića, direktora 38. Susreta pozorišta/kazališta BiH u 
Brčko distriktu BiH nastao je kao odgovor da se u savremenom ambijentu 
u kome dominiraju svakodnevne nedaće kroz pozorište mašta o onome što 
se prepoznaje kao problem, jer je pozorište oduvijek bilo pribježište u neki 
drugi, nerijetko bolji, svijet.
 Pozorišni Susreti imaju propozicije po kojima neka od predstava iz BiH i 
Regiona može učestvovati u programu te na prijedlog Konzultantskog vije-
ća se iste i selektiraju. Ove godine odgledano je 30 predstava te odabrano 
njih 8.
 Umjetnička direktorica Susreta je Rubina Sarajlić, dok je Sandra Ikano-
vić izvršna producentica, što je samo po sebi pozitivna stvar i naznaka da 
bi u budućnosti mlađi naraštaji, poput ovih visprenih i elokventnih dama, 
mogli donijeti promjenu koja se osjeća i koja će svakako biti neophodna.

 Početak Susreta
 Uobičajena praksa je da Susrete otvori gradonačelnik Brčko distrikta 
BiH, prije prve predstave, što je i ove godine učinjeno, no inoficijelni poče-
tak Susreta mahom se dešava nekom od izložbi u brčanskoj Galeriji, neko-
liko sati prije obraćanja gradonačelnika.
 Ispred Galerije odavno nedoživljeni ambijent – novinari (poznati i nepo-
znati), mikrofoni i kamere. Neki s maskama, neki ne. Odmah smo naletjeli 
na Novaka Tanasića, Almu Kajević i Sanitu Jerković Ibrahimović. Srdačno se 
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pozdravljamo  te svako odlazi za svojim poslom.  Prepoznajem kamerma-
ne: Liju, Opaču, Tukulja i Emira Čauševića, te još neke momke s BHT 1. De-
jan Đurković neumorno sve ovjekovječuje fotoaparatom. Novinarka BHT 
Radija, Danijela Regoje na svoj specifičan način najavljuje  izložbu te riječ 
prepušta Jakovu Amidžiću te prof. Vukadinoviću. Tu je i Mladen Bićanić iz 
Zagreba, dugogodišnji pratilac Susreta i jedan od najboljih prozorišnih kri-
tičara s naših govornih područja. Kolegica s “Otiska”, Emina Osmić-Hajda-
rević me prepoznala i uručuje akreditaciju. Odmah se “kitim” istom i na-
stavljam “šarati” pogledima po Galeriji. Mnogo poznatih lica ispod maski, 
jedni pozdravljaju drugi ne. Ne zamjerim jer odavno me nema tako da nije 
za očekivati da u ovom trenu budem na ovom mjestu.
 Gledam tu pozorišno-dokumentarnu izložbu te imena i slike poznatih 
osoba koji su nekad bili dio ove naše pozorišne čarolije – Petar Kralj, Stevo 
Žigon, Pavle Vuisić, koji je najviše slobodnog vremena prilikom boravka u 
Brčkom provodio s Mujom Mulamujićem na njegovoj vodenici na Brci, bli-
zu izletišta “Fazanerija”, Olivera Marković i drugi. Zanesen izložbom umalo 
se ne sudarih sa Branislavom Lekom Lečićem. Pozdravili smo se te pod-
sjetili na druženje na Susretima skoro u isto vrijeme prije 10-ak godina. 
Nisam znao kojim povodom je u Brčkom, mislio sam da glumi u nekoj od 
predstava iz Srbije. Sama pomisao na Leku uvijek  me asocira na prohuja-
la vremena, mahom s kraja 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka kada smo 
se “odvaljivali” kinematografskim uspjesima bivše nam zajedničke države, 
u kinima “Radnik” i “Oslobođenje”, a nerijetko su kino predstave pušta-
ne i u Domu kulture, kao npr.: “Specijalno vaspitanje”, “Igmanski marš”, 
“Život sa stricem” i dr., te neizostavne tv-serije “Sivi dom” s impresivnom 
glumačkom ekipom: Bata Živojinović, Žarko Radić, Dragan Nikolić, Renata 
Ulmanski, Bora Todorović i mnogi drugi. Leka je iznad svega sjajan glumac 
koji je učio od najvećih istovremeno glumeći s njima kao što su, uz gore već 
pomenute: Danilo Bata Stojković, Fabijan Šovagović, Pavle Vuisić, Bekim 
Fehmiu i drugi. 
 Nakon izložbe odlazim do foajea Doma kulture. Na ulazu srećem dra-
ge osobe iz PR-a: Almir Hamidović i Varisa Junuzović, te kolegice i kolege: 
Ivanu Pirić, Miljanu Đurđević, Kristijana Bilića a pred sam početak pred-
stave srdačan pozdrav sa Suvadom Alagićem i Dževdetom Tuzlićem koji i 
dan danas misli da sam rodom iz Koraja jer smo se prije 10-ak godina, baš 
u vrijeme Susreta, dobro proveli u tom živopisnom mjestu koje se nalazi 
između Čelića i Lopara. Kolegu Predraga Nešovića iz Niša, dugogodišnjeg 
saradnika u časopisu “Riječ”, a sada u novom časopisu “Susreti”.
 Odgledao sam sve predstave koje su bile na repertoaru 38. Susreta po-
zorišta/kazališta BiH u Brčko distriktu BiH, od 18. do 26. 11. 2021. godine, 
sjedeći uvijek na istom mjestu – skroz lijevo pozadi, odakle imam izuzetan 
pogled na pozornicu ali i na ono šta se dešava u sali.
 Zaljubljenik sam u pozorište još od malih nogu i mada sam gledao mno-
go predstava i često pisao o nekim koje sam gledao, priznajem da nisam 
dovoljno stručan da bih mogao donositi relevantan sud o onome šta (od)
gledam te je zbog toga moje viđenje stvari prilično subjektivno i ograniče-
no naspram onih koji se u potpunosti razumiju u sve finese teatarske igre. 
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Mene uglavnom oduševljavaju nesvakidašnje situacije i način prenošenja 
poruke od strane glumaca k publici. Višeslojnost radnje te ukupan ambi-
jent – scenografija, kostimi, muzika – igraju značajnu ulogu o sveukupnom 
dojmu koga na mene ostavljaju pojedini dramski komadi. Pa krenimo re-
dom:

 1. “USIDRENE”; autor: Elvis Bošnjak; režija: Anastasija Jankovska; HNK Split
 Dobro ispričana priča o surovosti življenja, jake strukture s pregršt žen-
skih likova među kojima se ističe maestralna Anja Šovagović Despot koja 
igra glavni ženski lik, Jakovicu, koja “usidrena” na ostrvu godinama čeka 
svoga muža da se vrati iz pečalbe, pokušavajući ohrabriti druge žene slične 
sudbine da se otrgnu od tradicionalnih poimanja odnosa među supružni-
cima gdje su žene mahom najveće gubitnice te nose ogroman teret da bi 
sačuvale te krhke porodične veze.
 Kao što je običaj nakon predstave je održan okrugli sto koga godinama 
moderira i vodi novinar BHT1 Dževdet Tuzlić na kome se predstavljaju glav-
ni akteri predstava  te predstavnici pozorišnih kuća.  

 2. “64”; autor: Tena Štivičić; režija: Alisa Stojanović; Atelje 212 Beograd
 Drama dokumentarističkog karaktera nastala na osnovu ličnog iskustva 
autorice govori o traumatičnim dešavanjima dvoje ljudi koji u poznim go-
dinama života ne mogu da se ostvare kao roditelji u biološkom smislu te 
se neprestano traži odgovor ko je kriv? Preispitivanje i traženje krivca je u 
drami višeslojno i dobro dočarano te daje uvide u neke nedostatke koje sa 
sobom nosi moderno društvo.
 Nakon predstave na pozornicu je izašla rediteljka te izvela “performans” 
koji je u drugi plan bacio ono što je publika upravo odgledala. Zamjerila je 
organizatorima Susreta što su tek sat prije predstave obznanili da je Bra-
nislav Lečić član žirija Susreta, te su zbog toga predstavu odigrali samo 
za publiku i ne žele da on ocjenjuje njihov rad, te odbijaju da učestvuju u 
daljnjim aktivnostima oko festivala.
 Da, od početka Susreta vlada je fama oko stručnog žirija Susreta i tek 
drugog dana, uprkos višebrojnim pokušajima, sam saznao da žiri sačinja-
vaju: Branislav Lečić (predsjednik), Robert Raponja – redatelj iz Osijeka i 
Almir Imširović – dipl. dramaturg i dramski pisac iz Sarajeva. Zbog Lečića 
se podigla velika prašina i nisam baš siguran da je organizacioni odbor na-
pravio dobru stvar uvrštavajući ga na ovo mjesto i pod ovim okolnostima. 
Ko se kakvim povodima vodio; ko je imao i da li je imao interesa u svemu 
ovome, vidjet će se na kraju. Događanja oko Lečića će svakako zasjeniti 
ono zbog čega se okupljamo i čemu se radujemo a to je pozorište.

 3.”TO NIKAD NIGDJE NIJE BILO”; po motivima romana Tvrtka Kuleno-
vića; režija: Dino Mustafić; Narodno pozorište Sarajevo
 Predstava tretira ratna dešavanja u Sarajevu uz fenomenalno usklađenu 
igru cijelog  ansambla, propraćena muzičkim sekvencama koje su svirane 
uživo na gitari. Priča govori o bolu, gubitku dragih osoba koji zauvijek ne-
staju iz naših života ali iz nas samih bez mogućnosti “popravnog” i svojevr-
sna je priča o ljudskosti.
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 4. “DARIAN, HRVATSKI KRALJ SAMOPOMIOĆI”; autor: Dina Vukelić, 
režija: Krešimir Dolenčić; Satirično kazalište Kerempuh  Zagreb
Kroz satirično pero Kreše Dolenčića svi smo se mogli pronaći među ma-
som likova na sceni koji tretiraju današnjicu koja nas okružuje i zaokuplja. 
Zahvaljujući novim tehnologijama čak i marginalci mogu postati neko (i 
nešto) putem manipulacije i otuđenja od onoga iskonskog u nama – ljud-
skosti.
 Prije predstave press-konferencija na kojoj je javljeno da je sutrašnja 
5. po redu predstava opravdano otkazana, a onda opet “pravdanje” orga-
nizatora zašto Lečić u žiriju Susreta i zašto  se  nije blagovremeno javilo o 
sastavu stručnog žirija? Jakov Amidžić je odgovorio “da Direkcija festivala 
nema praksu službeno obavještavati kazališta o članovima stručnog žirija”, 
dodavši “kazalište na sceni i publika u sali, sve ostalo je  struka”.
 Nakon predstave obavijest da Satirično kazalište Kerempuh pod novo-
nastalim okolnostima istupa iz službene konkurencije festivala i neće su-
djelovati u propratnim sadržajima te da je njihovo sudjelovanje na festiva-
lu završeno pljeskom publike.

 5. “ZELENA ČOJA MONTENEGRA”; autor: Momo Kapor u saradnji sa 
Zukom Džumhurom; režija, adaptacija teksta i scenografija: Nikita Mili-
vojević, Beogradsko dramsko pozorište u koprodukciji s Gradskim pozori-
štem iz Podgorice i “Grad Teatar” Budva
 Predstava je otkazana zbog bolesti nekoliko članova iz ansambla ove 
predstave (inficirani Korona virusom). Organizacioni odbor Susreta je po-
kušao da ponudi alternativno rješenje ali se to ipak u kratkom vremenu, 
zbog nekoliko prepreka tehničke prirode, nije dogodilo.
 Iako je predstava otkazana, u “propratnom programu oko Lečića”  bilo 
je živo te se  sada u cjelokupnu “priču” uključio i glumac Ermin Bravo s 
izjavom da će najavljenu predstavu s pozorištem iz Zenice odigrati samo 
zbog publike, da “odbija učešće u kompeticiji i bilo kojim festivalskim aktiv-
nostima”, prozvavši, između ostalog, i prof. Vukadinovića da “omalovažava 
Me too pokret”, na šta mu on odgovara “da je u sopstvenom bunilu jer je 
opijen pomenutim pokretom”.
 Saopćenjem su se javili i iz HNK Split te obavijesti organizatore Susreta 
da žele da ih se izostavi iz konkurencije za nagrade te da podržavaju kolege 
i kolegice koji su iz moralnih i etičkih razloga učinili isto.

 6. “SCHINDLEROV LIFT”; autor: Darko Cvijetić; režija: Kokan Mladeno-
vić; Kamerni teatar 55 Sarajevo
 Priča o surovoj i strašnoj prošlosti koja otvara vidike neke svjetlije bu-
dućnosti. Sjajni glumački performans predvođen prije svega Admirom 
Glamočakom, Tatjanom Šojić, Gordanom Boban i drugima, maestralno je 
izvezao niti Cvijetićevog poetičkog nadahnuća. Schindlerov lift iz tog prije-
dorskog solitera je metafora propasti jedne bivše države u ukupnoj punini 
svoga užasa koja primarno služi kao opomena.
 Prije predstave je u okviru pratećeg programa predstavljena monogra-
fija posvećena Danilu Bati Stojkoviću a nakon izjava za medije povodom 
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ovog događaja ponovo su kamere bile uperene k Lečiću i ponovo ista pita-
nja i isti odgovori.
 Nakon predstave mukla atmosfera u foajeu Doma kulture – akteri kao 
i prisutna publika uronjeni u upravo odgledanu predstavu. Svako na svoj 
način “rovario” po prošlim vremenima i mahom ružnim uspomenama koje 
je to vrijeme nosilo sa sobom.
 Poslije druženja i prijateljskog razgovora u aneksu hotela “Jelena” s ko-
legama Nešovićem i Zalihićem, nekad, kasno u noći, čuo sam se sa Darkom 
Cvijetićem. Razmijenili smo pregršt ljudskih/prijateljskih riječi. Razumije-
mo se, dijelimo ista poimanja o životu, umjetnosti, iracionalnosti šutnje i 
torovskom pripadanju.

 7. “SEDAM STRAHOVA”; autor: Selvedin Avdić; režija: Selma Spahić; 
Bosansko narodno pozorište Zenica
 Ponovo jedna od predstava koja, kao i “Schindlerov lift”, nikoga ne 
ostavlja ravnodušnim. Odnos između stvarnosti i fikcije maestralno je 
isprepleten kroz elemente straha, u svim oblicima i varijacijama. I u ovoj 
predstavi se govori o ratu i nestajanju ljudi (konkretno u Muzičkoj školi u 
Zenici) samo zato što su bili “anam oni”; o krivnji i nevinosti koja ima ne-
prolaznu “vrijednost”.

 8. “DERVIŠ I SMRT”; autor: Meša Selimović; režija i dramatizacija: De-
jan Projkovski; Narodno pozorište Republike srpske Banja Luka
 Spektakularna pozornica uz veliki broj glumaca od kojih je svako imao 
potrebu da se predstavi i “koju kaže”. Ahmed Nurudin i Hasan vode priču u 
koju se upliću sporedni likovi sa svim svojim ljudskim odlikama i sudbina-
ma, uz vrlo zahtjevnu i fascinantnu scenografiju.
Nakon predstave održan je okrugli sto na kome je bilo priče o ovoj predsta-
vi ali i “gubitku svih nas” Dževdet Tuzlić  zbog neodržavanja okruglih stolo-
va jer je time  “zakinuta atmosfera festivala kao i javnost da se razgovara o 
tajnama umjetnosti, o predstavama”.
 Prije predstave u okviru off-programa predstavljen je dvobroj časopisa 
za pozorište/kazalište, književnost i kulturu “SUSRETI”. Časopis uređuju na-
jeminentnija imena pomenutih oblasti iz regiona a isti su predstavili prof. 
dr. Srdjan Vukadinović, Predrag Nešović uz moderaciju Danijele Regoje.
 Svečano zatvaranje 38. Susreta pozorišta u našem gradu upriličio je 
koncertom Rade Šerbedžije, uz izričitu “naredbu” da koncerta neće biti 
ako se iste noću budu dodjeljivale nagrade, na šta je organizacioni odbor 
pristao jer nije imao izbora.
O odlukama stručnog (krnjeg) žirija (Almir Imširović odustao od žiriranja 
nekoliko dana prije završetka Susreta) je javljeno medijima na press-konfe-
renciji prije koncerta i ovdje navodim samo one glavne nagrade:

 I. Nagrade pozorištima BiH
 Najbolja predstava:
“Zlatna statua vijećnice i grada Brčko” dodjeljuje se predstavi “To nikada 
nigdje nije bilo” u produkciji NP Sarajevo
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 II. Gran prix nagrada (Nagrade za sve učesnike)
 Najbolja predstava u cjelini:
Statua Gran prix Susreta dodjeljuje se predstavi “Schindlerov lift” u pro-
dukciji Kamernog teatra 55 iz Sarajeva

 Žiri publike
 Najbolja predstava u cjelini dodjeljuje se se predstavi “Derviš i smrt” u 
produkciji NP Republike srpske iz Banja Luke
 Tog zadnjeg dana, kada se spuštaju zavjese festivala bilo je mnogo (dez)
informacija i niko sa sigurnošću nije mogao reći ko je od nagrađenih spre-
man da primi nagrade, a po riječima Jakova Amidžića svi oni koji se izjasne 
da bi primili nagrade trebaju to učiniti oficijelnim putem.
 Novčana sredstva za održavanje i za nagrade na 38. Susretima su odre-
đena budžetom za ovu godinu i imaju se potrošiti u ovoj godini. Ako nešto 
od planiranih sredstava ostane ne može se preusmjeriti ni za kakve druge 
potrebe i taj višak će se vratiti na račun Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 Sve u svemu uspjeh je da su Susreti održani pod ovakvim okolnostima 
i što nije bilo prekida u kontinuitetu. Ostaje žal zbog vještačko stvorenih 
problema koji su se mogli izbjeći, te žal što su zaljubljenici u pozorište ostali 
uskraćeni za neke od programa koji su sastavni dio festivala. Neka ovo što 
se desilo na 38. Susretima bude opomena da se u budućnosti mora povesti 
više računa o nekim naizgled nebitnim stvarima koje u konačnici izrastu u 
problem koga nije moguće u kratkom vremenu riješiti.
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HERMAN HESE
ХЕРМАН ХЕСЕ
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ХЕРМАН ХЕСЕ

Пикторова преображавања 
 Само што је крочио у рај, Пиктор се заустави пред једним дрветом 
које је у исто време било и човек и жена. Пиктор с поштовањем 
поздрави дрво и упита: ”Јеси ли ти дрво живота?“ Кад је змија, уместо 
дрвета, похитала да му одговори, он се окрену и настави пут. 
 Сав се претворио у око, толико му се допадало. Осећао је целим 
бићем да се налази у своме дому и на извору живота. 
Угледа друго дрво, што је у исти мах било и Сунце и Месец. 
 Пиктор упита: ”Јеси ли ти дрво живота?“ 
 Сунце климну главом и насмеја се, Месец климну и насмеши се. 
Најкраснији цветови заглéдали су га мноштвом боја и сјактали попут 
свица, мноштвом очију и љупких лица. Неки су климали главицама 
и смејали се, неки су климали и осмехивали се, други климали 
без смешка: ћутали занесени, у се удубљени, дубоко замишљени,  
сопственим мирисом опијени. Један је певушио љубичасту песму, 
други тамноплаву успаванку. Један од цветова имао је крупне модре 
очи, други га подсећао на његову прву љубав. Један је мирисао на 
башту из детињства; мајчином гласу налик одзвањао је његов слатки 
миомирис. Други му је с осмехом дуго плазио повијен, црвен језик. 
Лазну га, имао је опор и дивљи укус, као мед и смола, и налик пољупцу 
жене.
 Усред тих цветова стајаше Пиктор испуњен радосном стрепњом. 
Срце му је тмоно, час радосно час бóно, јечало ко звоно; кадшто 
заћути, шта ли слути, па опет збори, као да гори, чежња и жеље тихо 
весеље теку ко злато у непознато. 
 Пиктор спази птицу у трави, с ћубом на глави, сјајне боје слави! 
Упита лепу шарен-птицу: ”О, птицо, где се налази срећа?“ 
 ”Срећа?“, одврати лепа птица и насмеши се златним кљуном, 
”срећа, пријатељу мој, срећа је свуда, у долини и на планини, на цвећу 
и дрвећу, на жалу и у кристалу.“
 Рекавши то, весела птица протресе перје, заошија главом, одмахну 
репом, зажмирка очима, насмеши се још једном, и остаде да чучи у 
трави, нема и укочена, и гле чуда: птица се претворила у шарени цвет: 
перје у лишће, канџе у жиле. У блеску боја, усред плеса, прометнула 
се у жбунак вреса. Пиктор је посматрао забезекнут. 
 Домало потом птица-цвет протресе лишће и прашнике – већ 
се заситила цветовања! Оставши без жила, благо се покренула и 
лагашно лепрхнула пут неба, претворена у блиставог лептира, који 
се клатио лебдећи, бестелесан, сушта светлост, јарког лица, лептир-
птица. Пиктор зину од чуда. 
 Нови лептирак, весео лептирић налик цветној птици, прозиран и 
шарен облетао је око запањеног Пиктора, лебдео сјактећи на сунцу и, 
нежној пахуљи налик, задихан, лагано пао Пиктору пред ноге. Часак 
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потом, задрхтао је, размахнуо светлуцавим крилцима и претворио 
се у вишебојан кристал, са чијих рубова је блескала црвена светлост. 
Красан и стамен, светлуцао је из траве и зеленог растиња, јасно као 
празнична звона, црвен драги камен. Али чинило се да га завичај 
његов, недра земље зову; брзо се смањио; претио је да ће сасвим да 
потоне. 
 Вођен неодољивом жудњом, Пиктор сегну за каменом који је 
полако тонуо и подиже га. Усхићен и очаран загледа се у чаробну 
светлост кристала, чинило му се да исијава слутњу чистог блаженства 
право у срце. 
Одједном се на грани осушеног дрвета створила склупчана змија и 
дошанула му: ”Тај камен ће те претворити у шта пожелиш. Реци му 
брзо своју жељу, пре него буде касно!“
 Пренеражен, Пиктор се уплаши да му измиче срећа. Хитро промрси 
жељу и претвори се у дрво. Одувек је прижељкивао да буде дрво, јер 
му се чинило да је дрвеће испуњено миром, снагом и достојанством. 
Пиктор је постао дрво. Жилама је урастао у земљу, протегао се увис, из 
његових удова изникоше листови и гране. То га испуни блаженством. 
Црпао је жедним жилицама из утробе земље, развијорио лишће 
у плаветне висине. Бубе се настанише у његовој кори, у подножју 
стабла зец и јеж, а птице у крошњи разгранатој. 
 Дрво-Пиктор било је сретно и није бројало године како пролазе. 
Минула су многа лета, пре него што је приметио да његова срећа 
није потпуна. Споро је учио како се гледа очима дрвета. Коначно је 
прогледао и растужио се. 
 Приметио је, да се овде, у рају, већина створења око њега веома 
често претвара у друга обличја и да све струји чаробном реком 
вечитих преображаја. 
 Посматрао је цветове како се промећу у драго камење или, 
треперавом колибрију налик, лепршају наоколо. Гледао је како 
понеко дрво из његове близине изненада нестане: једно се расточило 
у врело, друго постало крокодил.
 Једно је хладнокрвно и весело, ведра духа, као риба чило, 
отпловило да се у обличјима другачијим, новим играма преда. 
Слонови су мењали одећу са стенама, жирафе размењивале облик са 
цвећем.
 Али он, Пиктор-Дрво, остајао је увек исти, јер више није могао да се 
преображава. Откако је то схватио, срећа му је измицала; почео је да 
стари и да све више поприма уморно, озбиљно и снуждено држање, 
својствено остарелом дрвећу, изнемоглим птицама и грохнулим 
коњима, људима у годинама и другим створењима: њих, уколико не 
поседују дар преображавања, временом обузме туга, погруже се и 
губе лепоту. 
 Једнога дана једна плавокоса девојчица залута у те пределе раја. 
Певајући и плешући трчкарала је између дрвећа, али њој није падало 
на памет да пожели дар преображавања.
 Понеки паметнији мајмун осмехнуо би се за њом, понеки жбунак 
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би је благо окрзнуо младим изданцима, кадшто би јој воћке добациле 
понеки цветак и плод, орах или јабуку, на што она није обраћала 
пажњу. 
 Када Пиктор-Дрво примети девојчицу, обузе га силна жудња за 
срећом, какву до тада није осетио. Истог часа паде у дубоке мисли, 
чинило му се да чује глас сопствене крви како му довикује: ”Размисли 
мало! Не оклевај, него се сети сваког трена у свом животу, нађи 
смисао, иначе, закаснићеш, и никад више нећеш срести срећу. 
И он послуша. Сетио се својих људских година, свог порекла и одласка 
у рај, посебно тренутка, пре него што се претворио у дрво и свих 
оних чудесних часова, док је у рукама држао чаробни камен. Тада, 
кад су му били отворени сви путеви у сва преображења, у њему се, 
као никада пре, жарио пламен живота! Кад се сетио птице, која му се 
насмешила и дрвета са Сунцем и Месецом, обузе га слутња да је тада 
нешто заборавио и да савет Змије није био ваљан. 
 Девојчица зачу неки шумор у лишћу Пиктора-Дрвета, подиже 
поглед и осети оштар пробод у грудима; дубоко у њој пробудише се 
нове мисли, нови снови, плану нова чежња. Вођена непознатом силом, 
села је испод дрвета. Изгледало је усамљено, напуштено и тужно, а 
ипак лепо, дирљиво и племенито у својој немој тузи; шуморава песма 
из његове раскошне крошње јечала је заносно у њој. Наслонила се на 
храпаво стабло и осетила како је дрво задрхтало из саме сржи, а њу 
иста језа прожела до дна душе. Неописиво пријатан бол брецао је у 
девојчином срцу, небом њене душе запловише облаци, а из очију се 
лагано, једна за другом, закотрљаше крупне сузе.
 Дрво је тихо дрхтурило из корена, толиком жестином је црпело 
снагу и животне сокове у се, хрлећи ка девојци у жаркој жељи да се 
сједине. Ах, како га је лукаво надмудрила Змија, да навек сам-самцит 
чами зачаран у дрво! О, колико лудости, колико слепила! Зар је тако 
мало знао, зар му је тајна живота била толико страна? Не, тада је, 
стрепећи и те како и мутних слутњи пун...ах, с тугом и дубоким 
разумевањем сети се дрвета, које беше и жена и човек у једном. 
Утом се појави птица, малена, птица црвена и зелена, у великом луку 
долете.
 Девојка је пратила како лети, ко жуна, виде, кад испусти из кљуна, 
нешто сјајно као крв црвено, као жар румено, нешто малено, што је 
у зеленило пало и остало, сјало и звало, дубоко и присно, као биље 
лисно; његов сјај је мамио тако болно и неодолно, тако силино и 
умилно, да се девојка сагла и подигла то црвено чудесо. Био је то 
кристал, драги камен, а где је он, ту је и пламен. 
 И само што је лепотица белом руком дотакла чаробни алем-камен, 
истом јој се испунила жеља, од које јој је кипело препуно срце. Нешто 
ју је повукло, она клону и сједини се с дрветом; избила је из стабла 
његовог као снажан млад изданак и брзо похитала к њему у висину. 
Све се завршило добро. Пиктор беше преображен, поредак у 
васељеној успостављен. А пошто је овом приликом досегнуо моћ 
истинског, вечног преображавања, он се од половине преобратио у 
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целину; одсад је могао да бира преображаје по милој вољи. Чаробна 
струја Настајања шикљала је с његовом крвљу, занавек је суделовао у 
Стварању, које се опетује из часа у час.
 Постао је кошута, постао риба, постао човек и змија, облак и птица. 
Али у сваком обличју остајао је целина, ма била то јединка или био 
пар, могао је да буде Месец и Сунце, Жена и Муж, у једном. Текао је 
као река близанаца кроз земље, као двојна звезда красио небески 
свод. 

Превела с немачког Јасмина КУВЕЉИЋ 
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ХЕРМАН ХЕСЕ

МАГИЈА БОЈА 
Дах Божији здесна слева, 
Облаци по небу сненом, 
Тисућ песни светлост пева, 
Бог је свет, сав у шареном. 

Бело с црним, топло с хладним 
Ко два нераздвојна друга 
С хаосом се вечно гладним 
Снова разбистрава дуга. 

Тако нам у души бунца 
Многострука мука, миље 
Божју светлост, изобиље 
Славимо у лику Сунца. 

Деца јула 

Ми, деца рођена средином јула, 
Утонули тихо у гравидне снове. 
Лутамо кроз баште устрепталих чула 
Док нас бели јасмин мирисима зове, 

Наш брат је шарлахно румен мак, 
Светлуцав, пламти црвеним пљуском 
У житу и на зиду врелом и уском, 
Кад му ветар цвасти завитла у зрак. 

Попут јулске ноћи и наш живот жели 
Бременит сновима да га плес обасја, 
Док сневамо жетве где се свет весели 
Са маком у руци и венцем од класја. 

 Август 

Данас је најлепши дан лèта, 
Последњи звуци замирућ звоне 
С мирисом и јек птичијег лéта 
Тихо и неповратно тоне. 
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Овога часа зденац миља 
Издашно точи у свет плави 
Лето из рога изобиља 
И своју ноћ последњу слави. 

Плави лептир 

Машућ крилма лептир плави, 
Свитлан ветром, ту, на стази, 
Канда сребрн пљусак слави, 
Сјакти, трепти и пролази. 
Блеском, као дах олује, 
Тек овлашно, пролазећи, 
Видех Срећу, домахује, 
И мигом одмахнух Срећи. 

Одмакло Лето 

Плава даљина, бистра ко звон 
Одуховљена, искри, сева 
У онај слатки, чаробни тон, 
Што га септембар зна да спева. 

Зрелина лета преко ноћи 
Воли да се празнично боји, 
Јер, све се смеје у пуноћи 
И радосно пред смрћу стоји. 

Душо, ти се с временом тргни 
И на далек се приправи лет, 
И с бригама се својим вргни 
У прижељкиваног јутра свет. 

Лето на југу 

Цвасти кестенова, гај у сутон тоне, 
Пун Месец у лишћу, ми, пијанци стари – 
На млаком лахору наше чаше звоне, 
Спрам небеса тмоних вино нам се жари. 

Ми, пролазно цвеће, у зрелој пуноћи: 
Пиј ме, мила! Или дај ми да те пијем! 
Док бакљама врелог лета машем, спијем 
С онима што љубе песан јарких ноћи. 
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О, тамно срце ноћи у кликтају сове, 
Ноћна лептирице с цвета поред плота, 
Буктимо у жару, брате, ко нас зове, 
Блажене смо жртве принесене Богу, 
Дај одјекни песмо смрти и живота, 
Наше чаше звоне док пијемо с ногу! 

Југ 

Ко тесни кањони – сокаци у сени – 
У кристалу морском зрак светла се пени, 
Базар, гужва, накит и шарена платна, 
Срмно, по баштама дрвеће се вије. 
Голу немаштину сунце штедро мије 
На зидини скупа с два гуштера златна. 

Све што смо за дугих суморних месецâ 
Сликали у чежњи, песми, сну – ко деца, 
Сва та раздраганост са срећом се спари: 
Лукови у низу гостински се свели
Опор мирис вино немилице дели 
Раскош се размеће кроз обиље ствари. 

Скриту измаглицом за брдима крутим 
У даљини, срцем, домовину слутим, 
Хладовито царство ветра и облака. 
Никад Југ тај слатки неће бити мој, 
Никад примити ме еден у врт свој, 
Нити зрео муж се враћа у дечака. 

Позно лето 

Још нас дан за даном крепи позно лето 
Преслатком топлотом расцвалога жбуна 
Понеко лептирче лебди – ко сапето – 
И трепери крилом: сјај златног баршуна. 

Јутра и вечери дишу росном влагом 
Танких измаглица и кадшто просину. 
Са дудовог стабла на лахору благом 
Жут листак лепрша у бледу модрину. 
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Гуштер се на стени сунча и одмара, 
Сакривен у засен грозд бубри и руди. 
Свет спије и сања, тајанствен пун чара, 
Опомиње ћутке – само ме не буди! 

Тако се покашто кроз више тактова 
Музика у вечност позлаћену груша, 
Тад се, рашчарана, расани изнова, 
Да у новој збиљи смело се окуша. 

Ми, старци, чекамо жетву у шпалиру
Грејемо од лета тамна плећа, стара – 
Још нам се дан смеши, хита своме миру, 
Јоште нам се Данас и Овде удвара. 

Сликарева радост 

Њива рађа жито, али кошта много, 
Поља бодљикавом жицом ограђена, 
Лакомост и нужда ходе истом ногом, 
Све је зазидано, жетва покварена. 

Али у мом оку овде сад станује 
Нов поредак ствари, друкчије га сневам, 
Плавет се растаче, а пурпур столује, 
Чију песму сву од невиности певам. 

Жуто с жутим и са црвенилом ружа, 
Студену модрину облива румење! 
Боја се у светлу на дар свету пружа, 
С валовљем љубави пропиње се, пење. 

Дух завлада, који сваку бољку цéли, 
Зеленило звони из новога врела, 
Испонова умно цео свет се дели, 
У срцима радост са светлом се срела.

Лампиони у летњој ноћи 

Топло у густој тами баште, 
Шаренило и лампиони, 
Из замршеног лишћа праште 
Нежна кандила у колони. 
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Једно се смешка лимунасто; 
Уврх крошње скрила се плавет, 
Бело с црвеним – ружичасто 
Налик на Месец и на авет. 

А једно изненада плане, 
Запламса попут булке касне... 
Залелуја се на све стране, 
Палуцне увис и тихо згасне. 

Баркарола 

Одсјај светла проблескује сваког часа, 
Барка моја  п р о п и њ е  се доле-горе, 
Као да се сва лагуна с њом таласа, 
Док низ лидо гласно вришти бурно море. 
Моја једра висе ко повесмо преље 
На распусно бесној поподневној јари, 
У луци се стекле свеколике жеље, 
Весла занемела, спију паламари. 

Животе мој силни, чудесни, свемоћни! 
Што ми прљиш чело, пушташ да ме газе, 
Шаљеш на ме кугу, несан, кошмар ноћни, 
Кад ме скрајунеш с моје утабане стазе. 
Пркосно си нашао ме сред олује 
Гледам те с подсмехом и без труни поште, 
Ко чаробан благдан твоји часи брује 
И певанке твоје од сна и милоште. 

Поглед ми снатрећи небним сводом бáса, 
Док се рој облака према мору руши, 
Снећи ослушкујем дивљи хор таласа, 
Што ми мир и радост певуши у души. 
Моја једра висе ко повесмо преље 
На распусној поподневној јари, 
У луци се стекле свеколике жеље, 
Весла занемела, спију паламари. 

Подне на мору 

Подне као сневање и смрт слатко: 
Кад се од тишине и јаре разболи 
С рибарском барком закуња кратко 
У опором мирису асфалта и соли. 
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Уз свирку фруле, ситним ходом, 
Облаци поведу коло над водом, 
Све се, омађијано, и без циља 
У модри поподневни жар стоциља. 
У висинама плавим некуд похити 
Колона – облаци бели, растресити, 
Једва чујан, пажњу нам скрене, 
Кратак звиждук бродске сирене. 

У свом сањалачком плесању вода 
Ковитла се, пенећ, за крмом брода; 
Отромбољена једра о јарбол туку 
За њима ужад млитаву мрежу вуку. 

И све што иначе у срцу пламти, 
И све што, била срећа, била мòра, 
Што наша душа понекад упамти 
Почива и дрема у дубини мора. 
А твоје срце, та ћуд дивље луде, 
Опет се смири, би дете да буде, 
Утихне ко море, ко ветар и зраци 
У Творчевој шаци. 

            Превео са немачког Драго ТЕШЕВИЋ
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ХЕРМАН ХЕСЕ

ИЗАБРАНА ПИСМА
РОДИТЕЉИМА 
                                                                                                  

Штетен, 11. 9. 1892.

Д[раги] р[одитељи]! 
 

 Таман сам хтио мало да свирам виолину. Узех гудало у руку, по-
гледах: напољу сунчан дан и нехотице клизну Шуманово „Сања-
рење“ преко жица. Било ми је пола добро, пола тужно, пола 
дремљиво. А тихи, тешки тонови одговарали су мом располо-
жењу. Изгубих се у звуцима и маштах о далеком, бољем времену, 
о лијепим, срећним данима у Болу. И ту, нагли прасак, пискави, 
погрешан тон. Прескочих жицу. Пробудих се из сна и бијах поново 
у Штетену. Само једну жицу прескочих, а све друге су биле тачне. 
Управо тако је и са мном; моје добро, моју љубав, вјеру и на-
дање оставио сам у Болу. И, какав контраст: у Болу, у пријат-
ној сали, са драгим и милим познаницима играх билијар; ку-
гле од слонове кости тихо се котрљају, чује се шкрипање креде, 
смијех и шале. Или, сједим на удобној софи, играм даме са било 
ким, а поред шуме величанствени акорди Бетовенове сонате. 
А овде: сједим у соби, с друге стране летаргично свирају оргуље, 
доле малоумним, уњкавим гласовима пјевају дјечију пјесмицу. 
Али, главни контраст је у мени самом. Никада тиха срећа, никад тре-
перава страст из Бола није у мени, него мртва, одвратна празнина. 
Могао бих побјећи или утицати да ме избаце одавде, могао бих се 
мирно објесити или било шта, али чему? Срећа је против мене, тата је 
ионако још бјеснији, него онда када ме је избацио из куће. Доктор го-
вори неповољно или никако – да, дођавола – шта би требало бити са 
мном. Када би моја слабост била смртна, био бих, прије свега, миран. 
Јасно ми је да ми у Штетену тако никад не може бити, и кад се од мене 
силом и неправедно прави песимиста, онда ћу такав и остати. Ако 
никаква промјена мог положаја није могућа, онда премијештање на 
мјесто слично Штетену уопште не помаже, онда не требам ни љекаре 
ни родитеље да ме доведу до очаја и злочина. Ако тати нисам потре-
бан као син код куће или на студијама, онда му ни син у лудници не 
помаже. Свијет је велики, јако велики и не може му се изаћи на крај. 
Напослетку, чекам Ваш одговор; ако ми немате шта одговорити онда је 
ствар сасвим једноставна. Још се мало надам, али каква бесмислица! 
 Видите, Тео ми недавно пише: „Избаци дјевојку 
из  главе већ једном; има на хиљаде других и љепших!“  
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 Исто тако би се могло и Вама написати:
„Избаците већ једном младића из главе“ итд, итд.  
 
 Х. Хесе 

Треба ли да вјерујем и истина да ли је  
Поточић бистри и Сунца зрак 
Рано прољеће и дрвета цват 
Бијаху тек пјена и сан? 
 
Талас је сребрнасто жуборио тако  
Залазећим Сунцем опшивен пурпурно  
Одјекује пјесма веселе птичице 
Раздрагано земљом и радосном душом  
Тако срећно младо срце бијаше 
И одушевљено пут неба гледаше 
У широким грудима се тако блажено 
Прва љубав и бескрајна радост њихаше 
И све тек заједљиви пој бијаше 
Што неразумљиво долином одјекиваше 
И све то тек умишљено и сањано бјеше 
И с јесени испарише? 
 
Онда живи, мој Сунчев зраче 
Зимама и у олујама на тебе мишљах 
Кроз снијег и лед груди се провлаче 
К’о снови о прољећу, љубави и радости, 
О Сунце, а кад се вратиш 
И пјесму птице у грму чујеш,  
Ти тихи ми гроб 
Топлином, љубављу и милосрђем обасјај 
И прољећу посљедњи донеси поздрав 
И мојој љубави пољубац за крај.

 Х. Хесе 

 Након што сам ово написао, стиже татино писмо. Између оста-
лог каже: „Опрости ми све,  чиме сам...“ итд, итд. То звучи врло 
иронично, иако је можда другачије мишљено.  Од ироније се, пак, 
највећим дијелом и састоји судбина. Чим видим или разговарам с 
неким познаником из старих времена, јавља се иронија, а ништа не 
може јаче загорчати ствар код несрећног и болесног, него иронија. 
Тата такође говори о „времену у којем се постаје неко други“. Сасвим 
право, треба само посљедње мјесеце да погледам: да, ја јесам други. 
Уопште, цијела свађа се састоји једноставно у томе, да су се сусрела 
два апсолутно супротна мишљења тамо гдје се очекивало саосјећање. 
Ви после овог кукавног живота видите један бољи, док ја сасвим дру-
гачије мислим и зато овај живот или одбацујем или желим од њега 
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нешто да имам. Што би можда било од помоћи је – да сам научио 
– да се понашам као грубијан итд.: тата Штетен назива „најбољим“ 
мјестом, јер сам ту затворен, а Ви сте ме се засигурно отарасили.  
О вјерујте, ове хладне изјаве с моје стране нису нешто што ме ис-
пуњава и покреће, не, нешто што је сјетни жал за изгубљеним, вјеч-
ним прољећем итд., носталгија, али не за Калвом, него за нечим 
истинским. У живљењу и настојању, надању и вољењу ја видим 
само заблуду, само варку, осјет, како Тургењев каже: „Пару! Пару“!  
Да сам прије неколико мјесеци могао да видим свој садашњи живот, 
држао бих га за рђав, немогућ сан. Овај хладни полу-учени, полу-прак-
тични свјештеник са својим проповиједима, ови необразовани чува-
ри, ови болесници са најодвратнијим лицима и манирима, итд. итд., 
све то ми је омражено у души и уређено тако, да младом човјеку по-
каже како је чемеран овај живот. Оно што сам увијек сматрао добром 
музиком, добром поезијом: од свега тога овде ни трага. 
 Најогољенија,  најмрачнија одабрана проза.  Било би ми лакше да 
сам овде одрастао. Као глатки, ишчаурени лептир, могао бих се кас-
није радовати Сунцу. Али, ја познајем Сунце: поново ће учаурити из-
мигољеног лептира. Али, чему ова објашњења, Ви сте у Клаву, а не у 
Штетену, ја сам у Штетену, а не у Калву. Ви удишете другачији ваздух 
од мене, „Херман у Штетену“ Вама је стран, није Ваш син. Баштован-
ство ми је мрско и, откако сам овде, само сам један једини пут био 
у башти, иако би „требало“ сваког дана да идем. „Свом оцу нисам 
био потребан и послао ме је у Штетен“, и с тим доста. Сједим ту, јер 
другдје не смијем бити, и плачем над самим собом, док се истовреме-
но смијем инспектору. Не допуштам да ме приморава. Кад би сазнао 
да не радим у башти или не читим Ливија онда би ми дао премало 
да једем и сл[ично], можда би ми пријетио и затвором. То обожава 
да ради.Посљедњи атом снаге употријебићу да покажем да нисам 
машина, коју само треба навити. Силом сам стављен на воз, довезен 
у Штетен, овде сам и не досађујем свијету, јер је Штетен ионако ван 
свијета. Иначе сам у четири зида, господине, не покоравам се и нећу 
се покорити. Кад би инспектор то опазио, страшно би поступио, био 
бих одран, а све би то било за моје добро! Природа ми, изгледа, није 
намијенила родитељски дом, породицу, иначе не бисте смјели гово
рити као Поса: 
 
                                            Како сирот, како убог си постао, 
                                             откако не волиш никог другог до себе1 

 Ово нисам заслужио. Ја волим себе, као и свако, није због тога 
да овде не могу да живим, него зато што ми је потребна другачија 
атмосфера да бих могао и хтио да испуним свој задатак као човјек. 
Видите да се напрежем да све објективно разјасним, све приговоре 
унапријед да одбацим; онда желим и да се најзад одлучи. Кажите – и 
у Вама ћу гледати странце, кажите – и онда могу да живим и стварам. 
Шта ми значи што тата по н-ти пут понавља: „Вјеруј да ти желимо до-
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бро.“? Ова фраза не вриједи ни пишљива боба. Ја морам бити међу 
другим људима, могу као и Јулије да кажем: „Моје срце трагаше за 
филозофијом, а машта потури своје снове. Најтоплији бијаше ми наји-
стинитији. Истражујем законе духа, али заборављам доказати да исти 
заиста постоје. Смјели напад материјализма разрушава моју твореви-
ну.“2 Када кажем: „Треба да...“ или „Требало би..“, материјализам каже: 
„Мора!“, итд. итд. Да, најматеријалистичнији материјализам је овде, 
сам ваздух овде се чини материјалистичнијим. Овде нема надања ни 
вјеровања, нема вољења нити се може бити вољен, мало је икаквог 
идеала, ичега лијепог, естетског, нема умјетности, нема осјећања, оно 
што је више од пуког рада и јела – отпада, не постоји ништа узвишено 
на Земљи, никаква виша сила него што су то тренутни претпоставље-
ни, никаквог мотива до хладне наредбе, једном ријечју: овде нема 
духа. Никаква естетска савршеност овде не вриједи, тек неколико 
племенитих који су овде, дио су бесмисленог пролетеријата, који је 
овде окупљен. Ја засигурно не захтијевам да са овдашњим људима 
заподенем неки политички разговор или сл., али ни какав поштен 
приватан разговор није могућ. А чинити се племенит у овој чемерној 
маси је, заправо, двоструко опасно, јер болесни ништа не осјећају или 
дјелимично осјећају. А глупих је ипак неколицина, да би спроводили 
неке неспретне интриге. Нипошто нисам узбуђен, док ово описујем, 
што и мој чувар може посвједочити, који за ово писмо дјелимично 
зна. И уопште, покушавам што је могуће хладније и категоричније 
да опишем овдашње прилике. И, сад питам, само као човјек (јер 
допуштам себи да имам став против Ваше воље и мојих 15 година): 
Да ли је у реду младог човјека довести у »Љечилиште за малоумне 
и епилептичне«, који је – осим тек мањих нервних слабости – иначе 
сасвим здрав, насилно му отети вјеру у љубав и правичност, а с тим 
и вјеру у Бога? Знате ли, да сам, кад сам први пут дошао из Штетена, 
хтио опет да живим и да се борим с недаћама, а да сам сад – овако 
дјелимично залијечен – духом болеснији него тад? Зар не би било 
боље, кад би један овакав као што сам ја, био с млинским каменом 
око врата бачен у море да што дубље потоне? Не знам да ли се Ви 
смијете или сте ужаснути, док ово читате; ја сам у сваком случају гор-
ко озбиљан и питам можда са замишљене, идеалне, али свакако људ-
ске тачке гледишта. Може Вам се чинити бесрамним – јер се оним, 
што сам у првом, другом и трећем писму рекао између редова, мо-
жда нехотице нисте бавили – али то у четвртом писму јасно кажем, 
јер јасноћу сматрам основним условом у свакој кореспонденцији. 
Можда кажете: „Али, није то твоја одговорност.“. Али, на несрећу, ја 
сам напросто у средишту збивања, о мени се ради, и вјерујем да ме 
се штошта ипак тиче. Ви говорите као »богобојажљиви« : „Ствар је 
сасвим једноставна. Ми смо родитељи, ти си дијете и тиме је све свр-
шено. Какво је да је, оно што ми сматрамо добрим и јесте добро.“. 
Ја, пак, с моје тачке гледишта, кажем: „Ја сам човјек, особа, како 
каже Шилер, мене је сама природа васпитала и никако ме, никако 
није лоше обликовала. Ја сам човјек, од природе захтијевам нај-
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прије и неприкосновено људска права за све, а затим и индиви-
дуално. Тврдим: никакве заслуге нам не припадају самим нашим 
правом, него нас је природа за ово или оно одредила. Кажем, иако 
то у сопственим ми ушима звучи чудно, природа ми није додије-
лила то право да живим међу малоумницима и епилептичнима.  
Али, Вама обзири и права онога који није одрастао не значе ништа, 
то знам, и из тог једноставног разлога, допуштам Вам такав став.  
Примијетно је да сам споља бољег здравља, него прије. Спавам 
као пацов, имам апетит и снагу, главобоља и мучнина одавно су 
прошле. Духовни рад уопште ме не оптерећује. Откако сам оти-
шао из Маулбруна, за 4 центиметра сам виши и 8 килограма тежи. 
Иако тата мисли да ме разумије, чини се пак другачије. Пишемо 
писмо за писмом, у сваком стоји исто, а у сваком опет нешто друго! 
У сваком случају је врло, врло чудновато да, за једног младића од 
15 година, који је иначе сасвим здрав, који је похађао школу итд. 
итд., не постоји никакво друго мјесто на овом бескрајном свијету 
осим Штетена у Ремсталу, број 29. Кад бих имао више новца и људ-
ског друштва, све бих то заборавио у кафани. Дотле је довела анђе-
оски чиста и искрена родитељска љубав према сину, дотле да би се 
он за једно забавно поподне с друштвом радо продао. Сами знате 
шта је младо, радосно срце, пуно поезије и идеала, знате за жар и 
одушевљење, знате шта је младалачка љубав и мајски сан, зна-
те да је младост срећно прољеће и лијепо је само због тога што  
                                             
    Распјевано дуж брда и долина је 
                                                 Све док не настави даље!  

 Знате како дирљиво благо и сјетно упозорава Гајбел: 
 О, не мијешајте, не мијешајте се у то! Овде сваки идеал и сва-
ка љубав бива профанисана, погрешно схваћена и исмијана. Ка-
жете, цијели живот је преда мном. Али, младост је управо темељ, 
јер је срце још пријемчиво за добро и зло. Али, авај, заборављам 
да сте ви другачији људи, без мане и грешке, као статуе, једна-
ко тако мртви. Да, ви сте прави, истински пијетисти као Никодемус 
(?)3: безгрешни Јеврејин. Ви имате другачије жеље, гледишта, на-
дања, другачије идеале, у другим стварима налазите задовољење, 
од овог и оног живота имате другaчија очекивња; Ви сте хришћани, 
а ја – само човјек. Ја сам несрећни плод природе, клица несреће у 
мени самом лежи, ипак, испрва мјесецима вјеровах да могу бити 
срећан у породичном крилу. Могу сад, као Поса Дон Карлосу, рећи:  
           

О, идеја  бијаше дјетињаста, али божански лијепа. 
Прошли су ти снови!4

  
 Настављам писмо, а заправо ни сам не знам зашто.  
Кад бисте могли завирити у моју нутрину, у ову црну јаму, у којој једи-
на свијетла тачка паклено сија и гори, радовали бисте се и прижељки-
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вали ми смрт. Ту преда мном је Ливије, требало би да радим, а једва 
да могу! Радо бих и Ливија и његову Лексику, цијелу ову лудницу, Бол, 
Калв, будућност, садашњост и прошлост и самог себе бацио у ватру. 
Радо бих побјегао, али куда у ову хладну јесен, без новца и без циља, 
у сивило? Куда у овој земљи прошпартаној ловцима?5  По жељи би ми 
било кад би сад избила револуција, ако би ускоро завладала колера. У 
свеопштем јаду, мали мирно може умријети. У Болу сам прво научио 
да се смијем, па онда да плачем, у Штетену сам такође нешто научио: 
да проклињем. Да, то сад могу! Проклети могу сам себе и прије свега 
Штетен, онда родбину, мрски сан и заблуду о свијету и Бога, срећу 
и несрећу. Ако ми желите писати, молим Вас не опет о Вашем Хри-
сту. Овде већ виси на великом звону. »Христос и љубав, Бог и бла-
женство« итд. итд. стоји написано на сваком мјесту, у сваком ћошку, 
а између – све пуно мржње и непријатељства. Вјерујем да, кад би дух 
умрлог „Христа“,  Јеврејина Исуса, могао видјети шта је учинио, пла-
као би. Ја сам човјек, добар као и Исус, видим разлику између идеала 
и живота тако добро као и он, али нисам тако жилав као Јеврејин – ја! 
                              
 
                                                                                                                Будите добро! 
 
 Још једном, дакле, молим засигуран одговор на моје писмо, 
без фраза и увиђавности, али и без срџбе. Иначе остајем итд. 

1 Фридрих Шилер, „Дон Карлос“, други чин, 15. сцена. 

2 Фридрих Шилер, „Филозофска писма“, том 20 националног издања, 
Вајмар 1962, стр. 115. 

3 Nathanael (Joh. I, 47). 

4 Фридрих Шилер, „Дон Карлос“, 1. чин, друга сцена (Дон Карлос 
Маркизу Поси). 

5 Тадашњи израз за жандаре.

УЗ ПИСМО  ОД 11. 9. 1892. : 
У СВОМ ОДГОВОРУ  13. 9. 1892.  ЈОХАН ХЕСЕ ПИШЕ: 

 Напосљетку, понављам своју ранију тврдњу да сам сасвим 
озбиљан да те пустим да похађаш гимназију, под условом да је 
твоје стање такво, да се од тога може очекивати макар неки успјех. 
Из твојих писама проговара такав слободарски нагон и гњев према 
свијету, да не могу да схватим како ћеш, у таквом расположењу 
и под јармом школског реда и система, издржати и учити, а да то 
буде корисно и продуктивно. У Маулброну ниси издржао, код куће 
си се против сваког теби непријатног захтјева бунио, сад псујеш 
због свега у Штетену. Нисмо те због тога страшно прекоравали. 
Сматрамо да је то стање усљед болести и да се можеш излијечити, 
ако сад, као и при првом боравку у Штетену, свему опет добровољно 
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и с надом приступиш. Наду ти засигурно не убијамо. Опет и опет 
те молим за стрпљење. Ако умириш дух и ако се неколико мјесеци 
будеш добро и послушно понашао, тад и само тад ће испуњење 
твоје жеље и самом теби бити љековито. И ја ћу се потрудити.  
Не срдим се на тебе. Не срди се ни ти на мене. Ми смо људи, а не богови.  
 
 
                                                                                                                      Твој отац Х.       

ОЦУ  
                                                                                                            

 
                                                                                                                Штетен, 

14.9.1892. 

Поштовани господине!
Пошто се чините тако необично дарежљиви, смијем ли Вас замолити 
за 7 марака или да Вас одмах замолим за револвер. Након што сте 
ме довели до очаја, сигурно сте спремни и мога и Вашега брзо да се 
отарасите. Заправо је већ у јуну требало да крепем. Пишете ми: Чак 
те нисмо „страшно прекоравали“, јер псујем што сам у Штетену. Ово 
је и мени било апсолутно разумљиво, јер се право на псовање једном 
песимисти не смије одузети, зато што је оно његово једино и посљедње. 
„Отац“ је тек једна чудна ријеч, коју, чини ми се, ја не разумијем. 
Мора да означава некога, ко се воли и ко се може вољети, онако 
заиста од срца. Како бих радо имао такву особу! Зар ми не 
бисте могли дати неки савјет? Раније је било лако напредовати, 
сад је тешко пробити се без личне карте, пасоша итд. Ја сам 
15-огодишњак и надарен сам, можда бих могао наћи мјесто на сцени. 
 Са господином Шалом не волим да преговарам, црнофраки 
бездушник ми је мрзак, могао бих га набости. Не допушта 
ми да видим породицу, као и Ви или било ко други. 
Ваши односи са мном чине ми се увијек тако затегнути, вјерујем да 
кад бих био пијетиста, а не човјек, кад бих сваку особину и склоност 
у себи преокренуо у супротност, могао бих се с Вама ускладити. 
Али, ја тако не могу и никада нећу живјети и када бих починио 
злочин, поред мене сте и Ви криви, господине Хесе, јер сте ми 
узели жељу за животом. Од „драгог Хермана“ постао је неко други, 
један свеколики мрзитељ, једно сироче, чији су „родитељи“ живи.  
Не пишите никада „Драги Х.“ итд.; то је једна обична лаж. 
Инспектор ме данас двапут срео, а ја се његовој 
наредби нисам повиновао. Надам се да нећемо 
још дуго чекати катастрофу. Да су бар анархисти ту! 
 
                                                                                                        Х. Хесе, заточеник

                                                                                                   казненог дома у 
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Штетену, 

гдје „није по казни“. Почињем да мислим ко је у цијелој овој афери 
малоуман.  Иначе, било би ми драго, ако бисте једном дошли.1 
 1 Херманова груба писма су имала учинка. 5. октобра је једном 
за свагда напустио лудницу и послат је на мјесец дана на опора-
вак у Базел у породицу пастора Јакоба Фистерера, пријатеља ње-
гових родитеља, који је водио базелску вјерску школу за дјечаке. 
 
 
Из књиге:  
 
»Ich gehorche nicht und werde nicht gehorchen!« Hermann Hesse. Die 
Briefe. Band 1,  1881–1904. Herausgegeben von Volker Michels, Suhrkamp 
Verlag, Berlin 2012. Erste Auflage.

Одабрала и са њемачког превела: Барбара НОВАКОВИЋ
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БАРБАРА НОВАКОВИЋ

ИЛИ ПЈЕСНИК ИЛИ НИШТА! 
К ада је 6-огодишњи Херман Хесе – иако узоран првачић у школи – 
код куће постао толико бунтован да је „измицало контроли“ (како у 
писму од 14. новембра 1883. године Хесеов отац наводи својој супрузи, 
а Хесеовој мајци), породица је одлучила да га од јануара до јуна 1884. 
године смјести у школу за дјечаке: школу у коју су искључиво смјештана 
дјеца, чији су родитељи боравили у иностранству на мисионарском 
путовању (што са маленим Хесеом тада није био случај). Крезубом 
Хесеу посјете кући биле су дозвољене само недељом. 
 У биографији „Нинон и Херман Хесе – живот као дијалог“ 
објављеној 1982. године ауторка Жизела Клајне наводи да је Нинон 
– трећа супруга Хермана Хесеа – откривши, након смрти Нобеловца, 
породична писма и документе из тог периода живота њеног мужа, 
била шокирана колико и потресена њиховим садржајем, те да је на 
ту епизоду пишчевог дјетињства гледала као на кључну у његовом 
личном психолошком развоју. Тако мали, непуни седмогодишњак, 
Хесе мора да је на свој полугодишњи боравак у интернату гледао 
као на забрану, као на казну, јер је био једини, којег је породица 
„прогнала“ ту. Мали, непокорни Херман (и његови поступци) био је 
такорећи сметња оцу у његовом бављењу писањем и подучавањем; 
дјечаков захтјевни карактер за породицу је просто био превелики 
залогај. Херманов отац Јохан Хесе у писму супрузи Марији наводи:
 Ми смо превише напети, превише слаби да бисмо се носили с њим, 
читава породична рутина нам је нарушена и фали нам дисциплина.
„Невоље“ са Херманом нису престале ни у младићком односно 
адолесцентском добу. Петнаестогодишњег бунтовника 1892. године 
уписују у теолошку школу у Маулброну, а већ у марту исте године 
долази до изражаја Хесеов „тежак“ карактер. Бјежи из школе и 
у том тренутку самом себи – и цијелом свијету – поставља циљ и 
ултиматум:  
 
„ENTWEDER EIN DICHTER ODER GAR NICHTS!“ („ИЛИ ПЈЕСНИК ИЛИ 
НИШТА!“).  

 Пронашли су га сљедећег дана на отвореном, на ливади, гдје је 
преноћио. Конфликт са родитељима само је заоштрен, започела 
је одисеја прелазака из школе у школу, а јављају се и први знаци 
депресије као и самоубилачке мисли очајног пубертетлије, будућег 
Нобеловца. 20. марта исте 1892. године Хесе пише:
 Ich möchte hingehen wie das Abendrot. – Желим да потонем као 
вечерње црвенило.
 Маја 1892. године Хесе посјећује свог полубрата Теа, када се 
заљубљује у ћерку Теове газдарице, која га категорички одбија. 
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Утучен константним недостатком разумијевања код куће и дотучен 
љубавним  јадима, дана 20. јуна 1892. године, 15-огодишњи Хесе - 
новцем позајмљеним од свог духовњака Кристофа Блумхарта - купује 
револвер и покушава самоубиство. О овом инциденту Блумхарт 
кратким писмом извјештава Хесеову мајку наводећи: 
 Драга госпођо мисионар! Данас је Ваш син побјегао одавде, 
остављајући пријетећу поруку о самоубиству. Прије него што је 
побјегао, тајно је узео новац и купио револвер. Он је сада поново 
овде. На ову ствар гледам као на тинејџерски мангуплук, али на 
један тако нездрав начин, да треба хитно да се посавјетујем са Вама! 
 22. јуна 1892. мајка долази по Хесеа и смјешта га у Установу за 
малоумне и епилептичне Штетен у Ремсталу, гдје остаје до 5. октобра.  
 Ове адолесцентске кризе несумњиво остављају жиг, који је Хесе 
до краја живота носио – како приватно, тако и у професионалном 
књижевном животу. Потрага за самим собом жила је куцавица свих 
Хесеових романа, а у приватном и породичном смислу Хесе је мир 
нашао тек са трећом супругом, историчарком умјетности, Нинон Хесе, 
са којом је остао до краја живота. 
Одувијек помало чудан, одувијек превише Степски вук и духовни 
самотњак, Хесе и у познoм добу, са 69 година када је добио 
Нобелову награду за књижевност и отишао у литерарну бесмртност, 
остаје једнако дјечачки ћудљив и интровертан. Најбоље се то види 
у писму упућеном свом великом пријатељу Томасу Ману (чувена 
преписка Хесе – Ман данас је антологија свјетске књижевности):  
 
 Драги господине Томасе Ман,
(...) Ова година донијела ми је мноштво других добрих и жељених 
дарова: љетос сам био у прилици да угостим обје своје сестре, да 
их храним, облачим и тетошим, док нису поново морале назад у 
мрачну Германију. Онда ми дадоше Гетеову награду. Онда и најљућег 
и најлошијег непријатеља, којег имадох, он се зваше Розенберг, 
окачише ми у Нирнбергу. И сад новембар донесе и Нобелову награду. 
Први догађај, овај са сестрама, бијаше лијеп и бијаше једини, који 
је за мене стваран. Ови други тренутно још нису допрли до мене, 
губитке сам увијек брже опажао и схватао их као успјехе, а то што 
сам током тих недељу дана био изложен детективском праћењу 
шведских и других новинара, којима није дата моја адреса, био је 
заиста шок. Али, искрено говорећи, позитивне стране срећног случаја 
донијеле су и чисту дјечју радост, мени и мојим пријатељима, а 
прије свих мојој жени, и здравицу шампањцем. Пријатељ у Базелу 
је одушевљен, а многи моји стари читаоци, који бијаху очито 
слаби на мене што сад није гријех, се радују. Ако ми временом 
буде опет добро ишло, покаткад ће ме све то врло забављати. 

(...) 
Срдачни поздрави и добре жеље Вама и Вашима од Вашега

Х. Хесеа 
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 У швaјцарски градић Монтањолу Хесе се преселио маја 1919. 
године и ту, у Тесину изнад језера Лугано проналази питорескну 
палату Casa Camuzzi, гдје изнајмљује три собе и са супругом Нинон 
остаје до краја живота. Није било необично пронаћи га како копка 
у башти, орезује виноград, игра се са мачком, слика аквареле или 
пак одговара на многобројна писма обожаватеља. Они радозналији 
и смјелији долазили су на чашицу разговора са Нобеловцем лично, 
наравно наискап, упркос чињеници да се Хесе такорећи гнушао 
популарности стечене Степским вуком, а нарочито му је сметало 
што се млађарија одушевљава записима неког педесетогодишњака: 
Често ми помало иду на живце студенти који читају и одушевљавају 
се Степским вуком., записао је.
 О посљедњим данима Нобеловца знамо искључиво 
захваљујући Нинон. Она је њиховом кућном пријатељу рекла: 
 Умро је изненада, и то је било најбоље. Био је веома болестан. 
Шест година је боловао од леукемије, а да то није знао. Па ипак, 
понекад би, очаран природом, у сумрак или на мјесечини, осјећао да 
се опрашта од живота. Слутио је да се приближава крају. Неколико 
дана је писао пјесму, коју је завршио у ноћи када је умро и оставио 
је на мом кревету. Кад сам ујутру ушла у његову собу био је мртав. 
Умро је у сну. Пјесма је о старом дрвету. Питао се да ли ће следеће 
године бити овде, да га види...

ШУШТАЊЕ СЛОМЉЕНЕ ГРАНЕ 
 
Сломљена, расцијепљена грана
виси из године у годину,
суво шуштећи своју пјесму на вјетру.
Без лишћа, без коре,
јалова је и блиједа.
Уморна од дугог живота,
уморна од дугог умирања,
њена пјесма је
тврда и јака
а њени звуци охоли
прекривају страх.
Још једно љето.
Још једна дуга зима.
                                 
 Тог 9. августа 1962. године млади револвераш, стари Степски вук 
Хесе је заспао. Шуштање сломљене гране одњихало га је у вјечно 
зеленило.  
 Живио је бурно - спавао је мирно,пјесник или ништа - пјесник и 
све, Херман Хесе. 



186 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

Библиoграфија:  

Helt C., Richard: A Poet Or Nothing at All: The Tübingen and Basel Years 
of Hermann Hesse. Berghahn Books, Oxford. 1996.
Zeller, Bernhard: Hermann Hesse. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 
bei Hamburg. 2005.
Kleine, Gisela: Ninon und Hermann Hesse: Leben als Dialog. Jan Thorbec-
ke Verlag, Ostfildern. 1982.
Volker Michels; Anni Carlsson: Briefwechsel Hermann Hesse / Thomas 
Mann. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 2003. 
 



187Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

MAKEDONSKI PISCI
МАКЕДОНСКИ ПИСЦИ
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SLAVČO KOVILOSKI

PROROČANSTVO 
Na asfalt, 
Ove sive i tmurne noći
Pada kiša. 

Moja kuća je prazna. 
Prozori su otvoreni, 
A zavjese podignute. 

Odbljesci munje 
Koje paraju nebo 
Čine čudne figure 
Od sjena ispijenih boca 
Od raznih alkohola 
Koji se nalaze na stolu u dnevnoj sobi. 

Na asfalt, 
Ovu sive i tmurne noći 
Pada kiša. 

Bojim se bakinih proročanstava. 
Rekla je: ova zemlja je žedna vode... 
I krvi.

POKOP MRTVIH 

Iz vlaka se vide bijele jasike 
i sedam žalosnih vrba samoniklih
koje su niknule do brake uz prugu. 
Trenutak koji slijedi je, zapravo, cijela vječnost 
jer su u njemu isprepleteni život i smrt. 

Dakle, iz vlaka se vide bijele jasike 
i žalosne vrbe 
iza kojih se prostire seosko groblje. 
Tamo: svećenik, crkvenjak, dvoje djece s križem, 
žena s bebom, muškarac s djetetom, 
stari, mladi, oženjeni, neoženjeni, 
svi odjeveni u bijelo, prozirno bijelo. 
Spuštaju mrtvaca u grob 
s glavom dolje, s nogama gore, ah, 
umjesto žalobnih pjesama prave banket 
s dvije gitare, jednom harmonikom, jednim saksofonom, 
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dvije trube, jednim bubnjem i jednom violinom, 
a mrtvac s glavom dolje već je spušten 
i mažu mu stopala mašću. 

Iz vlaka se vide bijele jasike 
i sedam žalosnih vrba samoniklih uz prugu
i ljudi koji slijede svoje običaje. 

I dugo što se vidi, 
ali ponekad čovjek osjeća potrebu zažmiri, 
da zatvori oči i ne vidi sve. 

PROROKOVO PRIJESTOLJE 

Sjedim na prorokovom prijestolju na Zlatovrhu. 
Svijet je u kršu preda mnom. 

A ja samo sjedim 
na kamenom prorokovom prijestolju 
dok me sunce jako peče. 

Tko bi pomislio 
da ću nakon tisuća godina 
sjediti ovdje 
opsjednut lirskim osjećajima 
i da ću usred tog krša 
od kamena i stijena 
napisati pjesmu? 

Preveo s makedonskog Žarko MILENIĆ
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РАНКО МЛАДЕНОСКИ

СУМЊИВА ПРИЧА
 Онда сам отишао да попијем и да поједем нешто. За душу. Обичај 
од давнина који је оставила наша претходница који је са великом 
муком газила лице земље црне. Али није било ничега по што сам 
дошао. Добро се сјећам да у тријему сеоске цркве није било живе 
душе. Јако им било стало! Или нису разумјели. Или нису хтјели да 
разумију, ко зна. 
 Прије тога сам спавао на великој љетњој врућини. Заспао сам 
након оних неподношљивих разговора о врућим темама у кафани уз 
прљаву ријеку и након готово сат времена хода под сунчевом пеком 
до хладних плахти кревета. Не знам колико сам дуго спавао, јер сам 
се пробудио у страшној тами у којој није било ни врата, ни прозора, 
ни звијезда, ни мјесеца, нити сам могао видјети икакве временске 
казаљке, барем пјешчани сат. Ништа. Само таму. Безвременску. 

* * *

 Видио сам Ирину П. у манастиру. Прала је одјећу монаха. Црне 
мантије. Кад ме је видјела како газим путем, вадим душу из калдрме, 
тргла се. Добро је знала да јако добро знам куда јој мисли лутају, јер 
ми је о томе причала безброј пута. 
 – Јеси ли заборавио да требаш писати о себи, а не о мојим масним, 
безобразним и о твојим још безобразнијим причама – пљеснула ме 
по лицу и наставила прати. 
 Нисам видио да је нетко у близини. Није се назирало. 
 Видио сам лијепо Ирину П. и кад је с новопридошлим монахом 
отишла у густу шуму изнад манастира. Наслоњен на трошни стуб, 
прекрижених ногу, чекао сам да вријеме прође и да се врате. Вратила 
се сама. Три дана су тражили младића. Цијели се манастир дигао у 
жуто јутро и као најцрња тама преплавио околину светог храма. Као 
мрави пуштени из свог мравињака. Нашли су га у оближњој шуми. 
Тамо их је одвела манастирска куја са тешким брадавицама. Тада 
нисам ништа рекао. Ни ријечи. Знао сам. Искушеник је, кад је први 
пут дошао у манастир био је са пратњом – искрена и чиста вјера у 
Створитеља. С мирноћом у држању и у сваком покрету тијела, али 
с немиром у очима. Само је Бог знао шта мучи његову младу душу. 
Његови су дани пролазили у молитви и појењу. Ријетко је излазио у 
двориште, а ни тада није гледао ни лијево ни десно. Погнуте главе 
гледао је како зеленило осваја поплочану стазу с обје стране. За то 
вријеме је Ирина П. пљускала по води и пљускала устима:
 – Не тражи Господа у трави и камењу. Окрени се мало улијево, 
удесно, ослушни шум воде у мојим рукама, нагни се напријед и  – 
ето свијета Божјег пред тобом – викала је погнута, набреклих великих 
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дојки изнад дрвеног корита у којем је прала црнину. Искушеник је 
уопште није слушао и није се обазирао на њу, барем смо тако сви тада 
мислили. А ми, јадници, нисмо знали у какво га је искушење бацила 
вода која је пролазила кроз прсте враголасте праље. Искушеник није 
могао да поднесе искушење. Управо је то прекинуло његов живот и 
будуће искушење у тамницама манастира. 
 – Кад будеш мртав, само ћу ја знати и ја ћу јести твоју пшеницу из 
срца – рекла ми је Ирина П. на спроводу несуђеног калуђера. 

* * *

 Бјежао сам од бијесних вучјих зуба. Кораци су ми вртјели земљу 
и остао сам тетурати на истом мјесту у атмосфери. Стално ми је био 
за петама и никад да ме зграби страшним и љигавим звјерским 
чељустима. Презнојио сам се. Био сам жива вода. Први сеоски 
пијетлови су ми парали уши и пробудио сам се у влажној постељи. 
Сваке ноћи. Прије него што пијетли запјевају. 
Ирина П. је сањала шуму. И моје лице како почива у њој. Дошла је до 
мене тамо у мојој шуми и брисала моју свијест о протоку времена. 
Пустиња непрегледна, врела, пјешчани сат без зрна пијеска. Празно 
вријеме, невријеме. 
 – Одлазим – рекла ми је првог дана почетка новог доба. 
И стварно је отишла. Ко зна гдје. Могао сам само да сањам планине 
свог дјетињства и бијеле изворе изнад села. И пут који је водио до 
моје цркве. У тријемовима није било живе  душе. Чекали су да Духове 
да пробуди одласке. 
 Нико није питао како се Ирина П. нашла у храму Господњем. Из 
којег свијета је дошла, која ју је мутна вода донијела овамо у дивљину. 
Чедо манастирско. Кћерка калуђерска. Тако су је звали људи из 
вањског свијета. Монаси су ћутали. Нису хтјели ничим да наруше свој 
поредак, свој космос, манастирски простор. Манастирски простор. 
Њихов космос. Монаси су ћутали. Ничим нису хтјели да наруше ред. 
Вањски свијет ју је тако звао: манастирско чедо, калуђерска ћерка. 
Како се Ирина П. нашла у храму Господњем нико није питао. 
Нико није рекао како се Ирина П. нашла у храму Господњем. 
 Лутао сам у глуво вријеме промашеним уличицама. Обрнути свијет. 
Наопаки. Ирина П. се уселила у сва лица и препознао сам је у свакој 
коси и у сваком ходу. Нико није слушао моје вријеме и моје мјесто 
у глувим трудним ноћима. Нико ме није гледао. Или су се правили 
да ме не виде. Или им се барем тако чинило. Или им се барем тако 
чинило. Или их уопће није било брига. Чекао сам се да се начекам у 
чекању. 
 Чекао сам и нашао сам је. Одвела ме до јаме гдје се спуштало стрмим 
степеницама и пили смо. Не знам за чију душу. Онда сам отишао као 
да сам ушао сам и као да се никад ништа није догодило. Провео сам 
ту ноћ у туђем тријему. У туђем храму. У туђим гостионицама. 
У манастиру су монаси пјевали у помен и за спомен на младог и 
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несуђеног монаха. Мене нису помињали. Нису знали или их није било 
брига, ко зна. Или им се тако чинило. Или им се можда тако чинило. 
– Само ја знам када ћеш да будеш мртав – понављао ми је њен глас. А 
ја ћу појести твоју пшеницу. Из срца. Голом руком. 

* * *

 На гробљу под тријемом сеоске цркве нико није дао помен за њену 
душу. Нису знали. Или их можда није било брига, ко зна. Гледао сам 
издалека и напетих ушију чуо благослове за душу. Наслоњен на стари 
храст чекао сам да јој се помене име. За душу. Нико ме није гледао и 
нико ме није примјећивао. Један пас је начинио неколико кругова око 
храста, подигао ногу и мокрио на мене. 
– Нека ти се пас помокри на главу – рекла ми је једном давно Ирина 
П. док је њена бјелина убијала таму. Жива светица била је та Ирина 
П. и све тајне земне и небеске биле су јој врло добро познате. Жива 
светица, пјешчани сат, безвременски. 
Нисам је више тражио. Кочија ме је довезла свог раскомаданог пред 
пјевање пијетлова и без задушнице ми је показивала широм отворено 
небо. Тамо ће ми, можда, искушеник испричати своју црну причу која 
је браћи из манастира остала тајна.

Превео с македонског Жарко МИЛЕНИЋ

 Ранко МЛАДЕНОСКИ (1966, Подгорци, Струга) - македонски 
књижевник, преводилац и теоретичар, професор књижевности на 
Филолошком факултету у Штипу на Одсјеку за македонски језик 
и књижевност Свеучилишта “Гоце Делчев”. Младеноски је радио 
као новинар, уредник и предавач у неколико листова као што су 
“Вечер”, “Експрес”, “Македонско сонце” и “Нова Македонија”. Био 
је уредник и у књижевним часописима “Современост”, “Книжевна 
академија”, “Велес”, “Годишниот зборник” Филолошког факултета у 
Штипу и “Палимпсест”. Аутор је неколико збирки прозе и неколико 
знанствених радова из области македонске књижевности. Објавио 
је око 150 интерпретација, есеја и рецензија у многим часописима у 
земљи и неколико балканских земаља. Његове пјесме, приповијетке 
и кратки прозни лирски текстови превођени су и објављивани у 
разним часописима на више слoвенских језика. Преводи са српског, 
бугарског и хрватског на македонски језик. 
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ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА

МРВИЦЕ РЕЧИ
Отресала сам мрвице са чаршава
а нисам приметила да сам отресла
и речи
...
А кад ми је касније та мисао запела у грлу
у порођајним боловима и затвореном небу
видела сам врапце са пуним стомачићима
и са кљуновима окаченим у сну
како спавају на линији на којој се небо и земља
додирују у бесконачном броју тачака

СЛАНО ЕХО

Ходала сам по ивици стене соли,
а испод мојих груди празан скут
растао је у облику круга
који се удаљује од свог центра

ВОШТАНЕ СУЗЕ

Мисли са погнутој  глави
као мрави који гмижу
уз путељку са црним цвећем и воштаним сузама

– помагали су том нежном гласу
да се полако небеским степеницама
попне до песму херувимску

 
ЗЕМЉА У ОЧИМА И НЕБО У ДУШИ

Песма је будила гласне жице
на небу,
а мигрена је играла танго
с трновитом ружом у устима
на тлу

Небо није видело земљу у заносу
а земља није чула небеса од туге

а кад је птица која је певала на дрвету
почела делити небо за душу
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анђели и мигрене погледали су се у очи
и смирили су се

Са земљом у очима и небом у души
отишли смо кући

ЗАРОБЉЕНО ДИСАЊЕ

с кишним капима времена
и врећицу чаја од камилице
Испрала сам бол
који је живио на доњој чељусти
низ ту улицу
по којима су се котрљали шишарке
недозреле и гласне

моје је дисање остало заробљено
између железних трачница
дане без имена

 
ПАСОШ

Живим између порцијом лењих лазања
Зеленом саксијом са исцртаним цвећем
Црном  непробуђеном кафом
плочом од плуте која виси у погледу
шарене белешке које се множе на столу
играчке од киндер јајима
жеље које се возе на задњем седиште мог аута
аметистом са заробљеним погледом на месец
фотографијом са машном без прелома
и екстерну меморију коју користим
као пасош кад прођем
на другој страни линије

ПРИПИТОМЛЕНЕ РЕЧИ
Малом принцу Антоана де Сент Егзиперија

Са есенцијалним уљима речи
заливао сам те свако јутро,
а ти си хтео да те затворим
у стакленом звону мог погледа
да те не однесу туђи дахови

А онда сам помислила
побићеш све моје вулкане



197Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

с којима сам дисала у материци века,
па сам те напустила да те повреди
усијани хлорофил.

Сада другачије гледам на твоје небо
када се нађем ван себе
са змијом под језиком
поље са воденим ружама у очима
а на уснама трновит цвет

Питом сам сада, драга моја,
враћам се кући са седом косом.

                                  Превео са македонског: Борче ПАНОВ

 Даниела АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА (3. 2. 1979, Битољ, Р. Северна 
Македонија) је поетеса, прозаиста, књижевни критичар, доктор 
педагошких наука у области методике и редовни универзитетски 
професор  на Педагошком факултету у Битољу (Универзитет “Св. 
Климент Охридски” – Битољ). Суоснивач је Универзитетског књижевног 
клуба Дениција ПФБТ УКЛО као и Центра за књижевности, уметности, 
културе, ораторство и језика на Педагошком факултету у Битољу. 
Члан је Македонског друштва писца (ДПМ), Друштво писаца Битолски 
книжевен круг (БКК), Словенска књижевна и уметничка академија - 
Варна  и Македонског научног друштва (МНД) где је два мандата била 
у улози председника Уредничког савета. Члан је уредничког савета 
на Педагошком факултету у коме ради, главни уредник је књижевног 
часописа „Раст“ (БКК) и међународног часописа „Современи 
дијалози“ (МНД). Поред научних радова објављених у земљи и 
иностранству (преко 100), коуредник и аутор је две међународне 
стручне публикације и универзитетског уџбеника „Критичка 
писменост”  (2019).  Аутор је 9 књига поезија: „Збор за зборот“  
(2014), “Поема за маргините” (2015), „Црна точка“ (2017), „Стапалки“ 
(2017), „Три“ (2019), „Кућа на контрасти“ (2019), „Електронска крв“ 
(2019 на македонском, 2021 на арапском језику у Уједињеним 
Арапским Емиратима и енглеском језику у Индији), “Математичка 
поезија” (2020), “Пешке по ваздушној линији” (2021)  и једна прозна 
књига: „Кафе, чај и црвено небо“. Добитник је међународне награде 
Носиде, Италија (Италија), Празник на липите 2018 од Македонског 
друштва писца, „Крсте Чачански“ за прозу, (2019), Караманов 2019 за 
поезију (2019), Македонска књижевна авангарда (2020), “Абдували 
Qутбиддин” (2020, Узбекистан), Премио Мондиале “Туллиола- 
Ренато Филиппелли” у Италији (2021), Интернатионал Аwард оф 
Еxцелленце “Цитy оф Галатео-Антонио Де Феррарис” (Италија, Рим, 
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2021), и најзначајнија награда за поезија “Ацо Шопов” (Македонско 
Друштво Писаца, 2021 за “Математичку поезију”).  Њена поезија је 
објављивана у бројне антологије, књижевне часописе, а преведена је 
на више од 40 језика.  
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VESNA MUNDIŠEVSKA-VELJANOVSKA

PARALELNOST

Ispod čaršava
stola tame se
usnula ja i moja budnost
igramo kazaljkama časovnika
sna iskanja.

Ujutro će
moja rasanjena paralelnost
zakoračiti
u vanvremensku geometriju
tepiha odsanjanog postojanja.

SENKA

I tokom dana
i noću
senka izdužuje vrat
testirajući naš doseg.

Vuče nam se za petama,
prestiže nas po ulicama,
kači nam se kao etiketa
u ime nekog izmišljenog sestrinstva,
u ambalaži dostojanstva
proklamuje iluzorno jedinstvo,

niče i iz svakog ugla
poligona progona,
proterana
zaviruje u nas i sa prozora sna...

Ko se poigrava
sa čudnom senkom:
Sunce
ili
naš dremež?!
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reGENERACIJA

Nemi odjeci
progutanih reči raspleta
vakumiraju dušnik
dvoumljenja.

Urlik
tišine stremljenja
amputiraće mi
stid.

 Prevela sa makedonskog Iskra PENEVA

 Vesna MUNDIŠEVSKA-VELJANOVSKA (1973, Bitolj, Makedonija) autor-
ka je knjiga poezije: “U snu san”, “Uznemireno sunce”, “Dan-danevanje”, 
“Pticocvrk”, “Vanzemaljski svodovi” (izbor), “Vibracije duha”, “Poetski di-
jalozi” (koautorka), “DvOgled”, “Srcevina/Njedz di inimā” (dvojezični iz-
bor), “U čauri veka” (izbor na srpskom jeziku) i “KontinuUM”, kao i knjiga 
kritičko-esejističkih tekstova “Kaleidoskop” i “Profili”. Autor je i koautor 
7 stručnjih knjiga i jednu knjigu za decu. Njena poezija je prevedena na 
više stranih jezika. Zastupljena je u antologijama. Dobitnica je nagrada za 
poeziju (za neobjavljenu debitantsku knjigu poezije za knjigu “U snu san” 
(Skoplje, 1994), “Karamanov” za neobjavljenu knjigu poezije za knjigu 
“Vibracije duha” (Radoviš, 2007), nagradu Udruženja književnika Make-
donije za najbolju pesmu na manifestaciji “Praznik lipa” (Skoplje, 2016), 
prva nagrada i jubilarna plaketa na međunarodnom slovenskom konkursu 
za prevode (Rusija, 2017), godišnja nagrada Makedonskog naučnog druš-
tva za naučno-obrazovni doprinos (Bitolj, 2018), nagrada “Branuvanja” za 
najbolju pesmu na manifestaciji “Struški književni susreti” (Struga, 2019), 
“Književni krug za kritiku” za knjigu “Profili” (Bitolj, 2020) i dr.). 
Urednica je časopisa za kulturu - književnost, dramsku umetnost, film i 
izdavaštvo “Savremeni dijalozi/ Contemporary dialogues”. Član je Udruže-
nja književnika Makedonije, Makedonskog naučnog društva - Bitolj i Druš-
tva pisaca “Bitoljski književni krug”. Ambasador mira je u Cercle Universel 
Des Ambassadeurs De La Paix – Suisse/ France od 2016. 
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DRAGANA EVTIMOVA
 

ANONYMOUS

Ja sam Anonymous. 
Nemam ime.
Znam 
samo 
da crtam tačke .... .... .. . . .. ...........
mnogo tačaka bez ikakvog redoslijeda 
......... .. ........ . . . . . ...............
... .. ... . ......... . ........ . ..
..... . ... .... ... ....
nemam dovoljno vremena 
da te pretvorim u uspomenu 
koja nikome ne treba 
osim meni 
prostor ne skuplja moje riječi 
................. ... ...........................
.... .. ... . . .... ......... . .. ..
...... . .. .. . ... .. ...
prostor u kojem živim
crtam i zaokružujem tačkama 
zatim 
ga pretvaram u mrak 
u kome se niko ne treba sakriti
.....
.. 
Jednom, 
davno 
uspjela sam da nacrtam malu kružnicu 
šestarom. 
(tada sam shvatila da je kružnica samo metafora za tačku)
I pored toga što krug može biti 
jedna debela 
enormno proširena 
celulitna tačka
s velikim nedostatkom vitamina ...
od tada 
počela sam da tražim
moju istinsku formu 
u krugovima koji imaju ime ...
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BILJEG 
Ako ti se desi da posumnjaš u svoj lik
koga ćeš vidjeti u ogledalu
zakačen na ulaznim vratima svoga doma, 
prije nego što počneš da varaš sebe
da prave odgovore znaš samo ti i niko drugi, 
pokušaj da upališ svjetlo u sobi
i pogledaj da li u njemu vidiš svoju sjenku.
 
I ako slučajno sretneš još jedan lik
u ramu ogledala doma tvoga, 
pronađi nekog drugog što liči na tebe
i počni da vjeruješ da ima neko isti 
kao Ti na ovom svijetu.

I ništa više nije potrebno da kažeš i uradiš. 
Sve se razumije i zna unaprijed... 
Kao biljeg naslijeđen od roditelja...

TIHA PJESMA 
(za one koje volimo) 
 
One koje volimo 
postavljamo u središte svijeta 
da upiju sve što je naše i mi što je njihovo. 
Možemo ih primaknuti do sopstvene kože 
pa sašiti naše riječi za njih. 
Dvogledom se približavamo prozoru 
njihovog doma 
i tiho razotkrivamo 
njihove snove u noći ... 
                                                                                                
                                                                                                                                           

... u tvojoj sobi 
među ostalim stvarima 

nalazi se i jedan pokvareni sat
koji približava 

krajeve između moga i tvoga vremena ... 
... i odbrojava riječi između dva uzdaha ...

Iz knjige ANONYMOUS; Izdavač: Fusnota, Skopje, 2021.

Izabrao i preveo s makedonskog: Hakija KARIĆ

Dragana EVTIMOVA (Skoplje, 1984.), objavila je više knjiga.  Piše poeziju,  
prozu i haiku. Pjesme su joj prevedene i objavljene na nekoliko jezika. Za-
stupljena je u nekoliko antologija savremene makedonske poezije objav-
ljene u Makedoniji, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Slovačkoj, Rumu-
niji, Ukrajini i Kini. Učestvovala je na brojnim književnim manifestacijama 
i rezidencijalnim boravcima u Makedoniji i inostranstvu. Aktivno prevodi 
književna djela sa slovenskog jezika.
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ПРОЗА
PROZA
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АНТОН УТКИН

САПУТНИЦИ СМОКВЕ
 Василиј Александрович сјео је у воз у Лооу. Било је већ мрачно 
и на путевима, као чаробно цвијеће, горјеле су разнобојне ватре. 
Допао му је купе, први до кондуктера, друго мјесто, горње, вагон 
је био невјероватно стар и наметало се питање, зашто до сада није 
расходован.
 У похабаном купеу већ су сједили жена и дјечак. Василиј 
Александрович је подигао руксак и завукао га у удубљење у зиду изнад 
врата, на крај је ставио планинарски цапин. Жена је журно устала, 
можда је мислила да жели да стави ствари под сједиште. Имала је 
мршава бедра, велике груди и велика стопала у свијетлоплавим 
ципелама, с подераним задњим дијелом и оштећеним врховима. 
Дјечак га је гледао испод ока.
 Василиј Александрович је извадио на празан столић, сав испаран 
ножевима, чутурицу, ставио је лонче, сједио мало, погледао, 
задигавши завјесу, кроз прозор.
 Воз се дуго вукао дуж обале, насипом од слегнутог туцаника, 
зараслог у траву. Шине су се пружале скоро поред самог мора. 
Између жељезничког насипа и воде, као уска трака, пружале су се 
празне хладне плаже. С лијеве стране, испод насипа, расло је грмље 
и промицало црно дрвеће.   
 Василиј Александрович је бацио на столић пакло цигарета и кутију 
шибица, извадио књигу, купљену на бувљој пијаци у Сочију – Теофил 
Готје „Путовање у Русију“ и почео да чита. „Они не спавају читаву ноћ, 
не знају шта је то гајтан – отварају сами врата на први позив“ – читао 
је, али због нечега се никако није могао помјерити с тог реда. Онда је 
поново почео да гледа кроз прозор.
 Космати обриси сјенки захватали су камену ограду, иза које су 
клизили вагони и јурили даље заједно са стубовима. Иза густих и 
црних облака помолио се мјесец и на равној површини воде створила 
се стазица свјетлости, која се мирно преливала. Понегдје на шљунку 
у нереду су лежали преврнути бетонски блокови, налик разбацаним 
дјечјим коцкицама, неки од њих су били загњурени у воду. Лукобрани 
су на једнаким размацима одлазили са обале у море, свјетлуцајући 
мокрим странама, у њиховом пролијетању с напором су се превртали 
таласи, на ивици воде, као танки намази, избијала је пјена и одмах 
ишчезавала, полизана новим гребеном.
 Намргођени кондуктер донио је чашу у држачу за чаше, шећер 
и пакетић чаја без знакова за распознавање. На ногама су му биле 
платнене патике, затегнут стомак висио је преко копче излизаног 
каиша и при сваком његовом покрету као да се њихао испод тамно-
плаве свилене кошуље. Кондуктер је говорио с акцентом, отежући 
самогласнике и носио је црне, дебеле, с шпицастим крајевима 
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бркове. Руке су му биле прљаве од угља, као да су зачадиле, с 
кратким тврдим прстима и дебелим неподрезаним ноктима жуте 
боје. Од њега се ширио непријатан оштар мирис зноја и бијелог лука. 
Жена, ослободивши му пут, спремно је скупила ноге и збуњено се 
осмјехнула. 

- Желите ли? – жена је извадила из торбе пластичну кутијицу са 
еурокремом и скинула округли поклопац. Еурокрем се преливао 
димљеним сјајем, исто као кондуктерове руке, на површини су се 
видјели трагови кашичице.

- Не, хвала – одговорио је Василиј Александрович. – А хоћете ли ви?
- Ми смо већ пили. Више ништа нећемо – рекла је она исто тако 

неодлучно, као да је била дужна нешто да да. Чак је и гледала малко 
скрушено. Дјечак је сједио мирно, или се удубивши у прозор, или 
ћутке гледајући у мајку.

- До Лењинграда путујете? – упитал је жена.
- Да, до Петербурга – одговорио је Василиј Александрович – до 

краја… А ви?
- До Курганинска* - рекла је жена, скрушено се осмјиехнувши. – Је 

ли вам познато?
Василиј Александрович је климнуо главом.

- Видио сам у возном реду.
- Без карата путујемо – саопштила је жена. – Тако су нас укрцали 

– показала је главом у правцу кондуктера и на тренутак спустила 
поглед. – Љето се завршило, а карата нема – ужурбано је изговорила. 
– Зашто је то тако?

- Па – рекао је Василиј Александрович – због нечега нема карата.
- А ви ћете до Петербурга, значи? – још једном је упитала жена, а 

дјечак се окренуо и такође га погледао.
- До Петербурга – одговорио је Василиј Александрович.
Жена се насмијала својој заборавности, али је одмах од збуњености 

затворила усне.
- Шта се тамо у Петербургу дешава? – упитала је с опрезним 

осмијехом.
- Па шта се дешава? – осмијегнуо се Василиј Александрович. – Живе 

људи. – Замислио је неизоставно кишу, самозадовољну јурњаву, 
сјетио се које послове најприје треба да уради по доласку и његове 
мисли полетјеле су напријед – ка кишовитој јесени, ка будућој зими, 
које се тако пријатно сјећати, кад је до ње далеко, као до смрти.

- Да, јасно – рекла је и погледала у дјечака: - Нећеш да једеш?

- Нећу – одговорио је овај, не окрећући се.
- Возим смокву, ето – рекла је жена – четрдесет килограма.
- Зашто тако много? – одазвао се Василиј Александрович.
- Па ако је много. Значи на продају – рекла је. – Купила сам тамо 

код Абхазаца, у Веселом, код куће продајем на пијаци. Најтеже ми 
је возити, радо бих да не возим заиста. Код нас тако многи раде. 
Иначе нећеш преживјети. – Она је још једанпут с тужном њежношћу 
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погледала дјечака, који је равнодушно гледао кроз прозор. – Нећеш 
преживјети – уздахнула је и помиловала дјечака по замршеној, као 
лан, коси. – Нико нема пара, заборавили су већ и како изгледају. - 
Све вријеме се, као кривац, осмјехивала, нешто је у њој било тужно, 
можда и заборављено.

- Па пошто ћете продавати? – упитао ју је Василиј Александрович, 
да нешто каже.

Рекла је цијену, по којој се надала да ће продати.
- Па још да стигнем на вријеме. Поквариће се – пропасти – објаснила 

је жена. – Смоква се лоше чува, не може да стоји.
 Након тих ријечи разговор се некако прекинуо. Василиј 
Александрович се ко зна по који пут упиљио у књигу, али опет се 
није могао концентрисати и одвајао се због сваке ситнице. „Они не 
спавају читаву ноћ, не знају шта је то гајтан – отварају сами врата на 
први позив“ – читао је, и даље се тачке нису имале зашта ухватити, и 
мисао се сурвавала с те тачке, а очи су се, описавши магичну петљу, на 
необјашњив начин враћале првој ријечи. Уздахнуо је, одложио књигу 
и изашао да пуши. 
 Ходник је био празан. Кључао је бојлер, офарбан бијелом бојом с 
жућкастом нијансом; из мале славине с дрвеном ручком, испрљаном 
гарежи на подметнуту крпу у кратким интервалима капала је вода.
Кад се Василиј Александрович вратио, жена је, облизујући усне, 
затварала кутијицу с еурокремом округлим поклопцем, који се савијао 
и клатио међу њеним прстима, а дјечак је пажљиво прелиставао 
књигу Теофила Готјеа, тражећи сличице.

- Ништа, ништа – рекао је, осмијехнувши се, Василиј Александрович 
– нека погледа. – Али дјечак је, чим се он појавио, затворио књигу и 
премјестио се код прозора.
 Пруга се удаљила од мора и воз је ушао у клисуру. Са обје стране 
пруге дизале су се црне планине. На неким мјестима њихове падине 
биле су као одсјечене, чак се и у мраку видјело како избија напоље 
подлокана и издигнута каменита наслага. Ту и тамо далеко на 
падинама трепериле су свјетиљке у двориштима неких непознатих 
насеља и свијетлили се, као мали правоугаоници, прозори кућица.
Легли су да спавају. Василиј Александрович је лежао на горњој 
полици, дјечак и жена доле. Из ходника кроз отворе за вентилацију 
на вратима са заобљеним крајевима пробијала се свјетлост, а сама 
врата, с времена на вријеме лупајући, клатила су се у челичном оквиру. 
Покаткад би то лупање постајало учестало и готово раздробљено. 
Василиј Александрович се придигао, пресавио четири пута новински 
лист, затим још двапут и дубоко га завукао у пукотину, легао и окренуо 
се према зиду. На оном мјесту, гдје се некад налазила мрежаста 
поличица за ситне предмете, остале су само двије рупе са завојцима, 
у којима је била мутна жуто-смеђа свјетлост сусједног купеа – оног, 
у коме се налазио кондуктер. Дјечак је лежао мирно: спавао је као 
заклан. Жена се такође није чула. Када би се вагон лагано љуљао на 
саставцима шина, почињала би да звецка у металном држачу за чаше 
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чаша и исто тако нагло престајала и постала нечујна. Доле испод пода 
пригушено и потмуло лупали су точкови.
 У прво вријеме иза зида код кондуктера било је мирно, затим су се 
узврпољила тамо-амо врата, допрли су громки гласови. Чуо се звук 
течности, која је мирно текла, звецкало је стакло, шуштале новине. 
Гласови шетача час су одјекивали сасвим близу, над самим ухом, час 
су се претварали у неразговијетно, удаљено, испрекидано мрмљање. 

- Ја сам Волођа – гласно и изазовно рекао је један од њих. – Из 
Ростова.
На неколико тренутака сви гласови су се помијешали у један жамор. 
Неко се – жена – смијао високим гласом. Смијех је жуборио, као вода 
у неисправном тоалетном котлићу. Нешто је стругало о нешто, као да 
су кресали џиновско палидрвце о џиновску кутију и поново је опрезно 
клокотала течност.

- Волођа из Ростова – тврдоглаво је понављао пијани глас, пригушен 
смијехом.
 Неко је отишао, дошао, опет отишао, шљапкајући босим петама 
о задњи дио сандала, и ускоро је постало мало мирније. Напокон је 
весеље ослабило и почело се смањивати: још су мало попричали и 
заћутали сасвим.
 Око пола сата све је било тихо, само су једанпут лупнула врата, када 
је неко, стружући ногама по поду брзо прошао ходником из једног 
вагона у други. Василиј Александрович се окренуо на стомак, ставио 
јастук под браду и почео да гледа кроз прозор. Већ су излазили из 
брда на равницу. Почињао је бескрајан шумски појас, почели су да 
промичу тамни редови акација. Право изнад њих двије плавичасте 
звијезде трепериле су хладном свјетлошћу. А изнад тих звијезда 
непомично су се задржавале на висини прљаво-сиви јастуци облака. 
Негдје далеко на црној површини степе, као уске траке, простирале су 
се разбацане степске ватре и подрхтавале су, као хладетина.
Тихо су закуцали на врата. Жена се брзо, као да је то очекивала, 
подигла с полице и ухватила се за вертикалну ручку. Свјетлост из 
ходника одмах је продрла у купе и расула се у мраку, растрчала се по 
челичном оквиру вратног огледала, као блистав угрушак. Кондуктер је 
нешто тихо рекао – шта управо није се добро чуло. Жена се осврнула 
на дјечака и, не додирујући врата, клиснула кроз пукотину, повивши 
се, испрсивши и стегнувши стомак и бедра. Затим су се врата вратила 
назад и поново се затворила, јако шкљоцнувши бравом.
 Василиј Александрович је погледао на часовник – фосфор на 
казаљкама и сатним ознакама једва се свијетлио и он је с муком, 
напрежући вид и хватајући ручним зглобом летимичне зраке са 
прозора, разабрао да је било пола четири.
Неко вријеме разлијегали су се пригушени зидом гласови: течан и 
њежан женски и низак, завијајући – кондуктеров, затим се зачуло 
шуштање тканине и врева. Једва чујна у почетку, постајала је све 
примјетнија, изазивајући потмуле пригушене уздахе, кроз које су се 
неочекивано пробијали високи, искрени, али слаби звуци и промукло 
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усредсређено дисаље мушкарца. Рупице од подупирача свјетлуцале 
су у зиду, као жути кружићи. Затим су почеле са унутрашње стране 
да се затварају, нечим да се заклањају, затим су се отварале, опет се 
у њима појављивала свјетлост. Жена иза зида је одсјечно повикала.
Све је то трајало доста дуго.
 Василиј Александровић је погледао у дјечака – дјечак је спокојно 
спавао, час тихо дахћући носом, час хватајући загушљив ваздух 
мало отвореним устима. Лежао је на леђима на прљавом мадрацу, 
забацивши десну руку иза главе. Прсти су му били савијени, као да 
је држао у руци невидљиву јабуку. Друга рука је била притиснута 
на груди, с ћошком ћебета, провученог између порстију. Понекад, 
као успорено сијевање, његово лице на пар секунди обасјавало се 
плавичастом свјетлошћу малих жељезничких постаја, које су летјеле 
назад и поново тонуло у мрак.
 Иза преграде још једном је допрло пригушено хроптање, мрмљање 
и све се стишало. Василиј Александрович је лежао на леђима и тупо 
гледао у плафон. По њему су се исцртавале спирале пруга плаве 
свјетлости, извлачиле из мрака комаде обруба, упрте руксака, 
свјетлуцаву дубину огледала. Напокон му се спавало, али иза зида 
поново је почела врева.
 Онда је сишао са полице, напипао на столићу цигарете и пошао 
у тамбур*. У тамбуру је била тутњава, загушљив ваздух, прашњав 
мирис угља и прегорјелог духана. У углу, уз смеђи зид, била је 
прислоњена рашчупана метла, мокра и црна на крају и ваљали 
се на поду опушци различите дужине испод сасвим заборављене 
пепељаре-превртљивца. Најдужи опушак био је на филтеру умазан 
нечим црвеним, највјероватније ружем за усне. Василиј је отворио 
врата између вагона. Истог часа тамбур се испунио лупом точкова, 
звекетом жељеза. Негдје доле, под ногама, нешто се сијало, таласало 
међу закотрљаним половинама равнице.
 Вратио се у купе и скоро одмах, након неколико минута, вратила се 
и жена. Ушла је опрезно, погледала у сина, сјела поред његових ногу, 
двапут бацила поглед горе, премјестила се ближе прозору и неко 
вријеме сједила, окренувши главу према прозору и гледала у ноћ, 
подбочивши браду дланом. Двапут је подизала и поправљала сукњу, 
завлачећи длан себи под ноге и тихо јецала. Василиј Александрович 
је лежао не дишући. Трудећи се да не шушка, окренуо се на бок и 
поново угледао испред себе рупе и у њима кружиће непомичне 
скривене свјетлости.
 Жена је доле тешко уздахнула и нагнувши се над дјечаком, 
додирнула га руком, пробудила. Чекајући да устане, подигла је 
доњу полицу и почела да вуче нешто тешко, вјероватно кутије са 
смоквама. Дјечак је, наслонивши се на столић, закачио ногама своје 
ципеле и, обувши их, чучнуо да јој помогне. Пружајући напријед 
танке неформиране руке, придржавао је кутију на ивици креветског 
сандука, и лопатице, затегнувши пуловер, оштро су се оцртавале на 
његовим леђима. Василиј Александрович је отворио очи и, забацивши 



210 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

руке иза главе, више не кријући, пратио их погледом.
- Стигли сте? – проговорио је намјерно крештавим равнодушним 

гласом.
 На звук његовог гласа жена се тргла. Поправљајући непослушну 
косу, кратко га је погледала очима, које су се још црвениле и схватила 
да је чуо и да зна. Скренула је поглед, савила мадраце, свој и 
дјечаков. Расклопила је колица. И још једном погледала у Василија 
Александровича, сад већ дуго и отворено – као да је очекивала да ће 
је ударити. Василију Александровичу је било неугодно. Узео је од ње 
мадрац и бацио га горе.
 Из свог купеа изашао је кондуктер, притегао панталоне и, поспано 
вртећи главом, отишао полако да отвори врата. Секунду касније о 
зид тамбура ударила је преклопна платформа. Жена је, сагнувши се, 
учвршћивала на колицима кутије. Коса јој се у праменовима расипала 
по челу, по лицу – није је склањала.

- Сачекајте – неочекивано је рекао Василиј Александрович – дајте 
купићу од вас – и показао главом на кутије. 

- У том случају нећу стићи – одговорила је жена. Она се малко 
осмјехивала, гледала га са страхопоштовањем и њено лице зрачило 
је неком тихом срећом, збуњености више није било на њему.

- Све ћу од вас купити – рекао је. – Треба ми.
- Све – неодлучно је поновила питање, исправила се и осврнула, као 

тражећи с ким би се посавјетовала. 
Уосталом, никога није било. Само се у тамбуру возио кондуктер. Он 
је лупао лопатицом, преврћући брикете игља и због нечега грдио 
полугласно. У неуобичајеној тишини станице чуло се како се отварају 
врата на другим вагонима и како заглушујуће трескају платформе.
 Василиј Александрович је помогао жени да испразни колица, 
довукао кутије назад у купе и смјестио их на под испод столића. Са 
забринутим лицем ходником је прошао кондуктер. У руци је држао 
отворену ђачку свеску с прегибом поцрњелим од прљавштине.

- Московски пропуштам – рекао је, погледавши у пролазу на кутије 
– заустави машину. – И с изразом незадовољства додао нешто сам 
за  себе на неком непознатом нарјечју.
 Василиј Александрович је пошао према широм отвореним вратима, 
ухватио се за бијела приручја и нагнуо се напоље. Напријед, поред 
дизел-локомотиве, на семафору, један изнад другог налазила су се 
два рубинска пламена и шине су изгледале као свијетлоплаве жице. 
Дуж композиције све је било пусто, само је неколико вагона даље 
штрчала нечија чупава глава и окретала се тамо-амо. Сјевероисток 
се освијетлио већ поред хоризонта прозирним тиркизом, на њему 
су се појавиле блиједе ружичасте мрље. Кроз велике прозоре мале 
жељезничке станице видјели су се сиве полице гардеробе и редови 
празних дрвених наслољача у чекаоницама. Осим те зграде, скривене 
у дубини иза високих прозора колоратуре смањене свјетлости и 
ријетког усамљеног дрвећа, ништа није задржавало поглед и видјело 
се далеко.
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Жена и дјечак већ су ишли платформом. Дјечак је носио колица, а 
жена је смијешно млатарала шакама руку, као да јој је било необично 
да иде без пртљага. Можда како би запослила руке, узела је дјечака 
за руку, али он се отргао и отишао напријед. Жена је, оборивши главу, 
корачала за њим. Једанпут се осврнула. Василиј Александрович 
је видио како је свјетлост свјетиљке клизнула по челичној ручици 
колица; затим су зашли у сјенку и коначно их је прогутао сумрак.
 Кад се сутрадан Василиј Александрович пробудио, у купеу никог 
није било. Било је још заустављања: и ноћу, и рано ујутро чуо је кроз 
сан ужурбан говор, шуштање обуће и пртљага, али код њега нико 
није сјео. Преко пута сусједне полице укосо је лежао савијени мадрац 
с јастуком унутра – у истом оном положају, у каквог га је оставио 
ноћу Василиј Александрович. Пругаста навлака мадраца се скинула 
и један њен крај се клатио заједно с вагоном, а у сунчаном ваздуху 
хаотично су пливале немјерљиве длачице. Сунце је висило на истој 
висини са запрашеним прозором на свијетлоплавом небу изнад 
степског пространства и, чини се, јурило утркујући се с возом. Василиј 
Александрович се сјетио ноћи, гласа несташног Волође, смијеха 
кондуктерке из деветог вагона, жене с дјечаком и кутија са смоквама. 
Кутије су се налазиле на поду, једна на другој.
„Шта да радим с овим?“ – сметено је размишљао Василиј 
Александрович, разгледајући кутије. Једна је била повезана 
ружичастим ужетом, друга црном жицом. Привукао је к себи горњу, 
подигао поклопац и завирио унутра. Смокве су биле мастиљаво-
љубичасте, тамне, као поцрњеле главице лука, њихове зелене 
рилице мало су се осушиле на пресјецима. „Шта да радим с њима?“ 
– поново је помислио Василиј Александрович, с напором помичући 
горњу кутију.
 не избијајући напријед, ни за пола метра не пуштајући воз, који 
је јурио. На брежуљцима су била разбацана села, кровови кућа од 
шкриљаца су се бијелили, одбацујући млазеве сунца, свуда су се 
примјећивали знаци јесени, пожњевена поља, безбројни брикети 
сламе. По вијугавим јаругама пружале су се пепељасте бијеле врбе, 
али праве шуме још није било и пусти брежуљци су се жутјели 
мутном бојом вењења. Земља је живјела, и још је била жива смоква 
у загушљивој тами кутија. Поред прозора, свјетлуцајући зеленим 
клупама, прозвиждала је приградска жељезничка станица. Василиј 
Александрович се приљубио уз прозор. Ускоро ће, вјероватни, 
Вороњеж, помислио је, некако непримјетно за себе завукао руку у 
кутију и почео да једе тешке, размекшале међу прстима плодове.

1998 
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 Антон АЛКЕКСАНДРОВИЧ УТКИН рођен је 1967. године у Москви. 
Завршио је музичку школу при Институту „Сестре Гњесине“ у Москви. 
Након одслужења војног рока уписао се на историјски факултет 
Московског државног универзитета и завршио га 1992. године. Од 
1995. године похађао сценаристички одсек на Високим студијима за 
сценаристе и режисере на Државном Институту за кинематографију. 
Аутор је шест романа: „Народно коло“ (1996), „Самоуки“ (1998), 
„Тврђава сумње“ (2010), „Пут кроз сњежне падавине“ (2011), „Преко 
девет гора, преко девет мора“ (2016) и „Вила Мандолина“ (2018), једне 
новеле, „Свадба за Бугом“, (1997) и десетак прича (приче су, осим у 
часописима „Нови свијет“, „Застава“, „Октобар“ и „Урал“, објављене и 
у књигама „Приближавање Тендри“ (2005) и „Јужни календар“ (2010). 
2018. године објављене су двије нове књиге (у ограниченом тиражу): 
„У ћорсокаку“ (одломак из романа „Преко девет гора, преко девет 
мора“) и „Камелија“ (збирка црногорских прича – пролог романа 
„Вила Мандолина“). 
 Двоструки је добитник награде часописа „Нови свијет“ (1996 
– за роман „Народно коло“ и 2003 – за приче „Бројгел-млађи“ и 
„Приближавање Тендри“, добитник награде „Јасна Пољана“ (2004 – 
за роман „Народно коло“, те финалиста награда „Руски Букер“ (1997 
– роман „Народно коло“) и „Фазил Искандер“ (2020 – роман „Вила 
Мандолина)
 Роман „Народно коло“ преведен је на француски (Париз, 2001) и 
на кинески језик (Пекинг, 2016) а роман „Самоуки“ на њемачки (Беч, 
2002) и кинески (Пекинг, 2016). Приче су му преведене на чешки, 
пољски, шпански, талијански, јерменски и др. језике. На српски језик 
преведена је прича „Камелија“ („Руски алманах“, 2018, бр. 23) 
Двије његове приче су екранизоване: „Сапутници смокве“ 
(краткометражни филм у режији Јегора Анашкина из 2003) и „Јужни 
календар“ (дугометражни филм у режији Дениса Карроа из 2010). 
Новела „Свадба за Бугом“, као позоришна представа, играна је у 
Магнитогорску 2013. године. Аутор је шест документарних филмова, 
од којих су два награђена на Сверуском фестивалу документарних 
филмова. 

Превод са руског језика и биљешке: Милијан СИМИЋ
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ЛУЈ КУПЕРУС

ПСИХА

одломак из романа
-----------------------------------
Не плачи више и иди да спаваш, а ако не будеш могао заспати 
испричаћу ти бајку, лепу причу о цвећу, драгом камењу и птицама, о 
младом принцу и малој принцези...Зато што на свету ничега више и 
нема, осим бајке…
-----------------------------------

Метаморфоза

I
 У облацима, на највишем врху стеновите планине, уздизао се 
гигантски краљевски дворац, с три стотине торњева.
   Врх је пак био широка висораван те се дворац простирао унедоглед, 
с бедемима, калајним зидинама, километрима и километрима у 
даљину...
 Одасвуд су се уздизали торњеви и нестајали у облацима. Високо на 
базалтној стени дворац је био као град.
 Долине краљевства  су се низале око дворца пружајући се у 
даљину, ишчезавајући у хоризонтима, једна за другом, увек све даље.
 Хоризонти су се изнова смењивали, након румених сребрнасти, 
после плавичастих златни, иза сивкастих бледоиспаравајући. 
Нестајали би у ројевима а последњи се никада није могао видети; при 
ведром времену би се иза једног увек указао следећи.
 Кружили би непрестано један за другим, нестајући у титрајућим 
маглама, да би се изненада оцртали као јаснија силуета хоризонта. 
 Над високим торњевима се понекад пружала копрена паперјасти
х облака али је под њима пенушала раскош која се безнадежно, у 
облику водопада, обрушавала у несагледиви, вртоглави бездан.
 Тако је изгледало да се дворац уздиже до највиших звезда и спушта 
до најдубљег средишта земље. 
 Психа би често тумарала дворцем по бедемима вишим од људи , 
са сањалачким осмехом лутајући од једног до другог калајног торња. 
Гледала би увис испружених руку као да их пружа ка звездама 
или посматрала жуборећу воду у којој је била дуга, све док јој се 
не би завртело у глави и док не би устукнула и прекрила рукама 
лице. Исто толико дуго је могла да седи у  углу бедема, загледана у 
даљину, с осмехом на уснама, с прекрштеним рукама око скупљених 
колена, и малим крилима раширених преко зида с маховином, 
као непомични лептирић. 
   А она је гледала хоризонте.
   И колико год да је гледала, видела их је све више.
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   У близини су биле зелене долине истачкане овцама на испаши, 
сочне ливаде с угојеном стоком, житарицама које се њишу, каналима 
пуним бродова и редовима кућа понеког села. У даљини су биле ивице 
шума, врхови узвишења, планински гребени или изненада, грубо 
истесана маса угластог базалта. Још даље, у измаглици су нестајали 
градови, минарети и катедрале, куполе и шиљате куле, димњаци 
који су се димили, широка линија реке...А још даље, хоризонти су се 
претварали у млечну белину и привиђења боје опала с тинктуром без 
линија, одсјај последњег сунчевог сјаја, копрену у којој као да су 
се мора огледала, острва благо уздигнута у ваздуху, рајски вртови, 
линије воде небеског мора, ваздушни океани и благо треперећа 
ништавност...
 А Психа је била загледана, загледана испред себе…
 Она је била најмлађа ћерка старог краља, трећа принцеза владара 
Краљевства Прошлости...Била је увек веома усамљена, сестре је 
мало виђала а оца на тренутак увече пре него је ишла на починак. 
Ако би јој се указала прилика побегла би од дадиље која је гунђала, 
тумарајући крај калајних зидина, и сневала, очију упртих далеко, 
далеко у пространо царство које је кружећи нестајало у ништавност ...
Ох, колико је жудела да oде даље од замка, на ливаде, у шуме, 
градове, језера попут огледала, опална острва, ваздушне океане, а 
онда до те далеке, далеке ништавности, која је треперила као бледо 
светло... Да ли ће икада моћи да прође кроз капију? О, колико је 
чезнула да лута, тражи, да лети… о, да лети као врапци, голубови, 
орлови!…
 Она слабашно замахну крилима. На крхким раменима била су 
јој два крила као у великих лептира, гримизно пепељавих и нежно 
жутих прозирних опни, с азурноплавим и ружичастим жилицама, 
где су се спајала с леђима, а на сваком крилу сијала су два ока као 
здробљен драгуљ, лепших боја него на пауновом репу: здробљени 
сафир и смарагд на сомоту а око од сомота четири пута постављено у 
блиставу опну крила.
 Њима је само махала, није могла да лети.
 Била је то њена највећа жалост и недоумица, за шта су јој онда 
служила крила на раменима. Затресла би их и замахнула, али се није 
уздизала изнад земље: нежна фигура јој не би постала ваздушаста, босе 
ноге су остајале на земљи, и само би се огртач лаган као перо, који се 
помало увијао око млечно белих глежњева, на тренутак залелујао од 
замаха крила.

II
Летети, о летети!
   Колико год да им је завидела, заиста је волела птице. Мамила их 
је мрвицама хлеба, зрневљем житарица, а једном је спасила голуба 
од орла: голуба је под велом положила на груди, а орла је, док ју је 
надлетала широка сенка његовог лета, неустрашиво отерала руком 
довикујући му да иде и голуба не повреди. 
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 Трагати, о трагати!
 Заиста је волела цвеће, и радо би у шуми и по ливадама и још даље, 
непознато цвеће тражила. Гајила га је међу зидинама на каменитој 
земљи где је себи направила двор; пупољци би се отварали када би их 
гледала, стабљике би расле ако би их у пролазу помиловала, увенули 
цвет би на тренутак опет био свеж као некада, ако би га пољубила.
 Лутати, о лутати!...
 Сада је лутала само крај калајних зидина, низ степенице, преко 
двора и по бедемима, зато што је на капији стајала стража, груба и 
брадата, са штитом од гвожђа и звекетом хорни на раменима. Даље 
није могла и враћала би се назад у подруме и крипте, где су свети 
пауци мреже ткали, а онда би уплашена и снуждена лутала даље, даље 
и још даље, по бескрајним галеријама, између редова непомичних 
гвоздених витезова, све док се не би вратила до дадиље која је 
увек седела за коловратом.
 О, лебдети!
 На стабилном ветру лебдети ка западном хоризонту, млечнобелом 
и опалном привиђењу, крајњој капији света. Лебдети ка морима и 
острвима, који су се тамо негде заиста далеко, тако неприметно, 
мењали сваког трена као да је поветарац могао да им промени 
облик, боја тако нежних, да ни једна нога на њих крочити неће, већ 
само неко крилат као она, птица, вила која их с лакоћом прелебдети 
може, да види све те дивне пејзаже, да ужива у тој атмосфери рајских 
снова…
 О летети, трагати, лутати, лебдети...
 Сатима је сањарила седећи на бедему, очију упртих у даљину, с 
рукама око колена, раширених крила као лептирић који непомично 
седи.

III
Емералда, тако јој се звала старија сестра.
   Заслепљујуће лепа попут ниједне жене у краљевству, налик ниједној 
принцези из других краљевстава. Изузетно крупна и краљевске 
појаве; имала је изузетно право држање, достојанствено и поносно. 
Била је изузетно горда зато што је после краљеве смрти она требало 
да влада Краљевством Прошлости. Жарко вапећи за свом том влашћу 
која би јој припала, одбијала је све принчеве који су тражили њену 
руку. Никада није говорила осим да наређује и само би пред оцем 
погнула главу. Увек је носила сребром или златом вежен црни 
брокат опточен камењем и дугачке мантиле од шуштаве свиле 
уоквирене широким крзном нерца. Диjадема од најлепших драгуља 
стално јој је сијала у црвенкастозлатној коси, а очи су јој били драгуљи: 
два предивна зелена смарагда у којима је црни гранат био зеница. 
Људи су у тајности шапутали да јој је читаво срце било исклесано из 
једног јединог огромног комада рубина.
 О, Психа је се тако плашила! 
 Када би Психа тумарала дворцем и изненада угледала Емералду 
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како долази, предвођена пажевима, лучама, штитоношама, 
дворским дамама које су јој носиле скуте и двадесетак копљаника, 
онда би јој се од страха стегло у грлу и грозничаво би се сакрила иза 
врата, завесе, где год, а Емералда би прошуштала крај ње уз силно 
пуцкетање сатена и злата, и уз сву тутњаву корака њене пратње. 
Психино срце би онда брзо куцало, налик сату, тик-так, тик-так, све 
док јој се не би учинило да ће се онесвестити... Затим би  зажмурила 
да не сретне хладни, горди Емералдин поглед зелених смарагда који 
је пробадао завесе, и који је Психу видео али се она правила да је не 
види. А када би Емералда отишла, Психа би бежала напоље, горе до 
високих калајних зидина, удахнула би дубоко, припила руке на груди 
а крила би јој још дуго треперила од страха.
 Астра, тако се звала друга принцеза.
 Она је носила трептаву звезду на глави, била је изузетно мудра 
и образована. Знала је много више од свих мудраца и учењака у 
краљевству, који су код ње долазили по савет. Живела је у највишем 
торњу дворца и понекад је, крај лучних прозора, гледала како облаци 
пролазе попут  маглених духова. Торањ никада није напуштала. 
Седела је окружена ролнама пергамента, џиновским глобусима које 
је окретала притиском прста, а после сати посматрања, великим 
угломерима би на табли од црног мермера описивала круг за кругом 
или би израчунавала велике прорачуне са сумама тако великим да 
их ни један човек није могао изговорити. Некад је седела окружена 
мудрацима из земље, а чак је и краљ долазио и слушао ћерку како 
спорим, сигурним гласом објашњава. Али зато што јој је сва земаљска 
мудрост већ припадала, презирала је читав свет, и дала је да јој се 
на тераси торња направи телескоп који је гледао километрима 
у безгранично пространство. А када би мудраци отишли и она 
остајала сама, одлазила би на терасу и гледала кроз грдосију, коју би 
усмеравала у свим правцима. Кроз дијамантско стакло брушено без 
ивица, видела би нове звезде за које људи нису знали, давајући им 
имена. Кроз дијамантска стакла видела је сунчева сазвежђа, ватрене 
спирале како се увијају кроз немерљиви свемир... И увек је настављала 
да гледа зато што иза тих сунчевих сазвежђа, знала је, било је опет 
других сфера, небеса, а тамо скроз иза била је Мистична Ружа коју још 
није видела…
 Лутајући дворцем, Психа би понекад плашљиво, 
љубопитљиво, закуцала код Астре, која ју је милостиво пуштала да 
уђе. Ако би Астра стајала пред таблом и изводила рачуне, Психа 
би заиста помно гледала у сестрину звезду, која јој је треперила на 
сред главе, у коси црној као угаљ. Или би отишла на терасу и 
посматрала кроз телескоп, мада није видела ништа осим изузетно 
јарког светла, од ког су је болеле очи…
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IV
Увече пре него би кренула на починак, Психа би отишла до краља.
 Имао је сигурно сто година, браду која му је висила до појаса и 
обично је читао из ролни историјских свитака краљевства које су му 
сваког дана доносили министри.
   Али с вечери би се Психа пела на његова колена, крила у бради или би 
седела у наборима одоре код његових ногу. Списи би пали на земљу, 
умотали се, а велика кошчата рука свемогућег владара миловала би 
главу његове треће принцезе с крилима.
   „Татице“, упита једном Психа, „зашто имам крила а ипак не могу да 
летим?“
   „Не мораш да летиш, дете, много си сигурнија код мене него да 
летиш попут птица.“
   „Али зашто онда имам крила?“
   „Е, то не знам, дете моје…“
   „Зашто ја имам крила, Астра звезду на глави а Емералда очи налик 
драгуљима?“
   „Зато што сте принцезе а оне су другачије од осталих девојчица.“
   „Татице, али зашто“, шапуташе Психа тајанствено, „Емералда има 
срце од рубина”...“
   „Не, дете, то није тачно, она има очи попут смарагда зато што је 
принцеза, као што Астра има звезду а ти два лепа крила, али срце јој је 
људско.“
   „Није татице, није, срце јој је драги камен.“
   „Ко то каже дете моје?“
   „Дадиља тако каже, татице, пажеви, чувари на капији и мудраци који 
долазе код Астре.“
   Краљ се изузетно ражалости. Гледали су се дубоко у очи и загрлише 
се зато што је краљ био тужан због оног што је наслућивао а Психа 
се уплаши; увек је дрхтала при помисли на Емералду.
   „Мала Психо“, упита стари отац, „хоћеш ли да ми обећаш нешто.“
   „Хоћу, татице.“
   „Хоћеш ли заувек да останеш код мене, мала Психо? Сигурна си овде, 
зар не, а свет је тако велик, тако опасан и пун искушења и загонетки. 
По небесима лебде крилати коњи, у пустињама чуче дивовске сфинге 
а по шумама лутају ђаволски паунови... У свету се проливају сузе од 
којих настају потоци а племићко право се поклања за најниже страсти... 
Остани код мене, Психо, никад не лутај предалеко, зато што под 
нашим дворцем тиња Свет Подземља!… Живот је попут владарке, 
окрутне владарке са срцем од камена...“
   Од драгог камена, као Емералда, помисли Психа.
   „У победничкој вожњи она кочијама гази по најнежнијима и 
најмилијима и мртве их притиска у дубоке, блатне бразде...О, Психо, 
мала Психо, обећај ми, остани заувек овде у високом и сигурном 
замку, остани заувек код оца!“
   Није га разумела. Његове очи, пренеражене и широм отворене, с 
неизрецивом тугом су утучено гледале изнад ње. Психа пожеле да 
га утеши. Обгрли га обнаженим рукама, нестаде у његовој бради и 
разиграно прошапута: 
   „Наравно да ћу заувек остати код тебе, татице…“
   Он је притисну на срце, утисну је на груди.
   Затим помисли да ће убрзо умрети...
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V
 Психа је углавном била веома усамљена али је ипак имала много 
тога: цвеће, птице, лептире који су мислили да им је она старија сестра; 
гуштерчиће с којима се играла и које је попут смарагдних играчки 
стављала на вео; лабудове у дубоким каналима замка који су је пратили 
док би шетала по травнатим бедемима; облаке који су допловили с 
далеких острва и из рајских вртова; ветар који јој је певао баладе, 
кишу која је сипила на њу и крила јој бисерима прекривала.  Хтела је 
радо да се игра с пажевима у дворанама, да се смеје с штитоношама 
у оружарници, да слуша ратне догодовштине копљаника с капија 
зараслих у браду, али била је принцеза и знала је да то не сме чинити, 
па је крај њих увек пролазила заиста достојанствено, девојачки 
чедно у танком, нежном велу који је откривао њене крхке руке и 
ноге. Била је то племићка Обнаженост, привилегија принцеза, њој у 
колевци од Виле Суђенице подарена с крилима, као што је Емералди 
био поклоњен драгуљ а Астри Звезда. Зато што Психа никада не 
би носити могла Звезду нити Драгуљ као што ни Астра ни Емералда 
не би могле ићи обнажене. Свака принцеза је имала повластицу, 
привилегију од детињства. Неодољиво је било видети Психу, принцезу 
бледу нимфу када се приближава, с гримизно-бљештавим крилима и 
нагу у наборима вела, несвесну своје племићке префињене чедности, 
и како пролази крај штитоноша и војника који јој  исказују почаст 
рапиром или хелебардом.
 Психа је углавном била у осами јер је дадиља била стара и дремала 
би за коловратом. Дружбеницу Психа није имала зато што је тек 
била принцеза, а дворску даму је требало да добије касније када 
буде старија и отменија. Али с птицама, облацима и ветром Психа је 
знала да прича и да се смеје, и ретко се досађивала мада је понекад 
чезнула да више није Принцеза Нагости с Крилима већ груба, обична 
сељанчица, какве их је виђала када музу краве, или беру велике 
гроздове у берби грожђа уз песму муљача, лепих, препланулих 
момака снажних руку који су девојке у колу грлили.
   И даље је лутала крај калајних зидина, гледала у облаке и причала с 
ветром, питајући га лет да јој подари крилима, како би полетети могла, 
далеко до опалних пејзажа који су се стално померали и мењали. Али 
ветар хукну уз клепетаво млатарање на чему му је завидела, и на 
трен, узалуд, залепршаше јој крила.
 Посматрала је облаке. Пловили су тако достојанствено у 
разним облицима, попут бродова, лабудова, коња, и облик никад 
не оста, непрестано мењајући прозрачне привидне фигуре 
из јаснобеле у плаву боју неба. Сада је видела три лабуда како вуку 
чамац у коме су стајале три жене које су дозивале лабудове; сада 
је видела да жене постају торањ, лабудови аждаја, а из далека је 
долазио витез јашући на крилатом риђану. Утом је полако настајало 
стадо малих, пуфнастих оваца сребрнастог руна, које су у даљини, 
обасјане сунцем, пасле као да су на златној ливади. Витез ишчезну али 
је риђан и даље лебдео и машући крилима високо изнад торњева, 
јурио овце.
 Ноћу би Психа онда сањала лабудове, торањ, аждају, риђана. 
Најдражи јој је био риђан зато што је имао снажна крила. Следећег 
јутра би гледала са калајних зидина да ли ће риђан опет дојездити.
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   Онда би, међутим, небо било или сиво због кише или плаво и без 
облака, или потпуно застрто белим пауновим перјем, предивним 
перјаницама, непомичним, скроз високо на небу. Ако би се 
ветар променио, зато што би га она замолила: хајде, дуни опет 
са Истока, одлази Северни ветре с тим сивим грдосијама, одлази; 
иди, Западни ветре с тим кишним урнама; одлази Јужни ветре с тим 
пауновим перјем; дођи ветре са Истока с благом раскошних приказа, 
аждајама, коњима, девојчицама с лабудовима… онда би облаци 
дивљали, мењали се и играли оперу високо на небу а Психа би 
усхићена замишљено посматрала.
 Након што јој је недељама недостајао, опет дође крилати риђан. 
Дозивала га је прстом не би ли дошао, до ње се спустио. Али он прелете 
и оде преко канала. Затим би јој опет данима недостајао, а она би 
љутито гледала у небо и грдила ветар. А онда би опет дошао и она 
би му, смејући се, махала,  дозивала. Риђан се узнесе високо, крила му 
стајаху право у ваздуху, и гле чуда, њу је сада дозивао риђан да 
дође горе, к њему. Она одмахну главом, подиже беспомоћно рамена, 
дрхтаво затрепери крилима и рашири руке како би показала да не 
може. И риђан одгрми даље на даху Источног ветра. Психа је онда 
туговала и тужно гледала у далеке, далеке крајолике које никада 
неће досегнути.
 После неколико недеља опет је дувао плаховити ветар који доноси 
благо и риђан се опет појави на хоризонту; јездио је к њој. Психа га 
призва, срца тешког од наде и колебања...Риђан пристаде, махну јој… 
Она отпоздрави, да не може, и ах, страховаше, да ће опет протутњати, 
риђан снажних крила.
 Не... не... риђан се ипак спуштао! Ох, Психа крикну од радости, скочи, 
заигра од среће и затапша рукама. Са самог врха неба спуштао се, 
једрећи на широким крилима. Спуштао се. А Психа, мала, срећна, 
узбуђена Психа гледала је како се приближава, приближава к њој. 
Спуштао се, приближавао. Ох, како је само риђан био леп! Већи од 
највећих коња и још с крилима! Био је сјајан попут сунца, имао је 
гриву с витицама и дуг, кудрави реп као заставу од сунчевог злата. 
Племенита глава поносно је стајала на извијеном врату, очи му севаху 
попут ватре а пара његовог даха је из очврслих ноздрва куљала 
облак за облаком. Велики, моћан, мишићав, с крилима која као 
сребрнасти клипови стајаше раширена, што Психа ни код једне птице 
не виде. Златна копита ударала су по облацима из њих избијајући 
муње; ватрене искре светлуцале су читавог дана. Усхићена Психа 
још никад видела није таквог коња лепог, ни једном још такву птицу 
лепу. Без даха главу уздиже, чекајући спустити ли се хоће, спустити 
на терасу... Најзад, стајао је ту пред њом. Ноздрве су му се пушиле, 
од удараца копита варничио је базалт, он замахну гривом и 
зањиха репом.
   „Предивни коњу“, рече Психа, „ко си ти?“
   „Ја сам Химер, одговори риђан а глас му зазвуча дубоко као звук 
бронзаног сата.  
   „Заиста можеш да причаш?“, изненађено упита Психа. „И да летиш? 
Ох, како ли си само срећан!“
   „Зашто си ме дозвала мала принцезо?“, упита Химер.
   „Хтела сам да те видим изблиза“, признаде Психа. „Видела сам те 
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како севаш попут крилате муње по небеским висинама. Изненада би 
нестао и увек ми је било жао када те више не бих видела. Онда бих 
била, ох, тако тужна.“
   „А зашто си хтела да ме видиш изблиза, мала принцезо с крилима?“
   „Много си леп. Ти си нешто најлепше што сам икада видела. Нисам 
ни знала да нешто тако лепо може да постоји. Шта си ти? Коњ ниси. 
Ниси ни змај. А ни људско биће. Шта си?“
   „Ја сам Химер.“
   „Одакле долазиш?“
   „Из далека. Из земаља које су иза земаља, из светова иза светова, из 
небеса иза небеса…“
   „А куда идеш?“
   „Заиста далеко. Видиш ли оне линије у даљини, сребрне и опалне? 
Хиљадама пута толико, тамо идем... Идем из бескраја у бескрај, 
долазим ни из чега и идем у ништавност.“
   „А шта је то ништавност?“
   „Све. Ништавност је далеко колико можеш да замислиш, моја мала 
принцезо, а онда још много даље, и ништавност је веће од свега што 
можеш да видиш с овог високог дворца…“
   „Зар се никад не умориш?“
   „Не, крила су ми јака и све људе на свету могу да носим на леђима и 
могао бих да их носим до звезда иза звезда.“
   „Кад би Астра само знала!“
   „Астра зна. Али ја јој не требам. Она рачуна звезде помоћу бројева.“
   „Зашто летиш с једног краја на други, о предивни Химеру? Шта ти је 
циљ? Због чега?“
   „Шта је твој циљ, мала Психо? Због чега ти постојиш? Због чега 
постоје цвеће, људи, звезде? Ко то зна?“
   „Астра…“
   „Не, Астра не зна ништа. Сва наука јој се заснива на највећој заблуди 
и налик је торњу који ће се срушити.“
   „Врло радо бих желела много тога да сазнам. Заиста сам рада да 
видим још више. Хтела бих да трагам по далеком свемиру. Жудим за 
најлепшим...Али не знам шта је то. Можда си ти то најлепше, Химеру...
Али зашто шириш крила?“
   „Морам да идем.“
   „ Зар већ сад? Куда? Ох, зашто идеш тако брзо, предивни Химеру?“
   „Морам уздуж и попреко да пређем бескрајност. Већ сам се предуго 
овде задржао.“
   „Остани још…“
   „Не могу. Не смем више.“
   „Ко ти брани, о риђане, моћни и брзи попут муње…“
   „Моћ.“
   „Ко је Моћ?“
   „Бог…“
   „Ко је Бог? Ох, реци ми још! Реци ми! Немој да идеш! Желим још 
толико тога да те питам, да чујем толико тога. Ја сам тако глупа. Тако 
сам те јарко желела и дошао си. И сада поново желиш да одеш!“
   „Не тражи мудрост од мене јер је немам. Мудрост тражи од сфинге, 
а лет од мене.“
   „Ах, остани још! Не замахуј тако тим пламеним крилима! Ко је 
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сфинга? О, Химеру, не дај ми мудрост, већ лет!“
   „Не сад…“
   „Кад онда?“
   „Касније…“
   „Када касније?“
   „До виђења.“
   „О, Химеру, Химеру!…“
 Риђан је већ широм расклопио крила. Уздижаше се. 
Психа га изненада обема рукама обгрли око врата, држећи се за 
гриву.
   „Пусти ме, мала принцезо!“, повика риђан. „Брзо се уздижем па ћеш 
пасти, смрскати се о базалт. Пусти ме!“
Полако се уздизао... Психа се уплаши; рашири руке, занемоћа, паде 
на калај и угрува једно крило. Болело је... Али није обраћала пажњу. 
Риђан је био високо у ваздуху, и она га је пратила погледом…
   Отишао је, помисли. Да ли ће опет доћи? Или сам га можда видела 
први и последњи пут? Насукао се попут сна из далеких предела и 
одлази у још даља небеса... О, како се свет чини испразан! Како је 
хоризонт мутан! И како се само осећам малаксало... Боли ме крило…
Она руком помилова угрувано место на крилу и миловањем је прође 
бол, а лицем су јој текле сузе.
 Бедна крила! Не могу да лете нити да прате снажног Химера! Тако 
сам тужна, тако тужна! Ипак... не... Да ли је то туга? Или срећа? Не знам...
Веома сам срећна!… Како је само леп, тако снажан, тако блистав, тако 
предиван, тако брз, тако мудар, тако племенит, тако широких крила! 
Како сам само немоћна уз њега...Дете, немоћно дете; немоћно наго 
дете с крилима... О, Химеру, мој Химеру, о Химеру мојих жеља, врати 
се! Врати се! Врати се! Не могу без тебе, и ако се не вратиш, Химеру, 
онда не желим више да живим, усамљена на овом високом дворцу; 
онда ћу скочити у водопад…
 Стајала је укочена од чежње, очију усмерених у празно 
небо. Туговала је с рукама прислоњеним на груди, а крила су јој 
дрхтала као да има грозницу.
 Изненада, на лучном прозору његове собе, угледа оца, краља, како 
седи. Он је није видео зато што је читао списе свитке. Уплашена, да би 
он могао видети њену тугу, безнађе и тужну чежњу, она побеже покрај 
калајног бедема кроз ходнике и сале дворца док не стиже у торањ, 
где је дадиља седела за коловратом, ничице паде крај ногу старице и 
зарида из свег гласа.
 „Шта је било, душо моја?“, упита старица уплашено. „Принцезо, 
шта се догодило?“
 „Повредила сам крило!“, зајеца Психа.
   Она показа дадиљи угануто место на крилу које још не беше потпуно 
зацелило.
 Утешним гласом и избораном руком старица милујући полако, 
исцели болно крило.
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 Луј КУПЕРУС (Louis Couperus 1863-1923), један од првих представника 
књижевног натурализма и уз Мултатулија најзначајнији писац с 
краја деветнаестог века. Почео је са поезијом али се убрзо обрео у 
психолошким романима по којима је и добио највише признања 
критике и читалаца. Значајан утицај на Куперусово стваралаштво 
имале су друге културе, пре свега далекоисточна и медитеранска, јер 
је на Јави провео детињство а у зрелим годинама је једно време био 
настањен у Италији. Његов упечатљиви, сугестивни стил комбиновања 
реалног и фаталног издиже га изван оквира холандске културе и чини 
значајним европским писцем на смени столећа.  Писао је и историјске 
романе, бајке као и фељтоне и прилоге за дневну штампу. Учествовао 
је у оснивању часописа “Groot Nedeland“. Најпознатија  дела су Елине 
Вере (Eline Vere 1889), Тиха снага (Stille kracht 1900), Књиге малих душа 
(De boeken der kleine zielen (1901-1903),  Искандер (1920), Позоришни 
двоглед (Binocle 1923), Психа (1898), Фидеса (1899). Занимљиво је да 
за рад на свом помодном роману о европском племству, Величанство    
(Majesteit 1893), Куперус највероватније користио и дело Пере 
Тодоровића Силазак с престола (1889).    
 “Психа” је меланхолично-симболична бајка Луја Куперуса и први 
пут је штампана 1898. године. Наслов је позајмљен из приповетке 
о Амору и Психи Апулеја Мадауренсиса. Писана је лирским стилом 
уз коришћење старохоландских граматичких правила што читање 
у почетку чини мистичним а на тренутке и нескладним. Писац нас 
мајсторским стилом ипак веома брзо уводи у халуцинацију свог дела 
те му се препуштамо а стил доживљавамо као позивницу. Дело је 
испуњено како библијским тако и митолошким ликовима с тим што 
се Куперус у овом делу поиграва са топонимима и даје им другачије 
улоге. Химера је, на пример, по митологији потомак Тифона и 
Ехидне и Керберова и Хидрина сестра. Сачињена је из делова многих 
животиња а извори се слажу да је женског рода, док Куперус у свом 
делу у ту улогу ставља снажног риђана, Химера. Насловну страну 
првобитног издања украсио је познати низоземски сликар Јан Тороп.    

Превод са холандског и белешка: Саша МАЛЕНОВИЋ 
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MUNIAM ALFAKER

KAFANA MARAKEŠ
Odlomak iz romana

Bagdad, decembar 1980.

 PROVALJIVANJE NA SILU, UDARCI I ŠUTANJE. Vrata popuštaju. Naoruža-
ni ljudi u civilnim odijelima upadaju u sobu. Jedan mu pali šamar, drugi 
mu veže ruke na leđa. Polože ga pod svoje noge na zadnjem sjedištu crnog 
auta i voze ga na nepoznato mjesto. Ne govore sa njim, ali razmijenjuju iro-
nične opaske o njemu. Na oštrim krivinama jedan od njih nogom pritišće 
njegove grudi, a onaj viši njegov stomak. Drugi ga pljuje, dok onaj treći, koji 
sjedi na prednjem sjedištu, obećava da će ga popišati čim mu nadođe.
Vozilo se zaustavlja. Batinajući ga i psujući uspravljaju ga, stavljaju mu 
povez na oči i traku na usta. Auto ubrzava, onda naglo zakoči, tako da on 
bubne u prednje u prednje sjedište. Smiju se od srca.
Auto se zaustavlja na zatvorenom parkiralištu. Izvlače ga iz auta. Puste 
ga da trči uz stepenice, a onda niz druge stepenice. S povezom na očima 
ne zna kuda će, niti šta ovi ljudi hoće od njega. Zašto ne otkrivaju ko su? 
Vode ga na mjesto gdje mu skidaju povez sa očiju. Nalazi se u prostoriji za 
saslušanje, mračnih zidova navučenih zavjesa. Glavni isljednik ustaje od 
svog stola i prilazi Bahu, skida mu traku sa usta i izvinjava se što su ga pri-
veli na takav način. Vraća se za sto i sjeda, a Baho stoji pred njim.

- Dobro došao, Baho, jel se ono tako zoveš?
- Zovem.
- Student filozofije?
- Da.
- Član subverzivne grupe?
- Ne.

Korpulentni muškarac u civilu, gustih brkova i smrknutog lica, sjedi na sofi 
i pije čaj. Ostavlja čašu na sto. Onda ustaje i prilazi Bahu, gleda ga pravo u 
oči i ošamari ga tako da ga baci prema zidu. Poslije toga se mirno vraća i 
nastavlja pijuckati čaj. Glavni isljednik vadi debeli dosije i stavlja ga ispred 
sebe. Baho zapaža da je njegovo ime napisano na razne načine. To bi ga 
možda i zabavljalo u nekoj drugoj situaciji. Dosije sadržava informacije o 
njemu od dana kad se rodio do danas, kad stoji pred njima.
Glavni isljednik mu objašnjava zašto su ga uhapsili.

- Vi ste pozvani na saslušanje zbog izdajničke i propagandne aktivnosti 
koju obavljate u korist našeg perzijskog neprijatelja.

Onda nabraja navodne dokaze Bahovog štetnog djelovanja.
- Koliko godina si član?
- Nisam član.

Čovjek na sofi odlaže čašu sa čajem, ustaje, prilazi Bahu, opali mu još 
jedan šamar i vraća se na svoje mjesto. Znaju nevažne detalje o njemu, 
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njegovom krugu prijatelja, svakodnevnom kretanju. Imaju raporte koji 
dokazuju postojanje sumnjive ćelije u kojoj je Baho aktivan član. Njegova 
misija je da širi nepovjerenje, glasine i klevete, te da podriva slavnu istoriju 
svoje nacije tako da umanjuje njenu istorijsku ulogu, poriče identitet 
i umanjuje njeno herojstvo. Glavni isljednik mu daje da bira između 
priznanja i saradnje, i zatvora i vjerovatne smrti koja slijedi. Isljednik lista 
papire, zaustavlja se na slučajnoj stranici, čita i govori:
Jednog zimskog jutra u studentskoj kafeteriji sjedile su četiri osobe za sto-
lom kraj prozora. Jedino si ti naručio čašu kakaa. Zašto si ti naručio kakao 
kad su svi drugi naručili čaj? Imao si dugu kosu, ali ne bradu. Nosio si tam-
no smeđe odijelo i najlonsku košulju sa cvjetnim dezenom ženskih boja. 
Zabilježeno je da ti inače više voliš ženske boje, što tvoje sadašnje oblačen-
je i pokazuje. Vaš razgovor se razvio od ženske mode i frizura do uloge naše 
nacije u svjetskoj civilizaciji. Jedan od vas četvoro, časan građanin po imenu 
Adam, rekao je: „Tvrdi se da su naša nacija i naša civilizacija u svom razvoju 
učili od stranih kultura i mislilaca, posebno grčke, ali istorijska istina govori 
suprotno. Dogodilo se upravo obratno: drugi su se oslanjali na našu civila-
zaciju u korist rascvjetavanja njihove civilizacije i razvoja. Bez naše nacije 
čovječanstvo ne bi ni najmanje napredovalo. Mi smo nadmoćno najbolja 
nacija u istoriji.“ Adam je rekao da nema nikakvih dokaza za neki strani 
uticaj na razvoj naše zemlje. Isto tako negirao je postojanje bilo kakvog 
perzijskog uticaja na našu civilaciju i svjetsku civilizaciju uopšte. On je ta-
kođe potvrdio istorijsku istinu da Perzijanci nemaju kulture i da je njihovo 
značenje ograničeno na nekloiko zapisa i knjiga. Ti si se okrenuo prema 
njemu, negirao njegove istine, koje si opisao kao puke izmišljotine. Ti si iz-
nio navodne dokaze za perzijski uticaj na našu civilizaciju. Čak si bezobrza-
no, najvjerovatnije zato što si kolaboracionista, tvrdio da se za konstrukciju 
pravila našeg lijepog arapskog jezika treba zahvaliti jednom nedostojnom 
Perzijancu! Isticao si besmislene statističke podatke pošto se tvoja mašta 
postepeno zaigrala poređenjima sa čuvenim perzijskim ljepoticama. Preko 
svake mjere si veličao uticaj tih ličnosti na našu civilizaciju. Iskoristio si 
priliku da širiš stranu propagandu koristeći znanje iz psihološke borbe 
koju je započeo perzijski neprijatelj u svrhu demoralisanja naših građana 
i slabljenja otpora. Slatki kakao je očito uticao da zaboraviš gorki ukus 
koji imaju u ustima naši vojnici u bespoštednoj borbi protiv neprijatelja 
koji želi da okupira našu zemlju i opljačka naše narodno bogatstvo, naftu, 
civilizaciju, filozofiju i nauku. Neprijatelj te je potkupio da bi širio svoje 
ideje, da osigura svoje lice prema svijetu i proslavio svoju ulogu i istoriju. 
Odbio si Aadamove istine da bi sakrio tvoje niske pobude da ostvariš šta? 
Pare! Za šaku novčića ti izdaješ svoju otadžbinu, dok naši mladi žrtvuju 
svoje živote u odbrani kapije arapskog svijeta ka istoku. Otkrij organizaciju 
koja vas je formirala i daje vam pare i oružje kako biste izvodili diverzantske 
akcije. Ti si saučesnik u svjetskoj zavjeri koja ima za cilj da uništi našu 
kulturu.“
Isljednik očito mrzi Bahu i Perzijance. Bijesan maše kopijama računa za 
knjige koje je Baho kupio. Optužuje ga što nije kupio knjige vrhovnog vođe. 
Ovaj bojkot knjiga velikog vođe shvata kao misaonu neposlušnost, kultur-
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nu i nacionalnu izdaju i naravno u očima isljednika to je dokazni materijal. 
Baho ne zna šta da odgovori na optužbe. Tačno je da je izrekao riječi koje 
su zapisane, ali oni su pogrešno shvatili njegovo gledište i jednostrano tu-
mače njegov stav. Ustvari broj koji pokazuje koliko je velikih ličnosti imalo 
nezamjenjivu ulogu u iračkoj civilizaciji. Isto tako on ne misli da je neka 
nacija bolja od druge. Svaka nacija je na neki način nešto dužna drugim 
nacijama. Kada se Baho umiješao u diskusiju, učinio je to da bi razjasnio 
situaciju a ne da uljepšava sliku jedne nacije na račun druge. Kopije računa 
su vjerodostojne, ali one nisu nikakav dokaz za ilegalne aktivnosti. Glavni 
isljednik pominje imena drugih studenata. Baho samo zna da su oni ot-
putovali. Glavni isljednik traži da mu detaljno opiše njhov studentski život, 
javni i privatni, njihove dnevne aktivnosti na fakultetu i izvan njega, njihov 
način analiziranja u odnosu na program predavanja.
Baho potvrđuje samo ono što svi o njima već znaju i da nema nikakvih 
stražnih tajni u njihovim dnevnim aktivnostima. Isljednik uzalud pokušava 
da ga natjera da imenuje druge osobe od onih već pomenutih. 
Glavni isljednik dva puta pritiska jedno dugme i odmah se pojavljuje čuvar 
mračnog izgleda. On dolazi do Baha, uzima ga pod ruku i odvodi iz prosto-
rije za saslušavanje u neku drugu. Prije nego što ode od njega unese mu se 
u lice i sikteći naredi „Budi ovdje“.
Baho ustaje, strah i neizvjesno čekanje čine da zaboravi glad, ali ne i bol. 
Isprljen legne na pod i zaspi. Budi se od nečeg mokrom što pršti po njemu. 
To čovjek iz auta piša po njemu. Nije zaboravio svoje obećanje. Taj čin to-
liko zabavlja kolege da se i oni odluče popišati Bahu, koji se grči od straha 
i poniženja. Njegova mokra odjeća smrdi na urin. Prilazi mu jedan debeli 
čovjek i udara ga nogom. Baho ustaje, a debeljko ga odvodi do metalnih 
vrata na kraju mračnog hodnika. Baho je u slabo osvijetljenoj ćeliji od bli-
jedog svjetla koje ulazi kroz usko nadsvjetlo. Vlažna i memljiva ćelija nije 
mu nepoznata, već je tu bio i gledao kako ga torturišu u noćnim morama, 
koje su ga progonile i u snu i na javi. Ukočen i zbuljen čeka svoju sudbinu 
koja je u rukama njegovih krvnika. Vrata ćelije se otvaraju i komad suhog 
hljeba i do pola puna flaša vode bivaju ubačeni inutra.
Vrata se nasilno otvaraju. Dvojica muškaraca sa istim svirepim crtama lica i 
brkovima ulaze unutra. Jedan staje uz vrata, a drugi brzim korkaom dolazi 
do Baha. Njihovo iznenadno prisutsvo čini da ga obuzme strah, počinje 
se snažno znojiti. Izvode ga vani do plavog mercedesa. Ne udaraju ga, ali 
nisu prijateljski raspoloženi. Postave ga na zadnje sjedište. Automobil vozi 
kroz stari dio grada i skreće kod bulevara Abu Nawas1*. Zaustavlja se pred 
ogromnom građevinom sa tablom koja privlači Bahovu pažnju. Na njoj piše 
„Institut za strateške studije“. Objekat je strogo obezbjeđen; zabranjeno je 
kretati se pločnikom uz njega ili parkirati u blizini. Arhitektura građevine i 
strogo obezbjeđenje kojom je okružuju ni po čemu ne upućuju da se radi o 
obrazovnoj instituciji sa studentskim životom. Prozori su zatamnjeni. Ljudi 

1 Abu Nawas (756 - 814), klasični arapski pjesnik, rođen je Ahvazu (današnji Iran) 
od arapskog oca i perzijske majke, majstor svih žanrova arapske poezije; između 
ostalog pisao u svojim pjesmama o zaljubljenosti u mladiće.
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sa pištoljima ispod sivih košulja hodaju naprijed nazad ispred zgrade i pažl-
jivo osmatraju one koji ulaze. Ljudi hladnog izraza lica ulaze i izlaze. 
 Tama nestaje malo pomalo kako se svjetlo pojačava. Osjeća da nije sam 
u trokutastoj sobi. Metar do njega je sto. Sva tri zida obojena krvavo cr-
venom bojom. Iznad malog prozora visi žuta zavjesa drečeće boje. Osjeća 
nečije prisustvo; možda nekog čovjeka. Ne pokušava da to odgonetne. On 
zna da ne smije ni gledati ni slušati bez dozvole. Biva mu naređeno da 
sjedne, naravno da posluša. Bude mu ponuđena cigareta, kaže: Ne, hvala. 
To se smatra odbijanjem poslušnosti. Slijedi snažan udarac. Ponovo mu 
nude cigaretu, kaže: Da, hvala. Ponude mu da nešto popije, naravno da će 
popiti. Odjeknu zastrašujući glas. Odlučili su da istraže upravo onaj dio Ba-
hovog života u kojem njegovo ponašanje kao muškarca predstavlja kršenje 
zakona sa zakonskog i moralnog stanovišta. Njegova sramota, a ne ljubav-
ne aktivnosti, čine svrhu saslušanja.
 Uprkos neugodnoj situaciji Baho osjeća da je nelagodni način na koji je 
to iznijeto znak da je njegov položaj malčice poboljšan. Bolje moralni skan-
dal nego politička optužba. Donekle dolazi k sebi i napokon se oslobađa 
dijela konfuzije. Glas se svjesno zadržava na mjestima u njegovom životu 
koja su za njega lično najviše ponižavajuća jer ti doživljaji su bili njego-
ve tajne. Zbog svojih seksualnih avantura sada se crveni i znoji. Spominju 
snošaj sa ženom na krovnoj terasi, njegove odlaske u javnu kuću i druge in-
timne tajne o kojima nije zgodno glasno govoriti. Baho to osjeća kao uvre-
du. Nude mu još jednu cigaretu. Svakako će je popušuti. Nude mu čašu 
čaja, koju stavljaju pred njega, ali je brzo sklanjaju tako da ne može piti. 
Čaj odmah zamijenjuju čašom kakaa. „Ti više voliš kakao, je l´ tako? Zašto 
piješ kakao kad svi drugi piju čaj?“ Prije nego što stigne išta odgovoriti biva 
ućutkan neočekivanim šamarom. Nude mu da popije kakao, što naravno 
čini. Misli na najgore. Zna da izdržljivost znači sve i da njegov život zavisi od 
sposobnosti da se ne preda i porekne grijehe koje mu pripisuju.
 Glas ućuta za trenutak. Svjesno daje mogućnost strahu da slomi Bahov 
otpor. Svjesno koristi tišinu i tamu da bi ostvario želju za bezuslovnim po-
tčinjavanjem. U ovim užasnim pauzama Baho sluša sebe, zastrašujući glas 
odjekuje u njemu. Njegov život zavisi i može se srušiti zbog jedne pogreš-
ne riječi. U nedostatku političkih optužbi koriste moralne. Saslušavanje 
je razotkrilo niz slučajnih i zabranjenih seksualnih veza, pored ostalih sa 
jednom udatom ženom. To slabi njegov položaj i daje im mogućnost da ga 
kasnije ucijenjuju, i njega i ženu. Osim toga imaju dug spisak knjiga koje 
smatraju dokazom svjesne i zločinačke propagande u službi destruktivne 
ideologije. Sudeći po glasu Vrhovni vođa je taj čija milost poklanja život 
ili dekretom određuje smrt. Jedna njegova riječ i Baho može otići kući, a 
druga riječ uništen je. Shvatio je da bi izbjegao smrtnu kaznu mora odgo-
varati brzo i ubjedljivo na sva njihova pitanja. Ne smije gubiti snagu na svoj 
strah, mora spremiti više odgovora na moguća pitanja. Kakva nedostojna 
situacija! Bez i najmanje mogućnosti da kaže svoje mišljenje ili ima ikakav 
drugi cilj osim spašavanja golog života, šta god da košta. Pa da, nema se 
vremena za razmišljanje, treba samo djelovati.
Ponovo se začuje glas koji u njemu odzvanja. Osjetila su mu izoštrena od 
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opreza. Iznenađuje ga izraz „Ti to odlično znaš“. To mu skoro dođe kao 
ugodno iznenađenje i ublažava njegov strah. Saslušanje će možda skrenuti 
pametnijim pravcem. Baho osjeća da je siguran u svoj um i znanje. Računa 
da se mogu pojaviti nova iznenađenja koja zahtjevaju znanje i koja mogu 
okrenuti saslušanje u njegovu korist. On potiskuje strah i priprema se za 
mentalnu igru glavom. Kimne glavom za kakao. Izraz „Ti to odlično znaš“ 
može biti izraz poziva sa policijske strane, indirektna pomoć da iskoristi 
svoju inteligenciju u saslušanju.
 „Mi znamo kada ćemo dati demokratska prava i kada ćemo ih oduzeti. 
Mi smo zastupnici naroda koji se još uvijek nalazi u povoju. Demokratija 
je selektivno, zapadno političko oružje sračunato da uništi naše svetinje, 
zatre naše porijeklo, našu autentičnost. Demokratija je kapitalistički pro-
ces kojim se države reduciraju na tržišta, a narodi u kupce. Veliki Allah se 
jednog dana osjetio usamljen, bio je umoran od svog božanstva i zasitio se 
nebeskog beskraja. Odlučio je da ode na odmor i došao je na zemlju kao 
običan čovjek. Posmatrao je i procijenjivao cijelo čovječanstvo, čovjeka po 
čovjeka i zemlju po zemlju, i nije našao ništa veće i savršenije od Vrhovnog 
vođe, ni jednu zemlju moćniju od Iraka i ni jedan narod divniji i miroljubiviji 
od Iračana. Tako je Allah uzeo oblik Vrhovnog vođe, udahnuo mu svoj duh 
i okitio se njegovim ordenjem. Obukao je vojnu uniformu, uzeo kratak bič, 
stavio ga pod ruku i krenuo zemljom tako lijepo obučen i srećan. Zašto Vr-
hovni vođa ne bi mogao biti sam Allah koji je nakon što je upoznao i uvažio 
čovječanstvo, odlučio da ostane na zemlji i da vječno živi u svojoj kući u 
Iraku. Najvažniji od svega su Allah i Irak.“
 Vrata se otvoriše, ona dvojica otprije uđoše, dignuše ga sa stolice i od-
vedoše u drugu ćeliju u kojoj se nalaze komad suhog hljeba i flaša vode. On 
sjeda u ćošak i počinje da razmišlja: Kad čovjek nije u stanju da odlučuje o 
svojoj vlastitoj slobodi, kako se može usuditi da odlučuje o tuđoj?
Nemam slobode, ako je nema moj bližnji.

Prevela sa danskog Milena RUDEŽ
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IVO MIJO ANDRIĆ
ZRIKAVCI
 Ne znam koliko ću još živjeti, ali znam da ću do kraja života slušati zlo-
kobni poj zrikavaca u ušima. Slušat ću svakodnevno tu nesređenu pjesmu 
muzički polupismenog srpskog aranžera, koji je rasuo pokvarene note u 
području živca akustikusa, ostavivši ih na tom osjetljivom mjestu da me 
prate kamo god hodim i dokle god brodim.    
................
 Bližio se kraj ratnog ljeta devedesettreće godine, kada je na sarajevsko 
Olimpijsko naselje Mojmilo ispaljena kanonada granata sa srpskih položaja 
u Nedžarićima. Palo ih je desetak na prostor oko trga i dječjeg vrtića ‘Mo-
stovi prijateljstva’ gdje su se nalazili pripadnici civilne zaštite. Neprijatelj 
je za svoje atake na gradska naselja birao ona mjesta i ciljeve gdje se, u 
određenom trenutku, mogao zateći veći broj građana.
 Jedna od tih granata pogodila je rub ivičnjaka koji se nalazio na nekoli-
ko metara od ulaza u zgradu vrtića, gdje smo pripremali armirane najlone 
namijenjene zatvaranju porazbijanih stakala na prozorima i vratima. U tre-
nutku pada granate stajao sam pokraj radnoga stola na kome smo krojili 
i sjekli najlone. Prasak, što je razbio blagu tišinu koja je do tada vladala 
prostorom, bio je toliko jeziv da sam na trenutak pomislio kako je nebo i 
podneblje rasparao iznenadni grom. I danas se sjećam takvih gromova koji 
su, u po bijela dana, znali grunuti u osamljeno stablo ili stup dalekovoda.
Tek što se snažna detonacija stišala, u ušima sam osjetio tonsku prazni-
nu, a iza nje nepodnošljivo zujanje. Trajalo je to zujanje neko vrijeme, da 
bi se ubrzo pretvorilo u zvuk zrikavaca kakav sam bezbroj puta slušao za 
ljetne  pripeke. Pomislio sam tada kako je riječ o  uobičajenom zvuku koji 
se javi nakratko pa onda, nakon trešenja glavom ili stavljanja prsta u uho, 
nestane. Ponovio sam taj ritual brisanja zvuka iz uha više desetaka puta, 
ali nikakvog rezultata nije bilo. Zrikava pjesma nastavljena je još jačim in-
tenzitetom, puneći mi glavu tonovima koji su izazivali nervozu i ubrzani 
ritam rada srca.
 Nadao sam se da će ta invazija neželjenih tonova nestati preko noći 
kada me savlada san. Ali, san te noći nije dolazio u moju spavaću sobu, 
ma koliko sam ga prizivao i molio. Bez vidnih rezultata primijenio sam sve 
metode samouspavljivanja za koje sam znao. Od dubokog disanja, tušira-
nja u hladnoj vodi, pa do zamišljanja polja zrele pšenice koja se povija pod 
naletima razigranog vjetra. Ništa mi od toga nije pomoglo niti je umanjilo 
snagu zrikavih nota koje su pojačavane udarcima čekića u ušni nakovanj. 
Nervoza zbog nesna narastala je kao poplava. Povremeno se pretvarala u 
goleme valove koji su udarali u vanjske zidove zgrade, prijeteći rušenjem 
svega što im je na putu.
 Duboko iza ponoći morao sam primijeniti posljednje sredstvo uspavlji-
vanja koga sam imao u stanu. Bile su to tablete apaurina, koje sam koristio 
ranijih godina kad su me napadale lumboišijalgije i diskushernije, i kad od 
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jakih bolova nisam mogao zaspati. U kutiji, gdje smo držali kućnu zalihu 
lijekova, pronašao sam načeto pakiranje apaurina isteklog roka trajanja. 
Popio sam najprije jednu, a kako ni nakon pola sata nisam osjetio njegovo 
djelovanje, progutao sam još dvije tablete. 
 San je došao pred zoru. Uhvatio me na izmaku snage, kad sam već po-
čeo razmišljati o tome da sve preostale apaurine saspem u utrobu te da 
tako opijen ugasim zlokobnu zrikavu pjesmu. Sreća da nisam, jer je u pa-
kiranju bilo još pet tableta koje su me, onako umornog, mogle odvesti do 
tamnih vrata vječnosti.
 Spavao sam možda sat ili dva kad su me granate vratile u sumornu 
stvarnost. Pale su u blizinu trga i dobro sam čuo udare gelera u zid na juž-
noj strani zgrade. Kada se prasak granata stišao, ponovo se javio zlokobni 
glas zrikavaca. Nemilosrdno je udarao u mozak, odbijajući se prema izla-
znim vratima ušnih školjki. Tu se rasipao, praćen novim zrikavim valovima 
koji su nadolazili iz slušnih kanala. Grozomorna muzika nije prestajala. Ob-
navljala se kao na pokretnoj filmskoj traci, tukući me ravno u mozak i srce. 
Pod njezinom pratnjom, izmrcvaren od nesna i slabe prehrane, otišao sam 
na radne obaveze u civilnoj zaštiti. Radio sam ubrzanim tempom, nastojeći 
potisnuti dosadnu zrikavu pjesmu u sluhu. Povremeno mi je to uspijeva-
lo, naročito onda kada bi vanjski zvukovi nadjačavali unutarnje. Zrikavci bi 
na neko vrijeme utihnuli, vraćajući mi nadu u mogući kraj nepodnošljivim 
mukama. No, to ne bi trajalo dugo. Čim bi vanjski zvuci utihnuli, zrika se 
nastavljala još većom žestinom, probijajući mi moždane ovojnice do kosti 
lubanje.
 Po završetku posla obratio sam se za pomoć liječnici u naselju. Opisao 
sam trenutak kad su se, nakon detonacije granata, pojavili prvi zrikavi to-
novi u sluhu te se požalio na nesanicu koja me pratila prethodne noći. 
Ohrabrila me uvjeravanjem kako će ta muzika zrikavaca prestati za neko-
liko dana. Opisala je neke slučajeve pacijenata koji su imali iste simptome 
nakon detonacija granata. Kod većine je zujanje u ušima prestalo. Tek je 
dvojicu morala uputiti specijalistima na koševsku otorinu. Jedan se nasta-
vio liječiti nekakvim kapima iz humanitarne pomoći, dok je drugi odselio 
kod rođaka u centar grada i ne zna se je li mu zujanje u ušima prestalo. I 
meni je dala te kapi uz malo pakiranje apaurina. Da ih upotrijebim  ako mi 
zrikavci opet ugroze san.
 A ugrozili su ga, kako naredne, tako i svake noći koja je slijedila.
 Kad sam se, nakon dvadesetak dana, ponovo obratio liječnici za pomoć 
jer su zrikavci bili sve glasniji a tablete apaurina potrošene na kakav-takav 
san, ona mi je napisala uputnicu za specijalistu otorinolaringologa. 
 Sljedećeg dana došao sam na pregledu kod doktora Milana Mandilovi-
ća, koji je radio u Državnoj bolnici. I njemu sam do detalja opisao trenutke 
kad mi se javilo zujanje u ušima, te tijek njegovog prerastanja u napadnu 
pjesmu zrikavaca. Doktor je vrtio glavom, tražeći odgovor  na medicinsku 
dilemu još jednog u nizu pacijenata koji su se žalili na iste zdravstvene pro-
bleme. Pošto nije mogao uspostaviti pravu dijagnozu, uputio me na tonalni 
audiogram odnosno vestibulogram. Taj pregled nije otkrio gotovo ništa. 
Utvrđena je samo obostrano laka perceptivna redukcija sluha, desno od 
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25 do 60 DB, lijevo do 45 DB iznad 4000 Hz i postavljena dijagnoza’ Hypa-
cusis sensorineuralis, bilat. gr. laevis’. Određena mi je terapija lijekovima 
‘Idem’ i ‘Apaurin’.
 Naredni kontrolni pregled kod doktora Koste Pejića, također, nije otkrio 
ništa novo. Potvrđena je ista dijagnoza, a pošto prethodni lijekovi nisu do-
nijeli nikakvo poboljšanje, određena mi je nova terapija fiziološkom oto-
pinom ‘Complamin amp.’ i B vitaminom, te mirovanje dvanaest dana za 
vrijeme korištenja toga lijeka.
 Ni od te terapije nije bilo boljitka. Zujanje je nastavljeno istom dinami-
kom, a tempo sviranja zrikavaca za nijansu se ubrzao.  Na momente mi se 
činilo kao da će mi se glava raspasti. Desetak dana prije Božića te devede-
settreće ponovo sam otišao na kontrolu, ali ovoga puta kod trećeg liječnika 
u bolnicu Koševo. Opisao sam, po tko zna koji put, iste simptome i ponovio  
kako mi raniji lijekovi nisu pomogli. Ušna muzika nije ni za herc smanjena. 
Čak su se javili neki novi zvuci slični onima koji dolaze sa žica dalekovoda. 
Kao da sam uplovio u luku nekoga drugog svijeta. Možda marsovaca ili 
nečega trećeg?
 Negdje oko tog vremena u Sarajevu su boravili strani doktori iz među-
narodne organizacije ‘Liječnici bez granica’. Među njima su bili i američki 
specijalisti za bolesti sluha. Upravo oni su, na iskustvu američkih ratnika u 
Vijetnamu, dijagnosticirali tu vrstu oštećenja slušnog organa i ustanovili 
da je ona, za sada, neizlječiva. O tome sam detalje doznao kasnije. Tek, na 
ovom pregledu uspostavljena mi je nova dijagnoza ‘Tinitus auris bill post 
blasttraumam’, te određena terapija Vazodilatator / Fonzylane a 150 mg 
tbl /. Tome je pridodan i apaurin od 5 mg.
 Ni danas ne znam što se krije pod tom dijagnozom. No, znadem da mi ni 
taj lijek nije pomogao. Dijelom mi je bila od koristi jača doza apaurina, uz 
čiju sam pomoć hvatao nešto brže odbjegli san. Prilikom sljedeće kontrole, 
a to je bilo na Badnji dan, sve je ostalo po starom. Propisana mi je nova 
doza apaurina, valjda da ne idem kući praznih ruku. Liječnica opće prakse 
mi je usput sugerirala da što manje obraćam pažnju na te zvukove. Da 
slušam jaču muziku, da stalno pričam s ljudima te da u tim grdnim ratnim 
danima razmišljam o pozitivnim stvarima. Samo se na taj način zrikavci 
mogu, makar privremeno ušutkati, a sluh raditi ono što su mu priroda i Bog 
odredili.
 Na ovom mjestu treba reći kako je dobro izbjegavati dublja čačkanja 
po osjetljivim bolestima i eskivirati medicinske eksperimente na vlastitim 
organima. Uvjerio sam se u to kad sam, prilikom posjete mom dobrom pri-
jatelju, meštru Ibri Muratagiću, saznao nešto više o svojoj novoustoličenoj, 
a ratom izazvanoj slušnoj bolesti.
 Meštar Ibro ležao je tih dana prikovan za krevet u koševskoj bolnici. 
Na ratnom položaju Žuč ponad Sarajeva pogođen je srpskim metkom iz 
protuavionskog topa, koji mu je slomio kost  potkoljenice. Doktori su mu 
na brzinu i ne baš onako kako medicinski propisi nalažu, namjestili razdvo-
jene koske te mu cijelu nogu uvaljali u gips. Tako je moj dobri meštar ležao 
zavaljen na metalnom krevetu iznad koga se nalazila rampa namijenjena 
za manevre nepokretnih bolesnika. Do Ibre je na krevetu sjedio ljepuškast 
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mladić, star jedva dvadeset godina. Bio je previjen zavojima omotanim oko 
glave od tjemena do podvratka, tako da mu se nije vidjelo ni jedno uho. 
Mladić je objema šakama pridržavao klonulu glavu, zadubljen u neke svo-
je, nikom poznate misli. Da mu ne bih smetao nešto jačim glasom koga 
sam podizao zbog oslabljenog sluha, svaki put kad bih nešto kanio reći, 
približavao sam usta Ibri i skoro mu šaptao na uho.
 Kad je meštar primijetio moju bojažljivost u govoru, nasmijao se i gla-
sno mi kazao kako mogu vikati koliko me volja, jer taj mladić više ništa ne 
čuje. Ispričao mi je njegovu tužnu priču, dodavši na kraju kako je dobro da 
nisam dizao preveliku halabuku oko svojih zrikavaca u ušima. A ta priča 
nesretnog mladića imala je otprilike ovakav zaplet i rasplet.
 Prije nekog vremena momak je bio na liniji ispod Trebevića, kad je u 
njegovoj blizini eksplodirala agresorska granata. Geleri su ga mimoišli, ali 
je za trenutak ogluvio. Poslije su mu se, kao i meni, javili neizdrživi zvukovi 
u ušima. Zujalo je, zvrjalo i zrikalo u glavi da noćima nije mogao oka sklopi-
ti. Povazdan je hodao po bolničkoj sobi i hodnicima, stavljajući kažiprste u 
oba uha. Kukao je i plakao, tražeći bilo kakvu intervenciju od liječnika. Kad 
im je dosadio molbama za pomoć, predložili su mu operaciju. Usput su mu 
skrenuli pažnju na mogućnost gubitka sluha ako operacija ne uspije, kao i 
na to da treba locirati uho odakle dolaze nesnosni zvuci. Mladić je na sve 
pristao, potpisao potrebne papire i predao se na milost i nemilost neizvje-
snom operativnom zahvatu.
 A rezultat toga zahvata bio je više nego porazan. Nakon operacije zvuci 
su prestali, a sluh je bio ugašen za sva vremena. Mladić je ostao gluh, jer 
ograničene medicinske tehnike i stručno  znanje liječnika, nisu bili u kore-
laciji s tom vrstom naprasno zarađene bolesti. A nije se, zapravo, ni znala 
prava priroda njezinog nastanka niti posljedice iznuđenog operativnog li-
ječenja.
 Kasnije ću, što iz knjiga, a što od liječnika koje sam poznavao, saznati 
malo više o toj vrsti oštećenja sluha. Ona se otprilike može laički sažeti u 
nekoliko rečenica koje zapisujem zbog svih ljudi kojima se dogodila slična 
nesreća, ili ih ona možebitno čeka.
 Čovjekovim sluhom, po medicinskim otkrićima, gospodari nekoliko su-
ćušnih dijelova koji primaju i prenose zvuk. Među njima je i živac ‘acu-
sticus’. Tako su mi rekli stručnjaci, pa tako i zapisujem. Taj mali čip, da ga 
tim imenom nazovem, podsjeća na tananu žicu u sijalici koja usijanjem 
proizvodi svjetlost. Baš taj acusticus, pri jakim detonacijama, sklon je ošte-
ćenjima i samoproizvodnji vlastitih svemirskih zvukova, koji se ne mogu ni-
čim ukloniti. Medicina je još daleko od rješenja te enigme zlosretnih ljudi, 
kojima su zrikavci nastanili sluh.
 I danas mislim kako je sreća u nesreći to što mi liječnici nisu preporu-
čili operaciju kao mladiću iz Ibrine bolničke sobe. Jer da jesu, možda bih 
pristao pa završio isto kao i nesrećni mladić. Ovako sam, ako ništa drugo, 
sačuvao sluh a s njim i zrikavce koji me prate na svakom koraku. Ne žalim 
se zbog njih, jer je gluhoća gore zlo od bilo kakve pjesme podnevnih zrika-
vaca.
 Nakon svih dijagnoza i terapija, zatvorio sam knjigu liječenja oštećenog 
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sluha te se predao u ruke sudbini, koja je ispunjena pjesmom kakvu niko-
me ne želim. Slušam tu pjesmu od jutarnjeg buđenja pa do prvog sna. I 
podnosim je kao i sve drugo što me muči i opetrećuje, odbijajući misli o 
najgorem. A gore od nje su dvije konačne stvari: trajni gubitak sluha i nje-
zino visočanstvo, nasilna ili prirodna smrt. Ništa me od toga u ovim godi-
nama ne zanima, pa strpljivo i muški podnosim zuku, zvrku, zriku i dosadnu 
pjesmu zrikavaca u vlastitom sluhu. Teško je to, ali drugog izlaza nema. A 
kad ga već nema, onda je bolje primiti to kao neželjen dar, i nositi ga zajed-
no s ostalim prtljagom života što ga nosi svaki ljudski stvor.
 U borbi protiv dosadne svirke u sluhu koristio sam i koristim razne me-
tode samoliječenja. Od autosugestije, rada, priče, čitanja i pisanja, pa do 
alkoholnog klistiranja grla, a ne sluha. Sve mi to pomaže na svoj način i u 
granicama vlastitog trpljenja. Možda mi najviše koriste povremene mali-
ganske terapije koje su sastavljene od praktičnih seansi i duhovnog transa. 
Kad čovjek pije alkohol umjesto apaurina, san ga nikako ne može zaobići. 
Kao ni pjesma sevdalinka, koja je uvijek jača od one što dolazi iz glasa zbo-
ra dosadnih zrikavaca. Još kada se složi društvo meraklija i poteče rijeka 
sevdalinska, nema tih zrikavaca koji će preživjeti tu silu radosti što ispunja-
va dušu čovjekovu. Ne koristim često tu vrstu terapije kako sam je koristio 
u prvim poratnim godinama, ali mi dobro dođe kao nadopuna i osvježava-
juće sredstvo za razbijanje svakodnevne životne monotonije.
 Apaurine sam odavno izbacio iz upotrebe kao oružje u borbi za miran 
san. I moram reći kako bolje spavam od mnogih koji bez tog lijeka ne idu u 
noć. Uz to i manje sanjam o svemu što me muči. 
Na zbor zrikavaca mislim samo onda kada nadjačaju snagu moje šutnje. 
Tada okrenem ploču i radim što me volja. 
Tako potisnem zriku iz svoga slušnoga polja.
Ne baš do kraja, ali dovoljno za san.
Danju je nešto drugo, jer tad me liječi rad.
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ZORAN ILIĆ

SVE ŠTO NEKO (NE) ZNA
(odlomak iz romana)

1.
Te jeseni kada je Talijan došao u Nekov razred, još jedan dečak im se pri-
družio. 
Prezivao se Horvat. Ime nije važno. Neuporedivo veću težinu ima  njegovo 
prezime. 
– Želim da se usredsredim na dečakovo prezime koje je, svakako, mora-
lo da utiče na njegov dalji život. Onda kada su se nacionalizmi probudili. 
Samo zbog toga. Što se sekiram šta je sa njim dalje bilo. Da li se na vreme 
pridružio svom narodu i napustio Srbiju, zemlju koja je za njega mogla da 
bude opasna? U kojoj bi morao da trpi uvrede, provokacije... Da svaki dan 
sluša nacionaliste poput Šešelja i njemu sličnih kako pljuju po njegovim 
sunarodnicima. Voleo bih da tako nešto nije doživeo. Da su ga takve nepri-
jatnosti mimoišle.
Horvat i Talijan su imali poseban odnos uzajamnog uvažavanja što je više 
i izraženije dolazilo sa Horvatove strane. Talijan je u tome bio mnogo opu-
šteniji. 
– Rekao bih da nas je on sve jednako tretirao! Ako je ipak prema nekome 
imao poseban odnos, to su bile devojčice iz našeg razreda, a ne Horvat!
Do kraja školske godine dečak nesrpskog prezimena će postati omiljen u 
razredu. Svi će ga voleti: nastavnici, učenici... 
– Jedino ga ja neću voleti. Nas dvojica smo se uzajamno odbijali. Kao da 
smo posedovali isto naelektrisanje koje se ne privlači.
Čega se Neko još seća? Da je na školskom krosu Horvat pobedio dok je on 
bio drugi. 
– Biti drugi, pored Horvata, i nije predstavljalo neuspeh. Uostalom, izu-
zimajući njega, bio sam brži od svih ostalih dečaka. Zar je to neuspeh?! 
Naravno da nije! I zato drugo mesto beležim kao svoj uspeh!
U ciljnoj ravnini Neko će prestići krakatog Miloševku koji je sve vreme vo-
dio trku. Malo pre toga i Horvat ga je zaobišao. 
- Da je bilo i da ima pravde na ovom svetu, Miloševka bi dobio trku. Ova-
ko, tinejdžer sa hrvatskim prezimenom i ja smo ga nadmudrili. Nismo ga 
pobedili već samo nadmudrili. Možda će neko reći da je to isto, međutim 
ja tvrdim da nije isto!
U mojim reminiscencijama Miloševka je taj koji pobeđuje i prvi prolazi kroz 
cilj. Jer da nije bilo Horvata koga sam sve vreme pratio u stopu, ja nikada 
ne bih tako mudro istrčao trku i u samom finišu prestigao i porazio Milo-
ševku.

2.
- Naredne jeseni ni Talijana, a ni Horvata nije više bilo u našem razredu. 
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Drugi dečak je čak napustio K! Otac mu je bio vojno lice, i po potrebi služ-
be, kako se to tada govorilo, dobio je prekomandu u drugi grad. Za Horvata 
je to značilo da ga tamo čekaju druga škola, novi školski drugovi...   
– Da li su ga i u tom gradu, slično kao u K, voleli ili su prema njemu bili 
ravnodušni? Kakav je status imao u tamošnjoj školi? 
Neko dobro zna da se do toga se ne može dopreti, da je to skriveno. Pot-
puno zatamnjeno. 
– Dobro je da je tako! Na šta bi ovaj svet ličio kada bi nam sve bilo dostu-
pno i pristupačno?! I prošlost, i budućnost...
Horvatovo prezime tamo nije toliko štrčalo, razlikovalo se od drugih. Bila 
je to sredina u kojoj je, pored srpskih, bilo mađarskih, slovačkih... Pa, zašto 
ne i  hrvatskih prezimena?!
– Mogu da zamislim situaciju da je u odeljenju postojao još jedan dečak 
koji se isto prezivao. Isto tako mislim da se to mom bivšem školskom dru-
gu nimalo ne bi svidelo. A ono što se njemu ne sviđa, meni se, naravno, 
veoma sviđa!
Kada bi neko izgovorio „Horvat“, verovatno bi osetio izvesnu nelagodu jer 
ne bi znao da li se taj obraća njemu ili onom drugom dečaku, njegovom 
prezimenjaku.

3.
Sasvim je očekivano i nije nimalo iznenađujuće da u K Horvat nije bio jedini 
koji je imao nesrpsko prezime. Neko pamti da se riđokosi dečak svetle puti 
iz susednog razreda prezivao Žlender, i da se njemu to prezime dopadalo. 
Bilo je zvučno. 
– Ne uspevam da se uzdržim, a da posle toliko decenija glasno ne izgovo-
rim: Žleendeer... 
Jedino se nadam da ga neću dozvati i da se on neće odnekud pojaviti i 
upitati me: 
- Zašto me zoveš?! Šta hoćeš od mene?
U stvarnom životu nas dvojica nismo razmenili ni reč. Bio sam stidljiv i 
nisam imao hrabrosti da mu priđem i da ga oslovim. I sa čim u vezi bih ga 
oslovio? Zaista ne znam!
Takođe pamtim da smo stanovali u istom delu grada, u istom naselju. Bio 
je to blok vojnih zgrada. Mogao bih da tvrdim i da smo, na neki način, bili 
getoizirani. Da, mogao bih mada nemam nikakvih dokaza za takvu tvrdnju. 
Jedino mogu da se pozovem na moju maglovitu, nejasnu slutnju da je eg-
zistencija nas i naših porodica u K bila drugačije prirode u odnosu na ostale 
žitelje grada. Ono što nas je razlikovalo bilo je to da su naši očevi svako-
ga trenutka mogli da dobiju prekomandu, i da mi spakujemo naše stvari i  
uputimo se u drugi grad. Čekala bi nas selidba i sve traume koje sa njom 
u vezi idu!
Po meni, ta pretnja nije bila uopšte beznačajna. Tako da je  bodljikava žica 
koja je opasivala kasarne u kojima su naši očevi radili, dopirala i do zgrade 
u kojima smo mi stanovali.
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4.
- Komšija iz solitera se zvao Franjo, dok su se dvojica dečaka sa kojima sam 
trenirao fudbal prezivali Dimovski. 
Sećam se i nadimka starijeg od njih: Pacov. Kako bi se samo nervirao kada 
bismo ga tako oslovili! Prosto bi poludeo od besa! Bio je čak spreman i da 
se pobije.  Tako da ga mi koji smo bili mlađi i slabiji od njega ne bi tako zvali. 
Jedino iza leđa, kada on ne čuje polušapatom bi izgovarali njegov nadimak.
Roditelji su se opet družili sa porodicom zastavnika Martina, Dalmatinca iz 
okoline Šibenika. 
On i moj otac nisu imali ništa zajedničko, osim što su bili  kolege sa posla. 
Međutim to nije dovoljno za istinsko prijateljstvo. Isto tako pamtim da je 
majka  povremeno čuvala njihovu ćerkicu. Evica se zvala. U stvari, Eva joj 
je bilo pravo ime, međutim detetu od pet godina ne priliči da ga tako zovu.
Ne pamtim ni kada su naša nategnuta i nimalo prijatna porodična druženja 
prestala. Imam utisak, mnogo pre nego što su se njih troje odselili u Split.
Tamo, na obalama Jadranskog mora, pod Marjanom, Martin i njegova 
znatno mlađa i lepuškasta supruga će se razvesti. Ono što je bilo neobično 
jeste da je posle razvoda Evica ostala sa ocem. 
Čak se usuđujem da tvrdim da je čika Martin ubrzo otišao u penziju i da 
su se on i Evica vratili u njegovo rodno mesto. Posle toga, nastaje tama. 
Nikakve nove vesti o njima nisu do nas dospele. 
– Zaključio bih da to zamračenje, spuštanje zavese koja će ih prekriti, zau-
vek od nas sakriti, nastaje u pravom trenutku. Jer posle nečeg tako efek-
tnog kao što je to razvod, bolan raspad porodice, šta bi još imalo o njima 
da se kaže?! Apsolutno ništa!

5.
- Da li bih mogao da izdvojim neki događaj sa komšijom Franjom? Da, mo-
gao bih jedan koji zbog svoje dramatičnosti i zaslužuje da se pamti svih 
ovoh godina...
Sam sam bio kod kuće. Gledao sam TV ležeći na tepihu dok moja glava 
bila naslonjena na kauč. Bio je to moj omiljeni položaj za gledanje TV pro-
grama. U jednom trenutku sam zaspao. San me je svladao. Roditelji su se 
vratili, i zvonili na ulaznim vratima. Naravno, nisu mogli ni da otključaju i 
da uđu u stan jer je sa druge strane brave bio moj ključ. 
Nikako nisu uspevali da me probude. Uhvatila ih je panika. Onda je komšija 
Franja učinio taj gest: sa svoje terase je zakoračio na sims našeg stana, i 
video me da ležim na podu. Onda je snažno zalupao pesnicom u prozor. 
Probudio me je taj zvuk. U čudu sam gledao komšiju Franju na prozoru 
našega stana.
Da, Franjo je bio hrabar i spreman da pomogne. Šta bih još mogao da na-
pomenem što bi dalo još veći značaj njegovom gestu? Pa, to da smo stano-
vali na devetom spratu.

6.
- Nastavaljam da se prisećam nesrpskih imena i prezimena u K.
Žena koja je stanovala u stanu ispod našeg se zvala Ferida, i bila je Bosan-
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ka. Njen muž je bio Crnogorac i imali su troje dece. To je najkraće o njima.
Isto tako je zanimljivo da je ona tajila svoje pravo ime, i da nam se pred-
stavljala kao Frida.
Ta žena se družila sa mojom majkom. Zajedno su pile kafu i šta već rade 
žene koje su domaćice, koje ne idu na posao. Možda bi, kada bi ispile crnu 
tekućinu, okretale šoljice i gledale one crno-bele figurice, pokušavajući da 
ih rastumače, da im daju smisao. Da ih povežu sa svojim svakodnevnim 
životom. 
Za njenu kćerku Neko bi mogao da kaže: 
- Moja prva ljubav. Mada bi mi bilo draže da nije tako, i da za neku drugu 
devojčicu mogu da izjavim da je bila moja prva ljubav. Daleko od toga da 
je to zato što je njena majka bila Bosanka. To onda nije ni bilo važno. Nego 
tako... Drugi su razlozi... Koji? Nije bila dovoljno privlačna za moj ukus.
Međutim, malo toga možemo da biramo na ovom svetu. Eto, čak nisam u 
mogućnosti ni da izaberem svoju prvu ljubav! Već samo mogu da prihva-
tim ono što je bilo, ono što se dogodilo... Tu neminovnost koja se ne da 
promeniti!

7.
- Pre deset godina autobusom sam prošao kroz grad iz kog su se tetka Frida 
i njena porodica doselili u K. Sve vreme dok smo prolazili kroz to mesto na 
krajnjem severu Srbije, razmišljao sam o tetka Fridinoj kćerci, i bio poražen 
činjenicom da je to bilo tako davno, neopisivo davno, i da nikada nisam 
saznao šta se sa njom dogodilo. 
Postoji domaći film u kome se njen otac pojavljuje. 
Rat je i partizani napuštaju Srbiju. Odlučno se povlače na zapad, u Bosnu. 
Besprekorno su obučeni, dobro naoružani, i nimalo ne liče na poraženu, na 
razbijenu vojsku. Predvodi ih vrhovni komandant – Josip Broz Tito dok je u 
njegovoj pratnji otac tinejdžerke koju sam nazvao „moja prva ljubav“. On 
je taj koji komanduje pratećim bataljonom Vrhovnog štaba.
I šta još?! Znam samo da niz moje obraze skliznu suze svaki put kada se 
on pojavi na TV ekranu. Zaista ne znam zašto?! Nije mi bio drag, nisam ga 
voleo...
Možda samo zato što je sve to iščezlo? To vreme, i ti ljudi... Ono što su 
radili, čega su bili deo. Možda samo zato? Da, samo zato. Ne postoji drugi 
razlog. Zaista ne postoji.

 Zoran ILIĆ (1955), jeste srpski i ex-YU književnik koji je sa svojim pričama 
prisutan kako u srpskoj tako i u eks-ju periodici od 1989. godine. 
Isto tako, uređivao je više listova i časopisa. Trenutno uređuje Beogradski 
krug kredom, kao i fanzin za umetnost kulturu i društvena pitanja Infini-
tum.
Na zagrebačkom internacionalnom pozorišnom festivalu FAKI 2006. godi-
ne izveo ulični performans koristeći motive iz jedne od svojih priča.
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Po motivima njegovog romana “Kotrljanje Bertolta Brehta” urađena je po-
zorišna predstava “Roll over Brecht” koja je premijeru imala u zagrebačkoj 
AKC Medika novembra 2017.
Dobitnik je „Priznanja Krleža“ za 2009. godinu i nagrade Donat za književni 
diprinos za 2016. godinu.
ZBIRKE PRIČA: 
Jednostavna i druge priče, Pegaz–KOS, Beograd, 1997.
Virtuelna devojka, KOS/Književno društvo „Sveti Sava“, Beograd, 2003.
Nedovršene priče, Književno društvo „Sveti Sava“, Beograd, 2005.
Trči zeko trči, „Alma“, Beograd, 2008.
ROMANI:
Repriza reprize, „Liber“, Beograd, 2009. 
Мегаломанија, „Алма“, Београд, 2009. (коауторско дело)
Isečci, „Alma“, Beograd 2010.   
Непознати и град, «Пресинг», Младеновац, 2013.
Смеј се Пајацо, «Пресинг», Младеновац, 2014.
Котрљање Бертолта Брехта, «Пресинг», Младеновац, 2015. 
Putovanja, «Presing», Mladenovac, 2017.
Uvod u pank, Presing, Mladenovac, 2019.
DRAME:
Roll over Brecht, premijera u AKC Medika, Zagreb, novembar, 2017.
Smej se Pajaco, Premijera u AKC Medika, Zagreb, maj, 2019.
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MIRJANA ĐAPO

KRPELJ, MUVA I VAŠKA

 Realno gledano, ovaj svet, a posebno ovo vreme, ne može se zamisliti 
bez parazita i trutova... Toliko se te gamadi nakotilo, da su postali  domi-
nantna sorta živih bića. Reći ćete da je to bilo oduvek... Svako društvo je u 
svom nastajanju i razvoju bilo koncipirano da jedni rade, a drugi ih muzu i 
bilo je precizirano  ko je vlasnik stoke koja se muze, a ko je „muzeća mar-
va“.
 Reći ćete i da pričam poznato, prepričavam istoriju, uvijam je u meta-
fore i da ova priča nije ništa novo... Zato što „nije ništa novo“, ponavlja se,  
red je  da je malo pročešljamo, a možda se i zamislimo nad sobom... Ako 
ste se kroz crni humor i preneseno značenje nasmejali, bila je vredna za-
pisivanja. Zamislila sam je kao basnu, a ove „životinjke“ nisu, u istoriji ove 
književne vrste, zauzele mesto koje zaslužuju.
   Gospodin Krpelj  bio je iz ugledne porodice koja je vekovima čuvala svo-
ju autentičnost  - da  opstaje i uživa u životu tako što se za drugog prikači. 
Lako se razmnožavao  i svoj naraštaj naučio da je najlakše i najlepše odr-
žavanje snage, vitalnosti, tako što ćeš naučiti kako se „pipcima“ zakačiti za 
onog koji  puca od  energije i može je proizvesti i za drugog... Na primer, 
tebe. Potomstvo gospodina Krpelja bilo je jako halapljivo i brzo se razmno-
žavalo na tuđoj krvi, ali je ona morala da bude uvek sveža... Najlakše je bilo 
prikačiti se za ovcu. A ovaca nikada nije manjkalo i, valjda su, zbog pitomo-
sti i naivnosti, bile zahvalno stanište ovoj sorti eksploatatora... 
 Živele su u simbiozi  ove dve zajednice, ali i ovci, ponekad, dosadi da joj 
sišu krv i otrese svog krpelja... Jadan, navikao da na tuđoj krvi preživljava, 
zakačio bi se na sigurno i čekao  novog domaćina da mu pruži gostoprim-
stvo i dozvoli malo sveže krvi. Čovek-krpelj,  kod čoveka koji to nije, lako se 
ugnezdi... Da je ta krvopija samac, bez porodice,  možda bi bilo dovoljno 
vitalnih sokova za oboje... Ali, gde si video da odgovoran tata-krpelj ne 
obezbedi egzistenciju za čitavu porodicu i porodicu njegove porodice? Mu-
dra sorta, čovek-krpelj  shvatila je da će najbolje profitirati ako se udruži... 
Osnuje društvene zajednice, uspostavi zakone koji će štititi njeno pravo na 
eksploataciju. 
 Pokušao je čovek radiša, koji ne ume i ne želi da se za drugog prikači, da 
se izbori za svoja prava i kaže: „ Dosta ste me sisali! Ne dam više!“ Pobuni 
se on... Ali, ili je toliko naivan, ili su  gospoda-Krpelji toliko prepredeni,  da 
se ova povezanost nikada neće moći raskinuti.
 Drugi junak naše basne je  gospođa Muva... Neki je još nazivaju „ 
Muva-govnara“, neki  „Muva podrepa“, a ima još tih naziva  prema nji-
hovom afinitetu  gde najčešće i najradije borave. Za razliku od krpelja, 
od kojih se nekako i možemo odbraniti, od ove napasti, često u ljudskom 
obliku, nikako ne. Naučila je da ti sedi uz tanjir, pije iz tvoje čaše, zunzara 
i ne dozvoljava ti  da je se rešiš. I one su se udružile, često je čitav roj tih 
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dosada koje ti smuče život i ne daju se skloniti... Da bi se od njih izolovao 
možeš se, jedino, zatvoriti u četiri zida, postaviti zaštitu svuda okolo i  opet 
nađu način i mesto da te ne ostave na miru. Najgore je što ti upljuju sve 
što misliš da je čisto... Ne mogu one da  ne ostave svoj trag jer se osećaju 
domaćinima svuda gde poture svoju guzu.
 Treći junak ove basne je  njeno veličanstvo – Vaška. Vaška ne može da 
živi sama i da se prehrani bez drugog bića – žrtve. I dok ti Krpelj, njen srod-
nik - Komarac i druge krvopije izvlače krv „na slamčicu“, vaška to radi na 
perfidniji način... Hrani se na tvojoj koži i ostavlja gnjide  da  te trajno upr-
lja. Tebe svrbi, one – dosadne, kao sve gnjide, i da bi ih se rešio moraš se 
ograditi i opet živeti u nekoj izolaciji. Čovek-gnjida spreman je na sve. Čak 
mu i ne smeta ako ga tako osloviš... Time što je skoro imun na sve uvrede, 
obezbedio je sebi dugoročno blagostanje.
  Za razliku od dobrice, naivnog i poštenog čoveka  koji je navikao da 
bude meta ovih napasti, pomenute sorte,  paraziti, su vrlo borbeni, uporni 
i spremni da idu do kraja. Što je najgore, menjaju svoje oblike i taman po-
misliš da si se rešio krpelja, da ti više neće sisati krv, a na njegovo mesto 
pojavi se vaška...Rešiš je se, nekako, a na nos ti sleti Muva-zunzara...
  Trenutno je najviše ovih „podrepih“. Znaju da ovima na Vrhu ne smeta 
što šire njihov smrad jer od toga mogu imati i koristi. Kada bi se nekako 
moglo  da ih, te parazite, okrenemo jedne protiv drugih! Grickaju se oni 
nekad i između sebe,  ali imaju više  interesa da nas glođu, sišu... Najgore 
je što smo oguglali, pa se više i ne češemo... Kao da nas nigde ne svrbi.
  Ovde počinje prava priča o ovim napastima:
 Osetio gospodin Krpelj, i njegova familija, da krvi ovih „dobrica“ pone-
staje... I nekako je razređena... Veći problem je što su počeli da se bune 
kada oni, gospodari, puste pipke da je usisaju. Valjda su sve manje ovce, a 
to je vrlo opasno? Vide oni da  se sprema neka pobuna... Nešto se udružu-
ju...
 - Ne miriše ovo na dobro! – reče tata Krpelj. Najbolje da napravimo 
koaliciju. Podržaće nas, sigurno, dve stranke: Stranka vaški i Stranka muva 
podrepih.
 Složiše se ostali iz „Stranke Krpelja“, novonastale partije koja se u među-
vremenu formirala da bi sačuvala poziciju na vrhu. Dobro su proučili  sva 
svoja prava i zaključili  da je vreme za udruživanje jer je guza već počela 
da ih svrbi. Prvo pozvaše stranku muva da im se priključi. Glava porodi-
ce „Muva podrepih“ bezrezervno je obećao priključivanje Savezu. Vaški je 
uvek bilo i biće, a samim tim i gnjida, pa i ovi dođoše na sastanak. Prvo se 
radilo tajno. Članovi „Stranke podrepih“ su obećali da neće okolo zunzarati 
dok ne donesu plan, a kasnije   će zujati ono što im šef – Tata Krpelj bude 
naredio.
 Sastanak je bio zatvorenog tipa da bi sve ostalo u tajnosti i da se neprija-
telj ne bi dosetio da mu rade o glavi. Tata Krpelj je predsedavao i pripremio 
je dug govor:
 - Poštovani skupe! Okupili smo se da dogovorimo dalju strategiju jer 
situacija izmiče kontroli... Naše ovce su sve manje ovce i uskoro nećemo 
imati mogućnost da opstanemo na starim pozicijama. Ima dve mogućno-
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sti: prva da smanjimo naš broj, vladajućih , sa čim se nećete složiti jer niste 
naučili sami da se prehranjujete, a druga je da ih podmitimo... Ovce se 
lako podmite. Obećaćemo im povlastice, visok standard i  još po nešto... 
Ove mlade ovce možda i neće nasesti, ali one stare hoće. A i ove mlađe će 
ako među ponuđenim pozicijama bude neko mesto za njih... Da sa pozicije 
ovaca i same uđu u našu „Stranku krpelja“.
  Predstavnik Stranke vaški  sledeći se javio  sa predlozima.
 - Kolege, verujem u našu pobedu, ali jedino ako ovce razjedinimo i okre-
nemo jedne protiv drugih. Ima nas mnogo, vaški, a  naše gnjide, potom-
stvo, imaju iskustva u tom poslu. Što mi znamo da usmrdimo, uprljamo, 
niko ne ume... Pokušavali su mnogi da nas se reše, ali im je retko uspe-
valo... Samo, moramo se razmnožavati i puštati „svoja jajca“ svuda... Po 
svemu pljuvati...
 Tata Krpelj bio je oduševljen. Samo udruženi moći će i dalje da šišaju 
ovce o okrenu ih jedne protiv drugih.
 - Mogu li ja da sad iznesem naše planove? – obratio se skupu predstav-
nik „Muva podrepih“. Interes nam je zajednički, ali moramo videti kada 
ćemo mi, zunzare, doći na red. I do sada smo zunzarale, ali ovi često samo 
mahnu repom, rukom, i ne obaziru se na naše ujede. Složni smo da treba 
pljuvati, kakiti , po svemu što opozicija radi. U isto vreme treba im obećati 
med i mleko i ponuditi im puno hleba i  igara. To je oduvek prolazilo. Mora-
mo i medije uključiti.  Najčešće su nam bili saveznici... Ima i tu naših ljudi... 
I vaših... Krpelja, gnjida, zunzara i obada. Da... I obade treba uključiti. Bitno 
je da utičemo na njihovu psihu.. Da im se naši jeftini programi svide i da ne 
mogu bez njih. Ovi rijaliti, to je prava hrana za naše ovce. Napunićemo im 
glave jeftinom zabavom i one će pristati  da, u slučaju vlastitih razmirica, 
budu na našoj strani.
 - Sastanak je završen. Uloge su podeljene – oglasio se Tata Krpelj.

***

Drage ovce, imali ste prava da birate! Do sledećeg striženja i muženja uži-
vajte u mnogobrojnim rijalitiima!  Očito da bez njih ne možete.
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SABAHUDIN HADŽIALIĆ

SUDBINA NADE
RASKRŠĆE SVJETOVA  
II dio

Pedesetprva priča
Skupština lože „KUTIJA ŽIVOTA“ nije nalikovala na slična druženje dokonih 
masona koji su, promičući slobodu misli i djelovanja, neskriveno kreira-
li uobličavanja misterioznih događaja koji su se dešavali širom svijeta tih 
godina, s početka XXI stoljeća/vijeka. Ne, sasvim drugačiji oblik pojavnosti 
je ona sadržavala, a on bijaše usklađen sa utisnutom porukom na unutraš-
njem dijelu toge članova Skupštine, malo ispod unutrašnjeg džepa sa lijeve 
strane, u visini srca gdje je pisalo: Militia est vita hominis super terram1.
Da, borba. Ni ne sluteći, jadan, da je čitavo vrijeme bio neko drugi. Da, on, 
Mehrid Čengić. Te godine, 1987. bješe neko čudno vrijeme, vrijeme nago-
vještaja budućih stradanja:
Jugoslavija je osvojila prvo mjesto na svjetskom juniorskom fudbalskom 
prvenstvu, a igrali su dečki koji će par godina kasnije biti, na ovaj ili onaj 
način, u rovovima isključivosti, nacionalnim identitetom omeđeni unutar 
raspada države čiji nestanak jeste najavljen bio u CIA-inim izvještajima, ne-
posredno po Titovoj smrti.
Mehrid Čengić je radio u Kulturno sportskom centru u Bugojnu kao orga-
nizator kulturnih aktivnosti. Punu godinu dana, do povratka stare radnice 
sa porodiljskog bolovanja. A KSC je plesao labuđi ples, pred sami početak 
razaranja tijela i duše ovozemnog.
No, naivan kakav nerijetko bijaše, ni slutio nije da se iza brda valjao suno-
vart razuma jugoslovenskih pretpostavki koje su kreirali karcinom mržnje i 
arogantne ignorancije koja je polako, ali sigurno obujmila sve narode bivše 
SFRJ.
Kako bi se to moglo ukratko opisati, a da ne završi kao mnogi prije njega, 
unutar patetičnog oblika snishodljivosti ovom i/ili onom narodu, zavisno 
kojoj kasti pripadaše? Jednostavno, pokušati istinu objelodaniti, koliko 
god ga to koštalo. Što je zaista iznenadilo i zapisivača ovih redaka dok je 
zbunjeno iščitavao Mehridovu pisanu zaovstavštinu, koja je nekim čudom 
spašena poslije konačne kataklizme razuma, Anno domini 2073.

***
Radon nikada ne bi ni pomislio da kroz glavu mogu proći, u sekundi, trenuci 
života dok je crna ptica koju su stare, mudrije glave zvale krvici2, polako, 
naizgled nezainteresirano, kljunom oslobađala višak kožice na njegovoj 
povrijeđenoj ruci, ispod lakta, kako bi došla do svježeg, crvenog mesa pri 

1 Život čovjeka na zemlji je borba.

2 Od latinske riječi „corvus“ - gavran
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samoj kosti. No, bol je bila neizmjerna. Što je natjeralo Raba božjeg da 
povuče ruku na trenutak, što je preplašilo krvica koji je glasno zagraktao, 
i onako kako sam on zna, odskočio na trenutak zalepršaviši crnim krilima. 
Ostao je čekati nekoliko metara od njega, usmjeren nastavku žudnje. Za 
mesom. Izgledao je kao Lalulinin vuk, u očekivanju naredbe vladarice da 
skoči, i završi započeto. Upravo to je Radon pomislio dok je gledao u nebo 
iznad sebe razmišljajući o tome kako se izvuči iz nevolje u kojoj se našao. 
Sam i napušten u delti rijeke boje njegovih očiju. Daleko od mjesta gdje 
bijaše sa Katarinom.U  Lumbardi, ali, ovoga puta bez nje. Katarine nije bilo 
pored njega i posljednje čega se sjeća je strijela u ramenu njenom uz krik 
družice jutro poslije noći svih noćiju koje je proveo sa njom. Da, sjeća se 
kamena i napisa na njemu koji nije razumio,3 ali, je ispod njega bila kutija, 
„kutija života“ kojoj je težio, usmjeren Milijaninim naputcima, očekujući 
odgovor na sva pitanja koja su bila u njemu i oko njega, kao paukova mre-
ža uobličena. I sjeća se šta se desilo kad aje otvorio kutiju...zasvijetlilo je...
mrakom. I riječima o tome da će onaj ko otvori kutiju umrijeti u najvećim 
mukama...ali će njegova smrt biti rođenje mnogih.
Ruka ga je boljela. Jako. Nalazio se u delti rijeke u čijoj okolini je upoznao 
nju, ali i gdje je sada bez nje, napušten, i sam. Krvica je i dalje mirno čekao. 
I gledao Radona. Gladan. Njegovog mesa. A Radon je pokušao ustati. Tada 
je primijetio nešto što je bilo vezano za njegov nožni zglob. Papirus zamo-
tan u kožu je bio dijelom lanenog platna pričvršćen za njega.
No, Krvica je i dalje čekao. Požudnih očiju, kljuna usmjerenog njegovoj rani. 
Strpljiv. Kao i Radon, dok bješe rješavao Milijanine zagonetke. Opstajući 
usmjeren budućnosti vlastitoj.

Pedesetdruga priča
Pokušati objasniti samo naizgled neobjašnjivo nije teško. Dovoljno je samo 

3 Psefizma – odluka narodne skupštine sa zakonskom snagom, zakon, spomenik na 
kojem je takav zakon uklesan da bi se javno izložio; Sanda Hančević - LUMBARDSKA 
PSEFIZMA „Psefizma je u kamenu zapisan povijesni dokument iz kojeg izranja 2300 
godina stara priča o antičkim korjenima današnje Lumbarde. Njezinim otkrićem, 
u drugoj polovini 19. stoljeća, ovo malo mjesto na velika je vrata ušlo u svijet 
arheološke znanosti. Od tih davnih dana do danas, Psefizmi su bile posvećene 
brojne studije domaćih i stranih autora. Nije nikakvo čudo što je ovaj vrijedan nalaz 
toliko intenzivno privlačio zaljubljenike u prošlost - stručnjake i laike podjednako. 
Riječ je, naime, o jednom od najstarijih pisanih spomenika u ovom dijelu Europe 
iz čijeg se kamenog tkiva iščitava obilje dragocjenih podataka o principima grčke 
kolonizacijske prakse. Istraživače je, osim toga, dodatno intrigirala činjenica da 
se o samoj naseobini, čije postojanje Psefizma nedvojbeno potvrđuje, ne zna 
praktički ništa. Da je kojom igrom slučaja i ona utonula u povijesni mrak, čitava ova 
priča vjerojatno nikad ne bi bila ispričana. Srećom, Psefizma je nadživjela i svoje 
stvoritelje i njihov grad, ostavši sačuvana sve do naših dana kao ključni svjedok 
jedne davne epizode. Sveobuhvatan pristup interpretaciji samog spomenika, ali i 
povijesnog događaja kojeg on dokumentira, zahtijevao bi mnogo iscrpniji rad od 
teksta koji slijedi. On, stoga, prvenstveno predstavlja podsjetnik na marginalizirano 
bogatstvo lokalne prošlosti“...Nastavak: http://www.korcula.net/history/lumbarda/
psefizma.htm 
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pojednostaviti pojavnost promišljanja sa ciljem dosegnuća istine, ma ka-
kva ona bila. Ipak, istina nije ono o čemu većina promišlja i kako većina 
reaguje, ali iako pojedinci mogu dosegnuti esencijalnost suštine, ipak je, 
at the end of day većina određuje. Ponovo izmanipulisana manjinom. Ali 
onom drugom. Ne intelektualnom, stvaralačkom već onom drugom ma-
njinom – arogantno ignorantskom manjinom, odnosno  mediokritetskim 
„zvjezdama vodiljama“ koje su buduće crne rupe u razumu narodá.
Mehrid Čengić se neprestano pitao krajem osamdesetih godina dvade-
setog vijeka/stoljeća šta je to što je vodilo u sunovrat državu koja je bila 
„primjerom tolerancije, razumijevanja i socijalističkog samoupravljanja na-
roda i narodnosti“. Zapisivao je naizgled naivne zaključke koje nikoga nisu 
doticali, ali su itekako bili in medias res. Ovo su neki od njih:
Slovenci su oduvijek bili „anamo oni, drugačiji“ koji su na nas Južnjake, 
naročito iz Bosne (i Hercegovine) gledali sa visine. Nikada neću zaboravi-
ti superiorni „bumerang vic“ koji je na slovenački komentar o bosancima 
(i hercegovcima) kao bukvama i medvjedima odgovorio protuzaključkom 
kako su upravo oni, Slovenci, rođeni (nastali) kada je medvjed jebo bukvu.
Mitovi su nas održali, njima hvala. Srpski dio populacije je imao sve, a opet 
„nije imao ništa“. Nedostajala im je implementacija, sa kraja osamdese-
tih, mitske poruke, „kako niko ne smije da vas bije, osim moje milicije“. 
Gazimestan 28.6.1989.g. i istinski početak kraja zemlje u pokušaju – SFRJ. 
Kada su krenuli u implementaciju navedenog, Mehrid Čengić je jednostav-
no, Azri tada rekao: „Evo čovjeka koji će da razvali Jugoslaviju.“ Bio je u 
pravu. Djelimično, jer to Slobodan nije mogao sam. Pomogla su mu braća, 
čelnici svih njenih republika i pokrajina, željni moći, novca i vlasništva nad 
„svojim“ narodom.
Jugosloveni (njih je samo u Sarajevu bilo 10,5 %), Hrvati, Muslimani, Ma-
kedonci, Crnogorci, Albanci, Jevreji i ini su čekali svoje vrijeme. Vrijeme laž-
nih nacionalnih identificiranja, busanja u prsa premoćnosti, a istovremeno 
gubitka osnovnog što nas čini ljudima: Kako bi bio čovjek, prvo ne smiješ 
mrziti druge ljude.
A upravo su s kraja osamdesetih i početka devedesetih  to svi počeli činiti, 
neki samozatajno, u četiri zida, dok su drugi to činili otvoreno, glasno, od 
Gazimestana i dalje.
***
Pokušao je „progledati“ mislima o dešavanjima prije desetak dana. Kako 
se ovdje našao? Šta se desilo sa Katarinom? Kako je on preživio? Mnoštvo 
je toga bilo u njegovoj glavi a nejasnoće su se razvijale jedna za drugom, 
kako god je pokušavao razaznati istinu u odnosu na pretpostavljenu maštu 
opterećenu emotivnoj boli zbog nestanka njegove družice. Da li će je ikada 
više ponovo vidjeti? Da li je živa?
U tom trenutku bol ponovo nadjača misli i on pogleda krvicu koji je ponovo 
bio na njegovoj ruci hladno grizući već samo meso iznad šake njegove ruke. 
Drugom, zdravom rukom, Radon je snažno uzeo krvicu za vrat i u trenu ga 
lišio života uz sažaljiv pogled, koji je govorio: „Otišao si i vratio se. Upozorih 
te. Ovako, nema te više.“ Odbacio je pticu daleko. Za nju će se već pobrinuti 
drugi strvinari, a u njemu se budio žestoki inat koji su poznavali samo pro-
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stori gornje Dalmate, odnosno zemlje Bosone, Bosne njegove. Sačekaj, sta-
ni, razmisli. O riječima – ONAJ  KO OTVORI KUTIJU UMRIJEĆE U NAJVEĆIM 
MUKAMA. ALI NJEGOVA SMRT ĆE BITI ROĐENJE MNOGIH. Ko je otvorio ku-
tiju? On bijaše taj. Zbog čega je strijela pogodila Katarinu? Zašto ne njega? 
I gdje je ona sada?Ko mu je slomio ruku. I kako se našao ovdje, u delti gdje 
se rijeka ulijeva u more spojeno sa mjestom posljednjeg viđenja sa njom, 
Katarinom? U tom trenutku, Anno domini 1051, mjeseca devetog, dana 
osamnaestog, dva dana brzog hoda od njega prema sjeveru, prateći rijeku, 
vukovi su zavijali nad nagovještajem rastrganog tijela bestidnice Laluline, 
njegove negdašnje prve tjelesne družice, a sadašnje poznanice. Misleći 
kako je njeno ovozemaljsko biće završilo ovdašnje putešestvije, njen vuk 
je, predvodeći čopor vukova, prvi put osjetio snagu čopora jer je konačno 
bio dijelom porodice. Više nije sam. Iako su ga teško prihvatili kao svojega, 
preostalih sedam vukova (uključujući i vučicu majku), od kada su ostali bez 
vuka oca u sukobu sa Karantarijancima, ipak su se morali povinovati snazi 
starijeg i jačeg. Pogotovu vuka koji je služio Lalulini. Dok je grupa ljudi iz 
Bosne prolazila dvadesetak metara od njih hitajući smjeru mora, vukovi 
se ni osvrtali nisu. Samo su stajali i pokušali dovršiti započeto. Gozbu nad 
tijelom, kako im se to upravo i činilo, svoje nekadašanje vladarice. I on je 
to činio. Vuk, sluga njen. Danas, vođa čopora. Međutim, istoga trenutka 
se nebo zamrači i tri vuka ne stigoše ni glasa pustiti, a padoše ničice na 
zemlju. Probodeni stijelama. Lalulina je pogledala ka nebu očima koje su 
još davale znakove života. I onesvijestila se. Ad bestias4.

Pedeset i treća priča

Nikada, sigurno nikada neće zaboraviti vlastiti uvodni tekst iz „Potez-a“, 
narodnih novina iz Bugojna, prvih privatnih novina u tadašnjoj Socijalistič-
koj Republici Bosni i Hercegovini, objavljen 3.10.1990.g.
 
„DEMOKRATI“ NA POTEZU

Nije lako biti novinar. Sva ona buka štamparskih mašina, neprekidna traka 
koja
bljuje iz sebe papir što se novinom zove, crnilo otisnuto duboko u bljedilo 
papira, rađa u novinaru profesionalno zadovoljstvo proizašlo iz štampanja 
novine. Pa još ako su vlastite...
No, onoga trenutka kada novine siđu sa trake, kada postanu opšte dobro, 
tek tada počinje stvaranje nje same. Vremena koja su iza nas (mislim!) na-
nijela su nemjerljivu štetu novinarstvu, ne samo zato što su novinari bili 
nerijetko „žrtvena jagnjad“ dnevne politike, već i zbog toga što je novinar-
stvo kao profesija bilo primorano na kompromise da bi se održalo u sivilu 
svakodnevnice.
„Audiatur at altera pars“ ili „saslušaj i drugu stranu“ bila je anatemisana 
voljom vlastodržaca nametnutom „u ime naroda“ neprekidnom indoktri-
nacijom onoga čega se stide baš oni koji su to kreirali i gorljivo zagovarali. 

4 Pred zvijeri
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I tada smo bili novinari. Dešavalo se da neki tekstovi ne prođu zbog, kako 
kažu, viših interesa, ali ta letargičnost socrealističnog duha vremenom je 
pojela samu sebe.
Vrijeme, a ne ljudi, stvorilo je nove uslove.
Privatna novina, vlastitim novcem stvorena. Osmislimo je, uredismo i 
štampasmo. Pročitaše je i tada je krenula lavina. Na početku mali grumen-
čić nemjerljiv preraste u...Ne vraća se istorija ponovo u krug. Vladaoci i 
vladani.
Smijem li u nečemu misliti drugačije i pružiti priliku onima koji misle dru-
gačije da iskažu svoje mišljenje? „Tamo gdje svi misle isto, niko ne misli bog 
zna šta“, reče neko. Čuju se povici na koncepciju lista, novinarski sastav, 
odabirtema... Raduje to. 
Jer rodila se novina koja ljude ne ostavlja ravnodušnim i zbog toga prile-
žemo novom tisku s još više žara. I htijenja. Rađanje demokratije je bolno. 
I to je naša sudbina. Uvijek smo na nekom početku čuđenjem uništeni. I 
zatečeni. A novine će živjeti, bez obzira kakva vlast bila. Kakva je to vlast 
bez opozicije? Kakve su to novine bez sukoba oprečnih mišljenja? 
Gospodo, bivši drugovi, ne moram se slagati sa vašim mišljenjem, ali ću 
uvijek braniti pravo da to mišljenje iskažete. I ko god da pobijedi u no-
vembru, svoju vlast bi valjalo da konstituiše kao sistem sukoba mišljenja, 
drugačijih stavova.
Ali, sumnjam, otvoreno. 
Suviše je marginalaca u igri. Manipulacija se može ponoviti. Sva ova buka 
oko „POTEZ-a“ i toga ko piše za „POTEZ“ te zašto „POTEZ“ nije bio ovdje ili 
ondje, te ima i „POTEZ“ uopšte uređivačku politiku, te „POTEZ“ je njihova 
novina... može biti samo inspiracija potezovcima da se okupe oko svojih 
novina.
Hoćemo li dozvoliti da budemo manipulisani šačicom ljudi željnih vlasti,
opijenih njima primamljivim tronovima, bez obzira kakav predznak nosili u 
impresumu vlastitog jednoumlja.
A „POTEZ“ će živjeti bez obzira na okruženje. Do ovog teksta i nije moralo 
doći da smo u nekom drugom svijetu, nekoj drugoj zemlji, nekoj drugoj 
galaksiji. Ali, i možda će i on nešto promijeniti. I Platon je to znao, još prije 
2000 godina, a država i dalje postoji sa velikim „D“.

Kasnije, mnogo godina kasnije, kada se vraćao ovome tekstu, čitajući po-
žutjele stranice arhiva, dok bješe u Francuskoj, na samom kraju svoga ži-
votnoga puta, ponovo se pitao da li je moglo biti drugačije. Odgovor su 
svakako znali svi drugi upleteni u priču o „Kutiji života“. On je tada nije 
mogao dokučiti. Da li je to bilo moguće sada?

***
Čudne najave su postojale unutar njegove nade da je ovo vizija njemu 
samo znanih snova. Istovremeno, Katarina je bila danima5 plovidbe da-
leko, oteta, sa ciljem otkupa. Jer su, jadni, mislili da će moći dobiti nešto 
poistovječujući njenu ljepotu sa bogatstvom. Da, bogatstvom tijela i duha, 

5 tačnije tri dana
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ali materijalnog nikako, znajući ko bijaše njen otac.  
No, ko su bili njeni otimači, te bestijalne hulje, kako je o njima mislio Radon, 
ni ne znajući da su upravo oni bili isporučioci sadržaja KUTIJE ŽIVOTA, od-
nosno sveukupnosti objekta koji je odredio sudbinu njih dvoje, ali ne i samo 
njih dvoje već i generacija koje su dolazile? Vitezovi templari. Da, igrom 
slučaja, suočeni sa odlaskom u zemlju nevjernika, hitajući Gazi i Jerusale-
mu, ka Svetom grobu, vitezovi templari, kao samo naizgled neposvećeni 
njegovoj svetosti, Svetom ocu papi, oni su bili bankari novoga doba. Isto-
vremeno misleći borci za pronalaženje istine u susretu na križarskom putu. 
KUTIJA ŽIVOTA je bio njihov ante portas svijetu u kojem su živjeli, sve dok 
Radon i Katarina nisu došli unutar dosega valjanih nadanja. 

Pedeset i četvrta priča

 Value system disorder (Poremećaj sistema vrijednosti)
Sistem tržišnog poslovanja sa kojim smo suočeni je sistem pranja mozgova 
kroz tzv. „brendiranje“. Čega? Nepotrebnih stvari i potreba. A istovremeno 
se potroši više novca na reklamiranje određenih proizvoda do na samu 
proizvodnju istih proizvoda. Kreira se lažna potreba. I time je prevara po-
stala sistemom samim ali  ne i izuzetkom unutar sistema. 
No, kako spriječiti upravo takvu vrstu nasilja nad ljudima, bez obzira gdje 
se to događa na ovoj jadnoj planeti? Odgovor je jednostavan: jednakošću. 
Živjeti i raditi na ekonomiji zasnovanoj na resursima. 
No, koliko vrijedi društveni sistem koji, na kraju dana, ne proizvodi, ne 
stvara sreću i miroljubiv suživot? Uspjeh se mjeri po količini novca koji ima-
te, a ne po tome koliko se doprinosi društvu kao cjelini, lako je vidjeti zbog 
čega je svijet u ovakvom stanju u kakvom jeste. 
 I zbog toga egzistiramo u društvu poremećenih vrijednosti, u društvu u 
kojem je prioritet ličnog i društvenog zdravlja došao na drugo mjesto, iza 
ideja umjetnog bogatstva i neograničenog rasta. 
I, naravno, kako se štite od bilo čega što im može nauditi. Dualizmom, 
naravno. Ako niste teist, vi ste ateist. Ako niste nacionalist, vi ste komu-
nist...etc...I na kraju se, svakako utopist, ako mislite o svim ljudima kao 
jednakim, kao o braći. 
A najgore je od svega da ste protiv slobodnog društva, odnosno protiv slo-
bode, jer ste protiv slobodnog tržišta.
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MARIO BEREČIĆ

JESEN PATRIJARHĀ I PRAKTIČNE ŽENE

 Nekome su roditelji govorili istinu, češće lagali, najčešće šutjeli. Ovdje 
je svako doba nevrijeme, samo nam se, ali i po nekoliko puta na dan, čini 
da je u susjedstvu trava zelenija. Što ljudi tada rade? Iskrivljuju prošlost, 
poboljšavaju ili pogoršavaju događaje. Cijeli svijet Židova Sarajeva je po-
tonuo već 1941. Što s roditeljima koji su taj svijet prešutjeli svojoj djeci? 
Za užase razumijemo, to svakako razumijemo. Ili oni s druge strane koji 
su 1941. udarali i kao šegrti pljuvali po kolonama Židova, da bi brzo dosti-
gli godine za vojsku i završili u Pavelićevim oružanim snagama, preživjeli i 
uskoro djeci pričali o dobrim ustašama. Samo su se borili, nikada nikog od 
nenaoružanih ubili ili koje selo palili, nikoga poprijeko gledali. Takva su bila 
vremena. 
Moja je priča druga. Ne bosanski Židovi, već slavonski Nijemci, ne šegrti i 
ustaše, već umjetnici i znanstvenici i ne Gunja, nego Brčko. 

SIVILO ZELENILA I PRAKTIČNA ŽENA 
Život mi se podijelio na poglavlja. Glavni pokretači bili su mi otac i 
djed. Obojica su zasjenila svu rodbinu, oni stoje na koricama knjiga ili u 
našoj lokalnoj povijesti, oni su ponekad nešto izjavili i to se zapamtilo. U 
dosadnom zelenilu Osijeka i okolnih krajeva privlačni likovi. 
Imena ovih osoba nisu bitna, ionako ćete ih prije ili kasnije sresti. Ne razvi-
jam priču, tek slažem poglavlja u odbljescima, nešto poput dugih i dosad-
nih knjiga spomenute dvojice, knjiga koje osim kritičara nitko ne čita, ali 
osiguravaju mjesto u udrugama književnika. Kako su na ovim stranicama 
moji otac i djed, ali i moja majka te druge bliske mi osobe, ne vjerujem da 
je dosadna. Nisam ni ja dosadna. 
Majka je, s njom dosta toga počinje, bila studentica moga oca. Upoznali su 
se i ostali zajedno, onda je promijenila fakultet na drugoj godini, uspješno 
upisavši Filozofski fakultet. Vodio ju je dida Franc, poznavao je njene profe-
sore. Tati nije bilo pravo  Sada, s tridesetak godina života, jasno mi je da je 
ona dobra žena koja me je rodila. Praktična, dobra i poslovna žena. Jesu li 
mi ikada rekli kako su se upoznali? Ne, njihovih nekoliko godina prije moga 
rođenja predstavljaju tabu, uz prvi brak moga oca. Zato smo poslije rođe-
nja i mene i braće znali sve detalje, svaku proslavu, skoro da je “Glas Sla-
vonije” objavljivao naše slike dok režemo tortu ili ljetujemo na plovećem 
hotelu koji obilazi Sredozemlje i Crveno more.. Ne gubim nit - u djetinjstvu 
sam imala najboljeg oca i nešto malo manje najbolju majku. 
Bilo je neslućeno dobro kada te vodi otac, ugledni intelektualac. Vodi? Ne, 
voli. Otac je ispunjavao želje, čuvao me dok je majka učila da završi studij. 
Rekla bih sada da je suviše pazio na mene, no to postane ugodno te se ni-
sam razbacivala tim “suviše”. Od vrtića mi je birao prijatelje. Kada sam po-
stala zanimljiva dečkima, on bi prvo razgovarao s njima. I imao je bolji ukus 
od mene. Bilo mi je drago da ne moram o tome misliti. Slušala sam oca, s 
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tim mladićima nisam imala puno, malo s rukama, uglavnom smo se držali.
- Premlada si da budeš sama s njima. Obećaj da nećeš ići predaleko, uvijek 
je govorio. 
Nisam morala prekršiti obećanje. No, dečko se mora imati, još bolje kada s 
jednim nisi dugo i ne daješ se do kraja. 

MIRISI DOMA
Nije čudno, istisnuo je majku iz moga odgoja. Ona je bila dulje s braćom, a 
što sam bila starija, vidim da joj je to odgovaralo. 
Valjda zbog mirnoće moga oca, djed se činio suviše živahan. Nema gdje 
nije bio. I urednik i direktor, po potrebi ravnatelj. Vikao je i otac, posebice 
zbog “ljigavih prijatelja”, onih koji su ga na bilo koji način povrijedili. Goto-
vo jednom u tri mjeseca su moji roditelji nekomu pomagali i on ih je izdao, 
mislim na emotivnu izdaju. S vremenom sam se oglušila na njihov jad. Nije 
bilo lako, ljudi su bili okrutni i odvratni u njihovim pričama, no roditelji su 
ponavljali pogreške. Željeli su biti voljeni i to je cijena na tržištu emocija. 
Želja im je toliko jaka da su ponavljali pogrešku. 
Dok sam bila u srednjoj školi, majka je poželjela fini, mali, francuski i skupi 
auto. Otac je odmah reagirao: 
- Kredit bi mogao... biti prevelik. 
- Da radim dodatno u knjigovodstvenom servisu? 
- Možeš li ti to?, pitao je otac s glasom kao da sumnja. 
- Završila sam tečaj. Na poslu imam vremena. 
- Svejedno idem na roditeljske sastanke. Ako stigneš...

Zanimljiviji od oca, rekoh, bio je dida Franc. Poznati pisac, čak je i oca na-
govorio da okupi svoje “ozbiljne i avangardne” stihove te ih objavi. Prije 
nego što je postao punoljetan - objavio je knjigu pjesama. Iduće godine 
svoj maturski rad o književnosti i shvaćanju uloge književnika, objavljen 
kao izdanje Saveza socijalističke omladine Jugoslavije. Nikada se tata nije 
njime hvalio. 
Umjesto urednik u izdavačkoj kućerini ili profesor književnosti, otac se am-
biciozno odlučio za građevinu. Prestižni posao, kasnije i mjesto na Katedri 
za visokogradnju, postizao je iznimnu karijeru. Pjesništvo je tako postalo 
hobi. Prevažan hobi. Otac je djedu postao egzotični sin-jedinak, obojica su 
djelovali kao dvojac za književne poslove. To može biti unosno.
 Od prvih rođendana imala sam priliku upoznati kulturnu i dio političke 
scene Osijeka. Svi naši rođendani ili značajne prekretnice u školovanju, bili 
su prigoda za privatne susrete i druženja. Poredali bi se kolege s fakulteta, 
pa lokalni pisci i jedan svehrvatski, zamjenik gradonačelnika ili koji službe-
nik u Gradu Osijeku, susjednim općinama i gradićima, arhitekti koji ovise o 
očevoj izvedbi, vrlo često i svi oni s književnim aspiracijama. Osim političa-
ra ili arhitekata, nisu pozivali nikoga izvan umjetničke scene. Razlog je jer 
roditelji nisu imali puno udjela u organizaciji proslava, one su bile zabave 
bake i djeda. Zbog toga je bilo pozivano najviše članova književnih udruga, 
onda ostali umjetnici, više djedovi, manje očevi. Švabe tako rade, imali 
prezime na -er, ili od ‘45 nadalje na -ić.
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ZATVOR
Djed je vodio i moju karijeru, prije dvadesete sam upoznala književnike, 
dobro ih upoznala. 
Netko je od njih bio u objavljivanju pjesme ili putopisa u periodici, netko 
bio susretljivi pisac jer se s, uvjetno rečeno, obožavateljima susretao u ka-
fićima. Jedni su se žalili na promašene urednika. Pjesniku su objavili prvi 
roman u promašenom formatu s mozgu uvredljivom naslovnicom, autor-
stvo rođaka urednika, jednom je kolala i ta priča. 
Upoznala sam političke zatvorenike, dido je jedno vrijeme bio u zatvoru 
kao protivnik komunista.
Otac je uvijek imao vremena za mene, kada sam zbog bilo kojega razloga 
izlazila iz provincije, bio je na pomoći. Ako bih u Zagrebu išla u kazalište, 
odlazio je svojim poslom. Ako smo išli u Društvo hrvatskih književnika, na 
privatne sastanke ili one s uredništvima nekoga časopisa, išli smo zajedno. 
Dido bi vjerojatno kao otac objavio prvu knjigu kao maloljetnik, no nitko 
ni deset-dvadeset godina iza rata Tolnaueru nije htio objaviti knjigu,  Za 
vrijeme njegova studija promijenili su prezime. Sada sam, po daljim rođa-
cima, Colnić..

Osjetila sam se povlaštenom. Jednom sam vozila mali, fini, skupi francuski 
auto bez pratnje, bila zaustavljena i policajac je trebao samo ime moga oca 
da bi rekao: 
- Profesor na Građevinskom... i onaj s televizije. 
Onaj” je značilo “pjesnik”, moj otac je gostovao često na lokalnoj televiziji. 
Na onoj koju vodi njegov prijatelj. Ismijavali su, poslije sam doznala, njiho-
va druženja. Nikako nisu komentirali rečeno u emisiji, samo koliko je otac 
često pozivan i koliko se voditelj udebljao. 
Prije studija me prijatelj zamolio da pogledam rukopis njegovih stihova, 
svidjeli su mi se. Pokazala sam ih jednom od članova odbora pjesničkih 
nagrada, djed je bio zauzet. Mladi pjesnik se pokazao kooperativnim, fino 
su se družili, čak mi ga je preporučio za dečka. Ne treba puno objašnjavati, 
spomenuti član odbora je bio moj otac. Dečko je dobio razne nagrade, ne 
samo u Hrvatskoj, već i u Makedoniji. Ipak, svima je u ustima bilo druženje 
moga oca s njim i debljanje voditelja emisije o književnosti na televiziji. U 
ovo nevrijeme ljudi se najčešće debljaju. 

KNJIŽEVNOST, GLAZBA, SLIKARSTVO
Kako sam postala posrednica? Otac je bio predložio da zapisano pretvorim 
u stihove, bilo mi je petnaest godina. Tiskali smo knjigu, bila je prikazana 
u više medija i na lokalnoj televiziji. Nije bilo loše, održana je promocija, 
potom druga knjiga, ulazak u Društvo književnika, promocije na prestižnim 
mjestima u Županji, Brodu, Đakovu, u centru Osijeka. Otac je uvijek bio uz 
mene, često govoreći:
- Sad si na konju. Možeš što hoćeš.
Mogla sam što sam željela. Na ulici sa društvom - zaustavi se mlađi djedov 
kolega. Pita kako nova knjiga, raspituje se o braći i roditeljima... uz njega 
jedan od mladih pisaca. Već sam tada primijetila taj odnos dva kultural-
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ca. Jedan je glavni i on vodi šetnju, drugi uz njega, klima. I bez velikog 
razmišljanja je vidljiva šetnja nevidljivom uzicom. Dido je vodio i više njih 
takvim uzicama. 

DOMOVINSKI RAT
Sad je bio red da zajedno djelujemo na književnoj estradi. Bilo je unosno. 
Otac je ozbiljno shvatio moju književnu karijeru i očekivalo se da se za koju 
godinu zaposlim u književnoj udruzi. 
Jedno od bolje plaćenih književnih događanja bilo je ocjenjivanje učenič-
kih radova. Ne bilo kakvo, već krajem ljeta o Domovinskom ratu. Tata je 
zajedno sa mnom čitao radove u mojoj sobi. 
“Ništa se ne mijenja, tako su djeca pisala o kralju Aleksandru i ujedinjenju, 
o Paveliću, o Titu (i bratstvu i jedinstvu)... i o Franji Josipu.
Izabrali smo nagrađene radove, on je javio rezultate trećem članu povje-
renstva, zajedno smo se okupili na svečanosti u Domu Hrvatske vojske, bio 
je i ministar branitelja. 
Onda je tata održao govor o simbolizmu Domovinskog rata, zahvalio svima 
na pripremi i podršci mladima, istaknuo da je i on otac mlade književnice 
koja je bez njegova znanja objavila prvu knjigu s petnaest godina... 
Svi smo se smješkali, ja nešto slabije od njega, istaknuli teške trenutke, 
povukli najčešće teme, osvrnuli se na pobjedu u ratu. 
I ministar je nešto rekao, prema očevom, isto kao ministar austrougarski, 
pa jugoslavenski, pa... ratovi ostaju, ministri s konfekcijskim govorima u 
odijelima privatnog krojača isto.

JESEN OBA PATRIJARHA 
Majka je iskočila u društvu prešavši u banku. Nije moglo bez bakine pomo-
ći, ona je pred smrt vodila dosta uspješni knjigovodstveni servis. S uzvisine 
financijske ustanove umjetnost je u nizini, osječko sveučilište, ili pojedini 
fakultet, malo više. 
Prvo se zaposlila u promidžbi, no oko moje sedamnaeste je prešla u Odjel 
leasinga. Plaća nekako oko očeve, ali bonusi su ponizili njegova primanja. 
Nije to bilo lako, otac je uz nastavu i mentorstvo dobivao honorare na pro-
jektima visokogradnje, procjenama nacrta i kao profesionalni književnik, 
čak je i gostovanje na televiziji donosilo ponešto. Osjetilo se da je nezado-
voljan. Nama djeci je bilo dobro, uslijedili su veliki džeparci. 
Istovremeno su nas lokalne novine hvalile kao umjetničku obitelj. Otac i 
dalje u književnosti, iako se bavi građevinom, djed predsjednik književne 
udruge, majka i brat slikari, brat na top-ljestvicama kao čudo od djeteta. 
Da, umjetnost na svakom koraku. 
Tada nisam osjetila izostanak tračeva o meni... U našem Osijeku su uobi-
čajeni i česti, sama sam - uglavnom nesvjesno - sudjelovala u stvaranju 
mnogih. 
Onda je počelo neugodno. Skupina pisaca je objavila zbirku priča-karikatu-
ra obitelji umjetnika. Većim dijelom su to bili tračevi o nama, od mene do 
Franca. Za njega - bivši komunist, za mene - nedarovita. Otac i majka u vezi 
koju svima taje prije braka. Brat, “čudo od djeteta”, plaća da bi se pojavio 
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na televiziji i da mu ne ometaju promociju albuma, nije detaljno opisano 
koja je to promocija. I tako unedogled. 
Dobro smo proučavali, dosta toga su bile smiješne pretpostavke, dosta su 
toga pogodili. No, knjigu sam čitala kao zbirku tračeva o nama.

TRAČ, TRAČ, OGOVOR...
Nije bilo istina da je otac u Zagrebu imao ljubavnicu te me često vozio 
tamo pod izlikom odlaska na premijeru ili u književnu udrugu. Ako bismo 
se razdvojili, on je u isto vrijeme lobirao za svoje knjige ili mjesto u udruzi. 
Provjereno i zaskočeno.
Istina je bila da je brat plaćao za nastupe u medijima. Zarada je bila na 
koncertima, ostalo se sve plaća kao promidžba. Ima medija za koje pjevači 
već znaju koji im je cjenik. Istina. 
Zatim prijatelj s lokalne televizije. O njemu kako je salat, o ocu i njemu kao 
da su ljubavni par. Ovaj je opet na ekranima negativno raščlanjivao knjigu. 
Nisu bili fer, i debeli je više od desetljeća predstavljao jednog od ljigavih 
prijatelja. 
Imali su i ovaj dijalog:
“Trebaš objaviti prvu knjigu prije gubitka nevinosti.”
“Ti si bio nevin do osamnaeste?”, pitala sam ga.
Ništa od toga. Ali, izgubila sam nevinost prije svoje prve knjige. 
Ništa o mojim vezama, ništa o mojim ljubavima. Bila sam - izgleda - dis-
kretna. 
Zato su o ocu potekle nediskretne priče. Kako je ispod ženine papuče - što 
nije istina. O prvoj ženi - i dominantan i pod dominacijom. Nije tako bilo, 
kad je govorio o njoj, uvijek je to bila priča o oponiraju, o njemu za pisaćim 
strojem, dok je ona za štednjakom. I to prilično je istinito, kasnije mi je 
rekla i njegova bivša, inače isto građevinarka. Čak je bilo istina da je jedan 
njezin nacrt iskritizirao, prepravio i prodao pod svoj. 
Djed i baka su posebno govorili protiv nje. Osim da ne želi još roditi, bili 
su protiv njezinog porijekla. Posebno je iz sela iz kojeg dolaze moji Colnići 
sramota biti Bosanac, na to se gleda kao hendikep. Ako je još Bosanka, pa 
iz siromašne obitelji... što traži kao žena sina jedinca?
Njihovu su rastavu slavili kao veliki obiteljski događaj. 
Da, tresla nas je ta knjiga. Bila je dosta čitana. Posljednje pamtim poglavlje 
o bivšoj supruzi iz Posavine - u detalje je točno. 
Bivša supruga je vratila prezime, zaposlila se u građevinskoj firmi i živjela u 
Zagrebu, udala se za čovjekas  jednom nogom u grobu, rodila kćer otprilike 
kada sam ja došla na svijet...

VEZE I VEZE 
Kada je Franc umro, odlučila sam snimiti film o njemu. Dobro sam ispi-
tala arhive i svjedoke, izgleda se netko od bivših partizana zauzeo za nje-
ga, možda upravo Božić ili Kaštelan. Imala sam i dovoljno sugovornika da 
mogu rekonstruirati život političkih zatvorenika do 1990. Lagano sam ro-
nila u sudbine ljudi koji su postajali druga klasa robijaša, na razne načine i 
svakodnevno napadana. Izlaz im je bio u potkazivanju drugih. 
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Mučenje je kod Franca bilo samo “mučenje”, ispitni je postupak trajao 
kratko, osuđen je na šest mjeseci po članku 133. Kaznenog zakona... tu 
je nekako došlo do preokreta u meni. Premalo detalja, suviše općenito i 
uvijek mijenjanje teme. Obojica rijetko mijenjaju temu. 
I isprva sam sumnjala na mučeništva oca i djeda u Jugoslaviji jer su imali 
prilično dobar život. Kada su ondašnje vlasti odlučile nekome zagorčavati, 
one bi to i učinile. Obojica su bila diplomirala, radila bez prekida u držav-
nim ustanovama... slijedile su i nagrade, sudjelovali su u samoupravnim 
organima, sve je izgledalo normalno. Spominjanje zatvora, uz  krive pogle-
de i aluzije koje je otac proživljavao, izostanak više nagrada i njihove duge 
priče kako su se osjećali građanima drugog reda mijenjale su mi perspekti-
vu i držale na njihovoj strani sjećanja. Vjerovala sam im.  
Nikako se njihove muke nisu mogle usporediti sa svakodnevnicom u za-
tvorima ili izvan njih. Drugi su zatvorenici prolazili gore, u prilično velikom 
omjeru. Zatvorski sustav mučenja bio je kompliciraniji od djedovoga sje-
ćanja na udarce, skrivena mučilišta, gologa iživljavanja bez svrhe. Milicaj-
ci su željeli više i više podataka, prebili bi pa ostavili zatvorenika neka se 
oporavi, pa opet prebili, svi su se moji ispitanici toga sjećali, rijetko je tko 
uživao u pukom uživanju u mučenju… Jasno mi se otvarala bit sustava, 
on je zastrašivao, prikupljao informacije i trebao pripremiti jeftinu radnu 
snagu za prinudni rad.  
Nisam uspjela naći djedova cinkanja. No izbjegao je manje obroke hrane, 
silovanja, nije se sjećao kupovanja usluga cigaretama. Ne, jednostavno po-
vjeravanje prijateljima da je ustaški režim bolje gospodario nego komuni-
sti, dolazak milicajaca u njegovu zagrebačku sobu, mjesec dana pritvora 
s pokojim nemotiviranim udarcem, pet mjeseci rada na farmi. Za manje 
rečeno ljudi su dobili po nekoliko godina i desetljećima nisu našli položaj 
u društvu, još manje pristojan posao. Politički zatvorenici su bogata i zani-
mljiva tema. Često bih pitala zbog čega nisu ranije o tome govorili, nego 
nakon Francove smrti. 
- Tvoj je Colnić imao veze i veze, nismo ga dirali. Bolje ikad nego nikad, 
rekao je jedan.
Na kraju sam imala dovoljno sugovornika za drugi film. O djedu neću ništa 
snimati. 

PRVA
U mladosti sam imala najbolju majku i nešto malo manje najboljega oca. 
Majka se posebno založila u pripremi za upis.
Već je davno rekla da ću biti režiserka, trebalo je to provesti u djelo. 
Film se pokazao boljim medijem i potpuno sam se posvetila tome. Otac je 
napisao knjigu pjesama hvaleći moje tri knjige objavljene prije punoljet-
stva; nisam ni zapazila, pripremala sam animacije za režiju. Gostovali smo 
na književnim susretima kod Županje kada sam dobila vijest da sam pri-
mljena na Akademiju. Počela je moja režiserska karijera. Otac je bio uz-
držan, braća isto, majka i ja presretne. Snimila sam kao studentica dosta 
dobrih radova. 
Prva prava emisija bila je o Mađarskoj, omnibus od tri filma. Jedan o jor-
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danskoj zajednici u Segedinu, drugi o velikomađarskom nacionalističkom 
klubu borilačkih vještina, treći o tradicionalnoj obitelji koja uzgaja konje, 
poštuje stara ugarska božanstva, malo gleda televiziju, više vježba luk i stri-
jelu... i koju ubijaju visoki porezi. U tri kratka filma prikazala sam mađarsko 
društvo u sadašnjem trenutku. Prikazani su na nekoliko državnih televizija 
i priznati kao moj diplomski rad. 
Prvo sam surađivala s malom producentskom kućom specijaliziranom za 
dokumentarne filmove. Šef je treći ili peti tjedan rada došao hvatajući se 
za glavu. Ili tako nešto, ne znam. Bila sam zaljubljena. 
- Imamo film o Siriji. Ekipa je bila tamo, snimila materijal, ljudi riskirali ži-
vot... i nitko ne želi otkupiti. 
Rekla sam da ću pogledati. 
Sve u redu, dobri snimci, samo bez druge strane, samo provladine izjave. 
Pitala sam snimatelja što je to, on je gutao nepravdu i grdio HTV. Međutim, 
stvarno se nisu potrudili dobiti izjave sirijske oporbe, čak ni u Europi. Nisu 
se odviše izlagali opasnostima. 
Nekoliko sam sati provela u studiju, nekoliko dana uz telefon. Naučila sam 
napamet izjave u filmu, telefonski dobila više izjava oporbenih čelnika, 
ugovorila dolazak sirijskih oporbenjaka u Zagreb, uz izbjegle napaćene 
žene. S materijalom iz Damaska i ovim nasnimljenim prodali smo HTV-u 
kraću i TV Vinkulja dulju verziju. 
Prva žena s kojom sam poželjela dulju vezu došla je sa spašavanjem sirij-
skog filma. Nisam ju mogla izbjeći. Zapravo, ne mogu ni danas izdržati i 
ostati hladna na taj osmijeh. Njezino me lice osvojilo. 
Da, to sam zaboravila reći, izgubila sam nevinost s djevojkom. Prije prve 
knjige. Bilo je i muškaraca u mome životu, ali ne ostajem mirna samo na 
lijepo žensko tijelo. 
Ostali smo jedan vikend u mojem zagrebačkom stanu. Vikend kao san, po-
tom dugo niz odmora i doručaka u krevetu. Zavidjeli biste nam da ste mogli 
vidjeti. Brzo smo ponovili nekoliko puta i tijekom tjedna, obvezno svakog 
vikenda. Onda me povela u obiteljsku kuću u Brčkom.
Uvijek bismo druženje završile njenim:
- Mi smo Romea i Julija.

FILM
Upis i prva godina bili su vrijeme učenja. Počela sam nakon toga češće 
raditi sa strane. Oca sam zbog filma o djedu pitala o njegovim zatvorskim 
denuncijacijama i drugome, nije znao odgovore, već mijenjao temu. Kao i 
njegov pokojni Franc, neugodna pitanja su bila početak izbjegavanja teme. 
Moja draga je bila dobra, uvijek me vodila i otvorila vrata filma. Svijet 
drukčiji od književnosti, okrutniji, no davao mi tolike mogućnosti. Posebice 
kada su krenule prve nagrade, jedna i u Sarajevu. 
Njezina je majka, naime, Bosanka-Posavka, iz sela malo nizvodno Savom 
od Brčkog. A u gradu je preuredila staru kuću u ‘begovskom” stilu. Na kraju 
smo se u Brčko i preselile, od tamo sam počela snimati ili producirati filmo-
ve. Pola smo vremena u Sarajevu, to se ne može izbjeći. Jednom godišnje 
putujemo na Karibe. Hvala na pitanju, dobro prodajemo naše filmiće. 
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Koliko god je ona bila meni, toliko sam ja njoj bila neodoljiva, od početka. 
Najviše se bojala svoje majke, nije znala što će reći. Dvije kćeri posvađanih, 
nekadašnjih bračnih drugova odlučile su se za zajednički život. Zapravo 
nam je krenulo puno lakše. Od svoje dvadeset i treće sam s njom. 
Moja majka je, s druge strane, podržavala prve ljubavi i vodila me kroz prva 
iskustva. Javno mi je davala podršku. Možda u njoj spava sjeme lezbijstva. 
Povrh svega, mama mi je financijski pomagala kada sam vikendom putova-
la u Sloveniju ili Dalmaciju kod neke od kratkih ljubavi.
Bivša žena čovjeka i majka ljubavi moga života nije pokazala puno naklono-
sti, niti puno neprijateljstva prema našoj vezi. Strašnije je bilo s njim razgo-
varati, uvijek je imala iskustva više od svojih sugovornika i to je dokazivala 
dugim monolozima. Bila je pravi čuvar zatvora, zaključa te u tamnicu mo-
nologa i drži, drži... Često je bilo zanimljivo, po pet tema je imala na umu. 
Kao usputni projekt zanimala sam se za obiteljske tajne. 
Nisam pronašla da je Franc bio komunist. No, potvrdu da je bio u Hitlerju-
gendu, da. Dobro je bila zataškana, ali pronašli su ju u zagrebačkim arhi-
vima. Za rane godine ljubavi oca i majke nisam puno doznala, kao i druge 
tajne. Zavjet šutnje stvara željezne dveri mramornog sefa tajni, didin je stih 
iz šezdesetih. 
Pitaju me za budućnost. Često gledam lokalne televizije susjedne Vuko-
varsko-srijemske županije. U kasnom terminu politička emisija, govore o 
mojoj knjizi. Zapravo nije moja, ali je ozbiljno razmatram kao predložak za 
moj prvi igrani film. Napisala ju je udovica poznatog urednika dramskog 
programa u Zagrebu, dobra spisateljica i moralna osoba. Raščlanjuje ljude 
u Vukovarsko-srijemskoj županiji na tako realan način. Znam ih dobro, mi 
smo iz vinkovačkoga kraja. 
U studiju svi istomišljenici, to nije politička emisija već tračerski krug. Nji-
hova Vukovarka koja je uspjela u središtu hrvatske kulture – beskrajno im 
netalentirana, svatko se trudi pronaći zamjerke romanu. Jedan dodaje: 
- Lošije su joj knjige nakon smrti supruga, uz sebe više nema urednika! 
Svi imaju što reći, najčešće loše, počinju mi sličiti na tračerski kružok pred 
seoskom trgovinom u Francovom selu… no knjiga je nagrađena i postigla 
nekoliko izdanja. 
Znam i sudionike emisije. Bez nekog posebnog razloga rušili su lokalne 
političare, dobre i uzorne lokalne političare. Župan - majka mu Srpkinja, 
tiskali su dok nije izgubio izbore. U jednom od gradova županije isticao 
se gradonačelnik svih građana, osoba vrijedna, neovisna, voljena od svih 
i - njega su rušili. 
Imao je solidnu većinu, oslanjao se na umjerene građane, lagano dobivao 
sve izbore... i bio uhođen te morao odstupiti. U uhođenju istaknuli su se 
ovi u studiju. 
Autorica je uspješno objavljivala romane i memoarske knjige,. Obranila se 
od optužbe da je mučila Srbe dok je radila u zatvoru, tamo je bila kuhari-
ca. Uzdigla se iz svoje sredine, pokazala umjetnički dar, postala jedna od 
ljevičarskih ikona. Možda i zbog toga ovi u ekranu ne daju realni pogled na 
njezino djelo. 
Mislim da će njihova uskogrudnost obogatiti novi film. 
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- Tea, čini mi se imam temu.
- Dolores, i meni se čini, reče moja draga.  

ŽIVOT JE FILM
Moj otac je rekao kako Osijek i Vinkovci baš i nisu provincija. U Hrvatskoj 
je provincija na cijelom prostoru zemlje, jedina je razlika da su Zagreb i Ri-
jeka manje provincije od Vinkov’ci i Os’jeka, dopunio ga je djed. Da, bili su 
stvarno živopisan par književnika. Posebno kritični u krugu prijatelja i obi-
telji, javno za one na vlasti do 1990., odnosno za druge, one nakon 1990.  
Dosta se filmaša iz Hrvatske doselilo u BiH. Većinom imaju državljanstvo, 
kao moja draga i njezina majka. Tu smo prihvaćene i možemo se s više 
uspjeha baviti filmskim poslom. Mislila sam da mi je u Osijeku na literar-
noj sceni bilo dobro. U bosanskohercegovačkom filmu mi je još bolje. I u 
bosanskohercegovačkoj kulturi, s bosanskohercegovačkim susjedstvom… 
komšilukom. 
U Brčkom namjeravamo organizirati filmski festival, osigurali smo sponzo-
re i dobre goste. Vidjet ćemo, imamo svoje ljude u Distriktu.
Brčko je sada dobro mjesto jer mi je tamo dom, a opet je više novca, mož-
da je u Sarajevu nešto više, mislim na novac za kulturu.  
Rad na filmu išao je zadovoljavajuće, zvali su me na nove projekte. Naš 
sarajevski prijatelj je izlobirao da asistiram njemačkom režiseru povijesnih 
filmova. 
Zapravo sam režirala dio filma. Bilo im je zanimljivo da iz Bosne dolazi re-
žiserka švapskih korijena.
Snimali smo u jezivom dvorcu u Poljskoj, nekada jednom od središta sred-
njovjekovnog Teutonskog viteškog reda, jedno vrijeme nacističkoj srednjoj 
školi za Hitlerovu mladež. Gusti raspored uglavnom sportskih predmeta, 
spartansko čeličenje, maltretiranja maloljetnika... Meni su dali najgore 
scene - obuka pravim bombama, pucanje iz vatrenog oružja, dva samou-
bojstva. Da, film prati povijesne činjenice, imali su samoubojstva nekoliko 
puta godišnje. Film je bio dosta popularan na njemačkom govornom po-
dručju.
Majka u Osijeku ima svoj film, banka-kuća-pokoji izlazak sa Starcem, kako 
smo počeli zvati tatu. Srednji brat je na radiju i internetu, Najmlađi studira 
arhitekturu u Münchenu.
Pitao me o filmu, ja njega o studentskom životu. Pitao je svašta:
- Kako sa Sarajevom? Nekada morate danima ostajati tamo.
- Lezbijke imaju puno prijatelja i uvijek možemo prespavati više noći. Kod 
nekih prijateljica ostanemo i dulje. Onda nas one posjete u Brčkom. U “be-
govskoj” kući ima mjesta.
Mislite li da je moj otac okrenuo leđa kćeri?
Ne radi tako provincijski umjetnik. Stalno moli za film o njemu. Udovoljit 
ću mu i, možda, razvezati jezik. 
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LEONTIN ČAPO MILENIĆ

MOJE CARSTVO ISPOD

Napisano u Tami, negdje na granici između svijeta Sna i Jave

(priča je djelomično inspirirana pjesmom Under The Bed Alicea Coopera te 
umjetničkom slikom Noćna mora Johanna Heinricha Füsslia)

Ovdje su. I ove noći su izašli od tamo DOLJE. Iz te paklene crne rupe podno 
mene, gdje žive, sikću i gmižu.  Osjećam njihov smrdljivi dah na svom licu. 
Njihovo neartikulirano urlikanje probija mi bubnjiće do krvi. Gušim se, ne-
opisiva tupa bol razdire mi grudi. Kao da nešto teško leži na meni i ne daje 
mi disati. Nešto što moji vidni receptori ne mogu registrirati, ali zato oni 
taktilni itekako mogu! Osjećam ugrize njihovih dugačkih očnjaka i ubode 
oštrih kandži koje postepeno prodiru u moje meso, parajući mi kožu. 
A potom taj zlokobni čudovišni grohot! Obuze me nekontrolirana jeza. 
Cere se i nadmoćno hihoću, uživaju u mojoj nesnosnoj patnji. Cijelo tijelo 
mi refleksno počne drhtati, preplavljeno kapima znoja, straha i krvi. Osje-
ćam da su me paralizirali. Uz tešku muku pokušavam otvoriti usta, a kada 
to, napokon, uspijem riječi ne izlaze iz mojih glasnica. Zar su mi oduzeli 
govor? Zar misle da bih mogao zvati nekoga u pomoć? Koga? Policiju? Ne 
bi mi vjerovali. Roditelji su mi davno mrtvi. Prijatelja nemam. Ono malo što 
sam ih imao potjerala je ona kučka Elvira. Tako da su moji jedini prijatelji 
ostali samo ONI. 
Pitam se što je sljedeće što mi ta monstruozna stvorenja žele uzeti, možda 
vid ili sluh? Ne, prokleti gadovi su vraški lukavi, znaju da su mi ta osjetila 
potrebna kako bih im podario što više straha i agonije! Od njih žive, hrane 
se i rastu. 
  A što se tiče moje krvi... začudo, nju ne žderu nego je se, naprotiv, gnu-
šaju! Možda zbog toga što su ti entiteti, pretpostavljam, interdimenzional-
na i, barem djelomično, bestjelesna bića. S druge strane, krvave rane koje 
mi ostavljaju svake noći neprirodno zacjeljuju, čiste se i nestaju same od 
sebe svakog jutra. 
Naravno da moji demonski krvnici to ne čine iz samilosti ili puke dobrote. 
Ne, oni to čine  samo iz zabave kako bi mi svaku večer priredili neku spe-
cijalnu paklenu igru obilježenu torturom, urlicima i krvi. Kako to znam? 
Jednostavno, osluškujem  noću njihova piskava šaputanja koja dopiru od 
tamo dolje. U zadnje vrijeme ih često čujem da šapuću ove riječi: carstvo, 
danak i žrtva.
Možda mi žele oduzeti slobodu ili pak život? Čemu? Ni jedno ni drugo više 
nemam. Davno ih je uzela Elvira i ja sam sada njezino vlasništvo, samo 
mala smiješna lutka na koncu.
Uz plamteću nesnosnu bol koja veselo pleše po svim zakutcima moga iz-
mučenog tijela počeo sam se prisjećati onog kobnog dana kada sam po-
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čeo hodati s Elvirom. Bila je to bez ikakve sumnje najgora odluka u mom 
bijednom životu. Na moju veliku žalost, tek sam nakon podužeg vremena 
shvatio da je ta slatka, nevina i nježna djevojka u koju sam se toliko zaljubio 
u stvarnosti jedna agresivna, ekstremno posesivna šizofreničarka, najod-
vratniji sadistički vampir! A što je najgore sve njene psihotične ispade re-
dovito sam iskušavao na vlastitoj duši i koži. 
Zašto je onda nisam ostavio na samom početku? Ne znam, možda zato što 
sam bio jedna slijepa zaljubljena budala ili samo zato iz paničnog straha da 
je izgubim i ostanem opet sâm, bez ikoga pored sebe. Ako ne računamo 
NJIH.
Tko zna gdje je sada ta drolja? Sigurno isprobava krevet s nekim mišićavom 
pijandurom kojeg je pokupila u zadimljenom noćnom klubu. Naravno da 
nikada to nije pokušala činiti sa mnom NA MOM KREVETU. Ono malo puta 
kada smo to radili na početku naše veze bilo je to kod nje ili na krevetu u 
nekoj drugoj sobi. Nije nikada ni izrazila želju da provede noć u mojoj sobi. 
No da i jest, ne bih joj to dopustio. Ta zar da upozna ONE koji žive TAMO 
ISPOD? 
Moje duboko razmišljanje o toj vještici koja je moj, ionako jadni, život do-
kraja razbila u proklete krhotine najednom su prekinuli neljudski krici bića 
koja su se skrivala ispod: “Carstvo! Carstvo!”,”Danak!”, “Žrtva!”
Istog trena, rane na mojoj koži munjevito su zacijelile, rasparana odjeća i 
koža opet je bila u jednom komadu, vratio mi se i glas te sam uspio pomaći 
obamrle udove. 
U međuvremenu, pakleno vriskanje i škrgutanje mojih demona postajalo 
sve intenzivnije i intenzivnije, ne prodirući ovog puta samo do mojih ušiju, 
nego i do još uvijek živih dijelova uma koji je bio ispiran godinama.
Napokon sam shvatio što mi je činiti i prvi puta u životu sam osjećao da 
činim ispravnu stvar! Hitro sam ščepao mobitel i mrtvo-hladno odabrao 
Elvirin broj. Istog čaša neobuzdana rika bića naglo se utišala.
Nakon nekoliko pokušaja napokon sam čuo mamurni glas moje mučitelji-
ce.
“Koji vrag ‘oćeš, propalice? Ne gnjavi me, u krevetu sam”, ciknula je grubo.
“Mogu mislit’ s kime, droljo! Ništa, samo da istog trena dovučeš ovamo 
svoje lijeno dupe i pokupiš svoje prnje! Konačno sam shvatio da je vrag ko-
jeg zazivaš odnio šalu! Prekidam s tobom na vijeke vjekova, ludačo jedna! 
Nitko se više neće gostiti mojom psihičkom i životnom energijom, a ponaj-
manje ti, kučko!”, izderao sam ne dajući gaduri da dođe do riječi. 
Prvi puta da sam se usudio povisiti glas na nju i stvarno sam se osjećao 
savršeno.
“Ti, mali gade, ostavljaš me nakon svega što sam ti dala!”, uspjela je ne-
kako prozboriti još uvijek u šoku, ne vjerujući svojim ušima da se njen rob 
odlučio na pobunu. 
“A što si mi to tako specijalno dala, ti poremećeni sadistu? Uvrede, šama-
re, krv, masnice, uništenje ono malo identiteta i samopouzdanja kojeg sam 
imao? Jedino što si mi ti dala je bio život gori od ropstva, a ja sam bio tvoj 
majmun koji je plesao kako si ti svirala! No sad je stvarno prokleto dosta! 
Da si se za pet minuta nacrtala ovdje i pokupila tih nekoliko stvarčica koje 
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si ovdje ostavila ili ću ih pobacati po cijelom susjedstvu! Kladim se da će 
nekom jadničku dobro doći. A nakon toga da te moje oči više nikad ne vide 
u životu!”, naredio sam joj strogim glasom i potom prekinuo poziv.
Velika materijalistička kurva, kakva je oduvijek bila, doletjela je brzinom 
munje te bez riječi počela kupiti svoje stvari, što je potrajalo poduže 
vrijeme. U međuvremenu, na moju veliku radost, nije prozborila ni riječi. 
Kada je napokon i posljednju ukosnicu uspjela utrpati u kovčeg, okrenula 
se prema meni i stala zuriti u mene svojim sumanutim pogledom osobe 
zrele za ludnicu.
 Ne bi ona bila dobra stara Elvira, da ne prospe rafal otrovnih uvreda, pri-
jetnji i ismijavanja na moj račun prije nego ode. Nakon što je istrošila i 
zadnju pogrdu koje se sjetila, počela se prvo umiljavati, a zatim histerično 
plakati i liti krokodilske suze. Kada je naposljetku shvatila da ni to ovaj put 
kod mene ne pali, pokazala je svoje pravo demonsko lice te me počela 
šamarati i divljački udarati rukama i nogama. 
NE OVOGA PUTA, ELVIRA. Iako sam po prirodi miroljubiv i povučen tip te 
smatram da je krajnje sirovo podići ruku na ženu, ovaj put  NI ZA ŽIVU GLA-
VU TO NEĆU TOLERIRATI. Refleksno sam je snažno odgurnuo od sebe, pri 
čemu je munjena bezobraznica odletjela na MOJ KREVET.
Sva zajapurena od bijesa i saznanja da joj je ovaj “propalica” pokazao zube, 
luda Elvira je hitro dograbila oštri žilet koji se nalazio na ormariću pokraj 
kreveta i zvjerski riknula:
“Skupo ćeš platiti za ovo, prokletniče! Dala sam ti sve od sebe, pazila sam 
te i mazila ko malu bebu, a ti mi ovako vraćaš! Prerezat ću ti ovime grkljan 
pa te više nitko neće imati nakon mene!”
Šizofreničarka žedna krvi svoje žrtve zakoračila je prema meni, čvrsto drže-
ći u šaci oružje kojim je htjela izvršiti svoju gnjusnu osvetu. No prije nego 
je išta mogla poduzeti jedna dlakava ruka s dugačkim crnim kandžama izvi-
rila je ispod kreveta te grubo ščepala moju krvnicu za noge. Iznenađena 
ludača izgubila je ravnotežu te se survala na pod, pritom lakše ozlijedivši 
glavu. Zavrištala je iz petnih žila kada je, ležeći na podu uz krevet, ugledala 
vlasnika čudovišne ruke. 
Njegovo grozno naborano lice, užarenih zmijskih očiju, koje su prodorno 
promatrale šokiranu Elviru, izmigoljilo je ispod kreveta iskezivši žute oč-
njake. Zgrabilo ju je kandžama za kosu i stalo grubo vući pod krevet. Isto-
dobno, iz kreveta je izašao i drugi par hrapavih albino ruku išaranih žilama, 
s grimiznim noktima koje su vrišteću sadisticu ščepale za ruke, dok ju još 
jedno malo crveno stvorenje rudlave dlake i zlokobnog pogleda, divljački 
vuklo za haljinu, vodeći je ravno pod krevet.
Osvetoljubljivo sam se nasmijao. Napokon su se udostojili izaći i pokazati 
gaduri što je ide. Napokon sam shvatio što su značile riječi koje sam čuo 
kako šapuću po noći. Napokon sam razumio čemu sve te žrtve, mučenja i 
čišćenje u krvi svake večeri. Napokon sam spoznao što ONI ZAPRAVO ŽELE 
I KAKO ĆU POSTIĆI SVOJU KATARZU. Bože moj, tek SADA napokon shvaćam 
TKO JE ZAISTA MOJ NEPRIJATELJ I MUČITELJ, a tko je ONAJ KOJI JE UVIJEK 
OSTAO UZ MENE. ISPOD MOGA KREVETA.
“Ljubavi, spasi me, molim te!”, vrištala je u samrtnoj agoniji Elvira, u krva-
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vom zagrljaju trojice demona, polako nestajući u dubokom misterioznom 
mraku moga kreveta.
“Hoću, klinac! Upoznaj moju noćnu moru, kučko!”, hladno sam joj odbru-
sio.
Potom nestade moje bivše djevojke u beskrajnom crnilu ONOGA što se na-
lazilo TAMO DOLJE. Za njom se čuo samo posljednji vrisak koji je odzvanjao 
zidinama prostorije. A nakon toga mrtvačka tišina. 
Nakon nekoliko minuta napokon se odvažih i spustih glavu pod krevet. 
Tamo nije bilo ničega, osim velike lokve krvi te par iščupanih ženskih prstiju 
i uvojaka kose. Prepoznah na jednome od njih skupocjeni okrvavljeni pr-
sten kojeg sam svojom teško sakupljenom ušteđevinom kupio Elviri, nakon 
što me zbog njega tjednima gnjavila i prijetila prekidom.
Nisam ni najmanje sumnjao u to da je demonka mrtva. Dobila je što je i 
zaslužila. Svojom žrtvom je platila danak u krvi.
Koje li ironije, ta krvopija me htjela zaklati zaklevši se da će mi biti posljed-
nja, a na kraju se ispostavilo da sam ja njoj bio posljednji, a nju su zaklali 
drugi, moji misteriozni prijatelji. 
A što sad? Njeni starci će se pitati gdje je, možda čak i ljubavnik. Tražit će je, 
zvat će policiju, pokrenut će istragu... Ne treba biti Einstein da se zaključi 
da će naposljetku mene optužiti za njen nestanak i smrt. 
Tko zna koliko će mi godina robije natovariti. A meni nije ni na kraj pameti 
provesti starost u nekoj prljavoj ćeliji. Osim toga, nisam je ja ubio, učinili 
su to ONI!
 No, naravno da ni jedan sudac neće povjerovati u moju priču. Čak i ako 
sada pobjegnem,  policija će me goniti gdjegod da zađem. Nigdje neću biti 
siguran na ovom svijetu. Osim ako... Iznenada se prisjetih one riječi pro-
šaptane u mraku tamo ispod...CARSTVO! Krv mi se zaledi u žilama. 
Istog trena jedna rastvorena  čudovišna kandža izvirila je ispod kreveta. Sa-
gnuo sam se i prihvatio je s velikom radošću i vidljivim olakšanjem. Čvrsto 
sam je stisnuo i ona me nježno povukla tamo ispod, u tamu moga kreveta. 
Štogod i tkogod da se nalazi tamo dolje znam da mi neće nauditi i da ću 
ondje biti siguran. Otišao sam s njima zauvijek u moje nevidljivo Carstvo.
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IGOR PAVLOV

RITER DRVENOG MAČA
Odlomak iz romana

Do početka trinaestog stoljeća kršćanski riteri poduzeli su četiri križarska 
pohoda na Jeruzalem i Sveti grob. Već od Ljeta Gospodnjeg 1212, u kr-
šćanskim dijelovima Europe neki su vrlo mladi ljudi pokrenuli izvanredne 
pokrete koji su u povijesnim izvorima poznati pod skupnim nazivom Dječji 
križarski rat. Bile su to ekspedicije koje su privukle na stotine, nekada i tisu-
će djece i mladeži od sjeverne Francuske pa do zapadne Njemačke i dalje, 
do Jadrana, a u krajevima gdje je utjecaj Svete Stolice bio prisutan. Ti su 
mladi ljudi bili pokrenuti idejom kako samo čistota i nevinost, kao što je nji-
hova mladost, mogu osloboditi Sveti grob, te tako mirnim putem prevesti 
muslimansko življe u kršćanstvo.

Za svaku stopu im trn
s glave tvoje

za svako im krilo
čavao s ruke tvoje

anđeli ostaše
jer ne odrastoše
Prolog
Vizija pastira Zrina
Tanka ruka otklonila je pokrov s ulaza u trošnu kolibu. Plavokosi mladić 
bosim je nogama zagazio u rosnu travu. Sunčeva ga svjetlost pogodi u ze-
nice i krhko mu tijelo zadrhti od bola, no nije se povukao niti skrio. Pognuo 
je malko glavu i koštunjavim prstima protrljao oči. Naposljetku ih sasvim 
otvori, gledajući u zelenu travu. Još je boljelo, no zelena boja ublaži bol i 
vid mu se vratio. Netko je stajao na ulazu u sami tor. Ovce su bile tihe. 
 ‒ Zrine ‒ neznana ga je prilika pozvala po imenu. 
 Pogledao je bolje.  
 ‒ Zrine ‒ govorio je neznanac ‒ ti, dječače od trinaest lijeta. Evo ti nosim 
poruku. 
 ‒ Poruku? ‒ zamuckuje Zrin glasom u čudu. ‒ Kakvu poruku? 
 ‒ Poruku koja ti je namijenjena ‒ veli nepoznati. U glasu nepoznatog 
bješe nečega što u mladom Zrinu izazove poštovanje, ali ne i strah. 
 ‒ Nosim ti poruku o tome da nada postoji, mili dječače.
 Zrin kao da ga je iza sebe čuo iako je gledao pravo u obrise došljaka pred 
sobom. To ga smetnu i on ustuknu malo. Osvrnuo se. Ovce su mirovale.
 ‒ Nada... ‒ izgovori dječak. ‒ Za koga? Za što? 
 ‒ Za Svetu Zemlju, sine. Nada da Svetu Zemlju mogu spasiti samo čista 
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srca. To je jedina nada. To je naša posljednja nada. 
 S tim riječima neznanac je nestao. Zrinove se krupne plave oči nekako 
privikoše na dnevnu svjetlost i bol u zjenicama sasvim uminu. Nježna zele-
na boja padine prijala je oku a u uhu mu je šumio lepet livadskog treptelj-
ka, krilca ptičice kao šapat: ‒ To je naša posljednja nada. 
 Meket ovaca razbudio ga je sasvim. Postao je svjestan vlažne trave pod 
stopalima. Žubor potoka s kraja šume za sobom je nosio udaljene udarce 
sjekire. 
 “Netko opet siječe šumu u nedopuštene dane”, pomislio je Zrin.
 Pošao je nazad u svoju malenu kolibu. Zastor na ulazu još uvijek se nji-
hao na jutarnjem povjetarcu. Sunčeva svjetlost potekla je među granama i 
rasula se po krovu kolibe. Zraci su se provlačili među prućem kolibe, dodi-
rujući omanju hrpu sijena koja mu je služila kao krevet. Lepet krilca malene 
ptice nanovo mu prizove pogled k istom onom mjestu. A tamo, na mjestu 
gdje bješe neznanac, namjesto glave, ostalo je sjajno sunce na nebu. Zrin 
spoji dlanove i pade na koljena: 
 ‒ Isuse...
Iz pustinjakova žurnala
Drveni mač
 Sjećam se toga dana kao da je bilo jučer. Za deveti sam rođendan dobio 
na dar stvar koju sam toliko želio u protekla četiri ‒ drveni mač! Ali ne 
bilo kakav drveni mač, dragi moj čitaoče, ne. Ne nasumično skupljeni ko-
madi drveta nespretno sklepani u križ, kao što ga je, primjerice, napravio 
otac moga starijeg prijatelja Grgura. Drveni mač koji sam dobio na dar toga 
dana napravio je moj otac. A moj otac, Lobel Ugrin, bio je nadaleko poznati 
drvodjelja, maher i majstor svoga zanata. Srcu mi se sjeta miješa s ushi-
ćenjem, ali i ponekom suzom, kad god se prisjećam njegovih odlazaka od 
kuće, na daleko, a za čitavu zimu, proljeće, ljeto i jesen. Otac je odlazio do 
dalekog grada Vrane, na jugu, i benediktanskog samostana svetoga Grgura 
i dalje, preko mora, da bi gradio brodove, nekad kule i opsadne strojeve za 
razne vladare. Odlazio i na sjever, do Bača i dalje, gdje je pravio mostove 
čak i za samog Bana. Tek kada je godine tisuću dvjesto dvanaeste Ugarski 
kralj Andrija II. darovao posjede novoosnovanom cistercitskom manastiru 
Blažene Djevice Marije, na moju je radost otac konačno mogao raditi bliže 
doma, pa je konačno obitelj bila više skupa.
 Mač što mi je otac darivao za deveti rođendan bješe načinjen od crve-
ne hrastovine. Bio je dugačak, duži no što bi odgovorni roditelj normalno 
podario tako malom dječaku kakav sam bio ja, a bio sam manji od svih 
vršnjaka u selu. Skoro svih. No koliko god sam bio malen rastom, toliko 
mi je želja bila velika i moj je dragi otac to dobro znao. Ta čuo me je kako 
buncam u snu kada me je jednom vrućica ophrvala, a to bijaše kada sam 
imao četiri godine. Mislili su napustit će me jednom misao i privrženost, pa 
će želja usahnuti sa zrelošću, a ja ću se onda vratiti na ono što obitelj ima 
za me, pa ću zatim poći očevim stopama. 
 ‒ Vojnika ima i bit će, a drvodelja nikad dovoljno ‒ govorila je mati. 
 Tko može kriviti majku ili oca što gaje želje za jedinoga sina, no ja nisam 
odustajao od svojih. Ili bolje, moje želje nisu odustajale od mene. Žudnja 
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mi je obuzimala srce toliko da bih se nekada budio misleći da su snovi java 
a java san. Ah, s koliko sam samo zanosa promatrao bihander mač, što su 
ga imali i nekada na leđima nosili riteri kralja Andrije kada su prolazili kroz 
Slavoniju.

I.
Grmljavina je bubnjala nad šumom. Najednom vjetrina, urlajući, počela 
navlačiti oblake s planine kao kakav crni plašt. Prijevremena je noć zasko-
čila sumrak. Svijaju se mlade grane, lome se stare. 
 ‒ Ili je vjetar, ili je čopor vukova? 
 Tako čuje, sluti, razmišlja, ali se ne boji za se, već se gleda spasiti, ne bi 
li se osvetio, oca spasio. Juri, trči, zadire petama, pa jače. Misli: Izdat će 
ga svjetlost u odbljesku munja. Vodena se stihija sručila na šumu, mnoš-
tvo lišća u grandioznom huku, tuče odasvud, s neba, s divljih brzaka što 
pred sobom odnose i najvećeg jelena. Bičevi munja nebo kidaju, uzmiče 
im jedan čovjek trkom, mač u ruci. Ne zastaje, ne posustaje, oštrim mačem 
siječe grane što mu se priječe na putu. Potjera mu za petama, vojnici, a 
pred njima hrle bijesne psine. Nahajkani tako, konji vuku svoje gospodare, 
lajući, a lavež se njihov razlijeće po šumi. 
 ‒ Goniči! ‒ dreknuo je vođa potjere. ‒ Moramo ga uhvatiti prije mrka! 
Puštaj pse!
 Vojnici pustiše pse i životinje pomamno zagrabiše uz padinu, hitajući 
tragom plijena među drvećem. Bjegunac ih čuje, trči bez daha i hropće kao 
progonjena zvijer. Uzvici gonilaca i lavež pasa miješaju se u ušima s vlasti-
tim udarima srca, pa opet nestaju u potmuloj grmljavini. Izgubio je korak u 
tmini. Grana je pukla pod njim a željezna čeljust škljocnula u mraku. Čovjek 
je kriknuo u iznenadnom bolu i srušio se. Zamka za vukove uhvatila mu je 
nogu. Refleksno je dograbio željeznu čeljust te je s naporom razmaknuo 
i oslobodio ranjenu nogu. Krv iz rane umrljala mu je šake. Pridiže se, na-
stavlja, ali ga poderan mišić u nozi izdaje, sve je sporiji. Iz maglene zrake 
među stablima izroni psina i baci se na njega, odbacivči se zadnjim nogama 
o urušeno stablo. Čovjek se hitro okrenuo, bacio se niz padinu i skotrljao 
po mokrom lišću, izbjegavajući prvoga psa. Već je drugi doletio, preskačući 
prvoga, ali je bjegunac pružio mač oštricom k nebu, poput koplja, te ga 
nabije u tijelo psine. Životinja je zacvilila u ropcu. Ustao je, jedva stojeći, 
izdaje ga snaga. Onaj prvi pas se pridigao i opet kidiše na čovjeka, a uz nje-
ga se stvorio još jedan, učinilo mu se ‒ niotkuda. Oštri im zubi zvekeću da 
ugrizu za ruku, nogu, a ponajviše mu skaču za vrat. Zubima mu deru odje-
ću, probijaju kožu i meso po rukama, nogama, hvataju za slabinu. Čovjek je 
dohvatio mač objema rukama, te njime zamahnuo iz sve snage, negirajući 
bol što je obuzimala tijelo, i time posječe drugog psa na smrt. Ali još ih je 
dotrčavalo, činilo se ‒ sa svih strana, da ga opkoljavaju, kidišu na nj. Noge 
ga vlastite sve teže slušaju, što od iscrpljenosti, što zbog rane koja krvari. 
Tlo kao da mu je izmaklo pod nogama, te se opet srušio, i u tome padu 
još uvijek sjekao mačem oko sebe, naslijepo. Drugom rukom pokušao je 
zaštititi glavu i vrat. Jedan ga pas ugrize za šaku takvom žestinom da su se 
zubi zarili u dlanove, probijajući kožu. Hrvao se s njima, odgurivao od sebe 
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i šutao ih. Kao da ih njegova obrana još više razbješnjava, neumorno su ga 
napadali. Tik pred očima sinuše očnjaci, veliki, jezivi, okrvavljeni. U svjetlu 
munja, ne pseći zubi, već zubi neke nepoznate zvijeri, ujedoše psinu, jednu 
za vrat, te je pokida treskom snažne glave i zbaci niz padinu, a drugu za 
nogu. Psi zacvilješe, jedan po jedan, pred ovom nemani. Čovjek se pridiže, 
opipava krvavim rukama blato po mraku tražeći mač. Otvorio je oči a ne 
vjeruje slici pred sobom. Možda je čak i zamro, pomisli, jer mnogo je krvi 
izgubio. Gleda, a što vidi ‒ jezivo je, kao da ga to neki košmar salijeće: U 
naletima sve jače vodene stihije i vjetra, golemi se vuk bije sa psima. 

II.
Čeljusti medvjeda zjapile su u svakoga tko bi ušao u odaje. Tako je gospo-
darica raširila krzno odrane zvjeri, pri samome ulazu, prisjećanje na moć 
gopodara, njezinoga muža  mnogopoštovanog vladara Slavonskog, Bana 
Apaja, kako je prije bolesti, što ga je srušila u postelju, bio moćan i jak. Taj 
je medvjed s planine Krndije bio njegov osobno najdraži i najteže stečeni 
trofej. Pokraj postelje još bijehu prostrijete kože vukova i divljih brava. Na 
zidu prsni oklopi, halebarde i kacige, što za krasit, što za bojnu da se laća. 
Zlu ne trebalo. Uljani lampioni i plamene baklje ocrtavaju ih. Gleda ih, bo-
lestan, sjeća se ponečega, dana lova i mladosti, zapodjenuo bi priču sa 
suprugim što brižno ga pazi. Ona mu šapće i drži ga za ruku. 
 ‒ Opet ćeš ti biti dobro ‒ s čela mu je nježno sklonila pramen. ‒ Još nije 
vrijeme za odlazak.
 I za osmijeh mu je trebalo snage:
 ‒ Ah. Ne danas ‒ veli Apaj Ban. ‒ Ali sutra bit ću.
 ‒ I ponovo ćemo jahati uz obalu rijeke ‒ šapće žena.
 ‒ Hoćemo, draga ‒ kima Apaj Ban lagano. ‒ Jahat ćemo opet.
 Izvan zidina, i dalje, iza sela pod kapijama zamka, iza njiva, gdje su šume 
brda pokrile, kolona konjanika jaši. Četrnaest njih, dva po dva, stazom kroz 
šumu, prate svoga vođu imenom Domagoj, sina prvenca Apaja Bana. Eto 
ih, izbijaju iz šume, pravo stazom pokraj sela pa prema dvorcu. Oružja zve-
ket u zraku, mačevi na leđima, konji ržu smoreni, kopita o zemlju lupaju i 
tutnje. 
 Vođa kolone uzdigao je zastavu visoko. Neka vide tko su.
 Poviše kapije, sa zidina, stražar ih ugleda pa viknu: 
 ‒ Konjanici! Njegova uvaženost, princ Doma s pratnjom!
 Grupa stražara se odmah spremi do vrata, koplja im pružena. Most već 
bijaše spušten, no su kapije od zamka i dalje zatvorene. I Ban i gospodarica 
su čuli objavu. Ustala je i prišla prozoru.
 Doma zaustavi kolonu znakom ruke, pred zidinama i zatvorenom kapi-
jom, na spuštenome mostu.  
 ‒ Otvarajte kapije! Želim razgovarati s ocem!
 Unutar zamka, na samim vratima odaja Bana Apaja, netko je zalupao. 
Toga je čovjeka i bilo za očekivati: Hrvoje, vjerni vođa straže, odmah se 
popeo do odaja svoga gospodara. Gospodarica mu je žurno otvarila.
 ‒ Uđi, Hrvoje ‒ reče ona. 
 ‒ Gospodarice ‒ Hrvoje se naklonio. ‒ Gospodaru moj ‒ naklonio se 
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opet. ‒ Doma, sin vaš nam dođe, četrnaest konjanika s njime. Želi razgova-
rati s vama. Mislite li da bismo ih trebali pustiti unutar zidina ili ne?
 ‒ Ah, dragi Hrvoje ‒ podiže se Ban s naporom. ‒ Normalno, ne. Ali danas 
mi je tako sve jedno. Možda neću još dugo živjeti. Ne želim držati toliko 
bijesa u sebi pred smrt.
 ‒ Imaš pravo ‒ reče gospodarica. ‒ Možda je došao tražiti oproštaj.
 ‒ Nespojivo ‒ odmahuje glavom Apaj Ban. ‒ Doma i kajanje? ‒ ciničan 
mu osmijeh preleti preko blijeda lica. ‒ Nismo naivni ni ti ni ja, Mirna. Ne 
govori ono što ne misliš.
 ‒ Ali, on je još uvijek vaš sin.
 ‒ Moj. Ne i tvoj Mirna. Doma je moja kazna. Sretan sam što imamo 
Stjepana za nasljednika, uistinu.
 ‒ Ali oni su obojica vaši sinovi. Oni su ipak tvoja krv.
 ‒ Krv nije ništa. Duša je sve ‒ reče Apaj, izgovarajući riječi razdvojeno, 
ne bez napora. ‒ Doma mrzi našeg sina. Želi ga ubiti ‒ zakašljao se, u gru-
dima ga je zaboljelo. ‒ Pusti ga unutra, Hrvoje. Samo njega. Ako inzistira 
nekoga povesti, jer je kukavica, onda može samo jednoga. Drugačije neće 
moći.
 ‒ Bit će kako ste rekli, moj gopodaru!
 Ubrzo, kapije se širom otvore i Hrvoje iziđe vani s vojnicima. 
 ‒ Samo vaša visosti! ‒ veli Hrvoje. ‒ Ostali će čekati prije mosta i iza 
šanca!
 Doma potegne malo uzde i pomjeri konja u mjestu prkosno promatra-
jući Hrvoja pa reče:
 ‒ Hrvoje, znam te. Znam ti već te tvoje procjene tko prolazi a tko ne 
prolazi. A i taj tvoj govor drski. To je dakle način na koji biraš govoriti s 
čovjekom koji će i tebi i svima ovdje prisutnim sutra biti gospodar.
 ‒ Možda sutra ‒ mirno će Hrvoje ‒ Ali za danas je ponuda ova: Samo vi 
možete unutra, o moj sutrašnji gospodaru.
 Gledaju se. Hrvoje ni makac ni treptaj. Domagoj je podignuo glavu, za-
gledao se prema gore, mjerkajući zidine. Sa zidina su ih promatraju straža-
ri, u rukama im lukovi i strijele. Domi nije pravo, vidjelo se, i nije mu svejed-
no nakon lukova i strijela što ih je vidio na zidinama. Slegao je ramenima.
 ‒ Idu dva ‒ veli Doma. ‒ Pratit će me dva. Red je.
 ‒ E kad je red, i jest red. Nek te jedan prati, gospodaru. Izaberi svoga 
najboljeg čovjeka i vas ćete dvojica biti dobrodošli gosti našega predobro-
ga Bana. 
 ‒ Tvoga Bana a moga oca, Hrvoje. Imaj to u glavi.
 Hrvoje se šutke nakloni ali je ipak ostao na mjestu. Domagoj udahnu 
duboko, malo je promislio pa još jednom bacio pogled na strijelce po zidi-
nama. Uspuhao se i uzvrtio u sedlu, reklo bi se. Okrenuo se naposlijetku 
svojim ljudima, dao im znak i upute gdje će ga čekati te odredio jednoga, 
visokog, većeg od svih konjanika, da pođe s njim. Kada se kolona, osim ta 
dva konjanika, udaljila, kapije su se otvorile. Ujahali su u dvorište dvorca 
i kapije se za njima odmah zatvoriše. Doma i njegov pomoćnik su sjahali. 
Okružilo ih je šest stražara, pa pođoše tako skupa svi za Hrvojem, u dvor, 
pa naviše uz kameno stubište. Kada su ušli u odaje, tamo već bjehu dvojica 
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slugu i dvije sluškinje uz gospodara Apaja i njegovu ženu. Doma se nakloni 
samo svome ocu a sve druge je tvrdoglavo ignorirao.
 ‒ Zar nećeš pokazati poštovanje prema majci svoga brata, Domagoj? 
 ‒ Kojega brata? ‒ Domagoj se stisnutih vjeđa zagledao u oca.
 ‒ Brata tvoga po ocu ‒ veli Mirna, gospodarica i pomajka mu. ‒ Brata 
tvojega koji ti je tako velikodušno ustupio poveliki dio svoje zemlje, Doma!
 Domagoj je ne udostoji pogleda, već govori svom ocu gledajući ga u oči:
 ‒ To je bio samo mali dio zemlje koji ionako pripada meni. Stjepan je 
ukrao ono što je moje. Od danas, ja brata više i nemam drugačije, no za 
oplakati. Dođoh da vam kažem to!
 ‒ Ne! ‒ kriknu Mirna. ‒ Što si mu učinio!?
 Hrvoje izvuče mač i na njegov jedan pokret stražari uperiše koplja u 
Domagoja. Na to, džin kojega je Domagoj poveo također je isukao mač 
iz korica. Apaj Ban dobro promotri oči i lice svoga sina prvijenca, tražio je 
odgovore koji neće biti izrečeni. 
 ‒ Nije ono što ti misliš, oče ‒ izusti Domagoj. Nestalo je prkosa u njego-
vom glasu. ‒ Nisam ga ja ubio. Poginuo je u lovu.
 Žena se pritisnula šakom po prsima, krika prigušenog u grlu. Htjela je 
sjesti ali se srušila preko otomana u iznenadnoj slabosti. Dvije služavke je 
odmah prihvatiše, jedna za ruke, druga oko struka. 
 ‒ Ne vjerujem ti ni riječi ‒ reče otac. ‒ Gdje je Stipa sada? Progovaraj!
 ‒ Moji su ga ljudi pronašli. Možda su ga do sada već donijeli u moj dvor.
 ‒ Tvoji ljudi? ‒ Apaj Ban nije krio prijezir. ‒ Tvoj dvor? 
 Domagoj je zaustio nešto reći, ali tako i ostade. Bez glasa. Napetost je 
šutnjom narastala poput živa stvora među svima u odaji. 
 ‒ Hrvoje ‒ reče Ban. ‒ Idi odmah. Kreni s Domagojem do njegovoga 
dvora. Donijet ćeš mi Stipino tijelo. Neću vjerovati u njegovu smrt dok ga 
moje oči ne vide.
 ‒ Nikada mi nisi vjerovao, oče. Vjera oca u sina meni je nepoznata stvar.
 Ban koraknu bliže. U bolesti, nije mu bilo lako stajati, no smogao je ne-
što snage da se ispravi. Sluga bi ga prihvatio ali starac pokretom ruke odbi-
je pomoć.
 ‒ Vjera u sina veliš? ‒ reče. ‒ E zapamti što ću ti reći: Ako si se namjerio 
u lov na moga sina Stjepana, onda jedino što ćeš uloviti bit će tvoja vlastita 
smrt. 
 Domagoj raširi oči ali ne reče ništa. 
 ‒ E, to je ono u što ja vjerujem ‒ dodaje Ban. 
 ‒ Tvoga sina? ‒ odmahuje glavom Domagoj, teatralno razočaran. ‒ Tvo-
ga sina ‒ reče opet a osmjeh gorčine zapljusnuo mu je lice. ‒ A tko sam 
onda ja? Zar me ne možeš jednom pogledati kao na svoga sina? ‒ glas ga 
izdaje. Zadrhtao je. ‒ Zar nemaš straha pred pravdom Božjom, oče?
 ‒ Pogledaj u se, vidi si lice svoje u vodi, počuj svoje riječi ‒ veli Apaj Ban. 
‒ Pravda Božja meni ne izmiče, ali tebi da? Zasljepljen si mržnjom, Doma 
moj ‒ okrenuo se Hrvoju. ‒ Hrvoje, oko moje, uzimaj ljudi koliko trebaš. 
Želim znati što se uistinu zbilo Stjepanu! Hrvoje se nakloni, ne ispušta-
jući Domagoja i njegovoga diva-pomoćnika iz vida. 
 ‒ Gopodaru sutrašnji ‒ veli Hrvoje. ‒ Reci tom svom medvjedu da vrati 
mač u korice ili ćemo mu na njemu glavu njegovu iznijeti. 
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III.
Tok-tok, kuc-kuc. Tok-tok! Malj i dlijeto bijahu glazba za dječakove uši. Ko-
madi iverja letjeli su uokolo kao perje. Dječak jedva da je i jednom trepnuo 
promatrajući vješte ruke majstora kako umeću komadiće drveta u preci-
zno izdubljena mjesta. Majstor naposlijetku prisloni rukohvat uz nakrsnicu, 
okrete je, pa je maljem lupi triput sa svake trane, tako da oba dijela pra-
vilno legnu jedan u drugi, kao da su od jednoga komada. Vješti drvodjelja 
ispravi drveni mač, pa ga zatim okrete rukohvatom ka dječaku.
  ‒ Evo dobroga mjesta da ti se ime ureže!
 I tu otac ureže ime sina: Viktor. Urezao ga je podno drvenog sječiva, 
u sredini krsnice, štitnika. Drvodjelja zatim posjedne svoga sinčića preda 
se i lijepo mu, potanko objasni kako se drvo na kraju fino mora izdjeljati i 
zaobliti po rubovima, radi propisne završnice. 
  ‒ Ali neću nikoga sjeći, tata. To je... samo onako!
 ‒ Samo kako? ‒ veli otac.
 ‒ Pa onako, obože!
 ‒ Oh bože?
 ‒ Ne, ne! ‒ veli dječak. Obože! Nema boga u tome!
 ‒ Misliš tobože? 
 ‒ Onda tako! ‒ veli maleni.
 ‒ Tobože je tebi sve, a onda se uistinu povrijediš pa bude: Oh‒bože, krvi 
na sve strane ‒ kima otac, brke namješta šakom i zaškilji očima prisjećajući 
se. ‒ Kada te ono bješe napalo drvo?
 ‒ Tata, to je bilo odavno!
 ‒ Prošlo ljeto, sine. Napala te grana. Još uvijek imaš taj ožiljak na čelu... 
Od silne borbe valjda.
 ‒ Nije se to zbilo prošlog ljeta, tata, nego prije dva ljeta, kada si išao 
raditi za Bana, pa nam je vrijeme prolazilo sporo, jako sporo.
 ‒ A ti brzo rastao ‒ veli otac. ‒ Taman da pogodiš grane.
 ‒ Ah, tata! Pa do tada sam uvijek protrčavao ispod te iste grane, i nikad 
ništa. Nećemo valjda zato tupiti mačeve? ‒ duri se mali Viktor i ozbiljno 
ukazuje na ubojito sječivo svoga novog oružja.
 ‒ Kad budeš bolje procjenjivao stvari, onda ćemo razgovarati ‒ zaključi 
otac. ‒ Hajdemo sada, na posao. I, kako sam ti pokazao? Da vidim što si 
naučio!
 Dječak uze mač u ruke i baci se na posao pod budnim okom svoga oca. 
Još neko ga je vrijeme promatrao.
 ‒ Naučio si, vidim, dobro je. Ja sada idem pripremiti volove za oranje, 
djed će nam doći. A ti lijepo završi i poslije ćeš mi ga pokazati. 
 ‒ Viktore! ‒ dozivala je majka. ‒ Eno se družba skupila! Treba nakupiti 
trave za stoku, kamilice i granja za potpalu! 
 Viktor pažljivo odloži mač u ovčiju kožu, pokretima ruke načini križ u 
zraku, iznad svežnja s mačem i još ga poljubi i dodirnu čelom. Pošto ga je 
sklonio podno kreveta, odmah pođe za ostalom djecom. Predvodnik druž-
be bješe četrnaestogodišnja djevojčica po imenu Janja. Ta je djevojčica du-
gih kestenjastih kovrča i krupnih plavih očiju bila poštovana od sve djece. 
 ‒ Nikada ne priča gluposti a rijetko se šali ‒ govorio je Viktor. ‒ Sva po 
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Bibliji!
 Poslije nekog vremena su u šumi nakupili svega kako su im roditelji za-
povijedili, pa se zaputiše doma. Kada su djeca stigla do omanjeg uzviše-
nja, Janja objavi kako je vrijeme za odmor. Spustili su dobro podvezane 
svežnjeve grana, trave i pletene torbe od pruća, napunjene biljkama, na 
zemlju. Viktor je zbacio svoj tovar s leđa pa sjeo na poleglo deblo i počeo 
masirati bolna stopala. Ramena mu bjehu pocrvenjela od tovara pa je ski-
nuo košulju. Neki su se dječaci počeli rukama vješati o grane i tako ljuljati. 
Punački trinaestogodišnjak, Grgur, sjeo je pokraj Viktora. 
 ‒ To je besmislica, kako god okrenuli! ‒ reče Grgur mrzovoljno. 
 Bio je veći i krupniji od većine, dovoljno da se sve što prozbori smatra 
važnim na prvu. Dolje, niže zelene livade prošarane žutim cvjetovima pru-
žalo se selo okupano sunčevim zrakama. Niski oblaci šuljali su se uokolo. 
Janja spusti u travu kanticu u kojoj je nabrala višnje. 
 ‒ Kao labudovi ‒ reče ona gledajući oblake. ‒ Kako je samo sve mirno, a 
do neki dan bjesnjela je oluja, kiša i gromovi. 
 Grgur se, očito, osjećao drugačije. 
 ‒ Glupo je ‒ gunđao je. 
 Nitko mu nije odgovorio, jer se nitko nije ni obazirao na njegove opaske. 
Sjedio je tako natmuren neko vrijeme a onda najednom zgrabi krajeve ko-
nopa kojim je svezao naramak trave, pa naglo pritegnuo čvor. S vrijemena 
na vrijeme Grgur bi tako napravio neki nagli pokret, bilo rukama ili nogama 
ili glavom kad god bi htio ostaloj djeci dati do znanja kako je ljut. 
 ‒ Opet on ‒ promrmlja Viktor. 
 Tako bi Grgur zavodio reda, pokazujući kako s njime nema šale. Doduše, 
o takvom je ponašanju sva družba manje-više mislila kao o nekakvoj taktici 
koja nikada nije imala učinka, niti ga se itko u stvari bojao. Debeli je bio 
samo dosadan, i to je to. Uzalud mu huktanja i buktanja.
 ‒ Čuo sam za duhove! ‒ povikao je Grgur. ‒ I čuo sam za svjetla koja 
govore! ‒ ustao je. ‒ I ti si čuo, Viktore, je li?
 ‒ Za što? ‒ prenu se Viktor.
 ‒ Pa za svjetla koja govore! ‒ reče Grgur i pljesnu ga po ramenu. 
 ‒ Hej! To boli! ‒ odmiče se Viktor. ‒ Ja ti nisam nikada čuo za svjetlo koje 
govori!
 Grgurov se široki grudni koš pojmeri naviše, kako je udahnuo više zraka, 
te se tako nadut okrenuo prema ostaloj djeci.
 ‒ Nema tog duha koji je ikad rekao da djeca idu u križarske pohode! 
Nema i kraj!
 Iako se nitko, osobito ne Viktor, u skupini nije bojao Grgura, ipak je u 
Grguru bilo više snage nego u ostalima, a što su Viktor i nekoliko ostalih 
dječaka već okušali na svojoj koži kad bi ga izazivali više no što bi im dopu-
stio. Bio je krupan i mogao je nositi više nego itko od njih, i to bi trebalo biti 
dovoljno za strahovladu. I ne može se za njega reći da je bio blaga izgleda. 
Među širokim koščatim jagodicama stršao je pravi, kratak nos. Ispod viso-
kog mu čela i guste svijetle kose titrale su tamne oči. Viktor primjeti kako 
Grgurove oči najednom dobivaju neki divlji sjaj i to ne bješe samo obična 
ljutnja, već više kao neka mješavina bijesa i očaja koju nikada do tada nije 
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pokazivao.
 ‒ Janjo! ‒ viknu Grgur.
 Janja ga je gledala šutke, pomalo zbunjeno 
 ‒ Što je? ‒ nije imala pojma o čemo bi on to zapodjenuo priču. 
 ‒ Zrinova vizija! ‒ prozbori Viktor, siguran da je to urpavo sljedeća tema 
‒ to te muči, Grgure?
 ‒ Pa reci nešto ‒ Grgur je širio ruke. ‒ Reci svima!
 Janjino se lice smrači i ona uputi Grguru prijekoran pogled, kao da mu 
nije prijateljica već netko tko nad njim ima moć, kao starija sestra ili mati. 
Grgur ne obrati pažnju na taj njezin prijekor u očima pa nastavi:
 ‒ Jesi li ti uopće čula što je Zrin rekao?! ‒ nastavlja Grgur, sav uznemi-
ren.
 Ona uzdahnu tiho, odmahnu rukom i okrete se na drugu stranu. Već 
ga je čula ranije u šumi kako pokušava zapodjenuti razgovor o Zrinu ali je 
ona, kao i drugi u grupi, sve vrijeme izbjegavala takvu priču. Iz svoje drvene 
kantice ona uze jednu jarko crvenu višnju. 
 ‒ Danas sam baš dosta nabrala ‒ rekla je zagledajući i okrećući crveni 
plod među svojim dugim prstima.
 Livadsko se cvijeće micalo na povjetarcu. Cvjetovi oko njezinih sandala 
pružali su svoje tanane stabljike kao da žele dotaći krajeve njezine haljine 
svojim žutim laticama. Izula se. Najmlađi u grupi, dječak po imenu Lucin 
Zdenko, pustio je svoga bijelog zeca iz ruku da bezbrižno njuška u njezinoj 
blizini i Janja ponudi zečiću višnju. Zec onjuši crveni plod, pa ga uze i počne 
glodati. Djevojka uze zeca u ruke. 
 ‒ Da, čula sam ‒ reče Janja, nježno milujući dugouho stvorenje. Okrenu-
la se Grguru. ‒ čula sam ja Zrina vrlo dobro, Grgure.
 Grgur joj pokuša uhvatiti pogled, ali bez uspjeha. Zatim je ljutito od-
mahnuo glavom.
 ‒ Grgure, razumiješ li ti da Zrin uopće nije kao mi ‒ reče Janja. ‒ On 
nikako nije isto što i mi. 
 ‒ Nije. Nego je svetac. Je li to?!
 ‒ A što ako je sam Bog uistinu izabrao Zrina da nas vodi? Da nas vodi, 
pa da jednom zauvijek Sveta Zemlja postane slobodna? ‒ Janja ga je sada 
gledala ravno u oči. 
 ‒ Što ako je? ‒ zadrhti Grugur. ‒ Da nas vodi on!? 
 ‒ Da, Grgure. I jednom, za svagda oslobodi! ‒ podignula je glas. ‒ Jed-
nom za svagda!
 ‒ Ali draga Janja… Što ako… ‒ ushodao se zamuckujući. Osjetio je kako 
mu se vilica grči sama od sebe. ‒ Što ako su odrasli, i to riteri, već probali? 
I to koliko puta!? Koliko?
 Zvonak Janjin smijeh ukrao je pažnju čitave družbe:
 ‒ Odrasli su se naoružali, išli u pohode i svi su propali! 
 ‒ Ali tko bi drugi trebao?! ‒ Grgur je sada vikao, zamalo plačući.
 ‒ Reci mi ti, Grgure. Eto, ti mi sam reci tko? ‒ prijekor u njezinome glasu 
rastao je naglo.
 Grgur se zagledao u Janjino lice. Tražio je znak pomirenja. Zapala mu je 
za oko boja njezinih usana, ista kao boja divljih višanja koje je nabrala. Od 
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zadnje zime, sve češće su se među njima zbivali ti trenuci u kojima bi se 
Grgur zbunio, zaustavio se u pola rečenice potpuno zaboravljajući što je 
htio reći. Počeo bi nešto govoriti, pogledi bi im se sreli, i hop... Stop u glavi, 
a u srcu žurba.
 Ptice su cvrkutale u granama.
 ‒ Tko? ‒ glas mu se pretvorio u šapat a pogled odlutao. Djeca su ih gle-
dala netremice, bez riječi. Prikupio je nešto hrabrosti, malo se napuhnuo 
iznova pa deklarativno rekao:
 ‒ Ne znam tko može osloboditi Jeruzalem, ali sigurno ne djeca kao što 
smo mi!
 Najmlađi među njima, sedmogodišnji Zdenko, uzeo je svoga zeca u krilo 
i izjavio: 
 ‒ Ja ću poći za Zrinom! ‒ povikao je Zdenko tankim glasom. Mala bijela 
životinja u njegovom krilu strignu ušima, poskoči i za tren se ponovno nađe 
u travi.
 ‒ Kamo ćeš ti? ‒ viknu Zdenko i zazviždi. 
 Zec je zastao i okrenuo se kao da uvažava malog gospodara. Propeo se 
na zadnje noge i počeo njušiti po zraku. Postojala je neka posebna veza 
između te male životinje i dječaka. Zdenko ga je nosio za sobom gdje god 
bi išao, a povremeno bi ga i pustio da veselo skakuće. A zekan bi se uvijek 
vraćao svome malom prijatelju ‒ na zvižduk. Zdenko je od početka pažljivo 
pratio što to govore i Janja i Grgur, čuljeći uši baš kao i njegov zec. Činilo se 
da i Viktor ima nešto reći na istu temu. Poskočio je i Viktor, pa stao pokraj 
Zdenka ali ga Grgur ošinu takvim pogledom da je Viktor, toliko sitniji od 
Grgura, za tren ipak odlučio prešutiti situaciju i sačekati bolju priliku. Iz 
daljine je dopirala nekakva vika i komešanje, iza padine s vinogradima, iz 
pravca sela. Podno vinograda se ukazala kolona ljudi. Kretali su se sporo. 
Viktor zakloni oči od sunca dlanovima kako bi bolje vidio.
 ‒ Gledajte! ‒ viknu Viktor. ‒ Djeca se već okupljaju tamo dolje. I svi kao 
da idu u selo! 
 Povrh vinograda pojavi se skupina mladih koji su se spuštali k pridošloj 
koloni i pozdravljali je mašući široko rukama. Janja se obradovala zbog te 
slike, ali Grgur je postajao sve uznemireniji.
 ‒ Ovo je suludo! ‒ reče Grgur.
 Janja dograbi kanticu s višnjama i svoj svežanj trave, pa odlučno kora-
knu, grabeći vitkim nogama u pravcu kolone.
 ‒ Mi sada odlazimo, Grgure ‒ rekla je. ‒ Do viđenja!
 Zdenko zazviždi i njegov dugouhi prijatelj doskakuta mu do stopala, te 
dopusti da ga dječak uzme u naručje. Zdenko uze zeca pa požuri za Janjom, 
sustižući je. Svi iz družbe učiniše isto, požurivši za djevojkom, sustižući joj 
brze korake. Svi, osim Grgura i Viktora.
 ‒ Svi ćete umrijeti! ‒ Vikao je Grgur za djecom u odlasku.
 Viktor uze svoj svežanj pa ga u jednom zamahu prebaci na leđa. Teret 
je bio težak i povelik, toliki da za tren napravi sjenu preko Viktorove sitne 
prilike.
 ‒ Svi ćemo umrijeti! Pa što?! ‒ rekne mu Viktor. ‒ Nitko neće živjeti 
vječno. I ti ćeš jednoga dana umrijeti, bijedna smrt, najvjerojatnije. 
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 ‒ A tvoja će biti herojska ‒ ismijava ga Grgur.
 ‒ Heroji umiru Grgure, ali hrabro!
 ‒ O, da ‒ nastavlja Grgur. ‒ To je upravo moja vizija ‒ digao je ruke i 
raširio oči glumeći dramatični doživljaj: Heroj Viktor, piša u krevet!
 Viktor skupi oči. Neće ovo proći ne naplaćeno, reklo bi se.
 Grgur nastavi sa sprdnjom i utanji glas:
 ‒ Evo! Evo nove vizije! Samo heroj koji piša u krevet može osloboditi 
svete njive Kristove!
 ‒ Vrlo smiješno ‒ reče Viktor.
 ‒ Uistinu, Viktore ‒ rekao je, pogledavši dolje u Viktora kao da je obična 
buba na vlati trave: ‒ Jesi li ti ikad vidio pravi mač?
 ‒ Jesam.
 ‒ Nisi!
 ‒ Želiš li znati što sam uistinu vidio, Grgure?!
 ‒ Reci! ‒ povikao je Grgur. Volio ga je zadirkivati. A to je bio jedan od tih 
trenutaka.
 Viktor dohvati palčevima konope uz svoja ramena te bolje namjesti za-
vežljaj, pogleda prkosno nagore u Grgura, ravno u oči:
 ‒ Vidio sam debela brava, svinju neviđenu, i gle, upravo je gledam! 
 Grgur je skočio prema njemu da ga dograbi objema rukama, ali Viktor 
izmače i zatrči se nizbrdo. Grgur je pojurio za njim, ali ubrzo shvati da uda-
ljenost između njih dvojice prebrzo raste. Viktor je bio manji ali i puno brži, 
kao i uvijek. Tek kad je sustigao Janju i ostalu družbu, Viktor se okrenuo i 
mahnuo u smjeru Grgura koji je ostao na proplanku, s rukama oslonjenim 
u bok.
 ‒ Budale ‒ rekao je Grgur za sebe, a zatim povikao za njima: ‒ Samo vam 
želim pomoći! ‒ odmahnuo je glavom, zgrabio jednom rukom gomilu gra-
na, drugom poveći zamotuljak trave te ih oba prebacio sebi preko ramena. 
Potom se i on krenuo spuštati niz padinu, k ostalima.
 ‒ Sačekajte... ‒ dozivao ih je.
 Nisu se obazirali. 
 ‒ Sve budala do budale ‒ nastavio je gunđati uz put.

IV.
Svjetlost trideset i tri svijeće drhtala je na raspeću koje je visjelo na kraju 
kamenog hodnika. U titravoj igri plamičaka Isusovo lice dojmilo se živo. 
Vitez Domagoj zadržao je pogled na njemu čim je kročio sa stepenika. 
 “Kao da se to Isus nečemu smije, a ne da je na mukama”, pomisli vitez.  
‒ Pa i da se smije ‒ reče naglas ‒ ima razloga.
 ‒ Molim? ‒ progovori starac suhoga lica koji je upravo ušao u hodnik, 
kroz prolaz niže raspeća. Bio je odjeven u crnu mantiju, i Domagoj ga jedva 
nazre u sjeni.
 ‒ Nema više heretika na jugu, Vaša Visosti ‒ reče vitez Doma. ‒ Gdje su 
sijali laži po Bosni, tamo su sada gareži i Ruine.
 ‒ Jeste li ih sve popalili? ‒ zapitao ga je starac iz sjene, znatiželjno. ‒ 
Jezike pogane treba popaliti. Čitam pismo i ne mogu vjerovati kako nas 
nazvaše. A za naše crkve, domove božje, vele da smo sotonske sinagoge 
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poglavara. 
 ‒ Kakva drskost!
 ‒ Zato te i pitam, jeste li ih popalili sve redom? 
 ‒ Sve smo ih zapalili u njihovim crkvama bezbožnim, i do posljednjeg 
sljedbenika
Albižanske Jeresi. Bogumile-patarene, njihove muškarce, žene, djecu… 
Sve. Sve se zbilo brzo, Vaša Visosti. Moji vojnici nisu imali vremena izdva-
jati vjernike od nevjernika! Neka mi Bog oprosti! ‒ govorio je vitez ushićen 
što konačno može s obrazom izići na oči svome duhovnom vladaru i ocu, 
biskupu Felonu.
 ‒ Bog ti prašta, Doma, i blagosilja sva tvoja djela ‒ reče biskup Felon pa 
lagano
namakne svoju kapuljaču preko glave, a blijedo mu, bezizražajno lice ne-
stalo u tami. Samo
mu oštri nos ostao viriti poput kljuna kakve ptice grabljivice.
 ‒ Naravno ‒ nastavi biskup. ‒ Ako tvoji ljudi nisu odvojili vjernike od 
nevjernika, Bog
će to zasigurno učiniti.
 Doma se iskesi. Osjetio je radost. Dolazi njegovo vrijeme i naplata teš-
kih dana, mizerije i progonstva. Njegova se zlodjela odobravaju, moraju 
se odobravati jer on je svoje srce u to založio, a to nije lako, znao je. Neki 
će reći: To je lako, biti gad. Ali on je znao kako je to teško. Ovo je žrtva ‒ u 
glavi ‒ koju netko mora podnijeti, mislio je, kako bi svijet na kraju postao 
čist i Božji. I mračnom se piru pripisuje herojstvo jer cilj je izlika bio svakom 
sredstvu kada se iz vida ne gubi Božije Kraljevstvo. Osjećao se vrlo dobro, 
dakako. I povrh svega, osjećao se uvaženo i to mu se osobito dopalo. Riječ 
ispunjenost padala mu je na pamet, mada nije bio sasvim siguran odakle 
osjećaj dolazi, jer nije skoro pio vina. Naposlijetku, Bog je taj koji nas bla-
gosilja tim osjećanjem ostvarenja, i o tome nije trebalo puno misliti ‒ tako 
je i zaključio.
 ‒ Je li tebi poznato Doma da Bog prepoznaje svoju djecu? ‒ reče Felon.
 ‒ Vjerujem da prepoznaje, Vaša Visosti.
 ‒ Vjeruješ ili znaš?
 ‒ Da, Vaša Ekselencijo!
 ‒ Da? Što Doma?
 ‒ Molim? ‒ promrmlja Domagoj.
 ‒ Vjeruješ u to, ili znaš? Odgovori mi!
 ‒ Ahm… ‒ zakašljao se. ‒ Naravno da znam ‒ reče Domagoj. ‒ I vjerujem 
također!
 Biskupove tanke usne su se malko iskrivile. Šmrknuo je glasno. Doma-
goj nije bio siguran da li mu se to biskup možda podsmijeva. Ipak, pognuo 
je glavu ponizno i odlučio sačekati ishod. Ta nema razloga provocirati me 
valjda, lisac stari, mislio je Doma. Biskup mu se primakao pa reče:
 ‒ Obavio si dužnost kao dobar kršćanin, ali i kao valjan križar. To je za 
velike pohvale.
 Doma pade na koljena i posegne za šakom starca da je poljubi.
  ‒ Oh, Visokouvaženi Biskupe Felon…
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 Biskup je dopustio da mu Doma cjeliva ruku i prisloni je uz svoje čelo.
 ‒ Ako Vaša Visost dopusti ‒ nastavlja Doma ‒ ja bih se sutra uputio sa 
svojim vojnicima natrag u svoj kraj.
 Na te riječi biskup je naglo izmakao ruku.
 ‒ Sa svojim vojnicima, veliš? ‒ reče Biskup a glas mu se stišao, kao da ga 
nešto u grlu muči.
 Doma pogledom potraži oči starca, kao pas pijanog gospodara, gospo-
dara koji prvo nudi kost, te ga onda, kada priđe, s istom tom kosti zvizne po 
njušci.
 ‒ Oh, dragi moj Domagoj ‒ reče Biskup okrenuvši se licem prema ras-
peću koje je bilo visoko na zidu. Zatim tako zagledan u križ, a Domagoju 
okrenut leđima, upita:
 ‒ Može li se reći da vojnici svetoga križa pripadaju tebi, Doma? 
 ‒ Ne, Vaša Visosti ‒ govori Domagoj i dalje klečeći. Osjetio je kako mu 
se dlačice na vratu podižu, trnci prožimaju tjeme, i da mu se vojska mrava 
sjurila niz leđa. 
 ‒ Nisam mislio tako.
 ‒ Naravno da nisi, budalo! ‒ Felon se okrenuo i prekrižio ruke sebi na pr-
sima. ‒ To su vojnici Boga milostivog, a crkva ih je sveta nadahnula! Crkva 
i crkveni oci!
 Vitez ustade i hitro potvrdno kimnu nekolio puta:
 ‒ Da, Visosti. Svakako ‒ promrmljao je Domagoj. ‒ Ali molim vas… Zar 
nisam ja bio taj koji je sakupio križare i vodio ih tijekom čitave kampanje 
protiv patarena? Sjetite se i napada na Zadar...
 Biskup Felon se tiho nakašljao.
 ‒ Dopustite… ‒ Domagoj je zastao. Htio je uzeti više zraka u pluća kao da 
sa zrakom prikuplja i hrabrost. ‒ Dopustite mi da vas podsjetim što je bio 
naš dogovor. Vaša mi je visost
obećala četiri stotine vojnika kao pomoć kako bih preuzeo svoju zemlju od 
Stjepana.
 Felon ga pogleda hladno, bez traga bjesa ili iznenađenja. Stari je biskup 
znao kako održati masku u razgovoru s glupim, ratobornim riterima. A ovaj 
mu se činio kvalitetnim kandidatom za križarske misije ‒ glupan kakvoga 
nema sve do Srijema, govorilo se u crkvenim krugovima, otkako je sam Do-
magoj ustvrdio i proširio glasine kako je baš on pravoimenovani nasljednik 
Bana Slavonskih Zemalja i nastavak loze Gut-Keled, a ne Stjepan, sin Bana 
Apaja.
 ‒ Da. Obećao sam ti pomoć, Doma. Tako je ‒ reče, pa mu priđe na korak 
bliže prijekorno gledajući viteza u oči.
 ‒ Obećao sam da ću ti pomoći da ugrabiš zemlju od svoga brata. Zemlju 
koja i nije
tvoja prema rodnome pravu i nasljedstvu. 
 Domagoju se najednom svaka riječ biskupova učinila kao da mu netko 
reda krupno
kamenje iznad glave, i samo čeka kada će pasti. Okrenuo je glavu i pogled 
mu se zadrzi na jednoj svijeći koja samo što nije zamrla. Još su mu riječi 
starca odjekivale u glavi kad je biskup ponovno progovorio:
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 ‒ A gle! Čitavo nam je područje skoro bezbožničko. Kao nije, a ja znam 
da jest. Od Drave do Gvozda, sve je to odskora tek potpalo pod nas, pod 
moj trud, pod Zagrebačku biskupiju. I oni bi vlast također! Ovdašnji đakoni. 
A ni blizu rimskom slovu niti pismu. Ovi, nazovi, domoroci... Misle da jesu, 
ali nisu. Badava im što se mole. I da se Venecija nije upetljala tko zna što 
bi bilo. A valjalo je i naučiti jezik, jer ja stižem iz daljine. No nisam bitan ja. 
Ti si se odazvao pozivu crkve, baš kao i ja nekada, u mojoj mladosti. Tvoj 
brat Stjepan nije ‒ biskup počne pokazivati, pružati prste Domagoju u prsa 
‒ Zbog toga sam odlučio da moj blagoslov dam tebi, a ne Stjepanu.
 ‒ Zahvalan sam, vaša Visosti. ‒ Domagoj se opet baci na koljena i dogra-
bi biskupa za
ruku da je još jedanput cjeliva. 
 Biskupove se suhe usne raširiše u smiješak:
 ‒ Ti doista razumiješ koliko je u ovim poslovima važno biti blagoslovljen 
od Svete Stolice. Ne misliš li da si namakao dovoljno da si možeš i sam 
financirati svoju vojnicu?
 Domagoj je ostao tih.
 ‒ Pa ipak ‒ nastavlja Felon mešetarski pomirljivo ‒ crkva jest milosrdna 
prema tebi. Dopustit ću ti da uzmeš stotinu pješaka i trideset konjanika.
 Domagoju su oči zaiskrile i to Felonu nije promaklo. Primijetio je vitezo-
vo ushićenje i uzvratio mu utješnim osmijehom.
 ‒ No, idi sada. Idi uzmi i preuzmi Stjepanove zemlje.
 ‒ To nisu Stjepanove zemlje ‒ uzjogunio se, nije se više mogao suzdrža-
vati. ‒ Te su zemlje moje, i sva Slavonija!
 Pogledi su im se sreli, i iako se Domagoj nadao kako će očaj u njegovom 
pogledu ipak pronaći biskupovu misao, možda i srce, ništa od toga. Stari 
lisac ostao je udaljen i nedokučiv, očiju bez života. Domagoj se zatim kratko 
naklonio, okrenuo i otišao. Pod zidinama su ga čekala dvojica pomoćnika s 
konjima. Vjetar je ušao u odaje. Trideset i tri svijeće, jedna po jedna, umi-
nuše i lice mučeničko, na zidu, nestalo je u tmini. 

V.
Viktor je slijedio grupu djece sve dok nisu stigli nadomak stare rimske ce-
ste. Tu se Viktor okrenuo prema obradivim poljima koja su se protezala 
sve do šume. Na dva trupca, duboko zabijena u zemlju, bješe izrezbareno 
ime njegove obitelji: Ugrin. Tu Viktor zbaci tovar, odloži ga pokraj znaka i 
potrči. Sada bez tereta na leđima, letio je kao strijela i taj mu se osjećaj 
itekako svidio. Na polju je spazio čovjeka za plugom koji su vukla dva dobro 
spregnuta vola. Životinje su naglo stale. Čovjek je podignuo obod šešira, 
oslobodio pogled i povikao: 
 ‒ Viktore! Sunce moje žarko!
 Ali nije Viktor bio razlog volovima što su stali. Plug se zaglavio.
 ‒ Baš na vrijeme! Dolazi ovamo, mali! 
 ‒ A gdje baš sada... ‒ progunđa dječak. Nastavio je trčati kao da starog 
nije ni čuo. 
 Vrijedni težak koji je obrađivao polje bješe njegov djed, majčin otac. 
 ‒ Viktore! ‒ zagrmio je djed. 
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 ‒ Vidio me... ‒ Viktor nije bio siguran hoće li se zaustaviti ili ne. Lomio se 
u sebi, a tako je brzo trčao. 
 ‒ Kako stati pri ovoj brzini? ‒ mislio je.
 ‒ Viktore! Dolazi ovamo!
 ‒ Ne mogu, djede! ‒ viknu Viktor. ‒ Tamo je vaša trava... Ostavio sam 
sve pokraj znaka! I grane su tamo! 
 ‒ Koji vrag, dijete?! Ne treba mi to ovdje, niti trave ni granja! 
 ‒ Moram sada ići u križarski pohod, djede! ‒ dovikuje Viktor. “Ako kri-
žarski pohod nije sam po sebi dovoljno ozbiljan razlog onda neznam što 
je”, mislio je dječak. Najbolji recept da ga se ostavi na miru. Napokon, djed 
je u čitavoj obitelji bio vjernik s najduljim molitvenim stažom. Razumjet će 
ga. 
 ‒ Vraćaj se! ‒ djed ostavi plug i pojuri za dječakom
 ‒ Oprosti djede, viša sila.
 Na nevolju, iza volova se pojavio Viktorv vjerni pas Žujica i potrčao za 
Viktorm. Ubrzo ga je i sustigao. Bit će da je četvoronožni prijatelj bio ras-
položen za igu, a i što bi drugo moglo biti u pitanju, kad se tako juri. Igra je 
po srijedi! Nema druge. Žujica u trku skoči i sruši dječaka na meku zemlju. 
Začuo se lavež još jednoga psa, i to iz dvorišta prve kuće u selu, odmah 
do njiva. Taj se mršavi pas tek probudio iz lijenog drijemeža, pa se glasno 
lajući počeo raspitivati ‒ gdje je zabava?!
 Viktorov djed bješe jak čovjek, sa šakama kao lopatama, govorili su. Su-
stigao je Viktora, uhvatio ga pa podigao dječaka s lakoćom. Stade Viktor na 
noge lagane.
 ‒ Svaki put kad treba nešto raditi, ti moraš ići u križarske ratove i poho-
de. Dosta s tim! 
 Psi su lajali, Žujica posebice, sav razdragan.
 ‒ Ti... Izdajniče. Šuti ‒ reče Viktor. ‒ Igram se s tobom i hranim te. I to mi 
je hvala?
Pas se zatim povukao, malo se odmaknuo i na trenutak sjeo kriveći glavu 
kao da pokušava shvatiti gdje je to pogriješio ovaj put.
 ‒ Djede moj. Ovaj put stvari su ozbiljne ‒ vajka se Viktor. ‒ Pohod se 
pripravlja, pohod križarski kao ni jedan do sada. Istinu ti govorim, eno se 
sva djeca podigoše!
 Djed skide šešir pa s njime klepi dječaka po glavi tako da mu je kosa 
namah prekrila oči.
 ‒ Ozbiljno i jest! ‒ reče Djed, sav uspuhan. ‒ U križarski pohod, pa kruš-
ke i jabuke po svetoj zemlji krasti, kao i lani. Može, ali ne danas, sinko. 
Danas imate odraditi drugu vrstu posla, viteže Viktor od zemlje ljenjivaca! 
Trebamo tvoju pomoć. Razumijete li vi, vitezi križari, kad treba pomoći obi-
telji i tako to? 
 ‒ Razumjemo, hajde!
 ‒ Hajde, hajde. Sad me slijedi i ne govori ni riječi! 
 Pas je zalajao na djeda i unuka i veselo zavrtio repom, sluteći povoljno 
riješenje za svoga mladoga gazdu. 
 ‒ Spuštaj taj tvoj rep i tjeraj se! ‒ korio je Viktor pseto, i činilo se da ga 
pas razumije.  Žujica je podvio rijep i šmugnuo iza pluga. Dok su prilazili 
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volovima i plugu koji je bio duboko zaglavljen u oranici, Viktor je već znao 
što mu valja činiti. Iskoračio je pred volove i dograbio uzde od sprege, te 
ih obavio dvaput oko šaka. Djed dograbi drške a Viktor potegne konope, 
usmjeravajući životinje. 
 ‒ Ali, djede! ‒ uporan je bio dječak. ‒ Svi odoše!
 ‒ Vuci na lijevo! ‒ dovikuje mu djed, manevrišući plugom ‒ više ulijevo 
Viktor!
 Volovi su uporno vukli udesno.
 ‒ Za boga miloga Viktore, stani! Radiš sve naopako! ‒ djed ostavi plug, 
skide šešir i njime zakači dječaka po kosi još jednom. 
 ‒ Briši odavde. Idi doma i donesi mi vode! 
 ‒ Oh, hvala djede ‒ reče Viktor. Očito mu je ovaj zadatak bolje legao. 
Trenutačno je zaždio preko njive, i brzo, koliko su ga noge nosile nestao 
prema ogradi.
 ‒ I požuri, bolje ti je! ‒ čuo je djeda iza sebe.
   Žena je ušla je u svinjac među praščiće, noseći kantu tova da ih njime 
nahrani. U trenu, praščići su se skupili oko njezinih nogu. U tom trenu ona 
spazi svoga sina kako trči pokraj.
 ‒ Viktore!
 ‒ Molim, mama!
 ‒ Djed te treba! 
 ‒ Već sam mu pomogao! ‒ u trku odgovara Viktor. Uputio se pravo pre-
ma kući.
 Žena samo zanijeka glavom: 
 ‒ Ah, nemirnoga li djeteta. 

Kako je prolazio pored staje, spazila ga je teta dok je muzla kravu. Uvijek 
je tiho pjevala dok je radila. Pored je bio kokošinjac. Tu je stajala Viktorova 
prabaka Marija, rasipajući pšenicu kokošima. Tu je Viktor zastao, i prišao 
starici.
 ‒ Nemirko moj ‒ rekla je starica ‒ kuda ovaj put? ‒ gledala je mimo 
njega. U zadnje je vrijeme gubila vid. 
 Viktor poljubi baku u obraz.
 ‒ Uvijek poput vjetra ‒ reče ona. 
 ‒ Bako moja ‒ reče Viktor sav zadihan, poteran iznenadnim porivom 
važnosti. Bješe sav na rubu nekakve sjete. Želio joj je reći toliko toga. 
 ‒ Volim te, bako moja mila! Sve što znam, što je dobro, a što loše, znam 
zahvaljujući tebi, bako! ‒ uze joj i drugu ruku u svoje šake.
 ‒ Hvala ti ‒ govorio je dječak, i poljubi joj ruku, pa ode. 
Prabaka se trudila gledati za njim, škiljeći, jedva videvši, zbunjena je tako 
ostala na ulazu od kokošinjca, pokraj staje s kravama.
 ‒ Nemoj kasniti na večeru, Viktore! Jesi li čuo? ‒ dodala je slabim gla-
som. 
Viktor napokon uleti u kuću. To je ljeto bilo posebno vruće. Debelo punje-
ni ilovačom, zidovi kuće Ugrina održavali su zrak unutra hladnim veći dio 
dana. Kratko je provjerio pepeo u peći i kotao. Kruh se taman ispekao a 
kaša u loncu laganu vrila. Klupe oko velikog stola bile su složene i debele 
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daske postavljene preko njih kao dodatak. Gotovo da je zaboravio ‒ to bi 
trebala biti skupna večera i već je bilo pozvano mnogo gostiju. Prabaka se 
vraćala u kuću sporim korakom, oslanjajući se na štap u hodu. 
 ‒ Odmah kod Marine da si išao ‒ govorila je žena. ‒ Dalje od vatre i 
kazana.
 Viktorova šestogodišnja sestra Marina, zastala je na prolazau u drugu 
odaju, pokraj prozora, zagledajući svoga brata sa zanimanjem.
 ‒ Marina ‒ obratio joj se isto onako zadihano i značajno kao maloprije 
prabaki.
 ‒ Da, gospodaru ‒ spremno je odgovorila djevojčica.
 Tu, na podu, igrao se jedan dječačić, Viktorov rođak, koji je upravo na-
punio četiri godine. Marina se igrala s njime, krijući se iza suknenih zastora 
koji su odvajali dječji krevet od ostatka sobe. Viktor šmugnu iza i ispod 
kreveta izvuče svoj svežanj u kojem bješe njegov novoizdeljani drveni mač.
 ‒ Ja sam vitez, je li tako, djeco! 
 ‒ Da, viteže Viktore ‒ rekla je Marina i povisila svoj tanani glasić kako 
bi ga pozdravila u maniru pravih vlastelina, kako dolikuje, i dodala: ‒ Opa-
snim mačem opasan i u sjajnome oklopu! ‒ dobro je znala koliko je volio 
taj njezin omaž i često se trudila kititi ga novim riječima koje bi čula tijekom 
priča pred spavanje.
 ‒ Je li bilo dobro? ‒ rekla je Marina.
 ‒ Da, Marina! Pametno govoriš!
 Žurno je makao male zavjese koje su prekrivale prokope u zidu što su 
služili kao kakve police za odlaganje zimnice. Neke svoje tajne stvari i stvar-
čice još uvijek je krio iza bačvica.
 ‒ Ha! Pametan sam ja! ‒ uzviknuo je u radosti. ‒ Dugo sam ti ja već 
spreman za ovo, Marina, vidiš. Jer znao sam da će vrijeme puta doći daleko 
prije sudnjega dana. 
 Trpao je stvari u svoj torbak: Mješinu s vodom, jedno uže, mali nož, 
nekoliko kremena i svijeća. Marinine krupne oči promatrale su ga.
 ‒ Ideš li daleko? ‒ pitala je.
 Još je bio fokusiran na pakiranje, dohvatio baklju koja se nalazila iza 
kamina i stavio na vrh torbaka.
 ‒ Da, Marina. Ovaj put idem jako, jako daleko.
 ‒ Nemoj dugo ‒ rekla je. ‒ Mama će te istući i morat ćeš opet kleknuti 
na kukuruz.
 ‒ Znam, Marina. Ali to nije ništa u usporedbi s onim užasnim stvarima 
koje čekaju Svetog Ratnika ‒ poljubio je u obraz. 
 Oproštajna atmosfera koju je širio rastužila je i samoga Viktora. To je 
morao biti isti osjećaj kroz koji je prolazio svaki istinski heroj, na kraju kra-
jeva ‒ misao o činu žrtvovanja, o spremnosti i sposobnosti srca da napusti 
sve radi većeg dobra. Osjećao se neobično. Osjećao se dobro.
 ‒ Zbogom, Marina ‒ rekao je tiho, a lukovi dugih obrva mu se oboriše u 
liku sjete. ‒ Ovaj put se možda i neću vratiti.
 Četverogodišnjem rođaku zadrhtala su ramena i dječačić počne plakati. 
I sam Viktor smeo se od nočekivanog ispraćaja; sestra mu već nedostaje 
i bi mu žao dječaka. Ili je sve ipak bilo očekivano? Mislio je o tome na vri-
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jeme ali je sve ipak zamišljao malo drugačije i nekako svečanije. Dječačić 
je šmrcnuo i mala suza mu se spustila niz obraz. Uplašili su ga Viktorov 
dramatičan ton i postupci. 
 “Ili je možda samo osjeća nešto prema meni”, pomisli Viktor. “Možda 
sluti.” 
 Nježno ga je uzeo za podlaktice: 
 ‒ Ti ćeš sada biti zadužen za kuću ‒ reče Viktor. ‒ Znam da ćeš biti dobar 
zaštitnik ‒ okrenuo se sestrici: ‒ A ti, princezo, budi ponosna! Neka tvoja 
ruka ima najvišu cijenu u cijeloj Slavoniji! 
 Djeca se uhvatiše za ruke, svo troje. Dječačić zagrli Viktora čvrsto oko 
vrata a Marina raširi ručice i zagrli obojicu. Zatim su se rastali. Viktor otide 
do vrata i još ih jednom pogleda. 
 ‒ Bog vas blagosiljao ‒ rekao je Viktor.
 ‒ To je sve? ‒ reče Marina. ‒ Tim ćeš putem? ‒ okrenula je velikim oči-
ma prema prozoru, kao da mu daje znak. 
 Bila je u pravu. Odmah je shvatio da odlazak u tako važnu misiju kroz 
glavna vrata kuće jednostavno nije dobra ideja. Lako se može dogoditi da 
naiđe netko od odraslih i sve upropasti. Neki od obiteljskih starješina bi ga 
već zaustavili, bez obzira na razlog, ma bio to i križarski pohod. Od dječaka 
njegovog uzrasta se redovito očekivala neka pomoć oko dosadnih kućnih 
poslova. Za Viktora se nikako nije moglo reći da je lijen. Pomagao je, i to 
činio sam, bez poziva ili napomene. Ovoga je puta situacija bila posve dru-
gačija. Spašavanje Svete Zemlje nije bilo nešto što može čekati. Žurno je 
prešao na drugu stranu sobe i izšuljao se iz kuće kroz prozor.
 ‒ Reci mami da je volim ‒ rekao je i skočio na drugu stranu.
 Marina ga je ispratila pogledom. 
 ‒ Uvijek isto ‒ rekla je. ‒ Igranje s dječacima i nije neka zabava.

 Igor PAVLOV je rođen 1968. u Novom Sadu gdje je završtio školu za diza-
jn zatim studirao režiju u klasi profesora V. Gilića. Bio je redatelj i scenarist 
na TV Novi Sad. Specijalizirao vizualne efekte za film i TV na Vancouver Film 
School u Kanadi gdje je proveo više godina radeći kao dizajner na filmu i 
TV, te kao predavač kompjutorske animacije na koledžu za dizajn (LaSalle 
College). Nakon stjecanja zvanja diplomiranog psihologa na sveučilištu u 
Kaliforniji US, radio kao savjetnik u odgoju s problematičnim tinejdžerima 
domorodačke populacije u Kanadi. Sada živi i radi u Hrvatskoj, u Kutjevu 
(Slavonija). 
Pisao je u inozemstvu knjige i serijale za potrebe industrije kompjutorskih 
igara. U Hrvatskoj je za sada objavio e-knjigu: „Cor – Srce“ u izdanju „Liber 
Kardo“, 2021.
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MASIMO RICANTE

INDISKRECIJA I SMRT
 Otkad sam otkrio djelo Aleksandrosa Papadiamantisa, jednog od ute-
meljivača moderne grčke proze, kontinuirano se vraćam njegovoj kratkoj 
priči Mrtvi putnik (1910). Uvijek sebi postavljam isto pitanje: šta se skriva 
u enigmi utopljenika po imenu Kostas Stamatakis, koji je u stanju da za 
deset dana pređe četrdeset milja na morskim talasima i konačno iznova 
pronađe - kao da mu je za kompas poslužilo vlastito tijelo - svoje ostrvo, 
svoje groblje, vlastiti grob?
 Ovo pitanje me podsjeća na Danila Kiša. Cijeli Kišov opus, od romane-
skne trilogije koju čine Bašta, pepeo (1965), Rani jadi (1969) i Peščanik 
(1972), preko Grobnice za Borisa Davidoviča (1976) pa do Enciklopedije 
mrtvih (1983), veliki je izazov za svijet umjetnički neosjetljiv za opise Aušvi-
ca i Kolime. Njegov napor se oduvijek iskazivao u zaštiti Homo poeticusa od 
zaslijepljenosti Homo politicusa. Isto tako u ukazivanju na opasnost koja se 
krije iza nestanka tijela bez grobnice: čovjeka svedena na Homo sapiensa, 
lišena svih poetskih i političkih dimenzija.
Kiš je bio sin koji je, koristeći savremena i sofisticirana formalna sredstva, 
preuzeo zadatak da ponovo sastavi uspomene, kako je to već bio započeo, 
kao u Peščaniku, od jednog jedinog očevog pisma. Takođe nam je, u Grob-
nici za Borisa Davidoviča, pokazao u kojoj mjeri je ovo djelo rekonstrukcija 
biografije moguća čak i u odsustvu  porodičnih tragova. Ali ko može, na-
kon što su izvori uništeni, otrgnuti od zaborava pojedinca bez grobnice? 
I posljedično tome: šta ostaje od individue ako je izbrisana svaka veza sa 
onima koji su mu prethodili?
 Ako nas ova pitanja vode u srce Kiševog djela, možda nam mogu na 
isti način pomoći da razotkrijemo enigmu koja čini Papadiamantisovu pri-
ču. Naravno, istorijski trenutak u kojem je Boris Davidovič, pojedinac bez 
grobnice koji je 21. novembra 1937, ostavivši samo „nekoliko cigareta i 
četkicu za zube“, progutan u staljinističkom gulagu, nije uporediv sa onim 
Kostasa Stamatakisa, „mrtvog putnika”, koji se, početkom dvadesetog vije-
ka, tokom svoje plovidbe molio Bogorodici da ne dozvoli ribama da pojedu 
njegovo tijelo ukoliko nastrada u brodolomu daleko od svog rodnog ostrva 
(molitva je uslišena: svjedoci smo fatalnog brodoloma u priči,  božanskog 
čuda i zbunjenosti ostrvljana kad otkriju da se tijelo utopljenika nasukalo 
blizu groblja). Ono što je uporedivo nije istorijska, već egzistencijalna situ-
acija. Ono što je zajedničko Papadiamantisu i Kišu je njihova patnja zbog 
iščeznuća smrti među onima koji nastavljaju da žive. Još više: muka što se 
o tom nestanku ne može više svjedočiti pomoću konkretnih i duhovnih 
tragova.
 Čovječanstvo je prvi put u istoriji vidjelo mogućnost takvog nestanka u 
nacističkim i sovjetskim koncentracionim logorima, kojim je ostalo obilje-
ženo. Ali, ovaj nestanak je oduvijek bio moguć. Dešava se svaki put kada 
prestanemo da budemo Telemasi sposobni da rekonstruišu, zahvaljujući 
tek  nekolicini detalja - „nekoliko cigareta“, „četkica za zube“ - sve faze 
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Odisejevog putovanja.
Nije slučajno što pripovjedač Grobnice za Borisa Davidoviča, prije početka 
svoje posebne odiseje u arhivima i bibliotekama cele Evrope u svrhu re-
konstrukcije biografije njegovog lika, izjavljuje u obliku upozorenja:
 Stari Grci su imali običaj vrijedan divljenja: za one koji su umirali goreći 
u vatri, koje su vulkani progutali  ili ih zasuli lavom, rastrgle ih okrutne zvi-
jeri ili proždrle ajkule, ptice grabljivice im raznijele kosti po pustinji, u nji-
hovoj domovini su im gradili takozvane kenotafe, prazne grobnice: pošto 
je tijelo vatra, zemlja ili voda - duša je Alfa i Omega, njoj je potrebno podići 
svetilište.
 Ono što ostaje da se sazna, ako se prihvati pretpostavka o zajedničkom 
egzistencijalnom preispitivanju Kiša i Papadiamantisa o fizičkom i metafi-
zičkom prisustvu smrti među živima, jeste: gdje se rađa tjeskoba Papadia-
mantisova i pripovjedača Mrtvog putnika? Drugim riječima, koja je stvar-
na opasnost koja prijeti utopljeniku, a koja je, vjerovatno, uzrok njegove 
misteriozne plovidbe, kao i avantura koje odlažu njegovo sahranjivanje? 
Ovdje smo veoma daleko od koncentracionih logora; nema ni progonitelja 
ni progonjenih; ni revolucija, ni političkih procesa, ni tortura; ovdje nije 
istorija, već more koje proždire svoju djecu. Čini se da djeca mora - mor-
nari, pastiri, monasi, seljaci malog ostrva, prihvataju svoju sudbinu u tišini, 
uzdajući se u Bogorodicu, čija je ikona puna svjetlosti pronađena jednog 
prelijepog jutra prije hiljadu šeststo godina, zakačena o granu hiljadugo-
dišnjeg bora. 
  To je takođe slučaj Kostasa Stamatakisa, utopljenika. 
 Tražio je od Bogorodice - kaže pripovjedač - milost da bude sahranjen 
u zemlji svog malog ostrva, na stijeni udaranoj valovima, gdje se čini da se 
talas obraća mrtvima misterioznom uspavankom. A Bogorodica je uslišila 
skromnu molitvu.
  Na početku se čini da je sve dovoljno jasno: utopljenikovo tijelo pro-
nađeno je u podnožju jednog školja, nedaleko od groblja. Bogorodica je 
stvarno uslišila njegove molitve. Ali molitve mrtvog čoveka ne mogu učiniti 
ništa pred lokalnim vlastima i ljekarima koji moraju utvrditi uzroke smrti. 
Da li su oni njegovi neprijatelji? Da li su oni neprijatelji “čistog i autentičnog 
naroda” koji vjeruje u čuda?
  Brodolom je preživio jedan čovjek, Kostasov brat. Gianis, preživjeli, za 
razliku od svog brata koji je bio “sam na svijetu”, ima ženu i petoro ili še-
storo djece. Uprkos žalosti koja ga je pogodila, on misli da je „nakon svega, 
ako se već njegov brat utopio a on se spasio, izgledalo da je more u svojoj 
blagonaklonosti jednom učinilo pravednu stvar“. Gianisova tiha pomisao 
odmah postaje vox publica: 
 Nije on jedini razmišljao na taj način; svi oni koji su poznavali situaciju 
dva brata pomislili su to isto, takođe kad su saznali za tragediju, ali naglas.
 Da li je mrtvac putovao deset dana plutajući morem da bi se udaljio od 
svojih porodičnih veza, od  trga, od gomile radoznalih koji su se, otkrivši 
leš, izgubili u hiljadu nagađanja i hiljadu sumnji o njegovom putovanju?
 Živio je diskretno, smjerno, skromno. Mrtav, nije namjeravao nikome da 
smeta.
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 Na ovom malom grčkom ostrvu veoma smo daleko od velikih progona 
dvadesetog veka, ali izuzetno blizu onome što je zaista ljudsko: vjeri u vla-
stiti intimni svet  siguran od svakog progona. To je nešto što je čak i na tom 
malom ostrvu veoma teško doživjeti ako mrtva osoba mora da postane 
„putnik“ kako bi vodila „diskretno postojanje“.
 Ono što je neuporedivo kod Papadiamantisa: njegov stalni pokušaj da 
otrgne smrt iz nesmotrenosti, bilo da se radi o ljekarima, vlastima ili sta-
novnicima koji ne vjeruju u čuda.
 Postoji još jedan aspekt u priči, koji se na kraju otkriva na neočekivan 
način. Mrtvi muškarac je prevezen na groblje, ali vlasti se ne odlučuju za 
autopsiju. Leš će ostati nesahranjen cijele noći. U sljedećem poglavlju sce-
na se odjednom mijenja. Nalazimo se “u malom baru Aleksisa Barbadi-
mosa” u društvu vesele družine koja raspravlja o “grobovima i leševima”. 
Jedan od drugara se kladi da će sa mrtvacem provesti sat vremena pod 
zvijezdama. Pripovjedač se prisjeća sudbine Sofoklovog Ajaksa. Čak i ako 
izgleda da je drugaru znana epizoda opisana u tragediji, niko ne želi da 
sahrani i oplače „mrtvog putnika“: radi se o priči, o opkladi u kojoj nema 
ničeg  ozbiljnog i čija je jedina svrha smijeh nad „grobovima i leševima”. 
U sljedećem pasusu scena se ponovo mijenja. Ujutro ljekari stižu na ob-
dukciju. Narator se sjeća citata: „Hoćete li učiniti čuda za mrtve? Hoće li 
ljekari ustati da vas hvale? ‘ Pitanja su preuzeta iz Psalma 88. Naratorova 
patnja zbog sudbine mrtvih je opipljiva. Da li je biblijski citat tu da ga nagla-
si? Ili, naprotiv, da nas oslobodi tereta smrti? Da li naglašava usamljenost 
pripovjedača - vrlo sličnu onoj mrtvog čovjeka? Ili to označava njegovu 
udaljenost od zajednice ljekara, vlasti i suseljana pokojnika koji negiraju 
dokaze o čudu?
 Priča se završava citatom koji je ovaj put preuzet iz Odiseje: Elpenoro-
vom molitvom Odiseju da ne napusti njegovo telo “bez suza ili sahrane” i 
da mu sagradi grobnicu “pored mora što se peni”.
 Koja je svrha ovog poslednjeg citata? Je li to upozorenje da se ne napu-
štaju stari običaji? Ili se, kao u prethodnim slučajevima, radi o dokumen-
tima čiju vrijednost, osim pripovjedača (a možda i pokojnika), niko više ne 
razumije?
 Beskorisno je pitati se previše o značenju ovakvog završetka. Zaista - a 
to vrijedi za sve novele ovog grčkog pisca - Papadiamantisova umjetnost 
je drugdje: u koegzistenciji registara, naizgled udaljenih i međusobno nes-
pojivih izvora unutar krajnje ograničenog prostora kratke priče. Nije li to 
izuzetno iskušenje umjetnosti da se na osam stranica spoje životni uslovi 
mornara, siromaštvo, vjerovanja jednog naroda, božanska intervencija, 
prozaičan i beznačajan život male zajednice, priroda koja je  ponekad straš-
na, ponekad saosjećajna, Sofokle, komična anegdota, Biblija, Homer?
Koegzistencija naizgled nespojivih elemenata u okviru jedne arhitektonske 
cjeline predstavlja izum i ljepotu moderne umetnosti, u kojoj je Papadia-
mantisov Mrtvi putnik iskra koja rasipa nesvakidašnju svjetlost i obasjava 
jutro grčke proze 20. vijeka.
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 Masimo RICANTE (Massimo Rizzante - 1963) – italijanski pjesnik, ese-
jista i prevodilac. Od 1992. do 1997. bio je učesnik pariskog Seminara o 
evropskom romanu koji je vodio Milan Kundera. Predaje na Univerzitetu u 
Trentu. Objavio je pjesničke zbirke Ljubavna pisma i druge propasti (1999), 
Niko (2007), Škola topline (2013) i Samoća bez usamljenosti (2020). Obja-
vio je knjige eseja Nismo posljednji (2009), Beskonačni dijalog (2015), Ge-
ograf i putnik (2017) i Stablo romana (2018). Za izdavača Adelphi je preveo 
sa francuskog Zavjesu (2005), Susret (2009) i Praznik beznačajnosti (2013) 
Milana Kundere te Novembarsku simfoniju i druge pjesme Oskara Milo-
ša (2008). Između ostalih, uredio je izdanja na italijanskom: Lament nad 
Beogradom Miloša Crnjanskog (2010), Mjesečare Hermana Broha (2010), 
Svjetsku školu – devet eseja o romanu 20. vijeka (2012, Ranjivu tačku  Ni-
kosa Kahtitsisa  (2012), Doktor Harc i druge pjesme Osvalda Lamborginija 
(2012), Izgnan ovdje i tamo  Huana Gojtisola (2014), Živote romana Toma-
sa Pavela (2015), Kritiku i fikciju Rikarda Pilje (2018), Neobjavljeni život. 
Dnevnik -  antologija 1933-1993 Miguela Torge (2020).
Esej Indiskrecija i smrt je iz zbirke eseja Nismo posljednji.

Prevеo sa italijanskog Božidar STANIŠIĆ
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Ivo Mijo ANDRIĆ

POETIKA ŽIVOTA MIRE PETROVIĆA
 Pjesnik Miro Petrović ide kroz život pješice. Usput vozi auto, ima vo-
začku, ali kroz život, ipak, ide pješice. Ne kreće se biciklom, kako bi znao i 
mogao. Ne leti Pegazovim krilima, kako bi kao poet trebao. A ni kočijom ne 
jezdi, kako bi po Bosni i Hercegovini valjalo. On jednostavno kroz život ide 
na svoj način, tabanović fijakerom. Natenane, nogu pred nogu. Polagano, 
kao da gazi po jajima. Galebovim, ne kokošjim niti nojevim. Njegov korak 
je tako tih i mekan da ni jedno jaje galebovo neće slomiti. Jer, kako i zašto 
bi ih lomio kad je galeb ptica koja leti i lebdi nad Neretvom. Koja je raširi-
la krila ponad smaragdne vode, tu gdje je Stari mostarski most smješten 
odvajkada. Od turskog vakta i zemana do našeg vremena pa nadalje, u 
nedogled. U neosvojeno i u neosvojivo.
 Miro Petrović je pjesnik bez mane i ostatka. Izrastao je iz Klobuka od 
1954. naovamo i pomakao se tek toliko da sredinom sedamdesetih godi-
na prošloga stoljeća dobaci do Tuzle i tamo završi Pedagošku akademiju. 
Tako je stekao prvu nominaciju za akademika. O drugoj i ostalima odlučivat 
će oni kojima je akademija u genima ili u biografijama zapisana kao sveti 
znamen. Onako kako je papama zapisana uloga prvoga među Kristovim 
slijednicima.
 Ne brine Miru Petrovića što nije bio na audijenciji u Vatikanu, kao neki 
drugi iz Hercegovine. Bio je on u Međugorju, jer tu je odrastao zajedno s 
kamenom i rodnim poljima Ljubuškim. Miro je Ljubušak od pete do glave 
i tu se ne može ništa poreći. Ni promijeniti, sve i ako bi nekome napamet 
padalo u ovom ili u onom tamo vremenu. O vremenu ispred nas nekom 
drugom zgodom.
 Miru Petrovića upoznao sam u Tuzli sada već daleke sedamdesetpete 
godine, nakon što su usvojene ustavne promjene i donesen Zakon o udru-
ženom radu. Zamislim se uvijek kad se prisjetim riječi ‘udruženi rad’ jer 
ni danas ne znam je li tome trebao poseban zakon ili je svaki rad udružen 
prirodnim putem, bez intervencije države i njezinog aparata sile nad slabi-
jima. U tom sam vremenu branio samoupravna prava radnike i društvenu 
svojinu, kako i priliči sinu rudara iz Rudnika lignita Lipnica. Usput sam pisao 
pjesme, onako za svoju dušu, Bog da mi dušu prosti. Među tim pjesma-
ma bila je i ona posvećena Ocu Miji. Ocu rudaru, lagumašu u jami ‘Glavni 
sloj’. Bila je to dobra pjesma za govorit i za slušat na književnim večerima. 
Posvećena je onome tko je zaslužuje i tko je, uz majčinu pomoć, stvorio 
pjesnika.
 A onda, nekoliko mjeseci kasnije Miro Petrović je napisao i posvetio 
antologijsku pjesmu svome stricu Miji. Vremešnom težaku iz Klobuka koji 
u Skupštini općine Ljubuški sviđa neke poslove građanske. I koji se usput 
snebiva dok pred činovnicima izgovara riječi „Da suviše se malo kruha 
nađe, a porez je, znate, dosta velik.“ Ne sjećam se više stihova iz te krasne 
zavičajne pjesme, ali znam da je bila sjetna i, u isto vrijeme, moćna. Prava 
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pjesma za strica koji je volio život kao i moj otac koji ga je rano napustio. A 
tko ne voli život, da mi je samo znati.
 Napisao je Miro i mnoge druge pjesme koje su ostavile dubok trag u 
bosanskohercegovačkoj poeziji. Njima je ispunio stranice pet knjiga iznad-
prosječne literarne vrijednosti. Za neke od njih nagrađen je od Književne 
omladine BiH te na trebinjskim i Šimićevim susretima. O njegovoj sjajnoj 
zbirci poezije pod naslovom ‘Zemlja za cvijeće’ pisao sam prikaz koji je 
objavljen u časopisima u BiH i Hrvatskoj. Takve knjige nastaju u jednom 
desetljeću stvaralaštva i ostaju živjeti za sva vremena, kao svjetionici koje 
nikakve nevere ne mogu ugasiti.
 Mogao je Miro Petrović napisati puno više pjesama i objaviti više knjiga 
poezije da nije i kroz književno polje išao pješice. Polako, ali sigurno, što 
bi kazali poduzetni Nijemci. Bez žurbe i srkleta, kako se u Bosni veli. Da ne 
pogazi žito ili, ne daj bože, da ne uplaši ptice koje kljucaju zrna sa zrelih kla-
sova. Takav je cijeloga života bio i ostao tankoćutni poet iz Klobuka. Danas 
je on stanovnik Mostara, ali to nimalo ne mijenja na stvari. Kad se netko 
rodi bojažljiv i tih, on kroz život ide jedan po jedan - stih. Od sela do grada 
i od grada do sela. Rodnog razumljivo, a kojeg bi drugog.
 U svom radnim vijeku obavljao je Miro različite poslove i zadatke. Po 
svršetku akademije bio je nastavnik u Fojnici, Sarajevu i Vitini. Zatim je 
jedno vrijeme bio samostalni umjetnik te novinar na radiju i u sarajevskom 
dnevnom listi „Oslobođenje“. Uz rat se s obitelji preselio u Mostar, gdje 
je obavljao poslove u Hrvatskom narodnom kazalištu. Potom je zajedno 
sa Krešimirom Šegom pokrenuo dva školska lista za učenike nižih i viših 
razreda osmogodišnje škole, koje je jedno vrijeme i uređivao. Posljednjih 
godina priprema i uređuje časopis Matice hrvatske „Motrišta“.
 Svoju spisateljsku i uredničku misiju  Miro Petrović odrađuje na zado-
voljstvo kako onih koji se bave književnim stvaralaštvom, tako i brojnih lju-
bitelja lijepe pisane riječi koji čitaju njegove knjige i časopise, koje marno 
uređuje. Tako ispunjava svoju ljudsku obavezu graditelja kulture naroda 
i narodnosti Bosne i Hercegovine koji se, zbog nakaradne politike svojih 
vođstava, puževim korakom kreću ka europskim i euro-atlantskim integra-
cijama. Kad će tamo stići ne zavisi od pisaca i urednika, već od neefikasnih 
političkih čelnika. Nažalost narodnu i na sramotu njihovu.
 O Miri Petroviću kao čovjeku, pjesniku i uredniku moglo bi se napisati 
više knjiga nego što ih je on sam do sada napisao. Zato ga se, s vremena 
na vrijeme, rado prisjete velikani bosanskohercegovačke pisane riječi Ivan 
Lovrenović i Miljenko Jergović, pa mu na svojim mrežnim internetskim 
stranicama posvete toliko prostora koliko zauzima pola prosječne zbirke 
poezije. 
Dobro je to i važno, jer bi prepuštanje zaboravu pisaca njegovog formata 
bilo neoprostiv grijeh generacija koje su prisutne na današnjoj književnoj 
sceni. One su dužne čuvati od zaborava pisce kakav je Miro Petrović. I otva-
rati njihovim djelima stranice časopisa, zbornika i antologija, te tako boga-
titi i jačati kulturu države i naroda kojima pripadaju.
 Kako će biti u vremenu koje je pred nama, na to će pitanje odgovor dati 
generacije koje će tek doći. Uzdam se i ufam da će one biti bolje i pamet-
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nije od naših te da će sve stvari znati staviti na njihovo pravo mjesto.
Na ljudsko u prvom redu, pa onda na svako drugo.
Naše to nisu znale. One su ratovale. 
Za svoje lude vođe i glupe ideale.
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ŽAKLINA KUTIJA -  NIKOLA ŠIMIĆ TONIN

HEREDITARNOST U DJELIMA 
VJENCESLAVA NOVAKA

 Ključne riječi: hereditarnost, umjetnost, glazba, škola, duh, licemjerje, 
lukavost

Sažetak:
 Djela Vjenceslava Novaka čitamo u djetinjstvu tijekom osnovnoškolskog 
obrazovanja, kao snažnu realističku prozu tijekom gimnazijskog obrazova-
nja i vraćamo mu se kao zrele osobe s mnogim proživljenim životnim isku-
stvima. Zbog čega se vraćamo tom izvoru naše nacionalne književnosti?
 Mladost donosi određene prosudbe i često je opterećena sugestijama 
ili svojim još neizgrađenim književnim poimanjima. Mnogo pročitanih dje-
la raznih autora različitih nazora  i stavova, pitanja i odgovora „o svrsi um-
jetnosti, književnosti“, djela uobličenih u različitim formama, perspektiva 
i izražajnih htijenja, često traže nova čitanja i preispitivanja. Univerzalni 
općeljudski problemi i teme, koje na neki način: naslijeđe, uvjetovanost, 
kontinuitet, određenost sredinom, neki književnici isključuju na periferiju 
književne zaokupljenosti, tako i teme sadržane u Novakovim djelima i nje-
govu tezu i načelo da bismo, možda, život lakše podnosili u svom okruže-
nju iz kojega nas je sve ono naslijeđeno u nama i oko nas, dobrim dijelom 
oblikovalo kao osobu – lik u fikciji, književnom djelu.
 Prije nekoliko desetljeća ovaj je pojam izazivao nelagodu, a hereditar-
nost kao ograničenje, konzervativni stav, jer su težnje i misli grabile prema 
individualizmu, pripadanju nekoj imaginarnoj slobodi „slobodnih ljudi“, a 
hereditarnost bi pri tom bila uteg. Tek zrele godine, ponovljena čitanja, 
otvore zatomljene osjećaje potisnute spoznaje bez straha, bez predrasu-
da, samouvjereno dugotrajno promišljane. Znanstvene činjenice različitih 
disciplina vraćaju nas „doma“ i govore dijelove teksta romana Tito Dorčić, 
sretni što ste se problematici vratili, tužni što se sve nije dogodilo prije. 
Trebala se dogoditi sveprisutna tehnološka revolucija u svim područjima 
znanosti, svijet postati „Globalno Selo“, medicina i forenzika toliko napre-
dovati kako bismo se vratili na početak. Realnost rođenja, podneblje, milje 
koji nas oblikuje, obitelj i podrijetlo, genetske predispozicije. Genetske pri-
lagodbe se sporo događaju i specifične su, kao što su specifične i lokalne 
zajednice, sa svojim socijalnim odnosima. Nije uvijek sve moguće odbaciti, 
koliko god to pojedinac  – lik, htio. Naša primarna matrica bori se za afir-
maciju svega što je duboko u nama zadano. Vjenceslav Novak je to predo-
čio u svojim romanima. Pojedinac izvan konteksta svoga podneblja, svojih 
tradicija i svojih stoljećima stvaranih predispozicija, strada. Zbog čega i 
zbog koga postati netko drugi, izgubiti dobar dio sebe i biti izgubljen za 
društvenu zajednicu?
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 Hereditarnost je u djelima Vjenceslava Novaka naglašena, ali je veliki 
broj književnika kod kojih nije u prvom planu, ali postoji. Postoje književni-
ci koji su s puno ironije, ali ne s manje ljubavi, promišljali ljudske odnose i 
postupke. „Em smo Horvati“ – kaže Matoš, a posredno u svojim zrelim go-
dinama u romanu Zastave Miroslava Krleže, mnogi ulomci mogu poslužiti 
kao primjer hereditarnosti.
  Ovim ćemo radom dokazati da književnost – umjetnost riječi, riječi kao 
prenositelja mnogih znanja, uvjerenja, usmeno ili pisano, čuva naslijeđe, 
upozorava na realnost i ima stožerni značaj za znanost svijeta, kontinuitet 
opstanka, snažna potreba za pričom kojom želimo s nekim nešto posebno 
i bitno podijeliti, kojom želimo upozoriti i uprizoriti mogućnosti socijalnog 
i moralnog pada.
 Vrijednost naslijeđa i pripadnosti zajednici možemo svjesno obezvrje-
đivati, ali koliko god se trudimo, ne možemo joj odreći značenje kao niz 
odrednica naše osobnosti, a taj, često silan trud nas vrati izvorima koji nas 
ozdravljuju, u kojima smo bolji, snažniji, tamo gdje nas prepoznaju. Sto-
ljeće od Novakovih romana znanost potvrđuje spoznaje i stavove ovoga 
profesora glazbe, osjećajnog pojedinca koji je naslonio uho, osluškivao bilo 
društva i konkretnog čovjeka, shvatio bit opstanka, pokušao literaturom 
pomoći. Njegovim djelima se vraćamo, obogaćeni iskustvima življenja i no-
vim nadahnućem za analitičke prosudbe.
     
                                                                                   
          Uvod

 Hrvatska je književnost u kontekstu svjetske književnosti imala neke za-
jedničke značajke, ali i specifičnosti uvjetovane, prije svega, povijesnim, 
sociološkim i snažnim političkim razlozima. Iako je najčešća riječ rabljena 
u dugom kontinuitetu promjena, a odnosila se na razna područja života, a 
posebno na sva područja umjetnosti, najčešće je dugo ostajala na razini 
htijenja, tapkala ili se zaodijevala formalnim, napamet naučenim frazama. 
Stvarne promjene uvijek su bile bolne, spore za percepciju pojedinca koji 
ih je želio. Druga polovina 19. stoljeća iznjedrila je nove pristupe shvaćanja 
nekih predodžba o nastanku i promjenama života na zemlji, teorija evolu-
cije koja nije ostavila ravnodušnim ni Vjenceslava Novaka. Vrijeme novih 
patenata, znanstvenih otkrića, strojeva, ubrzan razvoj tehnologije tiskanja 
i većega protoka informacija, dijelom su osigurali i našem piscu pristup 
javnosti. Povećavala se udobnost življenja i mogućnosti stvaranja profita, 
ali i pojačalo raslojavanje. Oni spretniji tragali su za novim vrijednostima, 
buneći se protiv tradicionalnog, povezujući ga s ograničenošću. S prijezi-
rom su govorili i pisali o svemu što nije bilo u skladu sa svim područjima 
koje pokriva riječ moda. Mode su se mijenjale, stavovi mijenjali predznake, 
a mnogi s osjećajem nesnalaženja, straha, otuđenosti stradali s otrovom u 
duši.
 Ovaj naslov, Otrov u duši sveučilišnoga profesora, akademika Krešimira 
Nemeca ne ostavlja mjesta razmišljanju ponovnoga čitanja djela književni-
ka. U osnovnoj školi je Novak obvezna lektira, sa surovim temama socijal-
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ne bijede, alkoholizma i siromaštva, a u srednjoj školi izvor novih pitanja. 
Teme morala, odgoja, ljudskih prava, propadanja i zanimljiva, a uz Novaka 
snažno izravno povezana: tema hereditarnosti. Značenje pojma: biol. ge-
netsko nasljeđivanje fizičkih svojstava od roditelja prema njihovoj  djeci 
i potomcima; nasljednost, heredit, ali i niz fizičkih obilježja koja jedinka 
dobiva putem hereditarnosti.

 Površnim čitanjem mogli bismo pomisliti: nazadnjaštvo, no stoljeće po-
slije i istraživanja, zapravo život sam, nas demantiraju. Ostani doma, radi 
u čemu si najbolji, za što si predodređen i bit ćeš sretan. Sve upućuje da je 
profesor, glazbenik, pisac udžbenika, osoba koja aktivno sudjeluje u odgo-
ju malo preveć kruta i da dobro ne prosuđuje, ide linijom manjega otpora, 
ali kada pročitamo neka njegova djela i shvatimo svu snagu toga uma i sna-
gu duha da pronikne u najtananije niti umjetnosti, psihologije (koja tada 
tek postaje znanost), moramo zastati i otvoriti se novim prosudbama.

 Novakovo poimanje umjetnosti
 
Književnost ima veliko značenje u kulturi svakoga naroda, pokušava biti 
samosvojna i autonomna, ona govori i otkriva vidljivo i skriveno u sva-
kodnevici. Njezina uloga i vrijednost na temelju koje se realizira jezik kao 
najmoćnije sredstvo sporazumijevanja i komunikacije kao izrazito ljudske 
osobine. U vječnim traženjima i pronalaženjima u kojima se našao i knji-
ževnik, glazbenik i kritičar Vjenceslav Novak koji je svojim djelima obogatio 
hrvatsku književnost. Književnike treba razumijevati u kontekstu vremena 
pisao je profesor Ivo Frangeš, donositi tako istinitije prosudbe jer bi knji-
ževnost trebala biti pozitivno nastojanje s plemenitim ciljem promjene na 
bolje. U takvu potrebu promjene i uz sve uvažavanje postignutoga u um-
jetnosti uvjeren je Amadej, glavni lik manje poznatoga romana Dva svijeta. 
Amadej izgovara, sve ono o čemu književnik promišlja: o odgoju, o glazbi, o 
književnicima, o vrijednostima dosegnutim tijekom povijesti. Tako otkriva-
mo veliki raspon tema o kojima je Novak htio progovoriti. Opravdanje za to 
progovaranje, ali i sumnju u odabir izraza nalazimo na stranicama romana 
Dva svijeta. Kolega Vesely, koji se Amadeju nekako prilijepio kao priljepak, 
komentira sve ono što mladi Amadej, još uvijek prepun ideala, ne uviđa. 
Posrnuli praški đak, pod teretom siromaštva strada. Birokracija, uštoglje-
nost i zastarjeli način poučavanja, malograđanština i licemjerje su dio misli 
izgovorenih preko lika Veselya i, svjesno ponuđene, govore o aspektima 
promišljanja mnogih negativnih pojava u društvu i konkretno u Hrvatskoj. 
Njemu je suprotstavljen lik Amadeja koji na sve gleda idealistički, a zapra-
vo književnikovo poimanje istih tih pitanja suprotstavlja na način kako bi 
trebalo biti. Potreba da ih detaljno iznese, ali i komunicira s potencijalnom 
publikom o potrebi pisanja s jasnim shvaćanjem kako nastaje literatura 
izrečena je preko lika Veselyja: Čujete li, kolego, vi bi onda mogli pisati i 
romane ako ste to izmislili. Uvjeravajući Amadeja na neprihvatljiv čin ucje-
ne informacijama Vesely cinično, gorko, nedvosmisleno sažima svu rugobu 
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ljudske stvarnosti, s prizvukom zlobe i prezira u rečenicama: Nađu se blune 
koje se po sterilnoj nemoći svoga duha nakljucaju u školi mrtve, nepro-
bavljene nauke, a profesori ih ocjenjuju s odlikama. Takvu sterilnu neman, 
vičnu živinskoj pokornosti, čekaju dašto visoka mjesta; odakle njima pravo 
da ravnaju onime čega u sebi nemaju – duhom. Razumijete li zašto mrzim 
ljude, zašto moram planuti kad vidim kako se potpuna duševna nemoć koči 
nepojmljivom smjelošću: mi smo odabranici... (309. str. Dva svijeta).
 Procjep koji vlada Novakovim  likovima je spektar različitih promišljanja, 
gorčine spoznaje o uvjetima življenja i fatalističkog osjećaja da se ništa ne 
može promijeniti. Trenutci optimizma su unutarnje borbe i svojevrsni psi-
hološki obrambeni mehanizam koji se hrani idejom da trebaš ostati tamo 
gdje si niknuo, u okruženju u kojemu možeš opstati, živjeti, biti uvažavan, 
umanjiti mogućnost patnje i nerazumijevanja. Hereditarnost, biološku 
predodređenost su dugo stvarali mehanizmi prilagođavanja i promjene 
kako bi neka jedinka  zadržala osobine koje će opet netko naslijediti. Oso-
bine, sposobnosti opstanka dugo su se formirale, oblikovale i preoblikova-
le: Djedovi su bili ribari, otac ugledan i sposoban ribar i Tito Dorčić koji u 
svakoj pori svoga tijela, gena nosi ribarski zanat doveden do savršenstva, 
s nadnaravnom intuicijom za lov, razumijevanje podmorja koje nije nigdje 
pročitao, nitko ga tomu nije učio govori riječi i danas aktualne: Slušaj pri-
rodu. Bez dubljega razumijevanja, površnost opstaje, ali na margini umjet-
nosti, na dnu ljestvice opstanka. Mnogi ulomci bi mogli potvrditi Novako-
vu misao o osrednjosti nasuprot misli o vrijednostima nadgradnje na već 
postojeće: U mnogočemu otkrivao bi odvratnost, glupost i nedostojnost, u 
naucima, u gladovanju, u mnogim uredbama ljudskoga društva, a pogoto-
vo u nerazumijevanju vanjskoga svijeta koji se već toliko puta srazio grubo 
sa svijetom njegove duše.(309. str. Dva svijeta)
Na 403. stranici, već izmrcvaren, ali ne bez nade, Amadej dočeka odgovor 
nakladnika za njegove kompozicije: Niti to što sam držao gotovo u ruci ne 
ide glatko i bez zapreka kako ja sebi utvaram da mora poći u životu sve što 
je pravedno i jasno. I opet dva svijeta: kako bi imalo biti – i kako jest. - A 
kakve su to zapreke! Nakladnik je voljan štampati moj ciklus kompozicija 
za glasovir, voljan mi je za prvo izdanje od dvije tisuće egzemplara dati ho-
norar od hiljadu maraka čim potpišem priloženi ugovor – tek ja se moram 
odreći svoga imena!

 Tito Dorčić nakon jednoga stoljeća

 Odabir likova, galerija tužnih sudbina koji žive s otrovom u duši, u No-
vakovim djelima odraz su njegovih karakternih osobina, njegove empatije 
i analitičnosti svih bitnih društvenih pitanja. Politikom se nije izravno ba-
vio, ali se iz njegovih djela da iščitati odanost hrvatskom narodnom biću. 
Sve što je i sam svojim životom mogao potvrditi. O tomu su pisali ana-
litičari Novakova opusa, ali naknadno, s velikim vremenskim odmakom. 
Jesu li potrebe valorizacije u ediciji Povijesti hrvatske književnosti (knjiga 
4.) potaknule na novu percepciju onoga što je Silvije Strahimir Kranjče-
vić odmah uočio i pozitivno ocijenio. Shvaćeno kao lokal patriotizam, bez 
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dovoljnog angažmana kritike, Vjenceslav Novak je dočekao potvrdu svoga 
rada, talenta, strpljive minuciozne analitike prostora, ljudi i vremena. Pišu-
ći o okolnostima stradanja Lucije u Posljednjim Stipančićima upozorava na 
neprihvatljivi zaostali, patrijarhalni odgoj. U tom drukčijem odgoju strada 
osoba koja čita, kriomice iz knjiga, literature crpi znanja i oblikuje stavove. 
Tako nježni, ženski karakter stoji uz bok muškom liku Amadeja. Odgoj i 
učenje dio su piščeve svakodnevice i on ih na različite načine uklapa u svo-
je novele i romane. Iskustveno i s potrebom opstanka on je prisiljen raditi 
više, pisati i objavljivati. Tako je na temelju svojih tužnih i ružnih iskustava 
spoznavao sav jad i licemjerje koji je u njemu, intelektualcu stvarao otpor 
skriven u karakterima njegovih likova – Otrov u duši (Krešimir Nemec).
 Što se događa kada iskorijenjen iz svoga prirodnog miljea iščupamo ži-
vot pokušavajući prisilno preoblikovati budućnost s dobrom vjerom da je 
sreća tamo gdje smo je mi, na temelju društvenih pokazatelja, projicirali. 
Titov otac Andrija na krštenju svoga jedinaca sanjari o činovničkom položa-
ju svoga sina rušeći tako dugu ribarsku tradiciju obitelji koja je od ribarenja 
pristojno živjela. No, čovjek nikada nije zadovoljnim onim što ima, nego 
uvijek misli kako je sreća negdje drugdje. Ugled, položaj, sve ono što sam 
nije mogao imati na onoj razini na kojoj je smatrao da mu pripada. Za-
hvaljujući na zdravici, oštro je odgovorio kumu na krštenju: Po starinskom 
običaju ja se zahvaljujem na zdravici našega štovanoga starine Kuzme, jer 
znam da je stari i prokušani prijatelj naše kuće i da nam želi u svojoj duši 
dobro. Ali to mu kažem da neće doživjeti on a niti nitko drugi, ako ja budem 
živ, da moj najstariji sin bude ribar... Zahvaljujem se i ispijam.
 Nastavlja na kraju: Besjede ... prazne besjede – trpko se smijao Andri-
ja. – Činovniku osvane plaća svakog jutra pod uzglavljem, barata laganim 
perom zimi u toploj sobi, a čast mu se iskazuje svuda. A što je jadni ribar? 
Ribaru je neprijatelj bura, sunce i mjesec i svaki kamen na morskom dnu. 
Pa kako da zavidi činovnik ribaru? U tim besjedama ne vidim pameti.
 Prepričavati poznati tekst nije potrebno, tek treba naglasiti da je to uo-
bičajeno mišljenje za bilo koje zanimanje koje ne pripada javnoj upravi i 
službi. Sve što je otac Andrija morao učiniti za sina Tita tijekom njegova 
školovanja zoran je primjer aktualan i danas, više od stoljeća poslije. Sva-
kodnevno na svim razinama uočavamo iste situacije i probleme. Kao da 
se Hrvatska nije pomaknula niti za jedan korak. Ljudi na pozicijama koji 
nisu dorasli namještenju, obrazovanje koje puževim korakom gmiže, ne-
razumijevanje, klijentelizam. Sve je u Novakovom romanu Tito Dorčić. Ne 
bi naškodilo mnogim roditeljima, a i djeci da ga pročitaju. Aktualan je do 
srži suvremenoga života, danas u doba sofisticirane tehnologije, ali ne i so-
fisticiranih poimanja stvarnosti. Sve moralne devijacije su ostale. Ljudi su 
sa svojim iskonskim osobinama karaktera jednako podijeljeni, prizemljeni 
i licemjerni. Imaš onoliko prostora koliko ga otmeš drugima (N. Š. Tonin) – 
komentar na mnoge uočene moralne devijacije. Tito Dorčić je u raskoraku 
poslušnosti koju dosljedno prakticira, lukavo nadvladava sve prepreke i 
pronalazi alternativna rješenja kako bi zadovoljio očekivanja oca, ali i sebe 
sama kada je već preduboko u činovništvo zagazio. No, postoji nešto čime 
ne možemo upravljati – podsvijest koja pritajeno akumulira tuge i straho-
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ve, potisnute želje i svoju vlastitu prirodu. Pribjegavanje mislima o genskoj 
predodređenosti je rezultat analize svoga položaja, osjećaja poniženosti, 
neostvarenosti svrhe življenja. Senzibilna Novakova duša je postavljala pi-
tanja: Što da sam ostao tamo gdje sam poniknuo, bih li ovoliko pretrpio? 
Je li odabir posvećenosti glazbi, pisanju, umjetnosti bio za mene dovoljan 
razlog za ovoliko mučenje? Jesam li morao napraviti tolike kompromise, a 
često i šutjeti, iako su misli plakale i tražile izjašnjavanje? Sve su to pitanja 
koja mnogi i danas sebi postavljaju. Komfor življenja u svakodnevici nije 
donio komfor u mogućnosti nekažnjenog slobodnog izražavanja stavova. 
Za to se i danas pametni i dobri ljudi, vrijedni građani, itekako moraju bori-
ti, a onda tko preživi. Tito Dorčić nije. Um nije mogao podnijeti toliki teret 
gubitka ugleda, pogrešne sudske odluke, pravnika koji to, u pravom smislu 
te profesije, nikada nije mogao postati. Sva upozorenja dobronamjernih 
osoba nisu pomogla. Sav intelektualni napor završio je gdje je započela 
priča u lovu za ribom koja se ne da lako uloviti. Tako se stara poslovica 
obistinila u još jednom promašaju, a svjedočimo im u primjerima tijekom 
povijesti i u ovom 21. stoljeću: Možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. 

 Biološke promjene i primjene u kontinuitetu života

 Znamo li dovoljno o nama samima – možemo li zanemariti predispozi-
cije nastale u kontinuitetu profiliranja pripadnika određene uže zajednice, 
miljea, obitelji?
Nekoliko životnih crtica koje navode na propitivanje: Možemo li gensku 
predodređenost u potpunosti zanemariti ili ipak uzeti s blagom zadrškom 
Novakova propitivanja.
 Priča o Krapljanima
... Bija san ronilac puno godin. Lovija san spuge i sa ostiman i sa ronilač kon 
opremom. Radija san puno i na vadenju brodova. Uvik mi je bila »glava u 
torbi«. Bilo mi je teško kod vadenja puno brodov ali se posebno spominjen 
vadenja broda »Franc Jozef« koji je još prošloga rata bija potopljen u Boki 
Kotor skoj. Zatim vadenja jednoga francuskog razarača koji je bija poto-
pljen u luki Bar. Hodija san doli u velike dubine, a najveća mi je bila dubina 
koju san postiga: 85 metri dubine - to je bilo kad san radija na vadenju 
trabakula »Karmen« koii se bija potopija na punti Brača.
Ronija san i u Egiptu u riki Nil. Bilo je tamo puno opasno roniti. Kalavali su 
nas pod vodu u kaveziman radi beštij, radi nilskih konji i krokodili. Bilo je 
gadno, ali najgore mi je bilo u životu kad san triba roniti u rudniku Raša. 
1965. godine kad je bija poplavija rudnik Raša sve su Ijudi bili pokušali da 
ispumpaju vodu uz pomoć velikih pump. Ništa nisu mogle pumpe učiniti 
jerbo su doli bila otvorena vrata radi kojih nisu mogle pumpe raditi. Tribalo 
se spuštati doli. Tako nas četiri ronilca smo se kalali doli s Iifton - nidi oko 
30 metri dubine. Ali smo morali još hoditi tunelon oko 350 do 400 metri da 
bi ta vrata zatvorili. Bilo je: ili, ili. Ili se vratiti gori sva četiri ili niko, jer ako 
išta zataji nema ti ko više pomoći. Uspili smo i sve je bilo ~u redu, ali mogu 
reći da se išlo doli samo »na sriću«.
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 Primjer u priči - Čovik je ka’ spužva 

 Svi imamo prijatelje i poznanike. Pojedina prijateljstva njegujemo po 
inerciji, ništa od njih ne očekujući  – ona su tu baš kao i ostale stvari kojima 
smo u životu namijenili ulogu rutine. Druga vrsta životnih susreta donosi 
nam bitne mudre spoznaje koje nije moguće izbjeći koliko god se trudili. 
Neugodne ili ugodne lekcije koje naučimo prate nas kroz cijeli život. Upra-
vo takva je i priča o barbi Antunu s malog otoka Krapnja u Šibenskom ka-
nalu.
 Ljetovali smo tamo često kao obitelj jer nismo bili skloni zajedničkim 
odmaralištima, a za skuplje vrste smještaja nikad nismo imali dovoljno. 
Ili je barem tako to prezentirao moj otac znajući da je i sam sklon više 
avanturističkom nego komercijalnom ljetovanju. Želeći dokazati kako sam 
sjajno savladao plivanje krivo sam procijenio svoje snage i skoro zaglavio 
da nije bilo barbe Antuna. Pomogao mi je da doplivam do obale ponavlja-
jući stalno da: blesavije dite nije sreo. Isto je mislila i moja stara jer sam 
tu svoju avanturu dobrano zapamtio kad me se dokopala. Ta je epizoda 
obilježila moj odnos s otokom. Krapanj ne samo da je najmanji i najniži 
naseljeni  otok na Jadranu nego je obrastao šumom, zelenilom i mirisnim 
travama koje neodoljivo podsjećaju na scenografiju neke animirane bajke. 
I kad sam odrastao rado sam odlazio u tu minijaturnu oazu južnjačkog 
mira i izvorne mudrosti.
 Antun je bio spužvar i naučio me prve ronilačke trikove. Govorio je da 
je: Čovik ka spužva, a ja sam narcisoidno mislio kako se to upravo mene 
tiče jer sam bio željan svih njegovih poduka. Naučio me da je na dnu mora 
nered ka i na kopnu jer nema plana gdje se i kada spužva bere. Dugo go-
dina je u obitelji on ronio, a braća su mu veslala i brinula se za pumpu za 
zrak. Berba je bila dobra kad bi ubrao oko desetak kila spužve što je bilo 
dostatno i da se izdržava omanja obitelj. Antuna nisam viđao često pa teš-
ko da bi ga mogao i nazvati prijateljem, više poznanikom i učiteljem. Toliko 
ljubavi i istinskog zanosa prema ono malo zemlje, mora i kamena koji je on 
pokazivao rijetko se moglo vidjeti. Čudan čovik – rekao bi ja za njega, kao 
što je on za mene već prvog susreta rekao da sam čudno dite. Antun više 
nije živ, ali tu i tamo mi se čini kad se vjetar na Krapnju smiri da je moguće 
čuti njegov promukli glas i smušenu izreku: o čoviku i spužvi!
 Od tada do danas Krapljani su granu spužvarstva i ronjenja razvili do 
savršenstva i to prvenstveno tehniku ronjenja. Dokaz da se razlikuju je či-
njenica da spadaju u rijetke ronioce koji završavaju u baro-komori, a in-
tenzivno svaki dan borave tri do osam sati u moru te pri tom obavljaju 
vrlo naporan fizički posao. To je i psihološki jako zahtjevno. Da biste takvo 
nešto mogli raditi najvećim dijelom trebate imati „to nešto“ u genima i 
biti fizički pripremljeni. Za krapanjske spužvare ne vrijedi čuvena krivulja 
granice sigurnosti u ronjenju, već su oni sami, svaki ronilac individualno, 
stvorili nove krivulje sigurnosti, na temelju tradicionalnog profesionalnog 
bavljenja spužvarstvom. Oni mogu obavljati i do pet uzastopnih zarona u 
jednom danu na velike dubine, a da pritom ne ugroze svoj život. Mnoge 
priče potvrđuju da su se te, stoljećima profilirane evolucijske osobine koje 
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su proizvele različitost, genetsku predodređenost, koristile u potrazi za po-
tonulim brodovima i spašavanju imovine i ljudi.
 Iskustvo, kondicija, ljubav prema ronjenju. Ronilačka odijela, cipele od 
olovnih đonova dok se spuštaju u morske dubine, u svijet mrtve morske 
tišine, s bubnjanjem u ušima, bitkom s teretom ispod mora, bitke s mor-
skim strujama i čestim smrtnim opasnostima, iznjedrile su zanimljive i je-
dinstvene ljude i karaktere, a oni su se dosljedno vraćali, a i danas vraćaju 
tajanstvenosti morskih dubina i zanatu spužvarenja.

 Priča iz Komiže

 U Komižu je za rad u tvornici za preradu ribe iz Srednje Bosne došlo 67 
radnica, djevojaka. Devet ih se vratilo u Srednju Bosnu u mjesta iz kojih su 
došle. Ostale su se udale. Komiža je zaživjela. Mjesto se doslovce preporo-
dilo. Polja. Vinogradi. Crkva. Turizam. Ali, žalio mi se tad prijatelj i pomalo 
tužno pripovijedao: Imam tri sina i ženu koju volim. I ja i moji... Sve! I ta-
man, kad mojoj sreći ne bi trebalo biti kraja... Ne lezi vraže, ni jedan od njih 
neće na more. Ne dao dragi Bog, bježe od mora i od barke moji sinovi ko 
vrag od križa. A moji su od kad znamo zase – ribari.
 U gradu San Pedro u Kaliforniji (danas dio Los Angelesa) živi deset puta 
više Komižana nego u samom mjestu. Neke procjene govore i o 20 - 25 
tisuća Komižana i njihovih potomaka u Americi i svi su uglavnom ribari.
 Mario Puratić, ili kako su ga Amerikanci nazvali, Puretic (Sumar-
tin na Braču, 23. lipnja 1904. - Santa Barbara, Kalifornija, SAD, 6. siječ-
nja 1993.), bio je hrvatski izumitelj. Juraj Ivan Mario Puratić rođen 
je 1904. godine u Sumartinu na otoku Braču, od majke Marije File, rođ. 
Mateljan i oca Šimuna Marijana, u obitelji težaka i ribara. 1925. godine od-
lazi iz svog rodnog mjesta Sumartin,  s otoka Brača, u potrazi za boljim živo-
tom, u Sjedinjene Američke Države. Po dolasku je radio u čeličani, a kasnije 
i u luci u Brooklynu, a potom je godinama radio kao ribar, te je bio upoznat 
s tadašnjom problematikom tog posla. Kako bi olakšao vađenje mreže iz 
mora, što je u to vrijeme bio najzahtjevniji dio lova, izumio je dio ribo-
lovne opreme nevjerojatne jednostavnosti, koji je promijenio način lova 
plivaričarskim mrežama diljem svijeta. Taj izum je u ribarstvu ekvivalent 
izumu struje. Zahvaljujući njemu, Peru je povećao ulov plave ribe za 300 
posto. Nakon nekoliko mjeseci tijekom 1953. godine, u San Pedru stvarao 
je proizvod koji se kasnije 1954. godine razvio u Puratićevo vitlo. Prototip 
se pokazao izvrsnim. Posao za koji je prije trebalo 8 do 10 ljudi sada se 
mogao jednako brzo obaviti sa samo 5 ili 6 osoba, ali svejedno nitko nije 
bio zainteresiran za njega. Godine 1955. je tvrtka Marco iz Seattlea, spe-
cijalizirana za morsku građevinu i dizajn prepoznala potencijal njegovog 
izuma, te su njezini inženjeri iz prototipa proizveli proizvod za praktičnu 
upotrebu nazvan Power blok. On ima oblik veće koloture s aluminijskim 
kosturom i središnjim rotirajućim elementom, često obavijenim tvrdom 
gumom, koji obavlja rad. Kvaliteta proizvoda je vrlo brzo prepoznata te 
je do 1960. većina brodova plivaričarske flote Sjevernog mora već imala 
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ugrađen Puretićev blok. S obzirom da služi pri lovu na plavu ribu, koja čini 
bolju polovicu svjetskog godišnjeg ribolovnog ulova, možemo reći da je on 
revolucionizirao ribarstvenu industriju. O popularnosti Puratićeva izuma 
možda ponajbolje svjedoči podatak da je na kanadskoj novčanici od 5 $, 
koja je stavljena u opticaj 1972. godine, slika ribarskog broda, koćarice, s 
uređajem Power Block. Tijekom života patentirao je više od 20 inovativnih 
pronalazaka, mahom ribolovnih pomagala. Umro je 1993. godine u Santa 
Barbari, SAD. Pokopan je u rodnome Sumartinu, nakon što su njegovi po-
smrtni ostatci bili privremeno pokopani u Santa Barbari uslijed nemoguć-
nosti njihove pravovremene dopreme u jeku Domovinskoga rata, 1994. 
godine.
 Jesu li ti patenti rezultat naobrazbe, isključivo iskustva ili kreativnosti 
pojedinca slučajni ili se nadogradnja naslonila na dugu tradiciju koja se 
nekako povezala i stvorila specifičan profil koji „to nešto“ imaju u sebi. 
Još jedna od autentičnih priča je: A ča triba govorit! Podnija san svega i 
svašta. Bija san toliko puti na po gibelji, koji san se topija dva puta: 1941. 
godine na 31. Vlll. od 3.30h popodne do 7.20h ujutro pliva san u moru, ja, 
dva Poljaka i jedan Grego, Nik - Nikola. I tamo su nas ujutro zgrabili ribari. 
To je bilo vanka od Liverpula, 650 milja od kraja. Tur pedira nas je Nijemac, 
su dva torpeda brod je sentija dolika. Dvadesetipet članova posade, ča su 
bili pijani, oni su išli na dno, a ja nisan pija alkohol, ja i ovi smo se spasili, i 
još danas živ... Da je bija naš kapo o makine, ča je bija prije, nas ne bi bila 
ćapala podnmornica, jerbo pod punom parom mi smo mogli činiti 19 milja, 
ali je bija kod nas jedan Inglež, opija bi se, pa ne bi zna ča čini, pumpali bi 
slanu vodu, a slaku izbacili bi vanka, tako bi vozili šest, sedam milj najviše, 
pijanstvo je bilo krivo najviše...

Graditeljsko prepoznavanje

 Dalmacija s one strane Jadrana. Malo tko bi mogao i povjerovati, da 
ako sa svjetionika na Palagruži pogledate i prema sjeveru i prema jugu, 
možete vidjeti Hrvate. Oni na jugu, na obali Italije čak su i nešto bliže  od 
Lastova. Na isturenoj punti poluotoka Gargano, na pola puta od Pescare 
prema Bariju, nalazi se mjesto Peschici (Peskiči). Tu Hrvati žive, od stoljeća 
desetog. Mjesto su prije 1000. – te godine utemeljili Hrvati. I sve popra-
ćeno povijesnim činjenicama. Po narodnoj predaji, a nešto je zapisano u 
starim dokumentima, gradić Peschici su utemeljili Hrvati oko 970. godi-
ne. U starim knjigama piše da je jedan, izvjesni Sueripolo, vođa Schiavona 
(Dalmatinaca) usidrio svoje lađe ispred ove pješčane plaže i tu na kamenoj 
litici svojim podređenima naredio graditi nastambe – kamene kućice, kao 
one što su napustili  s onu stranu Jadrana. Nastavili su štovati proroka Eliu 
(Iliju), koji je poznat kao zaštitnik bosanskih Hrvata. Ovaj svetac gotovo da 
nije poznat u Italiji, pa je i to jedan od dokaza da mještani ovog gradića 
vuku korijene iz hrvatskih prostora.
 U Paklenici se cijele obitelji stoljećima bave klesarstvom i dovoljno je 
reći prezime da si rekao i da nisi mislio klesar, tako da imaju i svoju ulicu 
Ulica pakleničkih klesara.
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Zaključak

 O mnogim primjerima iz suvremenoga života moglo bi se pisati na ve-
likom broju stranica i o tomu: da se dugotrajan sustavan rad u jednom 
području ukomponira u obilježja koja još uvijek treba istraživati. Aktivno 
znanje postaje pasivna predispozicija, a ona se dugotrajno razvija, evoluira 
neke stanice tijela i uma. Sve je to poznato i znanstveno dokazivo. O tomu 
treba li zakoračiti izvan svoga okruženja, danas se nepotrebno pitati. Ali, 
potreban je silan napor i motivacija pojedinca koji iskorači u novo, potpu-
no novo okruženje i profesiju. Samo rijetki dosegnu zacrtanu visoku razinu 
i afirmaciju. Mnogi tavore u osrednjosti nezadovoljni svime što ih okružu-
je, zapravo samima sobom. Promjena traži snažne osobnosti i nenamet-
nute odluke. Ono što slomi mnoge, a slomilo je i Tita Dorčića su nerealna 
očekivanja, psihički strada. Amadej strada suočen sa samim sobom. Duh 
neukorijenjen u realnosti, smiješan do tragičnosti u svom idealizmu i po-
svećenosti umjetnosti. On psihički strada.
 Dovoljno je kratko vrijeme pratiti medije, čitati kolumne, vijesti, analize 
i sinteze pa postavljat pitanja aktualnosti Novakovih djela. Malo grebanje 
po planovima ekonomskih stručnjaka dovede nas bliže nego ikada do sada 
Novakovim temama. Dokumentarne emisije puštaju u medijski prostor 
primjere: Još se moj pradida bavija kalafatom; Moji su stoljećima imali 
trgovinu; Moji su od davnina uzgajali koze; Moji su odnjegovali kvalitetnu 
lozu; Svi su moji bili klesari; Svi su moji bili ribari... 
 Mnoge nove komponirane pjesme koje sluša veliki broj građana imaju 
riječi: ostani tu – ovdi, na obali, kraj mora... Jesu li svi ti pokazatelji osu-
đujući za žitelje ili se ta ideja slučajno zadržala do danas, mogu objasniti 
mnoge sociološke teorije i istraživanja. Možemo htjeti da je drukčije, ali 
uglavnom nije. Snaga riječi koje u svom pojmovnom značenju imaju veze s 
hereditarnošću sveprisutna je. Uglavnom, povezana je sa željom za nekom 
imaginarnom, zamišljenom srećom.
Novakovi likovi nisu izdržali, ali su suvremenom čovjeku zoran primjer pro-
mišljanja stvarnosti i nastojanjima prema boljem, uljuđenijem, čovječni-
jem. Hereditarnost možemo ignorirati, zanemariti, iza nje se skrivati, ali 
svakako o njezinim značenjima u prošlosti i sadašnjosti pozorno i analitički 
prosuđivati, onako kako je u svom posljednjem, posthumno objavljenom 
romanu Tito Dorčić. O vječno aktualnoj temi u romanu Dva svijeta piše se i 
danas kada je kultura i kulturna djelatnost još zakonski nedovoljno uređe-
no područje. Hoće li sve ostati na slučajnostima postojanja Jahode, osobe 
iz drugoga podneblja s visokim moralnim načelima koji na temelju život-
nih okolnosti, sudbinske identifikacije pomaže Amadeju i na neki način ga 
odgaja s visokim moralnim načelima i postavljenim standardima u umjet-
nosti pa on s probuđenom nadom kako će mu berlinski nakladnici pomoći 
klikće: Sviće! Sreća kuca i na moja vrata! Ipak mora pobijediti pravda. No, 
pravda ne stiže iz Berlina, a ne stiže niti iz Zagreba.
 Rezignirani redci: Ja gubim kormilo života, u mene se vraća misao što 
me je toliko puta zavodljivo obletavala da je gradnja ovoga svijeta takova 
te je svako približavanje k onom što je nad njom nemoguće. Kultura, napre-
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dak, sve je to samo prividno, sve ostaje pri starom, tek se mijenja forma... 
a onda vapaj: O Bože, učini me drugačijega, jer propadam!
 Sve je davno napisano. Koliko razmišljamo o teoriji hereditarnosti, tre-
bamo li ju potpuno zanemariti, pitaju ispražnjeni prostori naše Domovine, 
na koje će svatko za sebe dati odgovore. Novak nam je samo zorno predo-
čio moguće posljedice.
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ALEKSANDRA GRUBOR

TAMO JE MAKEDONIJA

Prolog

ovde je ležala jabuka
ovde je stajao sto
to je bila kuća
to je bio grad
ovde počiva zemlja.

ona jabuka tamo
to je zemlja
lepa planeta
na kojoj su bile jabuke
i oni što su ih jeli.

Hans Magnus Encensberger, Tužbalica za jabukom 

 Kako odgledati propast? Pa još biti i njen hroničar. Ne doslovan, ali ipak 
hroničar. Jednom je postojala zemlja u kojoj su se mnogi od nas rodili. Ona 
je sada podeljena, kao jabuka, na kriške. Ali kako je izgledala? Nikada ni-
sam pomišljala da bih ja mogla o toj zemlji pisati u prošlom vremenu. Ili 
je to ista zemlja koja još uvek negde postoji? U prezentu, a ne pastensu. 
Jedna opasna misao…   

…A vreme je veliki hram, čuješ li me
U kome ponekad likovi, čuješ li me
Svetaca
Puste pravu suzu, čuješ li me…
               Odisej Elitis, Monogram  

Slika prva
 Spavaća kola ulaze u stanicu. Grad je Skoplje. Godina 1964. Noć. Putu-
jem sa ocem. Prvi put u Makedoniju. Na izlasku iz stanice otac mi skreće 
pažnju na zaustavljen sat. Pokazuje vreme kad je zemlja drhtala. Zaleđeno 
vreme. Već me je odveo na Brankov most u Beogradu. Da mi objasni šta 
je zemljotres. Prolazili su kamioni. Tada još nije bilo zabrane, ni obilaznice. 
Most je lagano podrhtavao pod našim nogama. Učinilo mi se, tada, da je 
zemljotres nešto slično blagoj vrtoglavici. U Skoplju, u noći, nije me plašilo 
zaleđeno vreme. Prešli smo iz voza u automobil. Bila je to volga koja će 
nas odvesti do Kičeva. Moj je otac tada, kao svi inženjeri, bio gotovo spe-
cijalizovan za „nerazvijene krajeve“. Vodio me je sa sobom kad god je to 
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bilo moguće. Upravo sam se spremala da otkrijem šta je to makadam. Put 
Tetovo-Kičevo još uvek nije bio izgrađen do kraja. U jednom je trenutku 
izašlo sunce. Bilo je to sunce Makedonije, gotovo mediteransko. Sećam 
se Kičeva pod tim suncem, fabričkog kruga, Doma JNA, gde se večeravalo, 
gde se slušala muzika, prodavnica tekstila koje su ličile na istočnjačke: go-
mile tuba šarenih materijala, neki su bili drečavi, providni. Tu mi je kuplje-
na bela široka traka. Od nje su mi napravili mašnu za kosu. Izgledala sam 
kao helikopter. Ali sam se, tako, uklopila u okolinu. Jezik nisam govorila. 
Čak sam se i razbolela u jednom trenutku, usred leta. Negovali su me tatini 
prijatelji kod kojih smo odseli. Šerbetom, uglavnom. Neprijatno iskustvo. 
Uopšte ne uspevam da se setim povratka. „Скопје има микроклима“. Ve-
rovatno, ali sam bila premala da je osetim. I to je to.

Slika druga
 Vučem svoj ranac od železničke stanice u Skoplju, do autobuske. Godi-
na je 1979. Mesec decembar. Treba da se nađem sa L-om. Doputovaće iz 
Rima, preko tad još uvek našeg mora, pa onda autobusom. Stigao je kad 
i ja. Pitam ga da li je umoran „un pochettino“. Pomalo. A on mi uzvraća, 
na našem zajedničkom jeziku punom neologizama: „un pocheton(e), mi-
sleći, valjda, „kao da sam nosio tone“. I verujem mu. Sem toga, ne zna gde 
smo se zaputili. Ali ja znam: na Ohrid. Nijedan autobus ne vozi za Ohrid 
do prvih jutarnjih sati. Zato sedamo u onaj za Bitolj. Kao pravi avanturisti. 
Nema veze što je preko Tetova bliže. Ovako nam je bilo suđeno. Spavanje 
u Bitolju. Resko jutro, otmeno kao i staro gradsko jezgro, pa put. Pelister 
ostaje sa naše leve strane. Stižemo u Ohrid. Biramo sobu na Biljaninim 
izvorima. Kod povratnika iz pečalbe. Iz Australije. Nama odgovara to što 
ćemo svakog jutra hodati pola sata uz jezero. Do grada. Gotovo da smo 
jedini turisti. Dolaze, naravno, Grci, ali ostaju samo jedan dan. Za njih je 
Ohrid izlet. A za mene hodočašće. Naravno da sam se pripremila. Iščitala 
unapred sve što sam mogla. Ali me ništa nije upozorilo na ono što će me 
sačekati u Makedoniji. Na Vizantiju koja živi i diše! Već prvog jutra odlazim 
u Svetu Sofiju, pa u Bogorodicu Perivleptu. Ostavljam Svetog Jovana Kaneo 
za popodne. I Imaret džamiju i ranohriršćanske mozaike... Samuilovu tvr-
đavu. Iako nisam ništa odlučila, vidim da ću ostati dugo, najduže što mogu. 
I ostala sam. I provodila prepodneva u Perivlepti. Razmišljajući o Mihailu i 
Evtihiju, o genezi njihovog stila od ovog prvog zadatka na našim prostori-
ma, do dvorskog slikarstva kralja Milutina. Da li je tu postojao nekakav ot-
klon od vizantijskog kanona, koji bi bio lokalna obojenost? Kasnije, narav-
no. Gledala sam dugo Bogorodicu sa Blagovesti, kako se onesvešćuje, kako 
je pridržavaju. To nije kraj trinaestog veka u Italiji, niti bilo gde drugde. 
To je naš srednji vek koji još uvek pulsira. Ohrid je srednji vek. I zato sam, 
sedeći na klupici uz južni zid Svetog Jovana Kaneo, poželela da tu ostanem 
večno. Gledajući jezero, možda. L. je, naravno, zatečen. On je Argentinac 
italijanskog porekla. Opčinjen je magijom ovog mesta, kao i ja. Posmatram 
ga preko ajdafa u svom tanjiru, sipam mu crnu kafu iz fildžana. Uveče ga 
odvodim na korzo. To je institucija sa kojom nije upoznat. Iako je sociolog. 
U tom trenutku ne znamo da ćemo ostati mesec dana. I da će nam biti teš-
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ko da se vratimo. Kao u vremeplovu - u civilizaciju! U Svetoj Sofiji mi dolazi 
da skinem cipele, kao što Bogorodica na fresci sedi na jastuku položenom 
pravo na zemlju. I iz istog razloga, jer sam na svetom tlu. To je, uostalom, 
italijanski uticaj, Bogorodica Skromnosti. Dell’ Umiltà. Na pijaci ne mogu 
da se nagledam tog šarenila. U filigranskim radnjama studiram staru srmu. 
U muzeju, još starije, zlatne minđuše. Jedem kuvane đevreke kakvi postoje 
samo u Ohridu. I kandirane bademe. Pitam se zašto je ohridska pastrmka 
tako blago-ružičaste boje. Kao nijedna druga. Dani lete, uredno, postoja-
no. Prolazi Nova godina. Vreme je za povratak. Preko Tetova, ovog puta. 
Pa onda vozom za Beograd. Na stanici nas sačekuje moja starija sestra. 
Zajedno uguravamo L-a u voz za Veneciju. Ponavlja: „sorella“. On hoće da 
ostane. I da se oženi. Ja neću da se udajem u dvadesetoj godini. Bili smo u 
Makedoniji. I nikada više nećemo biti isti. Zar ne?

Slika treća
 Godina je 1988. Mesec je maj. Ja sam udata žena. Vodim svog muža, 
po poreklu grčkog Cincara, da vidi Makedoniju. Morala sam da pristanem 
na kompromis: prvo skijanje na Brezovici, pa onda sve ostalo. Mrsko mi je 
da gledam kako se drugi skijaju, ali je priroda, kao i uvek, divna. Posle tri 
dana napuštamo Šar planinu i krećemo za Ohrid. Putujemo terencem, jer 
nam može zatrebati. B. je kao Alisa u zemlji čuda. Približavamo se Ohridu, 
Prespi, granici sa Grčkom. Približavamo se toj Klisuri kod Kostura, odakle 
su njegovi preci došli u Beograd. Poznajem B-a od ranog detinjstva. I uvek 
je ta njegova fizionomija bila neobjašnjivo drugačija. Da li je to oblik gla-
ve, ili, pre, pogled? Pogled, zaključujem, definitivno. Odlučila sam unapred 
gde ćemo odsesti na Ohridu, tačnije, malo izvan Ohrida. U hotelu Desaret. 
Toliko je toplo da skidamo krov. Ali je jezero, naravno, ledeno. Već prve 
večeri se odvozimo do Svete Bogorodice Zahumske i Svetog Nauma. Do 
same granice sa Albanijom. Tragom svetog Nauma lično. Pošto sam već 
mnogo puta posetila Svetog Klimenta, kako se Perivlepta često zove. Sveti 
Naum je crkva na hridi, na temeljima prvobitne crkve sa početka desetog 
veka, iz prosvetiteljevog vremena. A po crno-belom mermeru na podu, po-
loženom posle arheoloških iskopavanja temelja, može se precizno utvrditi 
kako je prva crkva izgledala, sve dok nije stradala u tursko vreme. A onda 
pravim selekciju: šta možemo da vidimo za svega tri kratka dana. Kaneo je 
nezaobilazan, već sledećeg jutra. B. samo fotografiše, ja mrzim fotografi-
sanje, ali ćutim. I odvodim ga na mesta koja sam volela i za koje sam znala 
da će ih i on zavoleti. Takav ćutljiv, kakav je inače. Drugog je dana vašar kod 
Imaret džamije. Dolazi muslimanski živalj iz čitavog okruženja. Sklapaju se 
poslovi, brakovi… Mi se, nekako, utapamo u masu. Zbog B-ovog pogleda, 
ili zbog mog porekla? Ja sam, ipak, po ocu Krajiškinja. Razmišljam o tome 
kuda dalje. I, naravno, preko prevoja, Galičice, krećemo na Prespu. Sviđa 
mi se ta divljina, ta trska, ta boja vode… U Resenu posećujemo čuvenu 
pijacu. Sve najbolje iz Resenske kotline. Vozimo se, zatim, ka Kurbinovu. 
Ključ od crkve je u seocetu u podnožju. Iso, koji je u posedu ključa, donosi 
jabuke na Bajloni. Slučajnost? Penjemo se na Pelister, okrećem se una-
zad da bih gledala Prespu. Videću uživo to ekspresivno fresko-slikarstvo, 
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izdužene figure, gotovo „slikarstvo gesta“, pomišljam ja, kao zaljubljenik 
u moderna vremena. Crkva Svetog Georgija je na svom mestu. Izvor vode 
retkog ukusa, takođe. Stari se ključ okreće u bravi. Anđeo iz Blagovesti i 
Silazak u Ad samo što ne „iskoče“ iz zida od nekakvog unutarnjeg dinamiz-
ma. A to je kraj dvanaestog veka. Vraćamo Isu i nastavljamo preko Bitolja 
ka Skoplju. Hoću da vidim Nereze, i to odmah. Čuveno Oplakivanje nastalo 
tridesetak godina pre Kurbinova, ali u smirenijem duhu. Iako je već veče, 
zapućujemo se uzbrdo na Vodno. Večeramo u poznatom restoranu: var-
darsko grne, naravno. Sledećeg jutra se sudaramo na doručku sa čitavim 
autobusom Holanđana koji nas mrko gledaju zbog duvanskog dima na koji 
zapadna civilizacija više nije navikla. Ali ovo je druga civilizacija, pomišljam 
ja, ovo je drugo vreme. A i Sveti Pantelejmon me zaverenički posmatra 
sa freske. Ostaje nam  još da obiđemo Staro Nagoričino. Jer ne možemo 
da mimoiđemo Mihaila i Evtihija. Šta su to oni, u Milutinovoj zadužbini, 
radili skoro dvadeset godina posle Perivlepte? Naslikali Hrista iz Ruganja, 
pometenog, bledog, žutog u licu, što još više dolazi do izražaja zbog crve-
nila odore. Selo je prilično siromašno, koliko vidim. Pojilo je ispred crkve, 
pa gacamo po blatu. Ali, svejedno, freske su tu. Digresija: mnogo godina 
kasnije pratim na TV-u kako se odvijaju borbe između makedonske policije 
i Albanaca oko Starog Nagoričina. Sa strepnjom čekajući da crkva jednog 
dana izgori. Ali, te 1988, crkva nije u opasnosti. U opasnosti je naš brak. 
Mada ni jedno ni drugo toga još nismo svesni. Hajde da se vratimo preko 
Prohora Pčinjskog, kažem ja. Kad smo već u terencu. Ne znam kako se B. 
oseća. Posle će mi reći da sam mu toliko toga otkrila. Ali da li je mislio baš 
tada, ili uopšte, ne znam. Izlazimo iz Makedonije sa pomešanim osećanji-
ma. Ja još ne znam da će on hteti u Ameriku. Da ću ja dobiti vizu, kupiti 
kartu, i onda od svega odustati. Da ću dići ruke od njega. Još uvek je tamo. 
Da li se seća naše Makedonije? U nekakvoj njegovoj Kaliforniji?

Slika četvrta
 Zar je moguće da u Makedoniji vlada šap? Pitamo se moj otac, majka 
i ja, pa i naš prijatelj Kira, u leto 1996, na putu za Ohrid. Gužva je i preba-
cuju nas na drugi prelaz, kod Prohora Pčinjskog. Kad smo već tu, svraćamo 
u crkvu. Valjda ćemo se dokopati Ohrida pre mrkle noći. Prolazimo kroz 
dezinficijens, i mi i kola. Mrak pada na izlasku iz Tetova. Zaputili smo se u 
staru Kirinu porodičnu kuću u, takođe starom, delu grada. Provešću, dakle, 
dve nedelje u jednoj od tih tipičnih za makedonsku arhitekturu kuća, još sa 
pogledom na jezero. Ili sve imaju pogled na jezero? Prizemlje u prozorima 
i prvi sprat sa terasom? Kuća je u blizini pijace, velikog platana i crkve Bo-
gorodice Kamensko. Mesec je juli. Nisam dovoljno pripremljena za Ohrid u 
julu. Već drugog dana dobijam opekotine po rukama i oko vrata, od silnog 
veranja po strmim ulicama u pokušaju da mojoj majci približim grad. Ona 
me prati vrlo strpljivo, bez obzira što ne voli tamna, stara, mračna mesta, 
kao što je crkvica Malih Svetih Vrača, na primer. Prvo što primećujem su 
preskupe ulaznice za „spomenike kulture“. Drugo što primećujem je da 
su čuvene ohridske ikone, koje su se ranije, potpuno nezaštićene, nalazile 
u obilaznom hodniku Bogorodice Perivlepte, konačno našle svoje mesto 
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u muzeju nasuprot ulaza u crkvu. Muzeju sa pravim muzejskim uslovima 
čuvanja i kamerama, i obezbeđenjem. Digresija: negde sam, ne sećam se 
tačno kada, u novinama pročitala da su bile ukradene, i, velikim čudom, 
pronađene i vraćene. Prst sudbine? Ne znam. Moja majka i ja često tuma-
ramo po senovitim ulicama, ali i po pijaci, kada nismo na plaži Kaneo. Ili 
u Peštanima. Kupujemo po kilogram od svega, ali nam lokalni živalj uvek 
dodaje bar pola kilograma više uz želju da sve „u zdravlju pojedemo“. Iz-
begavamo domaće sireve, mlečne proizvode. Zbog šapa. Vrtimo se među 
lekovitim biljem, prepoznavajući ponešto. Tata i Kira su uvek odsutni, uvek 
zajedno. Upoznajemo ljude, odlazimo u posete, na imendane koji su ovde 
važniji od rođendana. Vreme leti. Posećujemo Strugu, jedne večeri. Ta je 
rečica stvarno čudesna. Crni Drim, koji teče unazad, ističe iz jezera. A izvire 
sa druge strane. Što se tiče demografske slike stanovništva, primetna je ve-
lika promena: Albanaca ima sve više. Pogotovo uveče kada svi izađu i krenu 
ka gradu. Noću na radiju hvatam „zurle“. Makedonci se na njih mršte. Ali ja 
imam svoju strategiju kada je world music u pitanju. Mojoj majci odgovara 
ova klima, nije to uzalud vazdušna banja. Uveče, svake večeri, počinje da 
duva vetar, a starosedeoci ga nazivaju „doktor“. Zato na šetalištu i u jeda-
naest noću ima beba u kolicima, koje se tako uspavljuju. Zato je, kad padne 
mrak, za spavanje potrebno ćebe. A i nadmorska visina nije za zanemari-
vanje: 695 metara. Planina sa jezerom, dakle. Voda je bistra i hladna. Vrlo 
hladna. Ima vruja. Ima nekakvih malih vodenih zmija koje vratom proviruju 
iz vode. Ima takozvanih plašica, sitnih riba otprilike veličine girica. Jedu se 
pečene bez glava i savršenog su ukusa. Pogledavam, u pekari, u pravcu 
kiselog mleka, ali ostajem karakter: to ne. Ne znam koliko smo puta moja 
majka i ja ušle u filigranske radnje, iako gotovo ništa ne kupujemo. Sećam 
se porodičnog nakita moje svekrve, B-ove majke, koji sam i ja povremeno 
nosila, Da, to je nešto drugo, spoj Orijenta, severne Grčke, posebno umeće 
cizeliranja koje će jednog dana biti sasvim izgubljeno. Kao zaboravljene 
tehnike izrade zlatnih predmeta. Etrurske, rimske, feničanske… Razmišljam 
o tome u kafiću na obali. Iz svih restorana se razleže „Makarena“, hit tog 
leta. Na planetarnom nivou. Toliko se slobodno osećam u ovom gradu. Čak 
i usred noći. Potpuno bezbedno. Majka i ja ni ne slutimo šta nas čeka. Da 
je to poslednje letovanje sa mojim ocem. Da će nas napustiti iznenada i 
zauvek. Da ću u godinama koje dolaze samo maštati o Ohridu. Koji će biti 
daleko, gotovo nedostižan. Da ću, čak, nekoliko puta potpuno isplanirati 
putovanje, ali da se to neće ostvariti. Da ćemo ostati same i u početku 
izgubljene bez mog oca. Moja majka i ja. I zato se Ohrida, tog i tadašnjeg, 
još uvek sećam sa tugom. Nostalgijom onih koji ga zaista jesu upoznali. I 
zavoleli. 

Slika peta
 Na beogradskom Sajmu knjiga razgledam makedonski štand. Godina je 
2000. Prošle godine sam tu kupila Pregled srednjovekovnih crkava i mana-
stira u Makedoniji. Na makedonskom jeziku, naravno. Nalećem na knjižicu 
pod naslovom Pećinske crkve na Ohridskom jezeru. Tanušna je, počinjem 
da je čitam već u gradskom autobusu. Te pećine, te crkve, taj srednji vek, 
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taj Ohrid… Znao je Andrić šta ga je obuzelo kada je napisao: „Penjem se 
nemilosrdnom kaldrmom, između zatvorenih kapija i belih zidova. Na 
mahove nailazi nedoumica o ishodu ovoga puta, dok podižem pogled, a 
u zamagljenim očima mi se stapaju strmi sokaci i pretvaraju u vodopad 
modrih i vatrenih iskara. Da li ovo uopšte ima kraja i izlaza? Dok najposle, 
odjednom, sav prozračan i svetao, ne pukne vidik pred čijom se lepotom 
zanemi. I to je najbolje. Ne reći ništa, ni u sebi. Svako divljenje treba osta-
viti za manje, i manje neobične lepote“. A meni u ušima, pored njegovih 
reči, kao da odzvanja i otegnut glas Aleksandra Sarijevskog. Peva o đerda-
nu i jeleku koje devojka prodaje, da bi joj se dragi vratio iz pečalbe. Propali 
pečalbar, koji nema para za kartu. Glas je čist kao jezero. „Сакам бистро 
езеро, езеро, душата да си одморам“. I pevušila sam tu pesmu, potom, 
godinama, pored nekih drugih jezera. Ali to nije bila molitva kojom se sti-
šava duša, niti su likovi svetaca umeli da plaču. Kao u Makedoniji. I nigde 
drugde.    
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POEZIJA
ПОЕЗИЈА
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MUNIAM ALFAKER

ZAJEDNO

tražiš me 
u drugom
dok ja
tražim tebe
u tebi

iz noći 
dolazim ti
nag
snovi će me odvesti
u tamu tvog sna

ti nisi vidjela
moju crnu odjeću 
niti moju crnu kosu
pa znao sam
da vidjeti ćeš samo
crno u crnom

jutro me savlađuje
i saslušava
koje snove sam počinio

ako bi bili sami
- ti i ja -
pretvorio bih svijet
u podij za ples
i mi bismo plesali
plesali
plesali
plesali
plesali
dok nas ples ne usmrti

kada ležiš 
tečem preko tebe
kada stojiš
visim sa tvog tijela

k
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ad god
me voda 
ugleda
osjeti
žeđ

kad si ožednila
donio sam ti vode
a ti je proli i reče:
- kad je rijeka baš ovdje
zašto donosiš more?

prije nego što 
sravnih zemlju
preplavi me voda

smrt je sumnja života

Prevela sa danskog Milena RUDEŽ
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НАТАЛИЈА СОВЈЕТНА

НА ЗЕМЉИ СУНЦЕМ ОБАСЈАНОЈ
ПОДРАНДА

Сећању на село Подранда, које су фашисти спалили у новембру 
1942. године, заједно са становницима. 
Рејон Городока, Витепска област (Север Белорусије)

У широком пољу ветар траву глади – 
Чуди се: да л’ плаче ил’ Христу благодари?

Тридесет пет имања земља је ту хранила,
Стотине усана шапта: „Драга!“ – „Моја мила!“

Стотине руку се љуљало у дрвеној колиби - 
Били су некада људи! – У небо су одлетели...

Кроз хладну ватру пробија зелен-сила,
Заборавило поље траву, што се косила.

Помрачило се тугом: у пламену замаси! – 
Распршили су пепео црни снег-наноси.

У широком пољу ветар траву глади – 
Плаче ли то неко ил’ Христу благодари?

***
Сећању на Евдокију Федоровну (Федотовну) Кузњецову, моју 
баку

Снегом засузило, с неба закишило – 
Земљица се воде нагутала.
На песку је као у мочвари, мокро,
Мочваром се језера разлила.

Гола је шума у влази до колена.
Ујутро се леди површина.
Међу селима оживелим сенкама – 
К’о да живи нека душа родна...

Боса, како се ходило из давнина,
Босоного чување лепоте, 
Ишла је девојка бодљикавом стазом
На јутрење, у храм поред реке.
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Ишла је журно, беше то дан васкршњи – 
Васкрсење славити се мора!
Беле су јој ноге постале румене,
Као зимска хладна праскозора.

...Тако босонога та девојка ипак
Ципеле је решила чувати.
Како је ту она девојчици слична!
Јаке ли су светоздане нити!

***

Још јуче је снегова било,
Ал’ ноћу су сипале кише – 
Брдо пегаво оголило,
И баште поцрниле наше.

У косматим крунама – клика,
Па са свих страна звони: „Фију!“
И жабица дружина мала,
Очице своје котрљају.

У песку дечачић лопатом
Пресеца белоснежну блузу.
Он просипа преко ограде
Ведарцетом ту зимску сузу.

***

Са ума сићи од нежности – 
Од јаке мајске травнатости,
Од шуме зелене свежине,
И измаглице изнад реке!

Изнемогла сам од слабости:
Где сместити ову лепоту
У душу,
           бежећи од злости
Греха, што вуку у слепоту?

Неко ће пажљиво и фино
(Коме је поглед с небеса дат)
У ниши душе,
                      злу незнане
Да свету испусти благодат!

17 маја 2019.
Минск – Городок
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БУЂЕЊЕ

Мелодијом зеленог клавира
Без стазе-пута дође пролеће,
Да озвучи за април изласка
Даљине млађане сијајуће;

Да се буди поље у то време
К’о новорођено мокро јагње,
И при освитку бистре очице
Упијаше небо јарко, сиње.

Одједном сунце у воду склизну,
И обасу земљу цветом жутим.
Дрхте крстови на древном храму
Подупиру свод над земљом, слутим.

АЛИЛУЈА

На површ воде спусти се магла тихо,
Схватила небеса, помешала с реком,
У њој растворила дах земље, благодат
Излазећег сунца с најнежнијом зором...

Дирнух воду тихо ја ватреном руком,
Одазва се она прсте ми љубећи,
Грлила, милила валом младим, живим,
Душа моје рече „Алилуја!“ шаптећи.

***

Опрашта се јул ружичастих образа,
Дисањем се меденим грејући,
Заборавих већ сипање приговора
Кише хладне без краја лијући.

Чија је кривица – ветар ледом припит,
Љутња неба, што оштри град сеје?
И сад, к’о раније шапућу раките
И зимнице земаљске кључић зре...

Опрашта се јул – као да био није.
Шта је месец? Врте се године!
За све је довољно изнедрио хлеба,
Њему киша поткрепљује оде!

28. јула 2017.
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***

Јабука је скоро нага.
Од врућине изнемогла,
Скида одежду наш засад...
Августовски је листопад!

Траве остале без сока – 
Радости – опоре суше –
Плодови постали риђи,
Јесењим ватрама гуше.

Где би пруд – сад црни суша.
Шљиве меке, вену крушке.
Сув је ветар овоме рад –
Шушти под стопом листопад.

У ноћи је земље радост – 
Тишина, молитва и хлад...
Као и пре једног века – 
Спас... Успеније... Звездопад.

 Наталија ВИКТОРОВНА СОВЈЕТНА (рус. Наталья Викторовна 
Советная) је доктор психологије, песникиња, прозаик, публицисткиња, 
књижевна критичарка. Аутор је 13 књига поезије, прозе, публицистике, 
које су објављиване у Русији и Белорусији, а у том броју и: „Цвет на 
мразу“ («Цветок на морозе», 2006), „У потрази за благом“ («В поиске 
сокровища», 2008), „Иза краја света“ («За краем света», 2010), „Тајна 
руског Цара“ («Тайна русского Царя», 2010), „Два поклона“ («Два 
поклона», 2015), „Видети ветар“ («Увидеть ветер», 2014), „Струк 
траве“ («Пучок травы», 2015), „Венчићи златни“ («Венчики златые», 
2016), „На земаљском чираку“ («На земном подсвечнике», 2016), 
„Једна судба“ («Одна судьба», 2018), „Погађај вољивим срцем“ 
(«Угадывай любящим сердцем», 2019), „У крају светлом обасјане 
земље“ («В краю светозарной земли», 2020).
 Многе песме Наталије Совјетне су преведене на белоруски, 
украјински и енглески језик. На основу поетских и публицистичких 
радова лексикограф А.П. Бесперстих је саставио три речника епитета 
(2016, 2018, 2019).
 Победница је и лауреат републичких, сверуских и међународних 
књижевних конкурса. Добитница је бројних награда, као и медаља: 
„Василије Шукшин“ (2014), „За велики допринос књижевности“ 
(2016), „Песник и ратник Игор Григорјев (1923-1996)“, орден Фонда 
за мир „За веру и верност“ (Москва, 2016). Сребрни је лауреат 
Међународног словенског књижевног форума „Златни Витез – 2019“.
Члан је Удружења књижевника Русије, Удружења књижевника 
Белорусије, Удружења књижевника Савезне државе. Председница је 
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организационог комитета Међународног конкурса лирско-патриотске 
поезије имена песника и ратника Игора Григорјева (1923-1996) и 
књижевних читања И. Григорјева у Пушкиновој кући.

Превела са руског: Дајана ЛАЗАРЕВИЋ
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ЈЕВГЕНИЈ ЧИГРИН

У СНУ
* * *
 

Јен-два, три, четири, пет,
реши зечић да крене у свет...
                                               Ф. М. 

 
Па зашто сам се родио? Да, зашто
сјај сам хватао ручицом до свода,
у огледалу и музици маштом
без патуљака чуду залуд одан.
Одрастао сам. Авионом летех.
Напуштах топли крај и Сахалин.
Да у чизмама Бога месног сретнем:
Бог је бојио свод у бели сплин.
Девојке беже ко осмех и сенке:
одлетале би у сумрачни хол.
Поверовати - ником;  нећу, после,
да згрнем у џеп ништа осим бол -
и, ако ишта, тад право приказе
да Серафиму кажем то што тишта:
„Ван међе, али уз рђу зле стазе
живот ми бацну мрве чаробништва.“
Доста је самства, серафиме, мога,
доста шар земни прстом да упирем.
Над мојим логом премало је Бога...
Изађе зечић - поче да умире.

* * *

Не питај откуд јесен или ко то
лута ћелама пожутелог лишћа,
дублира хладни слој сени и потом
чита живот из измишљеног писма...
Ево стабла што жели да одлети
у Занзибар и Габон за птицама.
Згусти се јесен - златна смрт нам прети,
барови двери отварају нама:
очију многих самотна већина
кад повије се над флашом сумора,
где “Балентајна” оста тек трећина...
ко може, како, не бити уморан?
Ко биоскопски снимак. Изнад клупа
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сја сугестија - ко пас да утону
усред блатишта, где изађе скупа
с библиотеком страха, у сутону.
“Не лутај блатним тресетиштем оним” -
Џејмс Мортимер је писао и мени...
А сада космос тек, то јест аноним
космички и то писмом несвршеним.
Са подсмесима у прозору снатре
Хеката, и пас с три главе, из мрака,
док у фосфорној неугаслој ватри
горе, горе сви знаци зодијака.
____________
Џејмс Мортимер - лик из „Баскервилског пса“ Артура Конана 
Дојла.

Давна. Острвска

...Албатрос претера у изливу туге,
три човечка гуњем мрак љушкају, косо:
рибари су мреже простирали дуге,
док Охотско море пуни грабљив лосос.
Вуку се контуре равнина, кроз сплин,
спава, преко пута, цветни Хокаидо.
Брда закуцаху у сазвежђа клин,
Месец чини салто пред збуњеним видом,
зраком крза жене камене што трају
од јапанског доба, правећи птицама
друштво (дитирамбе док води певају),
и шуми бамбуса (свуд је изницала) -
то су Морзеови знаци олујина
и, очито, дозив оностраних душа...
Зрак светионика зубата је тмина,
дуж неба астрална бара се пенуша.
Жутих људи точак врти се и тресе,
и нешто паучје провлачи се пољем...
И Мацуо Башо с кашичице месец
храни, у лутању да буде још боље.
_________
* Камене жене - скулптуре разних древних богиња плодности, у 
пољу, код источних народа.

* * *
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Јуче још живех, а сада умирем -
он вели, у сну трзање га сеца.
Ноћ црне форме ко бригаденфирер,
змијице сјаја преслабог месеца,
он душу тако подчињава златом,
на полуречи грли хад тајније
и пада, као јоргован у блато,
због свега за шта и крив је и није.
Мисли: могло је и горе, изјутра,
а зар се може без ње бити горе?
Када светови ко сутинска трупла,
на тихој ватри умисли догоре,
чак је и ружно маштање потребно.
Окренут на бок, уздахну, уз муку.
...Зелени отров док муза, похлепно,
пуши, на сатке. Апсурди дотуку
мозак. Авети стоје глуве, отад,
размешкољене на ногама празним,
ко да чувају самрт од живота,
Страх преносећи у реду, по казни...
Јуче, снен, бељи био си од креде:
мутни филм - она усред јоргована,
над њом подземља нимбус, на смрт сведен,
тек узлазећег осунчаног дана.

* * *

Не излази ван екрана, не чини такве грешке.
Жуто лишће тераће ветар. Црвеном стиже крах.
Двориште - трг је, уз пренос глупе кино-вртешке,
а у довратку улични мачићи крију страх.
Не излази из јесени: јесен, то су татуи старости,
на преласку у зиму мртве ко да преброји.
Небо, сгушћено у сутон, очито, умори старе кости
(Господе, је ли сваки умрли уписан у тефтерима твојим?).
...Ускоро, пашће пахуље на аутобуске главе, плански
свет ће се претворити у празнични маркет: лоптице, ватре.
Погледи поседника круже глобусом магелански,
путовања, сусрете, топлину, поклоне с пута снатре.
Не излази из прошлости, видиш ли, магови низ улице
путују лимузином, очито, биће дарова за сваког, у свему.
Отворим прозоре - чујем мотив из филма Кустурице.
Светлост предела свих хтела би Витлејему.

* * *
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У петом, шестом, десетом сну, ил можда дванаестом,
стари знанац ме саветовао: не излази
ни по стихове који у ватри изгоре често,
ни по ватре сетних срдаца. Опази
како их огањ оплиће, док цепке у ватру
сив вратар Хада баца, уз смешак незнан,
док иза прозора беспризорно дете дланом бира
чудо, у којем је, као у бајци, бездан,
можда збиљски, јер је и оно само - трол мумифициран -
зверка која је, изгубљена, на тешка места стигла.
Ветар удише кошмар, издише ко да бе-мол свира,
и на проверу се продева ко кроз мозгове игла.
Мали троле... Негде се: бам-бам! - пуцањ пробија.
Где је твоја мама? И ја сам, одавно, без маме.
И тако, гледамо, у нејасним до бола световима,
бели арт-хаус: биоскоп пахуља сред таме.
Ту би и требало рећи: какву још радњу даће?
Изаћи из куће, дете спасити од буре језне,
помести олују метлом, ватрама обогаћен,
авети ноћи разметлати све до последње звезде.
Капут

Гле: зима с маском децембарском, поред,
oпет је децу повукла од зоре -
дели шећерну перику им свод.
Пробуђен, вирнеш кроз прозор ненадно -
а живот мину, илузије на дно
пале су, као онај славни брод*,

кад живот спаде са свакога лица,
музика траје до немоћи свирца**,
албатросима недостаде неба.
Тако говорим и - чини се, куња
коштуњивица с косом иза жбуња***
гледа на писца без гнева, не вреба:

пре равнодушно броји просте дане
живота светлог деце заигране,
шта ту да чини још краљица снежна?
Јер, кад тролови кроз ваздух залебде
и огледало хад подстакне негде -
у вражју матер оде хадска вежба.

Је ли варати себе лакше? Није?
Кад у пехаре децембар се слије
и дан већ тачке неповрата вуку.
Завири л демон - мој гост нека буде,
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и врачарство је део те понуде:
четири капи отрова, за укус.

Пробудићеш се млад у сну навеки,
захваћен дивним таласањем неким,
и лик природин нешто ће ти дати.
И опет ћеш, у летећем капуту,
празник љубави сретати на путу...
С волшебним звуком јутра испијати.
_________________

* Титаник.
** Бродски оркестар „Титаника“ је, пркосећи смрти, свирао све до самог 
потонућа брода.
*** Смрт

* * *

Човек несреће бројећи (ал рашта?
И не на прсте - већ по облацима):
каже дворишној мачки: „А сад – баста!*
„Лекаре више не желим да цимам.
Затворих врата фројдовске подсвести
и још изгубих кључеве - на тапет
сутон ће моје послиће извести,
ја сам, ко праћком, камичак одапет...
У мени снег већ седмицу зверује,
срце у себе скрих, невидно бео,
Ескулапима ни грам не верујем,
ево куда ме живот мој довео.
Ваја у мени снег болесну маму,
ону, коју већ давно сахранише...
Ја сапуницу не правим, ни драму -
није у мами снаге било више.
Засвираће ми велики син Пољске,
хорне ће мозгом проћи - по бескрају...“
Но човек брка: јер, трубе херојске
Фридериковим грлом не певају.
Човек се мења... Сву зиму, он сиже
приљубљује уз поноћ (је л то предност?).
Мамине руке сину су све ближе -
гаси, и опет укључује светлост.
_________________
* Баста - Доста је (жаргон, италијанског порекла).
** Син Пољске - Фридерик Шопен.
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 Јевгениј Чигрин рођен је 16. септембра 1961. године у Украјини. 
Живео је на Далеком Истоку Русије. Учесник многих руских и 
међународних фестивала. Од 2002. године живи у Москви и 
подмосковском Красногорску. Један је од најистакнутијих савремених 
песника Русије. Избори његових стихова објављени су у руским и 
иностраним књижевним часописима, а ушли су и у низ европских и 
отаџбинских антологија. Његови стихови су преведени на европске и 
источне језике. Чигрин је лауреат многих књижевних награда.
Аутор сљедећих збирки пјесама: „Возач“ (Москва, 2012), „Бесани 
залив“ (Москва, 2014), „Подводна кугла“ (Москва, 2015), „Невидљиви 
водич“ (Москва, 2018, Кијев 2021), „Лампа над морем“ ( Москва. 
2020), „Стари номад“ (Москва - Твер, 2020). 
 Збирке пјесама су му објављене и на српском, пољском и 
украјинском језику.

Превео с руског Владимир JАГЛИЧИЋ
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ОБРЕН РИСТИЋ

ВИДЕО САМ ДРУГИ СВЕТ
ВОДА КОЈА СПАЈА

И овога лета свакога дана остављам на песак врели
Прочитане часописе и књиге Збратимиће се писци
У светој води испод Атоса Они тек стасали и они позни
Домаћи и они из света Будућим читаоцима Весели

Жагор деце на свим језицима исти просветлиће риме
Њихове у наизглед мирном мору Гледам таласи се 
Једва разазнају али на коленима осећам померање
Не знам одакле долазе још мање куда иду и са киме

Ако запљусну нежне ливада мога завичаја Камење
И песак са светлошћу у гласовима лековитом биљу
Подариће у мелодији и песми од које зру житнице

Знаћу свет овај може бити једно велико изненађење
Бог је велики кажу овдашњи рибари И љубав његова
Бесконачна знају Старопланинци на истоку Србије

СИЈАМ ТАКВА МЕ РАДОСТ ОБУЗИМА

У овој ували на ужареном песку раноавгустовског дана
Некуд бих да путујем Не бродом на таласима морским
Бојим се ове воде варљиве Желим да ме на други крај
Света сунчев зрак однесе Та нежна стаза раздрагана

У светлосној кочији од ведрих мисли и љубави
Овде намах све стаје у вечност се претвара Призор
Величанствени Сам постајем песма сетна мелодија воде
У благим таласима повести Једно давно лето у мит

Се догодило урезало риме Из дубоке воде чује се ехо
Давне песме Хор невидљивих поета милује далеке 
Линије хоризонта Тамо где танана светлост пада на

Чаробне валове мора Једном се то мора десити 
То неизбежно путовање Поезија Та дивна свечаност 
Тренутка  Сијам таква ме радост обузима
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АКО СЕ ОВДЕ ДОГОДИ СМРТ

Ако се овде догоди смрт У клици у пејзажу који јес
Песма Стих Реч и Слика - Зар божанској симфонији
Више од тога - Нем без моћи збора од ваздуха 
Срицаћу риме Песник и песма Творца су удес

Не овде нема умирања Све се у вечност скаменило 
Само пена и небо и бесконачно дубока вечна вода
Мом дивљењу нема краја Ни похлепи ни страсти
Као зрачак радости у трену све се у једну реч слило

Ћутим испод Олимпа Не реметим хармонију воде
Ако пронађем праву реч због које лагано умирем
Или годинама мртав у песми васкрсао на раскршћу

Светова и векова Упијам сваки зрак и свако бих зрно 
Песка  довукао за будућу кућу Скровиште од свих 
Звери и прибежиште у источним горама На Тресибаби

ПТИЦА ИЗ ЗАВИЧАЈА

Долеће птица једна из Завичаја Са капима росе
У кљуну и осмехом моје мале унуке Ирине
Само се дашак ветра појави и изгони неколико 
Таласа који расплетоше увојке старије унуке Миле

Истога часа у оку мом сестрински загрљај догоди се
У сузу једну јато риба похрли и златни прах сунца
Премрежи пејзаж у чаробном плаветнилу Јутро
Ово није више моје Флота малих бродова однесе

Део зоре и мирисе мора и љубав ову бескрајну
У  далеке тајанствене пределе у подземне и друге 
Светове  у пролећне оазе цветне

Да ли је у томе драж путовања усамљенику 
У  туђој земљи коме ниједна земља није  завичај 
А  цео свет је његов Господ је творац свих чудеса
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IVO MIJO ANDRIĆ

RIMOVANKE
KRUGOVI POVIJESTI

Zaborav mržnju briše
Pamćenje osvetu sprema
Tek kad nas ne bude više
Kao onih kojih nema

Možda će ovim svijetom
Vladati mir i sloga
Možda će cijelim planetom
Vrijediti zakon od Boga.

Sve dok se pobjede slave
Dok živi mrtve ne žale
Padat će nove glave
Za stare ideale.

Krug se zatvorit neće
Krv će i dalje teći
Puške će ubijat cvijeće
Sužnji će sanjat’ o sreći.

Pamćenje osvetu sprema
Ako se mržnja ne briše
Zbog onih kojih nema
Povijest se iznova piše.

KLUPKO ŽIVOTA

Od svitanja do večeri
Cijeli dan se odmotava
Od večeri do osvita
Tijelo budno - duša spava.

Tako život od rođenja
Kao rijeka od izvora
Protječe uz žuborenja
Do beskrajnog plavog mora.
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A u moru – u dubini
Svijet vodeni živi mirno 
Dok gore na površini
Bura puše bezobzirno.

Od večeri do svitanja
Tijelo budno  – duša spava
Tako nam se kao klupko
Cijeli život namotava.

MUZE ŠUTNJE

Dugo već ne pišem pjesme
Niti me pohode muze,
Sličan sam oku česme
Iz koga ne teku suze.

U grlu stoje mi riječi
Koje sanjaju papir
Bolesti šutnjom liječim
Braneći vlastiti mir.

Dugo me nije bilo
U carstvu poezije
U meni sve se skrilo
Kao da živo nije.

Čak je i ljubav lijepa
Koju sam gajio u duši
Postala odveć slijepa
Za vrijeme koje se ruši.

Zato se riječima pjesme
Opraštam od svoje muze,
Neka iz stare česme
Isteku posljednje suze.

ŽIVOT MALIH LJUDI

Život je na korak ispred smrti
Žuri, ali ga brzo ne sustiže
Zemlja se oko sunca vrti
Čini se da mu je sve bliže i bliže.
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Ozonski omotač stalno se tanji
Na njemu nastaju goleme rupe
Kozmos nam izgleda nekako manji
Kad se planete u jata skupe.

Letimo tako u nepoznato
Stazama koje u bezizlaz vode
Samo dragome Bogu poznato
Ima li tamo mira i slobode.

Ljudi to ne znaju – oni su mali
Da bi razumjeli zakone prirode
Njih zanimaju ideali
I da bezbrižno po zemlji hode.

Takva je naša ljudska vrsta
Koja prirodu uništava
Da bi dokazala kako je čvrsta
U ostvarivanju prirodnih prava.

No priroda se svaki dan buni
Potresom, poplavom i olujama
Dok se ne izmire stari računi
Velikim praskom ili strujama.

ŽIVOTNA ISTINA

Ovo nije zadnja pjesma koju pišem
Niti mi posljednji otkucaju sati
Ja još sretno živim i slobodno dišem
Dok me sjena smrti uhodi i prati.

Tako je to bilo otkad znam za sebe
Ja korak unaprijed – ona nazad korak
U toj borbi dobra i zla bez potrebe
Život je ponekad kao pelin gorak.

Ali ti trenuci tuge i žalosti
Traju kratko vrijeme i nisu me smeli
Na putu do sreće, nade i radosti
Kakvu čovjek samo može da poželi.

Moj je život bio ispunjen toplinom
Koju nisu mogle ohladiti zime
S vremena na vrijeme znao sam i vinom
Popraviti stanje promjenjive klime.
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Jer kako bi pjesma mogla da preživi
Toliko godina bez čaše i vina
Kad su neke riječi i izrazi krivi
A u vinu čista i gola istina.

GASE SE ZVIJEZDE

Vrijeme prolijeće kao ptica
Dok bijeli konji nebom jezde
Bore osvajaju umorna lica
Gase se naše poznate zvijezde.

S neba nas gledaju nebeska tijela
Na Zemlji virusi opasni prijete
Smrću je obavijena zemlja cijela
Oko nje kruže rasute komete.

U svakoj godini poneko ode
Arsen, Oliver, Kićo, Đole…
Odnose bisere muzičke vode
Koje svi slušaju, štuju i vole.

Cesta je uzela Tošu i Šabana
Oba su otišla zbog brzine
Staza je njihova utabana
Ne vodi više u daljine.

Život je čudna zemaljska pojava
Rađa se i gasi svakoga dana
Nekom se oduži, nekom raslojava
U svjetlu slave i dimu kavana.

Ostaju pjesme i pusti snovi
Koje će sanjati generacije
Ljubav je more po kome plovi
Nebeski brod zvjezdane nacije.

POHVALNA ODA

Pohvalo moja uvijek me prati
Na svakom putu, u svakom trenu,
Kad sam usamljen vrijeme mi skrati
I usput pomozi pronaći ženu.
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Pohvalo draga, pohvalo mila
Ne daj da čekam ili da patim,
Meni si uvijek najdraža bila
Jer samo tebe mogu da shvatim.

Sve drugo meni puno ne znači
Niti mi donosi radost i sreću,
Uz tebe pohvalo ja sam najjači
Zato te nikome poklonit neću.

Budi mi vjerna do same smrti
Ja ću ti ostati odani rob,
Neka se život što duže vrti,
Na kraju i tebe nosim u grob.

ZADNJA ST(R)ANICA

Svatko dođe da bi otišao
Kad istekne zadnja kap života,
Ja odlazim i nije mi žao
Vjerno me je pratila ljepota.

Volio sam ljude i prirodu
Radovo se svakom novom danu,
Darovao dobrotu narodu
I liječio otvorenu ranu.

Dijelio sam sve što sam imao
Ljubav, sreću i minulo vrijeme,
Više dao nego uzimao
Na neplodno rasipao sjeme.

Sad sam evo na zadnjoj stanici
Gdje se život pretače u kišu,
Dopisujem posljednju stranicu
Koju smrtni otkucaju brišu.
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БОШКО ЛОМОВИЋ

ПЕСМЕ ИЗ COVID КАРАНТИНА
РАЗГОВОР

До када ће ово?
Које?
Како које? Ово?
Аааа, мислиш – ово?
Да: ово.
Докле буде хтело.
А докле ће?
Рекох: докле буде хтело.
Овако није било одавно.
Откако је гавран поцрнео.
Ни откад цар коња јаше.
Проћи ће и ово, доћи ће оно.
Које оно?
Горе од овога.
Од овога горе не може.
Може, може!
Шта кад оно дође?
Ово ће бити мачји кашаљ.
Само да га не дочекам.
Можда и хоћеш.
А кад ће оно да дође?
Кад ово оде.
То није одговор.
Онда питај неког другог.

ПУТ ДО КИОСКА 

Стављам маску,
Навлачим рукавице,
Натучем шешир на очи –
Да ме суседи са прозора,
Што из руку не испуштају
Мобилне телефоне,
Не препознају.

Протурам очи кроз врата:
Уз улицу, низ улицу.
Никога.
Журим до првог киоска
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По јутарње новине.
Ходам на прстима
Да ме ђонови не одају.
Стајем иза најближег стабла
Док прође полицијски ауто –
Као да сам у пљачку пошао.

Што ли је држави до мене
Више него мени до себе?
Богомдана јој прилика 
Да се, вишом силом, 
Лиши бескорисне изелице
Која предуго, као миш сир,
Грицка паре пензионог фонда.  

ОД КУЈНЕ ДО КУПАТИЛА

Та мрва, та тачка,
Тај убод игле
Од убода мањи,
Тај атом 
Од водониковог мањи, 
Ситнији од најситније мисли,
Зелен као гујин ијед
И топузу налик,
Увео ме у четири зида
И нацртао стазу –
Од кујне до купатила!

Лево или десно –
Заскочиће ме из бусије,
Из руја зоре,
Из дашка ветра,
Са рекламе кока-коле,
Са лати љубичице,
Са раскршћа улицâ,
Са звезде Данице,
Из осмејка суседа –
Из свега што је
Изван стазе.

Знам: ситнице живот чине!
Зато се, да преживим, 
Ситницама бавим –
Од кујне до 
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О КЊИЗИ ПОСТАЊА

Изван зидова ових,
Изван мене,
Жубори вода са рибама
Сребрним 
И шкољкама
Седефним,
И ветри топли
Љушкају гнезда на тополама,
И Сунце се умножава
У барицама кише
И цветовима маслачка,
И бела руна облака
Шетају сенке ливадама,
И зуј се свиленкасти
Разлива у мирисе, 
И песмокрили певају
Дитирамбе зеленом дану,
И четворонози славе
Даровани говор свој.

Кад си, до Дана петог,
Све их створио,
Што се у Дан шести
Ниси одморио?
Што ли сам ти ја недостајао,
Оче!

УМРЕЖЕН ЖИВОТ

А  онда сам се,
Као сав нормалан свет,
Умрежио.
Постао сам важан –
Од Сантјага до Кјота,
Од Мурманска 
До Рта Добре Наде.
Не знам зашто сам важан –
Зна ко треба да зна.
Узбудљиво, зар не!
Нема досаде, 
Нема празног хода,
Нема залудне секунде. 
Тек покаткад се осетим
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Мушицом у паучини:
Љушкам се на поветарцу,
Далеко од врапчијег кљуна
И мухоловке дебеле домаћице.
Лепо ми је и топло –
Бар док власник мреже
На ручак не дође.

МОРЕ И ЈА

Иза оног брда,
И брда иза њега,,,
Више је од седам брда –
Море.

Бескрајно
И безвременско.

Од изгрева 
До изгрева
Једном уздухне
И једном издухне.

Штеди се
Да би вечно било.

Ја удухнем
Двадесет хиљада пута
И толико пута
Издухнем.

И тако се 
Брзо потрошим.

ЗИД

Испред и иза,
Слева и здесна –
Зид!

Да прелетим –
Не дâ свод.
Да потонем –
Не дâ под.
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Затрчаћу се,
Ударити где је 
Најтањи –
Главом.

Провалим ли,
Бићу напољу,
Слободан,
С главом или без.

Не наудим ли зиду, 
Ништа не губим,
Ту сам где сам био –
С главом или без.

ШОЉИЦА

Браћа моја из игла,
Суседи белог медведа,
Одувек су знала
Што сам тек јутрос
На тераси сазнао.
Рука задрхтала,
Бели се комадићи
Тврдом плочом расули.
Облачак вреле кафе
Нечујно је узлетео
Ка тајнама неба –
Безгрешна душа њена.

Не могу да опростим
Што сам живот страћио
У петсто деведесет
Седам хиљада сати,
А да ни једног минута
Нисам приметио
Да она крај мене живи.
Она, коју сам и јутрос,
За ухо вукао,
Устима приносио,
Да ми удахне
И ову песму.
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JOSO ŽIVKOVIĆ

HAIKU

iznad otoka
duga u krugovima
sunce i kiša
...
stol na terasi
u čaši bijelog vina
kupa se sunce
...
magla nad rijekom
krije drugu obalu
most je u zraku
...
stado ovaca
prelazi preko ceste
pastir u bundi
...
sivi kamenjar
ispod sunca u zenitu
kosa brsti grm
...
tik iznad vode
bijeli konvoj u zraku
slijeću labudovi
...
od neba do tla
ispružila se munja
gore oblaci
...
rublje na podu
žena i muž u znoju
skakuće krevet
...
jato gavranova
slijeće na crveni krov
crni se kuća
...
u starom gradu
izglačano kamenje
šeću turisti
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MARKO ŽIVKOVIĆ

HAIKU

ribe u mreži
pokušavaju pobjeći
prazni se more

suze i kiša
na groblju gavran pjeva
posljednji pozdrav

na koncu dana
majka sakuplja lišće
šuštavi suton

kapljice lete
skakuću po stijenama
plešu valovi

u zemlji sunca
sakura do sakure
ružičasti raj

gradski trotoar
kroz betonske blokove
viri travčica

Marko ŽIVKOVIĆ je rođen u Kostrču kod Orašja, u Bosanskoj Posavini. 
Trenutno živi i školuje se 
u Zagrebu. Piše putopise i haiku. 
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САВО ТЕОДОРОВИЋ

ИСКРЕНА ПЈЕСМА 
 Прилог за освјетљење „теорије о тачности песме“

Немој да тумачиш моју пјесму
И да тај жуљ ствараш 
на мишићу крај чела.
Немој, ако те пјесма није занијела! 
За поезију постоји школа цијела: 
И часови српског језика, 
И професорице Вуковог акцента...

Ти само читај
И прати хоће ли суза твоја пасти, 
Хоће ли коса нагло порасти,
Да ли ће ишта у твојој мијени 
Да се покрене или промијени?
Ако се ништа не догоди
Први пут кад читаш, ти читај поново.

Можда наслутиш неки звук,
Мелодију заборављену од свију?
Можда те метафоре загрију?
 Или те мирис из усамљене риме
дотакне у носнице?
Можда те нека слика баци
У дјетињство, у младост, у радоснице?

А кад се тачност пјесме не догоди,
Послушај ово: ти читај поново.
Једном ћу да ти се десим,
Одредићеш ми коту: 
Препознаћеш ме у стиху
Кад ти нечитање не даде 
Да ме препознаш у животу.

Жбљоха , 18. 03. 2021. 
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„СМРТ СТАРЦИМА...“ 
пјевао је Сарајлић

Да ти говорим пјесму?
Ни до песме ниси сазрела.

То што си пунољетна
За мене не значи ништа.
Порасти до стрпљења;
До разговора шутњом,
До самоконтроле...
Порасти до додира!
Колико још страница
Твога читања до истине?
Ти још ниси истина.
Ти си варка из Фројдовог сна
О младој жени.
Несташкујеш ми ту по крвотоку
До сазреле крви своје
И чекаш моје стихове.

Да ти говорим песму?
Ни до пјесме сазрела ниси.

Жбљоха, 21. 02. 2019. на свјетски дан матерњег језика

ДЕБЕЛА ЖИЦА КОЈА СЈА
Сергеју Јесењину

Први си узео славенску гитару
И загрлио жицу дебелог сјаја.
А у Англетеру упалише ти посљедњу цигару
Од коначности црвеног очаја.

Да мреш – учинило ти се.
Живљи си но што си био.
Стиховље твоје позлатило се,
Русијом ниси дангубио.

Први си сељак-господин
Ти си за многе пјесник Бородин
Па те пјевају у Москви и Петрограду
А пјевају и у Београду.
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Твоја је пјесма од истине саткана
Да свједочи и широм Русије живи.
Сад звоне и кедри Балкана:
Можда смо због пјесме криви?

Зато се понекад жалим моме попу
никако да ујединимо двоструку рану:
Азију твоју поспану
и моју отуђену Европу.

Пустили су керове са ланца
И на село српско ново.
А градимо свијет без катанца:
И Кобилићево и Константиново.

Исто листају брезе
и на Оки и на Сави.
Буде се славенске везе
У нашој небеској глави.

Све док чујем славенску гитару
И дебелу жицу која сја,
Пјеваћу пјесму слободном  атару!
Љутих паса не боји се братија.

У кафане петроградске долазим ја
Преносим ти здравицу босанских ајдука
И мало звука дебеле што сја.
Ето ме да сркнем мало твога дара
Док је вријеме бољих кормилара.

ОБЛУТАК

Кад липше живинче - у поток одвуци?
Како су кренули – хоће да нас раставе.
Господе помози, у великој сам муци:
Шта ћу јадан ако ми реку зауставе?
Кидишу на њу хемијом-узенгијом.
Давно почели, хоће и да наставе.
Потоци се  суше селом и регијом...
Шта ћу јадан ако ми реку зауставе?

Њене су матице све спорије
По обали се њишу апокалипсе заставе.
Нигдје врбака, нигдје борије.
Шта ћу јадан ако ми реку зауставе?
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Острво је рекино прво дете,
Умивено без препреке и уставе.
А ја сам рекин унук, ако разумете.
Шта ћу јадан ако ми реку зауставе?

                          

ПОСЛЕДЊА ЉУБАВНА 

Гасне наше сунце.
Урушава се звезда 
овоземаљског живота.
Већ не могу да те дотакнем у мраку,
Не знам усне да ти препознам.
Али знам пут до новог почетка.
 
Одвешћу те на најмлађу звезду
Одакле ћемо гледати нову светлост 
И препознавати богочовека.
Нећеш морати ни руку да ми пружиш.
Водићу те за поглед твој, 
За твоје поверење 
Старцу са мотком.

Водићу те на најмлађу звезду 
Која има нову Земљу,
Која има свој Месец,
Који има своје посматраче.

И опет ће зрети шљива 
У ноћима пуним звезда
И наше најмлађе звезде.
Опет ћу љубити траг 
Твојих колена у небеском песку 
И Бога увек новог
У љубави непроменљивог.

Кобилић, 31. 10. 2019. 
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NIKOLA ŠIMIĆ TONIN

ŠESTINSKI KIŠOBRAN
 
Kiši kiša
cijeli dan,
kapima kišnim,
zove van,
Šestinski kišobran:
- Izađi ovo je tvoj dan,
pokaži se pa ti si
Šestinski kišobran.
Ne bi druge,
tko nosio bi na duši,
kišobranove suze,
na taj,
Bogom dan,
kišni dan,
odbiti,
a toliko put’,
zamoljen, zvan,
od srca kiše kišobran,
iznijeti ga van,
Šestinski prošetati kišobran.
Kako je samo bio dočekan,
kapima kišnim razdragan,
Šestinski kišobran.
 

ČOBANOVA DJEVOJKA
 
Vrhu gore, nebu gore,
gnijezda orla uz litice.
Dolje dalje u dolama,
 cvatu krune vrh travama.
Korak dalje zvjezdan dana,
ovcama nema čobana.
Hladu kakvom pod jablane,
hudo je ono zaspalo.
Iz oblaka vila, vila,
došla njemu k’o djevojka,
budit’ ga sebi za momka.
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T – A – D – I – J – A… 
  
Pjesnik u pjesmi bosonog.
Pjesnikova u pjesmi bosonoga mati.
 
T  -  a  -  d  - i  -  j  -  a!
 
I nakon stoljeća ćuti,
 mati će ga zazvati.
 
Pjesnik u pjesmi bosonog,
bosonoga u pjesmi pjesnikova mati.
 
Dugo u noć, u dugu zimsku noć,
do u obnevid bijelo platno tka,
bosonogog pjesnika
bosonoga pjesnikova majka.
 
Dugo, dugo, do u nedoček dugu zimsku noć,
dok pahulje se snijega s neba,
mrve kao mrve
bijeloga nedjeljnoga kruha.
 
U dugu zamrlu zimsku noć,
bijelo platno tka mati,
da bi mu mogla cipele dati,
da bi ga mogla u školu slati. 
 
Pjesnik u pjesmi obuven,
bosonoga u pjesmi pjesnikova mati,
do pijetlova prvih,
u platno bijelo ne prestaje,
pahulje bijele uplitati.
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ЈАСНА МИЛЕНОВИЋ

ЛЕПЕНСКИ ПЛЕСОВИ
ПЛЕС СА ХРАСТОМ

Заиграјмо око лековитог Храста�  
Да нам навек буде дуговека грана, 
Изданцима здраве деце излистана, 
И да наше племе јача и нараста. 

Сладак жир је његов, печен у пепелу: 
Као хлеб нас храни, Загрљајем лечи, 
Док му шапућемо молитвене речи, 
Он са нама спаја Васељену целу.  

Да нас увек штити, приносимо жртве. 
У њему су приче, сва наша предања, 
Древни запис нашег дугог постојања. 

Повезује с нама будуће и мртве. 
Испод крошње чува наше зборно место,  
А на небу тамном – звездани му престо.

ПЛЕС НА МЕСЕЧИНИ

Зазивам облака гнезда паперјаста, 
Моћно царство трава, сваки лист са гране. 
Призивам лет орла и цвркуте ласта,  
Мудро око сове, тајанственост вране. 
 
Прах звездани мешам и кост што се мрви 
Под сечивом оштрим заштитнице Луне, 
Претке и потомке рађане у крви – 
Зовем благи Ветар да у трску дуне. 

И све моћне силе, утве златокриле, 
Нек у Тами древној буду покрај мене, 
С родитељским Виром који су покриле 

Давних Праотаца пробуђене сене. 
У каменом лицу што су задобиле 
Облуткове тајне навек заробљене.
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ПЛЕС СА ТРЕСКАВЦЕМ

Са Трескавца врха1, кад намигне Сунце, 
Обгрли зрацима нашег Вира куће, 
У најдужем дану, у само свануће, 
Умију нам децу, огреју младунце. 

Озари се шума, зацвркућу птице, 
Богови се древни спремају за лето. 
Облутак се рађа: куцка по њем длето, 
А лахор таласа класове пшенице. 

Сусретну се с нашим Праоцима Моћним, 
На врху Трескавца, муње и громови, 
Кад Киша и Ветар, Олујни Богови, 

Исцепају рухо облацима ноћним.  
Окруњен муњама, на Трескавца врху, 
Прародитељ свему одређује сврху.

ПЛЕС СА СУНЦЕМ

Кад се златни колут примакне врхунцу, 
Прадавноме Претку открићемо лице, 
Играћемо срећни нашем Оцу-Сунцу  
У моћноме сјају вечне свевидице: 

Са Трескавца врха кад намигнеш на нас�, 
Када преко неба прелазиш нас скоком, 
У најдужем дану који блиста данас, 
Од зла сваког чувај својим будним оком. 

И Шуму и Реку – наш свет изобиља 
Родитељска рука нека благосиља. 
Твоје дете, Ватра, од таме нас брани, 

Твоја топла брижност животно нас храни. 
Док бдије над нама свака твоја зрака, 
Плешу Вир и куће. Биће потомака!

1 Храст је од давнина веома поштован као симбол снаге, моћи, дуговечности, 
чврстоће, духовног и материјалног богатства. Његов плод жир, као и кора, 
користили су се за исхрану и лечење. Још је Плиније Старији у првом веку пре 
Христа учио да је то дрво „храм богова”, а да је жир најслађи кад се испече 
запретен у врелом пепелу. 
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ПЛЕС СА ТАМОМ

Тамо где је шума иста даноноћно, 
Све сенке у трансу заплешу крај Врача. 
Чека нас искуство, мистично и моћно, 
Сваки давни Предак уз нас још корача. 

Као и Облутак, руком Вира створен, 
Из таласа вечног Воде благородне, 
Призивамо Претке који су нам корен, 
Покретаче свега, силе натприродне�. 

Отварамо Таму, уђемо у снове, 
У она пространства где се Вечност збира, 
У ковитлац свести што заувек зове 

У тихо блаженство ванвременог мира. 
Сви животи бивши разиграног Вира 
Блесну из дубине звезданог Свемира.

ПЛЕС СА СТРАХОМ

Од свега што буди страхопоштовање: 
Од Грома и Таме, од Ватре и вука, 
Да стрела не клоне ко немоћна рука, 
Да свет не изгуби чулно поимање.  

Плесаћу док дрхтим суочен са страхом2 
Од очију које жмиркају из мрака. 
Плесаћу, с храброшћу прадавних Предака, 
С њиховим костима и њиховим прахом. 

Амајлију носим од вепрове кљове, 
Од вучијег зуба и орловог пера. 
Штити ме Облутка постојана вера  

Да свладам у себи свемоћне страхове. 
Једини је вредан сваке моје жртве 
Страх да Претке не срамотим мртве!

2 Трескавац је чудновата вулканска купа са друге стране Дунава, на 
румунској обали. Када је најдужи дан, 21. јуна, и када почиње лето, сунце 
изгрева тачно изнад вулканске куполе и обасјава два пута место где је било 
праисторијско насеље, Лепенски Вир, чији су становници имали знања о 
астрономији и календару. Један од наговештаја лета је и „оно време када 
почну громови” и када Трескавац почиње да „бруји”,  па изгледа као да стари 
вулкан сабира громове. 
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ПЛЕС СА КАМЕНОМ

Камен страсно у вирове сна ме баца, 
А Дунав ме загрлио моћним хуком. 
Да пробудим сене својих Праотаца, 
Под облаком да заиграм с гладним вуком. 

Репом рибе да запливам, да праћакнем. 
Умивена водом твојом, Вире Моћни! 
Мокрим челом да највишу звезду такнем 
И распорим младом Луном врисак ноћни. 

Сви Богови ослушкују, радознали. 
Камен-сенку3 обликују сваком Претку. 
Праисконски крик ми жељно грло пали 

Да се вратим клупку змије, Прапочетку. 
Сви Облуци жедни са мном заиграли – 
Одгонетам праскозорја загонетку.

Јасна МИЛЕНОВИЋ рођена је у Новом Саду. Објавила је 
збирке песама Оком окована («Стражилово», Ириг, 1987), Град 
од уздисаја («Доситеј», Горњи Милановац, 2014), Плес Лепенског 
Вира (Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2017), Вечности бела 
крила («Асоглас», Зворник, 2019). Награђивана је неколико пута на 
Фестивалу песника за децу «Булка» у Црвенки, наградом «Стојан 
Степановић» на Вуковим ластарима у Лозници (2012), два пута другом 
наградом за духовну поезију у манастиру Бешеново (2017. и 2018), 
наградом «Извор» за најлепшу песму о завичају (2017), првом наградом 
на Дринским књижевним сусретима у Зворнику, 2018. (штампање 
књиге), трећом наградом за песму о вину винарије «Мачков подрум» 
у Иригу (2018), наградом Печат вароши сремскокарловачке за 2018, 
трећом наградом за најбољу родољубиву песму у Пожаревцу, 2019, 
трећом наградом на Вуковим ластарима, Лозница, 2020. Члан је 
Удружења књижевника Србије. Живи у Сремској Каменици. 

3 Страх треба приметити на време и суочити се с њим. Очи у очи. Страх је у 
уму. Храброст није не осећати страх. Храброст је радити шта треба, упркос 
страху. (дипл. психолог Ненад Адамов, Кроз вртлоге на путу до себе, 2004. 
Линк: http://vrtlozidosebe.blogspot.rs/)

http://vrtlozidosebe.blogspot.rs/
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HAKIJA KARIĆ

TUŽNE PJESME
Sanjao sam

In memoriam:
Indir Kadić
(1967. – 2020.)

Sanjao sam vašar
U našem gradu
Ti i ja - šampioni luna parka

Sanjao sam igranke
U „Đuri“ i u „Zaimu“
Prve dimove „opatije“
U polumraku „LP-ja“

Sanjao sam svjetla „Talije“
Prve plesove
Gorak ukus piva

Sanjao sam kako se kupamo
U hladnim virovima Brke
I balansiramo po isprekidanom
Betonu „Pacifika“

Sanjao sam kako se kližemo
Po pijačnoj stočnoj vagi
I jurimo Ramićevu magarad

Sanjao sam
Blokirali smo ulicu
Franje Dasovića
Igramo na male
Ti, ja, Samir, Nune, Duško,
Neda, Hakso, Alan, Gale,
Alijica, Diško, Slavko, Ado,
Linda, Nuće, Švabo, Bato...

Sanjao sam
Snovi ne traju dugo
A tako sam silno želio
Da ovi postanu vječnost

dec. 2020.
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Čari zime

Te davne godine sedamdeset i neke
Udarila cȉča zíma - mraz iskezi zube
Sakriše se brzaci naše bistre rijeke
Savile se nad njom vrbe kao da je ljube

Golubovi, vrapci - ispod streha vire
Ledenice oštre ne kapaju više
Iz podruma mačke pospane provire
Hladni vjetar na osami bademe zanjiše

Tek poneki lavež pasa, začuje se, javi
Priroda se umirila - sanak zimski spava
Nebo vedro, bez oblaka - caklina se plavi
Sve je studen poklopila - zehmerija prava

Samo dječji žamor živi, odjekuje jako
Ta radost iz srca tišini prkosi
Eno idu Mujko, Beli, Mevlo, Sadik, Vahko
Savonke i šlicuge vuku; Sake skije nosi

Sjatit će se kao ptice do promrzle Brke
Opile ih čari zime - čari bijelog snijega
A kada se tu zasite plazanja i trke
Završit‘ će na stazama Alicina brijega

Došli s Brda, Lipovaca ali i sa Strane
Neki čak iz obližnjih brčanskih mahala
Na licima merak plamti - tim se duše hrane
Za bezbrižne dane naše Bogu je zahvala

2. 2021.

Kad kažeš mart

Kad kažeš mart - zaigra ti duša
I osmijeh se lagano na lice dovuče
Cvrkut ptica veseliji, mami da se sluša
Pritisnuto uzdasima srce jače tuče

Kad kažeš mart - nebo se zaplavi
I pčelice hitre neumorno zuje
Buja život u šumama, poljima i travi
Pjesma zeba i grlica sve se češće čuje
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Kad kažeš mart - eto vrbopuca
I riječni talasi kao da pjevuše
Vjetrić Južnjak na vrata počesto zakuca
Grijuć‘ oranice, džemretom zapuše

Kad kažeš mart - puklo srce zime
Narod voli reći: kliknula je ševa
Ko predura cekaru ponosi se time
Osmijehne se, zazvižduće, ushićen zapjeva

Kad kažeš mart bliži se proljeće
Sunce na zalasku obzorja rumeni
Kad kažeš mart sav blistaš od sreće
Zato ne dangubi, u susret mu kreni

2021.

Puste kuće

U zimsko doba
iz odžaka vitih
dim se polagano vijao
Pune kuće bile čeljadi;
radosti, cike i veselja
I svako svoj sanak snivao

A onda dođoše
godine teške
Navališe morije,
beznađe i tuga
Krenuše mnogi
na dalek put
Sin ostavi oca i majku
Drug ostavi druga

Od svega samo
ostaše kuće
kao trag da je i tu
nekad život cvao
U tuđini mnogi
saviše gnijezda
svako za se
kako je umio i znao



358 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

Puste kuće
na njih čekaju
i sam Bog zna
koliko jadni
za njima pate
Kako vrijeme prolazi
želja sve veća
Da se svojim
kućama vrate

2. 2021.

Danas, Ti i ja
Danas mi oko
Za Tobom plače
Sjećanja davna
Naviru, peku

Srce lupa
Sve jače i jače
Niz lice vrele
Suze teku

       • •

Niz daljine sive
Misli plove
Sve moje danas
Hrli ka Tebi

Glas Tvoj čujem
Kako me zove
Pod svoje skute
U okrilje sebi

2021.

Hakija KARIĆ je rođen je 1966. godine u mjestu Palanka kraj Brčkog. Diplo-
mirani je psiholog. Do sada je objavio devet knjiga od čega su pet zbirke 
poezije za odrasle, zbirka poezije za djecu, zbirka priča, zbirka izabranih 
novinarskih tekstova i monografija rodnog mjesta. Poezija mu je prevođe-
na na: njemački, slovenački, albanski, poljski, danski, engleski, armenski 
i makedonski jezik. Pored poezije i proze, piše i dramske tekstove, psiho-
loške opservacije,  te recenzije i književne kritike. Prevodi s njemačkog i 
makedonskog jezika.
Član je Društva novinara i Društva pisaca BiH.
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МИЛИЈАН ДЕСПОТОВИЋ

ТИШИНА

Имао сам потребу да ти то кажем. Ти си знао и шта, али ниси очекивао. 
Требало је да не мислим о томе, да ти не повредим илузије. Ипак, 
рекох.
 А онда је једна велика пахуља страха пала на твоје врело лице 
сујете и истопила се. 
 Обојица даље ћутимо.

КОШУЉА

 Дуго је имао муке, душевне и моралне, са собом. Што год би 
покушао да дохвати и каже, осетио би ударац по прстима и неку другу 
руку на устима. Падао је у дубине из којих није могао да направи 
искорак. 
 А онда је променио туђу кошуљу на сопственој кожи. 
 Отворио је очи.

ДИЛЕМА

 Стално одлажем тај пут. Не из страха већ зато што ме обавезе 
задржавају. Кажем: пустите ме. Неће. Има још у дреновини по која 
кап коју треба исцедити. Тамо где одлазим, нема ни суза ни потребе 
за том последњом влагом. 
 Није ми јасно чему онда сузе кад одлазе они који су већ исцеђени 
и припремљени за пут.

Милијан ДЕСПОТОВИЋ, књижевник, издавач и посленик у области 
културе, рођен је 1952. године у Субјелу код Косјерића. Пише 
поезију, прозу, афоризме, књижевну и ликовну критику, бави се 
публицистиком, превођен је на више светских језика. Објавио је 57 
књига.  
 Оснивач је и уредник првог хаику часописа на српском језику 
„Паун“ и књижевних новина „Свитак“. Приредио је за штампу 
сабране песме Пауна Петронијевића (1 - 10). Награђиван. 
 Члан је Удружења новинара Србије од 1981, Удружења књижевника 
Србије од 1989. године, редовни члан Матице српске од 2009. и 
држављанин Песничке републике у Новом Милошеву, од 2017. Живи 
у Субјелу, код Косјерића и Пожеги.
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SABAHUDIN HADŽIALIĆ

SUNOVRAT

U trenutku sreće 
pogrešan korak 
izgubljen 
u nadanju. 
 
U trenutku strasti 
pogrešan dodir 
pronađen u tami. 
 
U trenutku rađanja 
pogrešan pokret 
ljudskog stvaranja. 
 
Zbog toga i jesam. 
 
Sam.

IZGUBLJENI SIN

Jutros 
nisam 
osvanuo 
sam. 
... 
Tri proroka 
bjehu pored mene. 
... 
Uzeše 
moje srce, moju dušu 
I moju sreću. 
 
Preživjeh. 
 
Ne znam kako!
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LUDILU... MUŠKOM

Blijedilo 
nastalo njenim  
nestankom 
nije 
ništa drugo  
do kazna 
za zločin 
počinjen jučer. 
 
Obrisah krv sa usana 
i nastavih dalje 
žedan nove. 
 
Krvi. 
 
Ljubavne!

NJEGOVA MOLITVA

Prijateljstvo 
je kao 
kap vode koja 
vremenom nestaje, 
isparava 
i 
ponovo rađa. 
Na drugom mjestu. 
... 
U drugom obliku. 
... 
Valjanom nadanju. 
Ekvilibristika ne 
pretpostavlja  
alternativu 
do 
iskrenost, 
dobrotu, 
povjerenje. 
... 
Ljudima  
nepoznato!
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Neotkani Sizif

Ogledalo 
razbijeno ostade, 
jer ja 
pokušavah 
izmijeniti sopstveni imidž 
tolerantnog, 
čuđenja vrijednog, 
pjesnika. 
Pokušavah 
izmijeniti sliku 
u 
ogledalu 
sudbine. 
Da ne budem više prvi! 
Da ne budem više drugi! 
... 
Da budem normalan i stidljiv! 
Da budem običan lik u moru osobnosti! 
... 
Ogledalo nije izdržalo. 
Ostadoh samo 
onaj 
što bješe pokušao 
i 
ostao na tome.

INTERAKCIJA SUBLIMARIS

U beskrajnom šapatu
opstala
je
iako
glasna
bješe.
...
U neizrečenoj nakani
utihnula
je
iako
svjesna
bješe.
...
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U nastupu bijesa
razotkrila
je
iako
nada
jeste.
...
U sunčevom bljesku
opstala
je
iako
ja je bacih
tamo.
...
I nije mi zamjerila
da bi
se,
potom,
samo nasmiješila
i otišla dalje.
Bez mene.

LOVELESS1
 
Njene ruke 
su ostale 
u zraku 
dok je 
pokušavala 
doseći 
ljubav. 
... 
Ljubav  
je to 
učinila 
umjesto 
nje. 
... 
Dosegla 
 
je 
... 
nju.

1  Nedostatak ljubavi...bezljubav...
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MARE NOSTRUM 

Njena  
ljubav 
ostade  
iza  
mene  
kao  
otisak  
bosih  
stopala  
u pijesku.  
 
More  
ih  
izbrisa.  
 
More  
vremena.  
 
Koje 
neumitno  
valovima  
svojim  
udara 
 
dok 
 
prolazim i ja, 
 
a 
 
riječi ostaju.  
 
Zbog 
 
ljubavi. 
 
Njene. 
 
...Ipak.
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MARGARITAS ANTE PORTAS2

Njeni snovi
utjehu
traže
u meni..
...
Ali,
duša njena
vabi za
smirajem
...
Nedosegnuto
je nada
...
A nada
posljednja umire
....
Srećom!

2  Latinska: Ne bacajte biserje pred svinje.... 
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MARIJA DEJANOVIĆ

SELIDBA
selidba našeg organizma
dogodila se preko noći

zbacili smo sa sebe svoj mesnati oklop
i zaboravili kako biti opterećeni

nismo se time mnogo zamarali

tijelo vibrira dok leži pored jezera

iz ušiju mu izrasta lopoč
i kralježnica mu je strelica
koja pokazuje jug

gdje odlaze boje
kad se latice raspu i vrate u naručje zemlje?

u nos

odlaze ti u nos

Na putu do trgovine

U zemlji u kojoj malo tko govori tvojim jezikom
svi govore glasnije od tebe
svi su vidljiviji, zaštićeniji
skriveni brojnošću
na putu do trgovine čaja osjećaš se pretjerano uočljivom
Pokreti tvojih koljena odražavaju tvoj nedostatak prijatelja 

Hodaš ukočeno, pretjerano strogo
i iako su svi iznimno ljubazni 
zbog dobrote srca ne zadiru ti u meso
pričaju među sobom da ti ne smetaju
svode se na dobar dan i doviđenja 

Svejedno, osjećaš se kao metalni šestar
oštra igla čiji se sjajni vrh zabada u beton
metar po metar 
Dok hodaš od stana do trgovine, trgovine do stana
za tobom ostaje izbrisiva kružnica tvog prisustva, jezika
međusobnog nerazumijevanja;
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kad od dobrohotnog trgovca kupuješ čaj
ti si, a ne suho lišće, izložena iza stakla 

Na povratku iz trgovine postaješ im sličnija 
Bez cilja pred sobom, oko si koje obuhvaća
i ne izriče

Iz ljubavi prema sebi ne pitaš se kako si
kao što iz ljubavi prema životinjama
jedeš biljke koje su posadila nečija djeca
koja nikad neće moći priuštiti hranu koju sade
kupuješ u plastičnoj vrećici indijske oraščiće 
čija proizvodnja topi ženama s prstiju identitet 

Ali to su neke druge žene, negdje daleko
žene čijim se sestrama ruše gradovi na glave
legalne robinje

Ti si svoje teške dane sama odabrala 
Kupila si njima svoje sretne dane 

Ulice su pune malih trgovina  
U svakoj je trgovini puno pletenih košara
u svakoj je pletenoj košari mali osobni poraz 
Hodaš plave kose, plavih očiju
zbog kože preplanule od sunca
lijepo te je vidjeti na svakoj ulici 

Kažu li ti nešto na tom jeziku
sliježeš ramenima ispod šešira 

Mogli su ti reći da te vole ili ti opsovati mater
a ti ne bi znala koje je

to je neznanje tvoja mala osobna pobjeda

Za mene, koja je odlučila ostati tamo

Postoji osoba koja je postupila drugačije 
živi mojim životom uvjerena da je njezin
i da su ostali životi tuđi 

Sjedi na kauču s kojeg sam ustala
onog jutra kad sam pošla na avion
i piše moju knjigu –
– svakako ne ovu
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U jednom je trenutku trebalo odabrati 
između navike i potrebe
sebe i sebe

Presudile su 
tvoje tamne oči 
rasplamsane propuhom sobe
u kojoj je netko otvorio vrata i prozore

Oči – dva kamina 
u koja sam sretno uskočila

Statične i pokretne
kao stolica za ljuljanje

*
Nekad nazove moje prijateljice
govore joj meni nepoznate tajne
planira s njima kratke izlete
na mjesta na kojima nisam bila

proljetno čišćenje, kavu i kolače u susjedstvu
mnogi od tih planova doista se ostvare

Nema dvije bijele mačke
jer misli da preferira pse

Njihova odanost, u teoriji
umanjuje njezin strah od napuštanja

Jednom će okupiti sve moje prijateljice
i one će se međusobno upoznati

Neće to biti na dan mojeg odlaska

Kad se taj ljupki čopor formira
napokon će biti spremna 
posvojiti psa

*
Kako je lijepa njena samoća 
kad se promatra

Nesvjesna je sebe
zato je nepokolebljiva

*
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Ne znam kako
ili kad
ali jednoga dana

pokucat ću na njezina vrata
ili ona na moja

Ti ćeš otvoriti

Pitat ćeš me gdje sam bila

Neko će vrijeme čekati

U kući lijepe gospođe
sapun i rakija nastali su od iste biljke 
Dala ti je nešto protiv migrene, ali to si izgubio 
Kasnije smo se vozili kao da smo prsti jedne ruke
koji prolaze kroz visoku, žutu travu 
 
Desert od latica napravila je od ruža iz svog vrta
Rekla je da ne jede slatko
i poslužila ga u malim posudama iz Maroka

Lijeva ti je ruka na volanu
desna uzima moju i stavlja je na mjenjač
kažeš želiš li da te naučim voziti

Dalekovodni stupovi pokraj ceste
smjenjuju se sve brže i brže

Rekla je čovjek je rođen sam
ipak sam jednom imala muža
Dok nam pokazuje presvlake za kauč 
koje je donijela iz Etiopije, sunce se prelama
na tamnocrvenim naborima

Kuća joj je lijepa kao muzej

Sad ti je ruka na mom bedru 
kažem nemoj se sa mnom šaliti
Ako me ti budeš ičemu učio 
netko će ozbiljno stradati 

Zamislim je u baldahinu 
kako pruža ruku van
a vani nema nikoga 
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Uskoro ide u Pariz
svi će prijevoznici tog dana štrajkati
pa će putnici ostati na aerodromu

Neko će vrijeme čekati da stignu 
kamo su krenuli
to će im se vrijeme činiti vječnim
ali neće to biti

Koža na tvom vratu je mirisna

Kad se dotakne donjom usnom
udubi se 

Ne gledaj u mene, gledaj pred sebe

Sve se ceste savijaju pred nama
stopljene u dugačku, žutu zraku

(Pjesme su iz knjige Dobrota razdvaja dan i noć, Sandorf, Zagreb, 2021.)

 Marija DEJANOVIĆ rođena je u Prijedoru 1992. godine. Odrasla je u 
Sisku. Živi i djeluje u Zagrebu i Larissi. 2018. godine objavljuje knjige Etika 
kruha i konja (nagrada Goran za mlade pjesnike i nagrada Kvirin za mlade 
pjesnike) i Središnji god (nagrada Zdravko Pucak). Trojezična knjiga Orato 
Osto/Visible Bone/ Vidljiva kost izašla joj je u Grčkoj u sklopu Athens World 
Poetry Festivala i Versopolisa, u izdanju Poets’ Circlea. 2021. objavila je 
knjigu pjesama Dobrota razdvaja dan i noć (najuži izbor za nagradu Tin 
Ujević).
 Dobila je prvu nagradu Milo Bošković (2021.) za pjesmu Na putu do tr-
govine, drugu nagradu na DiBiase Poetry natječaju za pjesmu Grandma 
Still Remembers My Mother Well i nagradu Marin Držić za 2020. godinu za 
dramski tekst Ne moramo više govoriti, svi su otišli.
 Objavljivala je pjesme, eseje i književne kritike u raznim časopisima, 
zbornicima i na internetskim portalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Pjesme 
su joj prevođene na petnaestak svjetskih jezika. Sudjelovala je na brojnim 
domaćim i stranim međunarodnim pjesničkim festivalima, čitanjima poe-
zije i pjesničkim rezidencijama.
 Zamjenica je direktora Thessalian Poetry Festivala (Πανθεσσαλικό 
Φεστιβάλ Ποίησης) i članica uredništva časopisa Tema.
Završila je studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Studij 
komparativne književnosti na istom fakultetu samo što nije.
Članica je Hrvatskog Društva Pisaca, Hrvatskog P. E. N. Centra i europske 
pjesničke platforme Versopolis.
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ДАЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ

УСПОМЕНЕ
Мирославу Мики Антићу

(1932-1986)

Још понекад
Помислим на тебе,
Када прођем
Гаравим сокаком.

Препознам свако
Дрво као родно.
У загрљај му се
Бацим, као свом.

То није пијанство,
Премда лакше
У вину се
Срце удави.

Мрачна скела
Једва се вуче
Као моје мисли
Због љубави.

Бели коњ трчи
Сав у зноју.
Грива му сија
На месечини.

Загрли ме,
Као на растанку:
„Бићу добро“
И „не брини“.

Врели котао 
Дими над чергом.
Игром и песмом
Живот славе.

Срећне су очи
Које их виде.
Очи – плаве
И руке гараве.
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Дајте вина,
Да се напијем.
Дајте ми воље
Да заборавим

И фиранге
И цветиће – 
Да успомене
У прашини оставим...

Венац за Максима Богдановича
(1891-1917)

Ја бих хтела да се сретнем
Са Вама на улици,
Једне тихе, звездане ноћи;
Да Вас загрлим,
Као да смо одрасли – 
Замислите, да смо стварно вршњаци.

Молим Вас, не реците:
„Све ће то проћи.
Јасним звездама душа тежи,
А тело у блату спокојно сиви.“
У песмама народним,
У звонком језику белоруском,
Ја Вас чујем – 
Ви сте вечито живи.

Ја бих хтела да се сретнем
Са Вама на улици,
Крајичком ока,
У окрету плеса,
Под јасним звездама Херкулеса.
Ох, чему сузе, када бих знала
Срцем, да у Ваше очи гледам?

Трчали бисмо по ситној киши,
Између треперавих бреза,
Пијући свежину са грана,
У блату тражећи скривену чар.
Као случајно, шетам
На сусрет чекам,
И носим Вам Венац на дар.
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Ана

Данилу Kишу
(1935-1989)

Да ли знаш, драга Ана,
Kако лажна реч трује?
Kако хладна параноја
Од мржње по души рује?

Реци, да ли сам измислио
Твоје мирисе и цвеће?
Бескрај љубави и смрти,
Леден страх и топле свеће.

Сећаш ли се, моја Ана,
Времена боли и самоће?
Kолико су пекле увреде,
Kолико жариле несреће?

Чујеш ли речи нашег оца,
У пећинском, тупом еху?
А љубав, бар трагична била,
Може ти донети утеху.

Људска срца су, најчешће,
Свињска, пуна зла и мана.
Ти не пуштај злобу у своје – 
Не веруј никада никоме, Ана!

Историју пишу победници.
Предања испреда пук.
Kњижевници фантазирају.
Извесна је само смрт.

Путем Вишеграда

Иви Андрићу
(1892-1975)

Замишљен човек у магли стоји
Над уском улицом Младе Босне.
Усправних леђа, он се не боји
Ни лажи, ни руку магле росне,
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Која грли плећа Андрићграда.
Не! Он, поносно, слободан дише,
Док брани образ вољеног града
У свету злом и мрачном све више.

У њему огањ пламени гори,
Визија једна јасно га води – 
Да иде напред и да се бори,
Да тежи истини и слободи.

Он не гледа на маглу и росу,
Која по лицу угризом пада.
Погледом поздравља Младу Босну
И одлази путем Вишеграда.

Узалуд се трудим

Принцу песника Бранку Миљковићу 
(1934-1961)

Моје извињење је побегло са усана
Док си ти још спавала.

Пошао сам руком ка твоме челу
Али нисам рекао „збогом“
Ти си га мени рекла у сну
У којем је блистава ватра горела
Дављеничким огњем распаљена
Ватра – моћ, ватра – рођење
Ватра – жена.

Узалуд се трудим
Да нађем снагу да те пробудим
И твоје стрпљење
И моја жртва
Све је узалуд.

Авети жедне моје крви мотре
На сваки мој корак, на сваки мој уздах
На сваку реч стихом рукотворену
И на тебе
Док безбрижно ходаш
Жути цвет береш
Па се прибереш
И питаш ме чему води ово све.
Зато те будити нећу. Не.
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Мој пут је пут стваралачке борбе
У којем се преплићу гробови и ватре
Нема ту места за љубав
Знали су то Јесењин и Мајаковски
Зато су краћим – најкраћим путем
Еуридике загрлили.
Тим путем ћу и ја поћи
Пркосно.
Својски.

Јер ако се случајно угаси
Ватра кроз била прожимајућа
Не остане ништа!
О, да ли знаш, оштрокоса успаванко
Како су тужна згаришта?
Ни довољно живела да створе ново
Ни довољно мртва да угасе ово
Као чистилиште
На пола пута од раја до гроба
Као руке невиног детета 
Прекривене блатом.
Као наша соба.

Узалуд се трудим
Да те последњи пут пољубим
И твоје молбе
И моја гордост
Све је узалуд.

Пас детињства

Бранку В. Радичевићу (1925-2001)
Хвала за омиљене приче из детињства „Пас лаје“ и „Селџук или 
псећи пољубац“

Понекад, ноћу, пред сан,
Негде залаје пас.
То мој пас негде лаје.

Чини се, на заласку,
Он чежњиво гледа.
Поскакује, и лаје.

То је пас мог детињства.
У његовом оку
Сија ватрена жеља:
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Да трчи у слободу,
Лежи, каска, скаче,
Да ради, шта му воља.

Непријатељ му није
Чупава и танка
Мачкица – стара преља.

Он види само тебе,
Док крај ногу шетка –
Свог правог пријатеља.

Полазим ка заласку.
Носим му сланину,
Кост, ћебенце и воду.

Он на игру позива,
Брзим репом маше
И зове у слободу.

 Дајана ЛАЗАРЕВИЋ је рођена 12. 03. 1993. године у Шапцу. Завршила 
је основне (2016) и мастер студије (2017)  на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. Члан је Удружења књижевника Белорусије 
од марта 2019. године. Члан Удружења књижевних преводилаца 
Србије од јуна 2020. године.
Пише поезију и прозу и преводи. Објавила је три збирке песама, 
роман и једну духовну биографију.
У 2017. години објавила је, уз помоћ Амбасаде Белорусије у Београду, 
збирку поезије „Венац“ белоруског класика Максима Богдановича, 
коју је превела на српски језик. Са белоруског је још превела и 
објавила: „Шушкало и његови пријатељи“ Аљеса Карљукевича (2018), 
„Песничке игре“ Виктора Кажура (2018),  „Вишње цветају“ Сергеја 
Пањизника (2019), „Мелодије ноћи“ Валерија Тургаја (2019), „Уочи 
Божића“ Марије Богданович (2019), „Пречиста киша“ Марије Кобец 
(2019), „Извор господара Јелских“ Аљеса Карљукевича (2019), „Крај 
света“ Аљеса Бадака (2020), „Сунчев зечић“ Светлане Бикове (2020), 
„Отаџбина срце милује“ Игора Григорјева (2020), „Прашњаво сунце“ 
Валерија Казакова (2020), „Алма-јабука“ и „Златна тишина“ Жана 
Бахита (2020), „На земљи сунцем обасјаној“ Наталије Совјетне (2020). 
Каталог „Српска књижевност у Првом светском рату“, у издању 
Народне библиотеке Србије, превела је са српског на белоруски језик 
(2018), „Мајски цвет“ Бранка Шкорића на руски језик (2019). Превела је 
и неколико књига са руског језика, чији су аутори из Русије, Јерменије, 
Грузије, Таџикистана, Киргистана, збирку песама балканских аутора 
на енглески језик (2017), монодраму и збирку поезије Слободана 
Станишића на енглески језик (издање ДКЦБ, 2020), као и збирку прича 
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С.М. Закира „Анђеоска птица“ са енглеског језика (Малезија, 2020).

Круне Дајаниног бављења превођењем свакако су: „У сусрет духу – 
антологија белоруске хришћанске поезије“ (2019) и „Златна птица 
– белоруске народне бајке“ (2020), „Наслеђе“ Јанка Купале (2020), а 
приређивач ових књига је проф. др Иван А. Чарота.
Добила је велики број књижевних награда у земљи и иностранству, 
њена дела и преводи су објављивана у бројним часописима и 
зборницима литерарних радова.
Носилац је похвалнице имена Франциска Скарине, коју је доделио 
Министар информисања Републике Белорусије А. Карљукевич, за 
досадашњи допринос на учвршћивању књижевних веза између 
Белорусије и Србије, 2018. Понела је и Диплому сарадника Књижевног 
Музеја Јанка Купале у Минску 2018. године. У децембру 2018. године 
добитница је награде имена Чингиза Ајтматова у Минску. У новембру 
2019. године добила је награду Удружења књижевних преводилаца 
Црне Горе, за преводилаштво са руског и белоруског језика и повељу 
Удружења песника „Свежи поглед“ са Неве. У фебруару 2020. године 
понела је Грамоту Удружења књижевника Белорусије за сарадњу 
и превођење савремених белоруских писаца на српски језик. У 
новембру 2020. Добила је Медаљу Игора Григорјева – песника и 
ратника, за превод збирке „Отаџбина срце милује“ на српски језик.
 Дајанине појединачне песме су превођене на енглески, француски, 
мађарски, руски, белоруски и малајски језик.
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BAJKE
БАЈКЕ
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ЛЕТЕЋА ЛАЂА
Украјинска народна бајка
 

Били деда и баба. Имали три сина: двојица паметни, а трећи 
будала. О паметнима они бринуше и неговаше их, баба им сваки 
дан давала беле кошуље, а будалу они грде и смеју му се. А он лежи 
на пећи1 у црној кошуљи; чим му нешто дају он поједе, ако не, буде 
гладан.

Али онда се прочу да је дошао указ о царској гозби, i ко сагради 
такву лађу која може да лети, нека долети на тој лађи, цар би му дао 
своју ћерку за жену.

Паметна браћа су се међусобно саветовала:
‒  И ми требамо да идемо, можда нас тамо чека срећа!
Посаветовали су се и питали свога оца и мајку:
‒  Отићи ћемо ‒  кажу ‒  цару на гозбу, нећемо ништа изгубити.
Старци су их ‒   шта да се ради – припремили за пут, баба им напекла 

белих земички, испекла прасе и дала им флашу вина.
Пошли браћа у шуму. Ту су посекли дрво и почели да размишљају 

како да саграде летећу лађу.
Дође им стари деда, стар‒престар као млеко бео, браде до појаса.
‒  Здраво, синови! Дајте ми ватре да запалим лулу.
‒  Немамо времена, деда, да се бавимо тобом. И почели они опет 

да размишљају.
‒  Добро корито за свиње ћете да направите, децо ‒ рече им старац. 

‒  А принцезу можете да видите као и своје уши.
Рече  и нестаде, као да га није ни било. Браћа мислила, мислила, 

ломила главу,  али у њих ништа не изађе.
‒ Идемо до цара на коњима ‒  рече старији брат.‒  Нећемо се 

оженити принцезом, али ћемо бар да прошетамо.
Браћа се попеше на коње и пођоше. 
А будала седи на пећи и такође пита:
‒  Идем и ја тамо куда су моја браћа пошла!
‒  Шта си ти, будало, смислио? ‒  рече му мајка. ‒  Тамо ће те вукови 

појести!
‒  Не ‒  рече он ‒  неће појести! Идем!
Родитељи су му се испрва смејали, а онда га грдили. Куда ће тамо! 
Али виде они да са будалом ништа не може да е учини и на крају 

рекоше:
‒  Па, иди, али немој да се вратиш и да кажеш да си наш син.
Баба му даде торбу, стави у њу црни бајати хлеб, даде му флашу 

воде и изведе га из куће.
Он крену.
Иде он, иде и изненада на путу сретне деду: тако седи деда, потпуно 

беле браде ‒  до самог појаса!
‒  Здраво, деда!

1  Старе руске пећи су биле зидане и на њима је било место за лежај.
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‒  Здраво, сине!
‒  Куда идеш, деда? 
А он рече:
‒  Ходам по свету, помажем људима у невољи. А куда ти идеш?
‒  Идем цару на гозбу.
‒  Зар ти ‒  пита деда ‒  умеш да направиш такву лађу која може 

сама да лети?
‒  Не ‒  рече он ‒  не умем!
‒  Зашто онда идеш?
‒  А ко зна ‒  рече он ‒  зашто. Ништа  нећу изгубити, можда тамо 

нађем срећу.
‒  Седи ‒  рече деда ‒  одмори се мало, ручаћемо. Извади оно што 

ти је у торби!
‒  Ех, деда, овде нема ничега, хлеб је толико устајао да не можеш 

ни да га загризеш.
‒  Добро, вади га!
Будала извади и одједном су од оног црног хлеба постале такве беле 

земичке да никада није видео нешто слично ‒  као у господе. Будала 
се изненади, а деда се насмеши.

Раширили они завежљај по трави, сели да једу. Добро се најели, 
деда се захвали будали и рече:

‒  Слушај, сине, сад уђи у шуму и нађи највећи храст, чије гране 
расту унакрст. Удари секиром, а сам падни наузнак и лези док те неко 
не позове. Тада ће ‒  рече он ‒  лађа бити саграђена за тебе, а ти седи 
у њу и где ти треба, али узми успут, кога год тамо сретнеш.

Будала се захвали деди и опрости се. Деда крене својим путем, а 
будала пође у шуму.

Уђе он у шуму, приђе храсту чије гране расту унакрст, удари секиром, 
паде наузнак и заспа... Спавао је, спавао... И после неког времена чује 
‒  неко га буди:

‒  Устани, сазрела је твоја срећа, устани!
Будала се пробуди гледајући ‒  лађа је већ била испред њега: 

златна, сребрних ужади а свилена једра се надула ‒  само да полети!
Он се, без дугог размишљања, укрца на лађу. Лађа се подиже и 

полети... Летела она испод неба, изнад земље ‒  оком не можеш да 
је стигнеш.

Летео он и летео и виде: човек на путу, са увом на земљи, 
ослушкује. Будала му довикну:

‒  Здраво, чико!
‒  Здраво, брате!
‒  Шта то радите?
‒  Слушам ‒  каже он ‒  да ли су људи већ скупљени на царској гозби.
‒  Идете ли тамо?
‒  Идем.
‒  Седите са мном, одвешћу вас.
Он седе. Полетеше.
Летеше, летеше и видеше: путeм иде човек ‒  једна нога му је била 
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везана за уво, а на другoj скаче.
‒  Здраво, чико!
‒  Здраво, брате!
‒  Зашто скачете на једној нози?
‒  Зато ‒  рече он ‒  ако одвежем другу и закорачим, прећи ћу цео 

свет. А ја то ‒  рече он ‒  не желим...
‒  Куда идете?
‒  Цару на гозбу.
‒  Седите са нама.
‒  Добро.
Он седе и они опет полетеше.
Летеше, летеше и видеше: на путу стоји стрелац и гађа из лука, али 

нигде се ни види ни птица ни друга животиња.
Будала повика:
‒  Здраво, чико! Куда гађате! Нигде нема птице ни неке друге 

животиње!
‒  Ви не видите, али ја видим!
‒  Где видите ту птицу?
‒  Ех ‒  рече он ‒  тамо, сто врста2 далеко, седи на сувој крушки!
‒  Седите са нама!
Он седе. Полетеше.
Летеше они, летеше и видеше: иде човек и носи на леђима пуну 

врећу хлеба.
‒  Здраво, чико!
‒  Здраво!
‒  Куда идете?
‒  Идем ‒  рече он ‒  по хлеб за вечеру.
‒  Али већ имате пуну торбу!
‒ Овде немам довољно ни за доручак.
‒  Седите са нама!
‒  Добро!
Седе и тај. Полетеше.
Летеше, летеше и видеше: иде човек крај језера, као да нешто 

тражи.
‒  Здраво, чико!
‒  Здраво!
‒  Зашто ту идете?
‒  Хоћу да пијем ‒  рече он ‒  али никако не могу да нађем воду.
‒  Испред вас је цело језеро, зашто не пијете?
‒  Ех, колико ту има воде! Није ми довољно ни за један гутљај.
‒  Седите са нама!
‒  Добро.
Он седе и они полетеше.
Летеше, летеше и видеше: иде човек у село и носи врећу сламе.
‒  Здраво, чико! Куда носите ту сламу?
‒ У село ‒  рече он.

2  Стара мера за дужину, мало више од километра.
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‒  Зар у селу нема сламе?
‒  Да ‒  рече он ‒  али не такве!
‒  А зар та није обична?
‒  Она је таква ‒  рече он ‒  да без обзира колико је лето вруће, само 

распете ову сламу и одмах ‒  ниоткуда ‒  дође мраз и снег.
‒  Седите са нама! 
Он седе и они полетеше даље. 
Летеше, летеше и видеше: иде човек у шуму и носи нарамак дрва.
‒  Здраво, чико!
‒  Здраво!
‒  Куда носите та дрва?
‒  У шуму.
‒  Ех! Зар у шуми нема дрва?
‒  Како да нема? Има ‒  рече он ‒  али не таквих.
‒  А каква су та?
‒  Тамо су ‒  рече он ‒  проста дрва, али ово су таква да чим их 

разбацаш, одмах се ‒  ниоткуда ‒  појави војска испред тебе!
‒  Седите са нама!
И он пристаде, седе и они полетеше.
Летеше они дуго, или не дуго, али долетеше до цара на гозбу. А 

тамо, насред дворишта, постављени столови, на њима бачве меда и 
вина: пиј, једи шта хоћеш! A људи ‒  окупило се скоро пола царства: и 
стари и млади, и господа и просјаци. Као на пијаци. Будала долете са 
својим пријатељима на лађи и слетеше цару пред прозоре. Сиђоше 
они са лађе и одоше   да једу.

Цар гледа кроз прозор и види: долетела златна лађа! Каже он свом 
слузи:

‒  Иди питај ко то долети на златној лађи.
Слуга оде, погледа, дође цару:
‒  Неки ‒ рече он ‒ одрпани сељаци!
Цар не поверова својим очима.
‒  Не може бити ‒  рече он ‒  да су долетели сељаци на златној 

лађи! Вероватно си пијан.
Пође  сам цар до тих људи.
‒  Ко ‒  упита он ‒  долете на тој лађи?
Будала изађе напред:
‒  Ја! ‒  рече.
Чим цар угледа у њега завежљај ‒  закрпа на закрпи, старе чакшире 

‒  колена му клецнуше, ухвати се за главу: „Зар бих за таквог сељака 
дао своју ћерку?!“

Шта да ради? Наредиће он нешто будали да уради.
‒ Иди ‒ рече цар слузи  ‒ реци му да, иека је он долетео на лађи, али 

не донесе ли мало лековите воде док траје гозба, не само да му нећу 
дати принцезу, него му оде глава с рамена!

Слуга оде.
А Слушач, онај који је спустио уво на земљу, чуо је шта цар рече и 

пренесе то будали. Будала седе на клупу за столом и растужи се: не 
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једе, не пије. Брзоходач то виде:
‒  Зашто ‒  рече ‒  не једеш?
‒  Како могу да једем!
И рече му ‒  тако и тако:
‒  Цар ми нареди да донесем лековите воде док људи једу... А како 

ћу да је донесем?
‒  Не брини! Ја ћу да је донесем!
‒  Па хајде!
Дође слуга,  пренесе му царско наређење а он одавно зна како и 

шта.
‒  Реци му ‒  одговори он ‒  да ћу је донети! 
Брзоходачу је одвезао ногу од ува и чим крену, зачас доскочи до 

лековите воде.
Донесе он, али беше врло уморан. „Па“, мисли он, „док се гозба 

заврши, имаћу времена да се вратим, а сада ћу да седим испод млина 
и да се мало одморим.“

Седе он и заспа. Гозба већ при крају, а њега нема. Будала седи ни 
жив ни мртав. „Готов сам!“, мисли он.

Слушач спусти уво на земљу и  слуша. Слуша он, слуша и рече:
‒  Не тугуј, он спава испод млина, јер је јурио!
‒  Шта ћемо сад да радимо? ‒  рече будала.‒  Како да га пробудимо? 
А стрелац рече:
‒  Не бој се, пробудићу га ја!
Натегну он лук и погоди млин  тако да је чак и треска пала са њега... 

Брзоходач се пробуди ‒  и брзо натраг! Гозба се управо завршава, а 
он доноси лековиту воду.

Цар не зна шта да ради. Изда друго наређење: ако одједном поједе 
шест пари печених волова и четрдесет хлебова из четрдесет пећи, 
тада ћу му, рече, дати ћерку, а не поједе ли ‒  оде му глава с рамена!

Слушач и то чу и рече будали.
‒  Шта сада да радим? Ја не могу да поједем ни један цели 

хлеб! ‒  рече будала. 
И опет се растужи и заплака. 
А Једач рече:
‒ Не плачи, појешћу све то и неће ми бити довољно.
Дође слуга: тако и тако.
‒  Добро ‒  рече будала ‒  нека дају! 
Испекли шест пари волова, испекли хлебова из четрдесет пећи.
Једач поче да једе,  све поједе и тражи још.
‒  Ех ‒  рече он ‒  мало! Кад би ми дали још мало...
Цар виде да ствари иду лоше. Поново изда наређење да овај пут 

попије дванаест бачви воде у једном гутљају и дванаест бачви вина, а 
не попије ли: оде му глава с рамена!

Слушач то чу и пренесе. Будала опет заплака.
‒ Не плачи ‒ рече Пијач. ‒ Попићу све и још ће мало да ми буде.
Довукли дванаест бачви воде и вина.
Пијач почео да пије, попи све до капи, још се и закикота.
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‒  Ех ‒  рече ‒  мало!
Цар види да не може ништа и помисли: „Треба тог сељака послати 

на онај свет!“
Пошаље он свог слугу будали:
‒  Иди и реци му: цар рече да пре венчања треба да одеш у парно 

купатило.
У међувремену нареди другом слузи да наложи купатило ливеним 

гвожђем: „Тамо ће да буде испечен!“ Слуга загреја купатило да би се 
и сам ђаво испекао.

Рекли то будали. Одлази он у купатило, а за њим Мраз са 
сламом. Тамо Мраз просу сламу и одмах постаде толико хладно да се 
будала попе на пећ и заспа, јер је био охлађен како је требало. 

Сутрадан  слуга отвори купатило, мислећи да је од будале остао 
само пепео. А он лежи на пећи и спава. Слуга га пробуди.

‒  Ух  ‒  рече ‒  како сам чврсто спавао! Добро је у вас купатило!
Рекоше цару ‒  тако и тако: спаваше он на пећи, а у купатилу било 

тако хладно као  да се није ложило читаву зиму. 
Цар се растужи: шта да ради? Мишљаше, мишљаше...
На крају рече:
‒  Суседни краљ ратује против нас. Зато желим да проверим 

просце. Ко скупи ујутро пук војника и поведе их у бој, томе ћу дати 
своју ћерку за жену.

Слушач то чу и пренесе будали. 
Будала поново седе и заплака:
‒  Шта сада да радим? Где ћу да нађем толику војску?
Пође он на лађу својим пријатељима.
‒  Помозите, браћо ‒  рече ‒  иначе сам пропао!
‒  Не плачи! ‒  рече онај који је у шуму носио дрва. – Помоћи ћу ти.
‒ Дође слуга и пренесе цареву заповест.
‒ Добро, урадићу то ‒  рече будала. ‒  Само реци цару да ћу, ако ми 

ни сада не буде дао своју ћерку, ратовати са њим.
Ноћу је пријатељ повео будалу у поље и понио са собом нарамак 

дрва. Како поче тамо да разбацује дрва, где паде клада ‒  ту би 
војник. И тако побаца цео пук.

Ујутро се цар пробуди и чује: неко свира. Он упита:
‒  Ко свира тако рано?
‒ Ево – рекоше му ‒ онај који је долетео на златној лађи, увежбава 

своју војску.
А будала поста такав да га је немогуће било препознати: одећа на 

њему блиста, а он сам тако леп да не поверујеш!
Води он своју војску, а сам јаше на црном коњу испред, а за њим и 

заповедник. Војници у строју, све један бољи од другог!
Будала поведе војску против непријатеља. И поче да сече десно и 

лево да је победио све непријатељске војнике. Тек на самом крају 
битке ранише га у ногу.

У међувремену су се цар и његова ћерка довезли да гледају битку.
Принцеза угледа како је најхрабрији војник рањен у ногу и поцепа 
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своју мараму на две половине. Једну половину задржа за себе, а 
другом том храбром војнику преви рану.

Битка беше завршена. Будала се спреми и пође кући.
А цар приреди гозбу и одлучи да позове онога који је победио 

његове непријатеље.
Тражили, тражили по целом царству ‒  нигде таквог нема.
Тада принцеза рече:
‒  Има он знак, ја сам му марамом превила рану.
Поново су почели да траже.
На крају су двојица царевих слуга отишли до будале. Погледали, а 

њему једна ногу превијена принцезином марамом.
Слуге га зграбише да га одведу до цара. А он ‒  ни да се макне са 

места.
‒ Пустите ме да се бар окупам ‒ рече он. ‒ Како могу да одем пред 

цара тако прљав!
Оде он у парно купатило, окупа се, обуче одећу у којој се борио и 

поново поста тако леп да су слуге зинуле од чуда.
Скочи он на коња и одјаха.
Принцеза му изађе у сусрет. Виде га и одмах препозна онога коме 

је својом марамом превила рану.
Он јој се тада још више допаде.
Венчаше се и приредише такву свадбу да је дим ишао право у небо.
Чича-мича, готова прича!

Превео с украјинског Жарко МИЛЕНИЋ
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ВИХОРОВИ ПОКЛОНИ
Белоруска народна бајка

 Живели су једном деда и баба. Живели су веома бедно, ничега 
нису имали, само корпицу жита. Једном је деда питао бабу:

 – Баба, баба, а шта да радимо са овим житом?
 – Иди у млин, самељи жито – испећи ћемо хлеба, – каже баба.
 Пошао је деда у млин, самлео жито и понео брашно кући. Одједном 

је налетео вихор и развејао дедино брашно. Донео је деда кући пусту 
корпицу.

 – Баба, баба, шта да радим? Вихор нам је брашно развејао!
 – А ти, деда, иди до вихора, нека ти исплати брашно!
 Пошао је деда да тражи вихора. Дуго је ишао, дошао у поспану 

шуму. Види – стоји кућица. Ушао је деда у кућицу. Седи у тој кућици 
бакица. Пита она:

 – Зашто си ти, добри човече, дошао овде?
 – Тражим вихора.
 – Шта ће ти вихор?
 – Развејао ми је брашно, треба да га плати!
 – Па, – каже бакица, – ово је вихорова кућица, а ја сам му рођена 

мајка!
 Нахранила је она деду и рекла му да чека. Долетео је вихор, пита га 

мајка:
 – Зашто си овом човеку развејао брашно? Сада хлеба нема!
 Вихор каже:
 – Не тугуј, деда, даћу ти ја за твоје брашно добар поклон!
 И даје му он столњак. Деда пита:
 – Шта ће ми овај столњак?
 – Није то обичан столњак, – каже вихор. – Ако кажеш: „Хеј, столњаче, 

откотрљај се, разгрни се, дај да попијемо и поједемо то, што има!“, он 
ће ти и дати.

 Пошао је кући деда са столњаком. Ходао је мало и мисли: 
„Проверићу, да ме није обмануо вихор“. И каже:

 – Хеј, столњаче, откотрљај се, разгрни се, дај да попијемо и 
поједемо то, што има!

 Столњак се разгрнуо, а на њему разна јела, каквих само на свету 
има.

 Зачудио се деда, појео, скупио столњак и пошао кући. Пала је ноћ. 
Питао је деда да преноћи у једној кући. А живела је у тој кући једна 
богаташица. Обогатила се она обманама и лукавством. 

 Пустила је богаташица деду и почела да га испитује. Деда јој је 
рекао о вихоровом поклону.

 – Стави, деда, свој столњак у подрум: тамо га нико неће узети.
 Деда ју је послушао и оставио свој столњак у подруму.
 Госпођа са дедом разговара, а сама тихо позива кћерку и шапуће:
 – Узми дедин столњак, а уместо њега стави наш!
 Кћерка је тако и урадила. Ујутро је деда устао, ставио столњак под 
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пазух и пошао кући.
 Долази и каже:
 – Па, стара, седај за сто!
 Сели су они за сто. Деда је узео столњак испод пазуха и наредио: 
 – Хеј, столњаче, откотрљај се, разгрни се, дај да попијемо и 

поједемо то, што има!
 А столњак лежи, како је и лежао. Наљутила се баба и истерала деду 

из куће:
 – Иди опет код вихора!
 Пошао је деда у поспану шуму. Нашао је вихорову кућу.
 – Обмануо си ти мене, вихоре! Ништа твој столњак не даје!
 – Ево ти, деда, овнић. Када кажеш: „Овнићу, овнићу, отреси се, дај 

злата и сребра“, он ће ти дати.
 Узео је деда овнића и пошао кући. На путу је поново дошао у исту 

кућу на преноћиште. Пустила га је госпођа и пита:
 – Какав ти је ово овнић?
 – Тог овнића ми је вихор дао. Ако му кажеш: „Овнићу, овнићу, 

отреси се, дај злата и сребра“, он ће ти дати.
 – Хајде, покажи!
 – Дај, госпођо, асуру!
 Донела је госпођа асуру. Деда ју је разрезао, поставио на њу овнића 

и каже:
 – Овнићу, овнићу, отреси се, дај злата и сребра!
 Овнић се отресао и посуло се за њим злато и сребро. Госпођа је то 

видела и ноћу заменила овнића.
 Ујутро је деда узео подметнутог овнића и пошао кући. Долази и 

каже:
 – Па, стара, сада ћемо увек имати новца! Дај асуру!
 Стара је донела асуру. Деда је ставио на њу овнића и наредио:
 – Овнићу, овнићу, отреси се, дај злата и сребра!
 А овнић стоји, како је и стајао.
 Истерала је баба деду из куће:
 – Иди опет код вихора!
 Пошао је деда вихоровој кући. Саслушао га је вихор и дао му рог:
 – Сада ће ти се, деда, све вратити, само реци: „Из рога свега је 

много!“
 Пошао је деда кући и мисли: „Проверићу ја овај рог!“ 
 И каже:
 – Из рога свега је много!
 Искочили су из рога патуљци са палицама и почели да бију деду. 

Добро је, што је он успео да викне:
 – Све назад у рог!
 Патуљци су се са палицама сакрили у рог, а деда је пошао својим 

путем. Иде и мисли: „Научио ме је вихор памети. Сада знам, шта треба 
да урадим.“ Дошао је до куће, у којој је раније ноћивао и питао је да 
тамо преспава. Госпођа му је отворила врата и питала:

 –Шта је то код тебе, деда, какав је то рог?
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 – Вихор ми је поклонио. Рог може много тога да ти да, само кажи: 
„Из рога свега је много!“

 Рекао је то деда и пошао у двориште, а рог је на столу оставио. 
Таман он за врата, госпођа зграбила рог и каже:

 – Из рога свега је много!
 Искочили су патуљци из рога и почели да је туку палицама. Тукли су 

и тукли и тукли! Повикала је:
 – Деда, деда! Помози!
 Дошао је деда у кућу и каже:
 – Дај ми мој столњак и овнића!
 – Нисам их ја узела!
 – А ниси их узела! Онда је туците, патуљци!
 – Ој, деда, вратићу ти, само ме спаси!
 Онда деда рече:
 – Све назад у рог!
 Патуљци са палицама су се опет сакрили у рог. Дала је госпођа деди 

и столњак и овнића. Пошао је он кући, донео својој баби вихорове 
поклоне и живели су они без беда и патње!

 Превела с белоруског Дајана Лазаревић

 Извор: „Златна птица – белоруске народне бајке“ / прир. проф. др 
Иван Чарота ; превела с белоруског Дајана Лазаревић. – Београд : 
Удружење поетских стваралаца, 2020.
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ВЕЛИКИ ОРАО И ЛОВАЦ
Грузијска народна бајка

Био једном, а можда и није, сиромашни ловац. Ишао је једном 
кроз поље и види: седи на храсту орао, а крилима два суседна храста 
покрива, тако је велики. Затегнуо је ловац тетиву, нанишанио, а орао 
му онда говори:

– Не убијај ме, ловче, крило ми је сломљено. Узми ме код себе, лечи 
ме, нахрани. Добром ћу ти платити.

Донео је ловац орла кући. Развикала се жена – ни сами немамо шта 
да једемо, а ти би орла да храниш!

Они су заиста били врло сиромашни – живели су напола гладни, 
нису имали шта за зубе да задену.

Прошло је три недеље. Опоравио се орао, окрепио и каже:
– Покушаћу да одлетим до храстова.
Замахнуо је орао крилима и једва прелетео кроз двориште и спустио 

се на земљу.
– Узми ме назад, човече, – каже птица, – нема у мени пређашње 

снаге.
Прошле су две недеље. Орао је опет узлетео да испроба своје снаге. 

Устремио се на три храста и спустио на њих. Хтео је да лети даље и 
није могао. Вратио се опет код ловца.

Грди жена ловца, али он њу не слуша – опслужује орла, храни, поји, 
лечи сломљено крило.

Прошла је још једна недеља и орао се потпуно опоравио.
Узлетео је на небо, пролетео изнад три храста, направио круг над 

далеком шумом и опет се спустио испред куће ловца.
– Хвала ти, добри човече, опоравио сам се, – каже орао. – Седи ми 

на леђа, одвешћу те мојој породици. Они ће ти дарове давати, а ти 
ништа не узимај, тражи само зарђалу кутију.

Винуо се орао под саме облаке, полетео к високим стенама иза 
шуме и спустио се у гнездо. Рекао је породици да га је ловац спасао 
од погибије.

Тада је орлица испред ловца положила злато и сребро, драго 
камење, свакаква блага.

– Узми, шта ти душа иште.
Ни на шта не гледа ловац, све одбија.
– Шта ти треба, човече?
– Поклони ми зарђалу кутију.
Орлица као да не чује. Показује ловцу необичне ствари – све лепшу 

од лепше. Устао је ловац, као да жели да оде.
– Добро, немој да идеш, даћу ти кутију! – каже орлица, а опет злато 

и сребро просипа пред њим.
Наљутио се ловац. Наљутио се и син орлице:
– Одлетећу од вас! Човек ми је спасао живот, а вама је рђаве кутије 

жао!
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Уплашила се орлица да ће он одлетети са човеком и дала ловцу 
рђаву кутију и рекла:

– Док не дођеш кући, не откључавај и не отварај!
Иде кући ловац, а сама га сумња мучи: зашто је узео рђаву кутију? 

„Можда су ме преварили? Дај да бацим поглед, шта је то у кутији“, – 
размишља он.

Отворио је кутију, а отуда су се просуле куће, клупе, људи! У тренутку 
се раширио ужурбани град – журе становници, тргују трговци, свуга 
је галама и весела врева. А из кутије се појављују нове куће, људи 
искачу.

Обамро је ловац од изненађења, збунио се, не зна како да затвори 
кутију. А град расте и расте.

Ту се одједном појавио Црни злодух – као да је из земље израстао. 
– Зашто патиш, човече? – пита злодух.
Испричао му је ловац о својој несрећи. А злодух каже:
– Дај ми то, што ни сам не знаш шта је, и вратићу град назад у кутију.
– Даћу ти, – обећао је ловац.
Он није знао да, док је био код орла, његова жена је родила 

златокосог дечака, а злодух је чуо о томе.
Покупио је злодух цео град у кутију и затворио поклопац. Око њега 

је поново опустело.
– Не заборави на договор, – каже злодух. – За петнаест година 

послаћеш ми обећано.
Вратио се ловац кући, а код куће му је златокоси син!  Схватио је 

сиромах шта ће морати да да злодуху. Туговао је, туговао и смирио 
се – испред њега је целих петнаест година, много тога ће се десити, а 
можда је до тада злодух и умрети.

Али ето, прошло је петнаест година. Ловчев син је одрастао леп и 
храбар.

Испричао је ловац сину, какво је обећање морао да да Црном 
злодуху.

– Не тугуј, оче, не бојим се ја Црног злодуха. Идем код њега. Ако се 
не вратим, сматрај да ниси ни имао сина.

Спремила је мајка младића за пут, дала му кожну торбу са хлебом 
и овчијим сиром. Пољубио је он родитеље и пошао да тражи Црног 
злодуха.

Ишао је, ишао и увече срео времешну старицу.
– Куда идеш, синко? – пита она.
– Идем код Црног злодуха.
– Не иди код њега, синко, злодух ће те појести.
– Не бојим се ја њега! 
– Ако је тако, послушај мој савет. Када дођеш до краљевства Црног 

злодуха, видећеш реку. Ујутро се у тој реци купа злодухова кћерка. 
Сакриј њену одећу и не дај јој је, док не да реч да ће ти помоћи.

Све је тако урадио младић, како је старица наредила. Притајио се у 
жбуњу и чека. У зору се девојка спустила до реке. Купа се, плеше по 
води, а младић је истрчао из жбуња, зграбио њену одећу и сакрио је. 
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Допливала је девојка до обале, покушала да изађе из воде, гледа: на 
обали стоји младић и нема јој хаљине.

– Врати хаљину на место, ако нећеш – позваћу оца!
Младић ћути.
– Врати, кад ти кажем! Свеједно ће те мој отац појести, ниси ти први!
– А ти ми помози, па ме неће појести.
– Врати ми хаљину, па ћу ти помоћи, – обећала је девојка.
Младић јој је вратио хаљину и испричао, како се нашао у поседу 

њеног оца.
– Када ти отац да задатак, дођи код мене, – наредила му је девојка 

и отишла.
А младић се појавио пред злодухом и рекао:
– Ево, послао ме је отац к теби, како је и обећао. Шта ћу ти ја, Црни 

злодуше?
– Добро је, што те је послао, да те не пратим. Сада си ти мој 

заробљеник. Данас одмори, а сутра ћеш отићи по животворну воду. 
Дајем ти три дана рока. Ако не донесеш – сам си крив.

Свануло је јутрос. Дошао је младић код злодухове кћерке да пита 
шта ће бити.

– Извор живе воде је иза девет гора у уској клисури, а улаз у клисуру 
чувају лавови. Треба узети са собом две овце и дати сваком по једну. 
Само што до овог извора треба ићи годину дана, а без крилатог коња 
нећеш успети. Ако успеш да га обуздаш – доћи ћеш до животнорне 
воде, ако не – мој отац ће те појести.

Пошао је младић у шуму иза реке.
У густој шуми је чуо тихо рзање. Види, мршави коњ је привезан за 

тополу уздом са брилијантским украсима. А око њега – гола земља, 
ни травке нема.

– Спаси ме, човече, не дај да умрем од глади. Верно ћу ти служити, 
– моли коњ.

Одвезао је младић крилатог коња и повео га уздом до пољане, где 
је расла висока, сочна трава, а сам је пошао и узео две овце. Коњ је 
два дана сакупљао снагу, а трећег је посадио поред себе младића са 
овцама, винуо се у небеса, прелетео девет гора и спустио јахача на 
улазу у клисуру. Младић је бацио лавовима по овцу и пројурио поред 
њих на извор живе воде.

Гледа младић: удара из земље извор, а поред њега седи старац – 
брада до колена, лице зарасло маховином.

– Бежи одавде, сине! Ево, стоглави злодух ће се вратити из лова, 
живог ће те прогутати!

Младић се само насмејао у одговор. Напунио је врч и пружио 
старцу:

– Попиј живе воде, не бој се стоглавог злодуха.
Испио је воде старац зарастао у маховину и заједно са њим напустио 

клисуру.
Понео је крилати коњ ловчевог сина назад на посед злодуха. Лети 

он брже од ветра, жури, убрзо ће сунце заћи, а младић неће успети на 
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време да донесе злодуху живу воду.
Само што се крилати коњ спустио на земљу, сунце је зашло.
Донео је младић Црном злодуху живу воду, а овај се не радује.
– Добро, видећемо, – каже, – да ли си тако вешт! Имам ја коња неука. 

Ако успеш да га узјашеш – остаћеш жив; ако не успеш – изгубићеш 
главу.

Пошао је младић код злодухове кћерке и рекао, какав му је задатак 
дао отац.

– Тежак је ово задатак. Мој отац ће се сам претворити у коња, којег 
треба узјахати. Даћу ти гвоздени чекић и узде. Када коњ одлети под 
само небо и покуша да те пригњечи, сабије као лепињу, премести се 
код трбуха, а ако почне по горама да те вуче, удари га чекићем по 
глави и врати кући.

Свануло је јутро.
Узео је младић узде и чекић и узјахао коња-злодуха.
Винуо се коњ под небеса, хтео да притисне јахача под небом, а 

овај се ухватио за гриву и преместио коњу под стомак. Тада је коњ 
као камен полетео ка земљи, али младић је успео да му се баци на 
леђа. Три пута се коњ-злодух подизао до неба и три пута као камен 
летео ка земљи, али младић је сваки пут успевао да избегне погибију. 
Види злодух: не може да надмудри младића и понео га је као вихор 
к високим горама – вукао по врховима и падинама. Узео је младић 
чекић, почео да удара злодуха по глави. Није издржао злодух, вратио 
се кући. Младић је скочио на земљу, ухватио коња за узде и још 
једном га ошинуо бичем. Коњ-злодух је појурио од бола, скинуо узду 
са себе и појурио у коњушницу. Тамо је вратио свој прави облик и 
изашао на двориште.

– Шта је са тобом, Црни злодуше? Сва ти је глава у чворугама, сав си 
модар, – младић глуми изненађење.

– То си ме ти истукао. Ниси коња јахао, већ мене! – признао је злодух. 
– Видим, храбар си ти, способан. Доведи ми крилатог коња Твалчиту 
из крда мог заклетог непријатеља деветоглавог злодуха. Онда ћу те 
пустити да идеш на све четири стране.

Поново је младић отишао код злодухове кћерке.
– Тежак ти је задатак дао мој отац, али ти не брини. Тражи од њега 

девет узда, девет брилијантских удица, брилијантски ланац и седло. 
Твалчита је најбржи од свих крилатих коња – никоме се у руке не да, 
али ми ћемо покушати да га уловимо.

Ујутро је младић затражио од злодуха девет узда, девет 
брилијантских удица, брилијантски ланац, седло и упутио се са 
девојком на планински пашњак. Тамо је пасло крдо деветоглавог 
злодуха.

Девојка је извадила из џепа црвену јбуку и рекла:
– У час невољне позивам вас, јавите се, црвени дивови!
Одмах се пред њом појавило девет високих црвених дивова. 

Показала им је она крилатог коња Твалчиту, дала им узде, удице и 
наредила им да га лове.
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А Твалчита по травку штипка и гледа постранце, да ли му се неко 
прикрада.

Само што су се приближили црвени дивови, Твалчита се подигао на 
задње ноге и ударио их копитима.

Растужила се девојка, заплакала. Ако црвени дивови нису уловили 
Твалчиту, како ће се обичан човек изборити са њима! Жао јој храброг 
младића. Узела је оштар нож и каже му:

– Ако ти погинеш, ја ћу умрети!
Загрлили су се, опростили и пошао је младић да лови крилатог 

коња. 
Твалчита је све чуо и све видео.
– Нећу ја да ви умирете, – рекао је. – Хајде, седи на мене, носићу те 

где год пожелиш.
Девојка и младић су дотрчали до коња, загрлили га око врата, 

пољубили у оба ока.
– Носи нас у мој родни крај, – рекао је младић.
Твалчита се винуо у небо као вихор, појурио, као поток у клисуру, 

као ветар у горама. А Црни злодух чека младића, чека. Досадило му 
да чека. Позвао је кћерку, хтео да је пошаље да види шта је остало од 
заробљеника. Не одазива се девојка, нема је нигде. Схватио је злодух 
да је његова кћерка отишла да помогне младићу. Пожурио је на 
страну планине, где је пасао крилати коњ, а овога нигде нема! Попео 
се злодух на врх, погледао око себе. Видео је у даљини коња са двоје 
јахача и кренуо у потеру за њима.

Чуо је Твалчита звецкање злодухових ножева и претворио девојку у 
зрелу њиву, младића у храст, а себе – у косача.

Дотрчао је злодух, види: стоји под храстом косач, брише зној руком.
– Чуј, човече, да ниси видео младића и девојку на коњу? – пита 

злодух.
– Од јутра овде жањем, од врућине умирем, није мени до пролазника 

и путника! Никога нисам видео.
Вратио се Црни злодух назад. Прошао је мало и удрио се по челу – 

схватио је, да га је Твалчита преварио. Опет је кренуо у потеру.
Бегунци су одјурили далеко, злодух их једва види. Јури он за њима, 

већ их сустиже, а они као да су нестали са видика у најгушћој шуми.
На рубу шуме лута издрти старац, сакупља суварке. То се Твалчита 

претворио у старца. Младића је претворио у траву, а девојку – у цвеће.
– Слушај, човече, да ниси видео младића и девојку на коњу? – пита 

злодух старца.
– Овде сам од самог јутра, уморан сам, једва се ноге вуку, није мени 

до пролазника и путника! Никога нисам видео.
Вратио се назад глупи злодух. Прошао је нешто пута и схватио, да га 

је Твалчита опет преварио.
– Глуп сам ја, глуп, опет сам допустио да ме преваре, – грди злодух 

себе.
Трећи пут је појурио за бегунцима. Далеко их је однео Твалчита.
Бежи Црни злодух и сустиже оштроумног Твалчиту, али крилати коњ 
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се претворио у језеро без дна, а младића и девојку – у патке. Блиста, 
прелива се вода у језеру, таласају се меки таласи, спокојно пливају 
патке.

Види Црни злодух: ишчезао је Твалчита и појавило се на том месту 
језеро. Схватио је он, куда су нестали бегунци.

– Сад ме нећеш преварити! – повикао је злодух.
Дотрчао је до језера и доскочио до воде. Пије, пије без предаха, 

хоће цело језеро да попије, патке да улови. Надувао се злодух од 
воде, срушио се и пукао.

А Твалчита се опет претворио у крилатог коња, вратио својим 
пријатељима пређашњи облик и појурили су даље, у младићев родни 
крај.

Од тада и живе тамо срећни.

Превела с енглеског Дајана Лазаревић
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NIKOLA ŠIMIĆ TONIN

PRIPOVJEDAČ
 
 Nema veze, što je princeza imala veliki prišt lijevo od nosa još uvijek 
joj je ostajala mogućnost desnog češljanja. Na stranu što ju je mučila 
žgaravica i žulj na nozi, kurje oko… Glavno da ona jest princeza, prava, 
pravcata princeza i svatko tko posumnja u to nije dostojan ove priče.
 Naravno, da ja neću ispričati priču o princezinim žgaravicama, čirevima, 
prištevima i kurjim očima. Već iz samog poštovanja prema svome zvanju ja 
svaku priču dramatski poljepšam. Učinim je vjerodostojno fantastičnom i 
svojim pripovijedanjem skupim ljude u krug.
Ja sam Pripovjedač.
 Pred kraj svake priče naglo prekinem i zaokružim šeširom. Ako nisam 
zadovoljan količinom novčića nikad ne ispričam sretan kraj tako da svima 
bude jasno zbog čega sam najednom takav. Princeza, na primjer, umre 
siromašna i gladna jer je zalutala u zemlju škrtaca. Većina bi shvatila poruku 
i dodatni novčići bi od nekud iskopali debelog i dobroćudnog princa koji bi 
pod žurno spasio debelu princezu i njih dvoje bi odjahali u zalazak sunca. 
Jadan konj.
 Za još koji novčić više njih dvoje bi se čarobnom čarolijom proljepšali.
 Nikada, nisam u istome Gradu ispričao istu priču ako netko posebno ne 
bi poželio baš onu jučerašnju. Normalno, kapnuo bi i koji novčić u to ime. 
Ja sam zapravo i postojao za to. Nisam mogao živjeti bez svojih priča. One 
su me vodile putem tajanstva, otkrivale nove svjetove i hranile mi tijelo i 
dušu.
Mogao sam skitati do mile volje u mojoj putujućoj kućici i zaustavio bi je 
tako da bude najbliža mjestu mojih pričo-pričanja a da se sa toga mjesta ne 
vidi. Vjerni konj dobio bi zobi i vode. U slobodno vrijeme pasao bi usputnu 
travu. Moj skromno uobičajeni izgled krasio je neobičan pripovjedački 
šešir. Kada god bi pretjerao u svojim pričama nastojao sam uzmaknuti za 
prvi suprotni ugao od moje putujuće kućice. Za trenutak zamaknuvši van 
pogleda gomile skinuo bi šešir i istoga trena postao nevidljiv sa sasvim 
prosječnim rastom, uobičajenom odjećom…
 Tada bi se, potpuno mirnim korakom, uputio prema svojoj kućici i dok je 
svjetina urnebesno lovila bezobraznog pripovjedača ja sam stavljao drugu 
kapu i zajedno sa njima lovio – sam sebe.
 Oko mene sami nepismeni svijet, pa i ja sam bio nepismen.
Normalno, glumio sam jako pismenoga i načitanoga… i mnoge moje priče 
su počinjale sa: „kao što pročitah u jednoj učenoj knjizi…“
 To bi zadivilo svjetinu i moj pripovjedački šešir u malo vremena bio bi 
pun njihovih priznanja mojoj učenosti.
Jednom mi jedan dripac gurnu pod nos nekakvu knjižurinu, koja je sigurno 
iz samostana ukradena.
- Pročitaj nešto iz ove knjige kad si tako učen!
Zlobne oči čekale su me u zasjedi.
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 Rado pristadoh na čitanje knjige o kojoj nisam pojma imao jer primijetih 
kako pakosnik isto tako nema pojma što su slova. Prilično siguran u svoju 
procjenu hrabro pretpostavi da i drugi nemaju pojma što je to on, dripac, 
negdje ukrao.
Dobro, u to ime ja ću imati pojma.
Mudro sam namjestio facu i lijepo im „pročitao“ priču o lokalnom svecu. 
Tu sam priču čuo u gostionici od nekih pobožnih hodočasnika. U mome 
pripovijedanju bilo je i takvih dodanih pojedinosti da sam se i sam sebi 
divio kako sam se toga sjetio.
Taj je Svetac, u mojoj priči, u tajnosti napravio velika dobra djela i mnogi 
hodočasnici su ozdravili, prohodali, progledali, progovorili… tajac spoznaje 
vlastitoga Sveca.
Beskrajni ponos što se takav Svetac kod njih nalazi.
Normalno moji su, izmišljeni, hodočasnici sretno otputovali svome domu 
i u svom kraju žele izgraditi crkvu Svecu u čast. Kako i sam putujem u taj 
daaaaleki kraj, zamolim njihovu dobrotu da u slavu njihovoga vlastitoga 
Sveca pomognu izgradnju crkve. Ja ću se toliko žrtvovati i prenijeti njihovu 
vjeru i njihov novac tamo gdje treba.
Šešir su mi dva puta napunili novcima. Kad sam idući put došao u isto 
mjesto, pričom sam zaradio još i zvonik za tu daaaaaaleku crkvu. U čast 
njihovoga Sveca.
Onu knjigu iz koje sam „čitao“ priču o Svecu nisam više vidio i dalje sam 
se plašio da netko stvarno pismen ne otkrije koliko sam dosjetljiv. Stoga 
nisam više dolazio u taj kraj jer bi im vjerojatno izmamio i zvona za crkvu… 
a možda bi me i kamenovali otkrivši prevaru.
Igrom slučaja otkrio sam u jednome daaaaalekome mjestu crkvu 
posvećenu istome Svecu. Ovaj put sam i bez knjige napravio posao. Pun 
ganuća, drhtavim glasom uzviknuh:
 - Slava Svecu! Slava Svecu! Slava Svecu! …
Uzvikivao sam dok se nije skupila svjetina i ja pred njom radostan zaplesao.
 - Bio sam nepokretan a vidite me sad! Ja sam najsretniji čovjek na svijetu 
kad sam nabasao u Vaš kraj! Vaš Svetac me je izliječio. Hvala svima Vama 
što ga toliko štujete pa čini dobra djela. Samo nastavite, nemojte stati sa 
svojom ljubavi prema njemu. Ja iz ovih stopa idem prositi da mu podignem 
crkvu, tamo daaaaleko, u mom kraju.
Pogodio sam ih u živac.
Odjedanput njihov im je svetac  postao jako značajan i nevjernici su 
postali vjernici. Sveprisutni župnik lukavo procijeni novonastalu situaciju i 
gorljivim govorom zapali gomilu.
Nakon cjelodnevnoga događanja naroda, u povečerje, izmolivši Zdravo 
Marijo… u župnoj kući podijelismo novac. Brdo novca.
 U idućem gradu su me razotkrili. Nije bio moj dan. Pojavile su mi se 
nelogičnosti u priči. Zapetljao sam radnju. Kao da sam pijan, zapetljao 
mi se jezik. Gomila je poludjela. Jedva sam spasio živu glavu. Srećom 
sam uvježbavao, zlu ne trebalo, nagli, iznenadni, brzi bijeg. Ta jurnjava 
dovela me do trenutka nevidljivosti. Iza prvoga ugla sklonio sam šešir i 
mirnim korakom pošao nazad uz mahnitu masu ljudi koja je proganjala 
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bezobraznoga pokvarenjaka – pripovjedača. Nisu ni primijetili moju 
razbarušenu kosu koja je sličila ovčjem runu. I bila je ovčje runo. Još jedna 
mogućnost da njezinim odbacivanjem ponovno promijenim svoj lik.
Itekako sam dobro shvatio kako avanture sa Svecima mogu postati 
preopasne. Sveci su mi dovoljno dali i sad ih mogu ostaviti na miru. A i 
sebe malo umiriti. Zašto sebe umiriti!? Zato jer sam u jednome Gradu 
spazio jedan osmijeh. Zapalio me je. Izuo iz cipela. Taj osmijeh. Oči boje 
neba. Nebo se moje pretvori u njene oči… Te ruke. Struk. Usne… Zbog nje 
sam htio, morao postati ozbiljni Pripovjedač, a ne neki tamo…. Vjetropir.
Skupio sam sav svoj šarm i u mojoj kućici zagospodario je moj dragi kućni 
zmaj. Ma biti ću iskren, ona je po cijele dane gunđala i moje princeze su 
bile moj bijeg. Moje princeze nisu tražile od svojih prinčeva da se stalno 
poboljšavaju, sustavno rade na sebi… bile su zadovoljne i radosne i sa 
prvobitno stečenim princem.
Muški dio publike burno je reagirao na te i takve priče i ja sam shvatio kako 
nisam jedini s trajno nezadovoljnom ženom.
Na to sam, vrlo mudro proširio problematiku i usput savjetovao muški dio 
pučanstva da ne daju novac nezadovoljnicama.
Kada im žene počnu ukazivati poštovanje tad neka i oni do kraja otvore 
srce i ne žale novce. Žene su postale umiljate. Muževi su ih sve više i više 
uvažavali i voljeli.
Uzajamno uvažavanje i ljubav zaljuljalo je mnoge kolijevke. Rode su imale 
pune ruke posla. Sam kralj imenovao me je ministrom Dobre volje.
U drugim krajevima naše planete koja je ravna kao tanjur, i dalje je vladala 
ženska mrzovolja.
Valja mi na put u te krajeve.
E da, da ne zaboravim, i na moja vrata pokucala je Roda, rodio se maleni 
Pripovjedač.
Sunce moje maleno!
Za njega ću izmisliti Crvenkapicu.
Ajde reci brzo:
 - Crven – ka – pi – ca!
- Crn – kap – ca!
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MARIJA F. SULLIVAN

DOBRA IGRA
Sasvim slučajno počela je igra Mališe i Veliše.
U parku, pored rascvjetalog grma, Veliša je nešto tražio. Kopao je i kopao 

po zemlji. Ništa neobično za jednog cuku.   
Kad tamo, ispod, u rupi: spavao je ružičasti mali miš, koji će se kasnije 

predstaviti kao Mališa. 
“Otkud ti ovdje?” upitao je mišonja.
“Eh, samo da znaš, koliko mi je vruće! Tražim malo hlada da se osvježim”, 

veliki bijeli pas je samo donekle rekao istinu. Osim hlada, uvijek je tražio 
nešto za grickanje, a znao je u par zalogaja smazati i miša. 

Ali ovaj mišić je bio veoma ljupko stvorenje. Prava beba. 
“Kad si već tu, predlažem da se igramo skrivača ili žmurke”, cijukao je 

Mališa. “Može?”
“Može. Može, naravno. Hajde ti prvi žmiri”, lukavo se nasmiješio rundavi 

bijeli pas. 
Mališa se uzvrpoljio. Planirao je zbrisati u mišju rupu čim pas zatvori oči. 

A što će sad?! Maleni je teško uzdahnuo i zažmirio.
Veliša je oblizivao brke. Eh, vrijeme je za užinu! Čim je to pomislio, zare-

žao je. Bio je ljut na samog sebe. Obećao je da će se igrati, a ne užinati. A 
obećanje je obećanje. Osim toga, bilo mu je žao tog bespomoćnog malog 
stvora. Neko vrijeme je oklijevao, a onda se njegova šapa spustila na goluž-
dravog mišića. Pomilovao ga je po glavi. 

Mališa je otvorio oči, presretan što je ostao živ.
Od tada su ova dvojica nerazdvojni. Zajedno kopaju tunele u zemlji, a 

onda se igraju skrivača, jureći od jednog do drugog grma šipka. 
S vremena na vrijeme Veliša odluta daleko, daleko, tako da ga Mališa ni 

u snu ne može stići. A Mališa se zarovi duboko, duboko u zemlju, pa Veliša 
nikako ne može do njega.  

Ali najčešće se igraju skupa. Veliša tada uspori korak, a Mališa ne ide 
preduboko. Cuko i miš otkrili su tajnu dobre igre. Jer, oni ne iskorištavaju 
slabosti onog drugog, nego se raduju i najmanjem uspjehu svoga prijatelja.
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INTERVJU
ИНТЕРВЈУ 
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АНТОН УТКИН

У РУСИЈИ „ЈОСИФОВЦИ“* 
ТРИЈУМФОВАЛИ НАД 
„НЕГРАМЗИВЦИМА“*
Разговарао Захар ПРИЉЕПИН  

Уткинове књиге сам прочитао недавно и, признајем, био сам љут 
на себе што сам га својевремено „прескочио“.
Збирка тихих, меланхоличних, одлично написаних прича 
„Приближавање Тендри“ и необичан, на материјалу из XIX вијека 
написан роман „Народно коло“, спадају међу најзначајнија 
достигнућа „нултих“ година.
Дакле, писац, добитник награде „Јасна Пољана“, историчар, 
режисер-дукументарист Антон Уткин данас је наш гост.

- Антоне, реци нешто о себи. Гје си се родио, шта си студирао, 
родитељи, жене, путеви-стазице...
- Родио сам се у Москви, отприлике прије четрдесет година, од којих 
сам тридесет осам проживио овдје. Породица ми је најобичнија – отац 
инжењер, мама – радница у библиотечком систему. Бака се бавила 
конструисањем апарата за евакуацију неуспјешно приземљених 
космонаута. Ја, пак, нисам показивао склоности ка дубоким техничким 
мудростима, зато сам се одушевљавао историјом, чак сам освајао 
и награде на рејонским и градским олимпијадама из тог предмета. 
Након армије уписао сам се на МДУ*, на историјски факултет. Дошао 
сам одмах послије школе, али неуспјешно, на пријемним испитима 
недостајао ми је један поен. Факултет сам завршио 1992. године. 
Научник у уобичајеном значењу нисам постао, то јест немам научну 
титулу, али сматрам да имам право да сматрам себе историчарем. 
Никакво пристојно мјесто у Русије након перестројке нисам нашао 
и на крају крајева одлучио сам се да студирам на Вишим студијама 
за сценаристе и режисере, на катедри код Наталије Борисовне 
Рјазанцеве, мислио сам да ћу писати сценарије за игране филмове, 
али више сам се одушевио документарним филмом. Он је, за 
разлику од играног, на рачун малобуџетности и мобилности свог 
инструментарија наставио да живи више или мање пуноправно, чак и 
у најтежим годинама. Њиме се сада са задовољством бавим упоредо 
са књижевношћу. 
- Које су ти књиге изашле до сада и гдје, на које језике су преведене, 
како их западни читаоци прихватају...
- „Народно коло“ је преведено и објављено у „Галимару“, „Самоуки“ 
– у Аустрији у „Преласку“, приче – на чешки, пољски, шпански, 
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талијански. Западни читаоци моје крупне ствари не прихватају и ја 
често упозоравам на то стране издаваче и преводиоце. На примјер, 
„Народно коло“ је било објављено у Француској 1999. године у 
тиражу од пет хиљада примјерака, двије хиљаде више него у Русији, 
али продато је од тада само петсто примјерака. Признајем, не знам 
зашто ме преводе. Вјероватно, због академског интересовања.
- Како ти видиш свој – назваћемо то раскошно – књижевни пут, 
књижевну судбину? Шта ти је успјело, шта није успјело? Због чега је 
успјело и због чега није?
- Па видим је као успјешну. Ако нешто и није успјело, онда за то треба 
да захвалим оном пустињачком начину живота, који сам изабрао за 
себе неколико година, и још неким незгодним цртама карактера, које, 
на жалост, ни до данас нису потпуно искоријењене. Стварност, која се 
мијењала показала се кудикамо бржом од мојих способности да је 
схватим. У извјесном смислу неко вријеме сам заостајао за животом. 
Мада, с друге стране, мој живот је текао, и ја сам га пратио. Тако 
да није сасвим јасно, ко је за ким заостајао и уопште, ко за иде. Ох, 
Захаре. Не знам кратко да одговорим на то питање. О томе сам шест 
посљедњих година писао роман, утркујући се са животом. Написао 
сам га. Тако се и зове – „Тврђава сумње“. 
- Које од својих дјела сматраш да је најуспјешније?
- Тешко је рећи. И на крају, шта значи „најуспјешније“. Комерцијално 
успјешних дјела код мене нема. „Народно коло“ је, наравно, успјешно, 
оно ме је, заправо, и учинило писцем. Тачније, након његовог 
појављивања, почели су да ме тако називају. Ја сам се у души сложио 
с тим звањем тек након што ми је 1999. године успјело да напишем 
неколико прича, то јест, након три године.
Постоје дјела више успјешна, а постоје и мање успјешна. Других је 
више. Али и живот се, надам се, неће завршити сутра.
- Награда „Јасна Пољана“ – како оцјењујеш њену улогу у књижевном 
процесу и у својој сопственој судбини?
- Баш се у прави час појавила та награда. Ипак, мислим, постоји 
руска књижевност, а постоји и књижевност на руском језику. Ради 
стимулисања посљедње постоји много разних награда, а прва је друго 
времена била пасторка у умјетности новог времена, чије одбројавање 
је, како изгледа, умјесно водити од момента распада СССР-а. У том 
смислу толстојева награда претендује на ранг националне.
- О твојој књижевној генеалогији. Одакле, на каквом тлу си растао? На 
крају крајева, омиљене књиге.
- Мислим да не треба почети од књига. Растао сам на тлу Бјелорусије, 
и још на обалама Дона и Кубана, куда сам често одлазио у дјетињству. 
И саме моје прве успомене и утисци о свијету везани су за природу и 
те људе, доста различите, крајеве. Све сам ја то волио очима, волио 
ушима, волио плућима. Прилично рано сам научио да читам. Али 
прва слова због нечега уопште нису у корелацији с тим утисцима. Све 
се то сјединило много, много касније…
У неком смислу – сви писци су ми омиљени, у принципу ја волим 
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књижевност, али међу најинтересантније убрајам Анатола Франса, 
Виктора Игоа, Ги де Мопасана, Ивана Тургењева, Сергеја Аксакова, 
Лава Толстоја, Всеволода Гаршина, Антона Чехова, Томаса Мана, 
Синклера Луиса, Френсиса Скота Фицџералда, Роберта Пена Ворена, 
Александра Малишкина, Јурија Казакова. Велики утисак на мене 
је својевремено оставио Пер Лагерквист. „Школа за будале“ Саше 
Соколова је изванредно дјело. „Сибила“ Лагерквиста. „Живот“ 
Мопасана. „93-а година“ Игоа. „Зачарани путник“ Љескова. „Степа“ 
и „Мој живот“ Чехова. „Соколинац“ Корољенка. „Љето господње“ 
Шмељова. „Зрно бисера“ Џона Стајнбека. Па много их је. А да кажем 
неколико ријечи о мемоаристици, о историјским дјелима? Фукидид, 
Тацит, „Анабасис“ Ксенофонта, „Дјела“ Амиана Марцелина, наш 
Филип Филипович Вигељ, или Владимир Печерин, или „Успомене 
кавкаског официра“ барона Фјодора Торнауа – то је такође 
књижевност, притом кудикамо на већем умјетничком нивоу, него 
много шта од онога што спада у ту категорију. Да не говорим о Херцену. 
„Прошлост и размишљања“, по мом мишљењу, то је апсолутно 
тај контекст, изван којег је тешко постојати у нашој књижевности. 
Посљедњих година прочитао сам велики број успомена учесника 
Бијелог покрета. Тамо понекад обичан артиљеријски официр пише 
тако сјајно и исцрпно, таквим стилом, таквим руским језиком, који је, 
авај, недоступан већини од оних, који се данас баве списатељским 
радом. Па ето „Маршеви и коњи“ Сергеја Мамонтова, Иван Сагацки, 
Михаил Каретејев, Николај Волков-Муромцев, „Ледени поход“ 
Романа Гуља, „Ропство“ Ивана Саволајнена, Николај Алексејев. То се 
може бесконачно читати, бесконачно набрајати. Наводим, углавном, 
оно што регуларно читам.
Од пјесника из далеке прошлости – Хомер, Софокле, од руских – 
Пушкин, Полежајев, Љермонтов, Надсон, Волошин и, наравно, Блок. 
Још и Георгиј Иванов.
- Хоћемо ли говорити о савременицима, о старијим учитељима? Ко ће, 
по твоме укусу, остати у књижевности, ко ће нестати? Солжењицин, 
Распутин, Искандер? Бондарев, Бакланов, Борис Васиљев? Јекимов, 
Краснов, Крупин? Битов, Курајев, Ким? Улицка, Татјана Толстој, 
Петрушевска? Лимонов, Проханов, Јесин? Коначно Пељевин, коначно 
Сорокин?
- Мени се чини будућност је правилније мјерити не презименима, 
већ дјелима. Зато што ће се презимена наводити само као додатак 
дјелима. „Рођендан“ Алексеја Варламова остаће у историји наше 
књижевности. „Година чуда и туге“ Леонида Бородина. „Заузеће 
Измаила“ Михаила Шишкина. Можда, „Професор географије пропио 
глобус“ Алексеја Иванова. Несумњиво, неколико првих дјела Виктора 
Пељевина, као творевине времена и истовремено оштроумни тумачи 
тог времена. „Свјетлост ниоткуд“ Петра Краснова. „Двориште прадједа 
Грише“ Владислава Отрошенка. „Муха у јантару“ Дмитрија Новикова, 
Стихови Дмитрија Бикова. Да говорим о присутнима? У реду, „Сањка“* 
ће остати. По мом мишљењу, то је најзначајнији роман у нашој 
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књижевности у посљедњих двадесет година. Најзначајнији у свим 
нијансама значења. Извини, ништа лично. Наравно, то ни издалека 
није све. Тако да непрекидни разговори о смрти и деградацији наше 
књижевности у мени изазивају раздраженост.
- Постоји ли критика у савременом књижевном процесу – са својом 
јасном улогом, са својом хијерархијом? Какви су твоји односи са 
критичарима? Јесу ли ударали по теби? Хвалили те? Прећуткивали?
- Да су ме прећуткивали, нису. Али је, наравно, свега било. Више су 
ме, уосталом, хвалили. Увијек је корисно прочитати критички чланак, 
ако га је, наравно, написао паметан, предусретљив човјек, раван теби. 
Јасније постаје како је оно што си желио да кажеж, ипак схваћено. Али 
ако се критичар руководи злобом и исмијавањем, чије поријекло бива 
различито, онда је то одвратно. Улога критике је таква да је она, чак и 
према несумњиво безначајним дјелима, дужна да се односи крајње 
озбиљно. Њена вриједност огледа се прије свега у савјесности. 
На први дио питања тешко ми је да одговорим.
- Како оцјењујеш улогу дебелих часописа у савременом књижевном 
процесу?
- Свој мандат дебели часописи су добили још у совјетско вријеме и 
сада, углавном, живе на том извору, том инерцијом. Било је вријеме 
кад су они покушавали да утичу на књижевни процес, то је, отприлике, 
крај 90-х, сами почетак нултих, али живот се показао разноликији. 
Нова књижевност, књижевност новог времена појављивала се мимо 
часописа, понекад чак и упркос њима, игнорисала их, заобилазила, 
али, с друге стране, није могла да их потопи. 
- Имаш ли политичке погледе? Какви су?
- Уопште, лијеви, у младости чак, вјероватно, љевичарски. Кажем 
„уопште“, зато што је немарна савременост окренула класична 
опредјељења, којима су нас учили. А по старој доброј класификацији 
– есеровска. Како су говорили за вријеме Грађанског рата, „ја сам за 
совјете без комуниста“. Напомињем да су у Грађанском рату есери 
ратовали на обје стране. Тако да је мом односу према свијету блиска 
филозофско-политичка теорија тако званог трећег пута, без обзира на 
то што се многима чини политичком химером*. Кудикамо је угодније 
ићи утабаним путем, него уском стазицом изнад понора. Да, трећи 
пут – нипошто не степски пут, али то не значи да не постоји.
- Постоје ли прогнозе: шта ће бити са Русијом, да ли јој је суђено да 
преживи?
- Чини ми са да такву јединствену историјску шансу, каква је била 
1991-е године, Русија никада није имала. Али то како је неспособно 
и недопустиво искориштена (пада ми на памет сасвим друга ријеч), 
дуго времена ме држало у стању наизмјенично час огорчености, час 
потиштене збуњености. То је истинска трагедија. Тако безразложно са 
прошлошћу код нас се још нису спрдали. И није ријеч о злогласним 
70-им годинама совјетске власти, која узгред буди речено, стварно 
совјетска никада није ни постала. Нису они само преоптеретили 
компјутер, ријешили су поново да форматирају диск. И одлучили су 
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да граде бизнис-кулу до седмог неба, некакав, видите ли, Четврти 
Рим. А на пијеску се он, јасно, више од првог спрата не гради. Тако да 
на првом спрату засад и живимо.
Па наравно, преживјеће. Иако је, наравно, био тренутак. Према 
мојим осјећајима, дно смо већ дотакли и сада полако испливавамо. 
Али полако. Па ипак испливавамо. И, као и увијек у нашој историји, 
не због, већ упркос. Авај. Нехотице се намеће питање: у име чега је 
наш народ поднио толике прекомјерне жртве, нарочито у посљедњих 
триста година? Треба ли рећи да са екрана телевизора јасан одговор 
још нисмо чули. Уопште, и овај пут су „јосифовци“ тријумфовали над 
„неграмзивцима“. Па шта, тактички пораз – уобичајена ствар у рату, 
али стратешке побједе неће видјети. То је најважнији услов постојања 
Русије.
- Треба ли политичари да слушају новинаре и писце?
- Наравно, требају. Утолико прије што је у посљедњих триста година 
то била њихова највећа потајна жеља – имам у виду новинаре и 
писце. Слушати – да ли је то слушати или ослушкивати? И једно 
и друго је потребно. Али они то, чини ми се, неће чинити – имам у 
виду политичаре. Код нас у Русији власт се традиционално формира 
из социјалних слојева, непријатељски расположених према оном, из 
којег долазе новинари и писци. О новинарима не желим да говорим, 
а о писцима ћу рећи ово: руска књижевност – то је књижевност 
савјести, и то је њена најважнија особеност. Па таква се изградила. 
Из тога је лако закључити шта руски писци могу имати заједничко са 
руском политиком.
- Филм, документаристика – шта је то за тебе? Можемо ли употредити 
то занимање са књижевношћу?
- Можемо, пошто је и једно и друго – умјетност. Мој задатак  је – да 
стварам умјетничка дјела. Имам право да се надам, понекад ми то 
полази за руком. Документаристика – то је такође проза. А играни 
филм је, рецимо, у највећој мјери белетристика. Често слика буде 
изражајнија од ријечи. Не апсолутно, већ унутар свог жанра. Уосталом, 
све је то веома, веома условно.
- Чиме си сада заокупљен?
- Сада монтирам нови документарни филм, који сам снимао овог 
љета на ријеци Уралу близу Оренбурга. Тамо су, заправо, за улоге 
ангажовани лептири – воденцвјетови, који излијећу из ријечног муља 
само једанпут у години – у току прве три августовске седмице и то само 
ноћу. А мјесни житељи постављају на обали ријеке моћне рефлекторе 
и лове их на свјетлост, суше у врећама, а затим читаву годину хране 
том, биомасом перад. Укратко, филм је о тој јединственој појави. С 
размишљањима, која она изазива. Шта је свјетлост за лептире, јасно 
је. А шта је она за човјека? Да ли је то свјетлост избављења или обичан 
рефлектор, којим слободно располажу неки посредници између Бога 
и људи?
 Још не губим наду да ћу објавити негдје нови велики роман, којег 
сам спомињао и на чијим страницама се, узгред буди речено, дотичем 
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већег броја питања, која ми ти овдје постављаш.
- Антоне, неочекивано питање: зар се до Тендре само тако може доћи, 
само мртав? Хвала ти, уосталом, за ту чаробну причу.
- Испада, Захаре, да је тако. Па та прича је управо о томе. Смрт – то је 
света тајна, иако се на сваком кораку догађа у таквим облицима да, 
хтио не хтио, мораш у то да сумњаш. Ипак је то света тајна. И нашој 
природи није суђено да је за живота упозна. Ако се ипак то догоди, 
срећа опаљује душу, а тијело једноставно остаје да чека свој час. 
Завирити, пробити се до тих предјела је могуће, али за разумијевање 
остаје мање од једне секунде. То је нељудски, али је ради човјека.

*јосифовци (грамзивци) – група руских црквених дјелатника на челу 
са Јосифом Волоцким (свјетовно име Иван Сањин) (1439 – 1515), који 
су се залагали за већу улогу Цркве у држави и друштву, за очување 
црквених и манастирских посједа

*неграмзивци – религиозно-политички покрет у Русији, чији 
сљедбеници су проповиједали аскетизам, одрицање од свијета, 
позивали Цркву да се одрекне власништва над земљом

*МДУ – Московски државни универзитет

*Сањка (2006) – роман Захара Приљепина

*химера – неостварљива мисао 

Превео с руског Милијан СИМИЋ
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ЈОВАНКА СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

УЗ ВАСЕЉЕНСКИ ШУМ ШКОЉКИ
Богомир Ђукић: ВАСЕЉЕНСКИ ШУМ ШКОЉКИ, Графид, Бања Лука, 
2021
Писати о поезији професора Богомира Ђукића, фолософа, естетичара, 
романописца, пјесника и умјетничког критичара, који је до сада 
објавио више од тридесет књига разних жанрова, прави је изазов. 
Бавећи се питањима „савремене збиље“ и човјека у постмодерним 
наукама о умјетности, те философијом опште и посебне умјетности, 
тако и у књизи пјесама, Васељенски шум шкољки, није изостала 
фолософска мисао, проткана од самог, уводног, есејистичког осврта 
(који се може сматрати предговором) књизи, по којем је и названа, 
па до самог краја.
Наслов књиге Васељенски шум шкољки је метафора морског 
живота смјештена у стварни живот човјека и његову „метафизичку 
узнесеност“ и опомену о крхкости и „једнократности“ живота, баш 
као и шкољке изнесене из њене животне средине, са дна мора. Отуда 
разуђена Ђукићева поетска „мрестилишта“ и зарањање у срж ријечи 
су парадигма морских дубина, праћених из ноћног шума шкољки 
који свједочи „сушти живота“. Како рече пјесник, и наша судбина 
је згуснута на самом почетку свих почетака у „том лијепом бјелутку 
тишине и једног тајног шумора, који је и сам, међу свјетовима... 
заокружен свијет“, усред „гигантског космичког несклада“.
Пјесник је у сталном преиспитивању односа човјека и природе, те 
животног простора у којем бораве разни облици не само шкољки, 
него и других живих бића у морским и океанским дубинама наспрам 
простора читаве околине, гдје је шум мора „затајен“. Космос пребива 
у људском буђењу, које покрећу разне сјете и успомене.. Отуда и 
захвалност Господу што пјесник с дивљењем констатује да има и свој 
завичај и отаџбину; отуда и укоријењеност у њихово „златно окриље“ 
и љубав као универзални појам.
Имам осјећај да је ова књига пјесама, управо и настајала на тераси 
пјесниковог стана у Херцег Новом, гдје љети борави, одакле се са 
душом морских дубина може и погледом дозивати, те морским шумом 
у својој изолованој „самоћи“, која му је управо сушта потреба, како би 
се препустио узвишеној музици таласа као храни за душу. Понекад, 
позивајући се на „процесијаде“ и „кафкијаде“, описује надреалне 
ситуације док плови ријеком поштујући њен ритам, увиђајући да 
свјетска сцена ипак све то ремети, задирући у друштвена питања на 
која често нема одговор („Несигурно мјесто“).
Мото књиге је преузет из романа „Четврта димензија“ Оливере 
Доклестић, и „Писма“ Густава Флобера: „Ја сам неугледни и стрпљиви 
ловац на бисере, који се спушта у морске дубине, и израња празних 
руку и помодрелог лица“, рећи ће Флобер.
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„Рибари су пјевали пјесме, те своје оде радости, кад би им море 
поклонило добар улов. Елиса је стављала на уво велике шкољке што 
су јој доносили на дар. Тихо су их, без ријечи, спуштали пред њене 
ноге на златасти пијесак...“ (О. Доклестић).
Овдје је шкољка добила оживотворење, али оно је право и 
пулсирајуће, само док је у природој средини, на дну океана и мора. 
Тако и човјек, тражећи бисере, мора да зарони дубоко у језик и да 
рудари до изнемоглости. Можда се и нађе универзална вриједност 
ископине. Живот је стална борба за сваки тренутак, у којој управо 
станује „непролазна љепота“, која се мора „држати на оку“. 
Једним фрагментом, у пјесми „Фрагмент Андреиног записа“, на први 
поглед не тако битним, аутор описује породични однос, заправо, 
саму суштину васпитно-моралних односа, обзнањујући осјећај унуке 
који се рађа из њене доброте, па се и сама пита да ли је она рђав 
човјек, јер је повриједила лептирицу. Овај алегоријско-симболични 
контекст одговор проналази већ у сљедећој пјесми „Чудно вријеме“, 
у којој се и сам пјесник чуди: „о, гдје се изгуби наша врсност, некада 
смо више вољели, / врлину, него непосредну корист, и ишли према 
/ образовању... уважавању вриједности, но сада су се / затрли сви 
путокази ка достојанству... / о тужни жални свијете, / о дубоко рањена 
ми душо, свето ми искушење.“
Пјесник не може да прећути „ово“ вријеме, нити да заборави старо, у 
коме све више тражи ослонац, јер није помирљив са разним видовима 
ововременске разорености и разним егзистенцијалним искушењима. 
Свјестан да се даноноћно отвара „пролаз“ кроз двоструко животно 
искуство; исто тако и за све што се дешава, а није по вољи лирског 
субјекта, за које не зна кривца, али „поуздано знам да то нисам ја“, 
рећи ће у пјесми („Фрагментација: Растурање свијета“).
Упечатљив траг својих асоцијативних слика, вишедимензионалан је у 
пјесми „Четврта димензија“ (посвећеној Оливери Доклестић). Од ње, 
пјесме, почиње „нова историја“, четврта, тајанствена, непојмљива и 
недокучива, као да се наставља путовање по бесконачности простора 
оивиченог симболиком ријечи и синтагми: бјелина, свјежина, 
свитање, рађање, море, морска пјена, бјеличасте крунице, скулптура 
Елисе, зелене равнице, мозаик бајки, љубавни импулси, Одисејева 
лутања, феникс птица... А животворна енергија поново добија своју 
метафизичку снагу и свој духовно-мисаони склоп.
Четврта димензија је продукт кретања тродимензионалности, у којој 
су настањени прошлост и будућност, с тим да будућност, управо 
произилази из свеопштег кретања, које открива нове спознаје. Тако 
се спаја прошло, са сродним, „историјским временима“ и чује се бруј 
музике одлазећег кроз „шопенхауерску сујету“, па можемо рећи да 
је културно-историјски облик смјештен од „прапочетка до данас“, у 
токове вјечности. Зато четврта димензија својом духовном свјетлошћу 
сија и у мраку, без обзира на то што је дјелимично измаштана.
Богомир Ђукић у своју тематику, поред наведеног, смјешта и 
тајну извађену пред срце, у стих, повезујући се са Богом; јер тајна 
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универзума се може докучити преко бројева, преко математике. 
Тајна је „највећа обмана пред човјеком“, али се зато здружене нада и 
љубав супротстављају „кошмарним сновима“ у срцу пјесничке тајне.
У тематској преокупацији не изостаје забиљешка о људској 
егзистенцији, од рођења до смрти, о гробљанској црквици, која је 
упамтила многе друштвене промјена, која је синоним окупљања 
и хармоније људи пристиглих у доба светковина да одају пошту 
мртвима: „Људи су се ту увијек / рађали, умирали, живјели мале, 
тегобне / животе, и бринули велике, као планина бриге, / водили 
безумне ратове и гинули, / а историја је непрекидно трајала“ („На 
гробљу у Игалу“). Да, историја је трајала, али култура сјећања је 
повремено прекидана, тако да нико неће сазнати, колико су заправо 
људи спуштени у гробнице значили за свеукупну заједницу. Кроз 
судбину ових гробова, пјесник види судбину нације, а можда и 
истинског пјесништва, тражећи уточиште, нажалост, у стварности.
Универзални кредо: живот, друштвене промјене, стварност, бруј, 
васељенски шум, ћудљивост мора, судбинско па изгубљено, 
сумњичавост времена, прекоокеански одласци, бол у души, кратак 
лет, одисејске авантуре, забринутост за циљ кретања (миграција 
становништва), земља, небо, тетовирани живот или живот о грани, 
мрачна шума („Ми смо све и ништа“), „ватра и ништа“, пролазност, 
млада роса, нада... све су то „слојевити“ детаљи стављени у пјесме, 
који одликују поезију Богомира Ђукића.
Када говори о Бранку Миљковићу („Све смо и ништа“ и „Бранко“), 
спаја га са духовном конотацијом овог тла и поднебља, поредећи га 
са Радичевићем (оба су Бранко), и лишћем које прије времена опада, 
јер је и оно на дрвећу, на чијој грани  једног од њих, завршава живот 
другог пјесника. Миљковићева идеја да себе „протумачи биљкама“, 
по Ђукићу, није у негацији него у духу. Отуда поређење и са Дантеовим 
„Паклом“... Обојици је заједничко тама и мрак, „шума је појела 
небо“... Психолошко јединство се не рефлектује у драматизацији него 
у свјетлости која долази из пјесме Лазе Костића „Santa Maria della sa-
lute“.
Но, књигом пјесама, Васељенски шум шкољки философ и пјесник 
Богомир Ђукић, омогућио је да преко своје свијести и лирског ја, тај шум 
узнесе у висине, у небеске сфере, са жељом да открије „тајне неба“, 
али исто тако да се спусти и у дубине мора и океана, покушавајући 
да одржава егзистенцију у недокучивом. Својом поетском мисијом 
повећава дубине прошлости у којима је поезија најзгуснутија као да 
је „добио дозволу од Бога“, да открива тајне Васељене на високом 
нивоу личне духовности.
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ЈОВАНКА СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

СУСРЕТИ ОД ВЛАДИВОСТОКА
ДО МОСКВЕ
Гордана ВЛАХОВИЋ: Транссибир – Пут којим ме писци воде, Агора, 
Зрењанин, 2021

 У ишчекивању  представљања књиге пјесама „Сунце под језиком“ 
у Српској књижевној задрузи у Београду, док прилази ми Гордана 
Влаховић, поклањајући ми своје двије књиге, у мени се одједном 
почеше обнављати слике сјећања на 2019. годину и наш посљедњи 
сусрет на свечаном отварању Сајма књига у Београду.
А послије?
Послије те 2019., животно најбезбједније тло свих нас на планети 
Земљи бјеше све више пољуљано захуктавањем бјелосвјетске 
пошасти, званом Ковид 19. Тако су те наредне двије године изостали 
сусрети и загрљаји, за које нисмо ни знали колико нам значе све док 
нисмо спознали тренутке њиховог недостајања.
Сада, док полако пристижу писци, чланови књижевне задруге и 
поштоваоци лијепе писане ријечи, руке ми се пуне новообјављеним 
књигама: Гордане В., Миће Ц., Веселина М., Живка Н., Ирине С. Ч., 
Биљане Т., Весне К., Бранислава М., Драгана Н., Маје Д., Олге Ј. Б., 
Радослава С... те с мирисом штампе, тек објављеног броја Књижевних 
новина, које напуштају овећу четвртасту торбу Братислава 
Милановића и довршавају радост даривања.
Када сам навече стигла у хотел на Славији, пролазећи испод ниског 
голубовог лета, пресјеченог густим капима воде из фонтане, 
сусрећући се са крупнијом женом која вози бициклу за длаку да ми 
дотакне тијело, тек тада сам, онако у журби, схватила да се неке 
ствари у животу догоде по вољи Свевишњег, и да је пад нас обију, 
био скоро неизбјежан, али... није се десио. А и како би, кад су ми 
руке пуне важних мисли и духовног задовољства. Отворила сам 
прозор и балконска врата  собе на шестом спрату и погледала на 
чувени Кружни ток (на Славији). Изгледало је као да гледам са куле 
„Видиковац“ добојске Тврђаве... Живот се одвијао таквом брзином, 
као мали удаси и издаси, сустижући се, попут капи воде избачених у 
вис из фонтане. Учинило ми се да само видим неколико упоредних 
кругова са разним врстама аутомобила... Једни их напуштају, а други 
из мноштва околних улица, које се уливају у кружни ток, улијећу попут 
„камиказа“, „резну“ ваздух и утапају се у гомили згуснутог живота 
кружног тока.
Све сам књиге поредала на столић, једну по једну прелиставајући и 
опипавајући их, онако, на прескок... Соба ми је замирисала на цвјетну 
књижевну башту. Видећи да се ради о путописима, одвојила сам 
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Горданину књигу за читање те ноћи, истовремено радујући се што је 
путовање трајало двадесет четири дана,  2019-те, баш по Русији, чије 
смо класике највише читали. Требало је  од Владивостока до Москве, 
савладати трасу од 9288 километара, то путовање које неком може 
само једном или никада да се деси.  Ето, Гордани се посрећило да 
путује „Транссибирцем“ од Владивостока, поклањајући се јунацима 
и „својим“ писцима из Русије, уз које је скоро и одрастала, јер је 
прву књигу, „Приповетке за девојчице и дечаке“ ( Данченко, Чехов, 
Тургењев, Куприн...), добила на поклон након завршеног првог 
разреда основне школе (1954).
Путовање је било неочекивано изванредно, (с три компаније), без 
икаквих турбуленција, чврсто вјерујући да се жеље и снови могу 
остварити, ако у њих вјерујеш. Од Москве до Владивостока путовала 
је авионом, а у повратку возом. „Изнад облака сам и руковођена 
од почетка својим писцима, призивам Џонатана галеба, који ми 
шапуће: ‘Који број живота треба да се прође да би се схватило да је 
живот више од једења или борбе, или превласти у јату?’ Сагласна 
сам с њим да је смисао летења у савладавању ограничења која ти 
поставља Јато“, каже Гордана на самом почетку путовања. Нису јој 
биле важне ни године ни здравствено стање, ни туристичке бравуре, 
ни web странице (које нису могле да задовоље њену знатижељу), 
јер је жеља и страст за путовањем била чисто савршенство, што ће 
се на крају и показати. Већ у Владивостоку, док бродови језде Тихим 
океаном, у „неке друге Свјетове“,  Гордана са групом знатижељника, 
обилази споменике и диви се њиховој сачуваности  (Николају I и II), 
Лењину, Марксу, споменику жртвама Првог и Другог свјетског рата, 
Ћирилу и Методију, те поморском музеју животињског свијета у 
океанима. Скулптура нобеловца Солжењицина налази се на самој 
обали луке. У Владивостоку је преминуо совјетски и руски пјесник 
Осип Мандељштам, јер је протјеран у Сибир током репресије 1930-те. 
Зна се да је из Москве пут Сибира  кренуо 7. септембра, а стигао око 
средине октобра.
Путујући „Транссибирцем“, још увијек размишља да ли сања или 
заиста путује; „беле се брезици“ километрима, баш као у Јесењиновој 
пјесми. Август је... Широка степа, галебови, сивкасти облаци, а изнад 
црних кровова кућа у селима бијеле се млазеви дима... Гордана се 
присјећа Ј. Водолазкина, који на посебан начин описује заљубљенике 
возова и жељезничких путева (одрастала је поред пруге и жељезничке 
станице у селу Руђинци код Врњачке Бање), јер „ти људи умеју да 
ослушкују уједначено клопарање точкова и никада неће почети да 
журе; они схватају да имају још времена“.
У Амурској области и Забајкалском крају, (аутономна Република 
Бурјатија) шарени се пољско цвијеће, дворишта су пуна дрва, широке 
ријеке... Стиже у главни град Улан-Уде, гдје посјећује етно село и 
Етнографски музеј. Одушевљава је живост улица (фолклорни ритуали, 
хармонике, жонглери...), а насред шеталишта је споменик Лењину. Ту 
живи „мјешовит свијет“, те су и храмови: православни, будистички, 
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те царска и совјетска архитектура. Ипак, ауторка се веома често у 
мислима дружи са својим омиљеним писцем Макином, који на сјајан 
начин дочарава возове који се мимоилазе сваких петнаест минута; 
пожели да види (у некој другој прилици или времену) „запали воз на 
завејаној прузи“, да се придружи чекању с Вером „из малене избе на 
крају села“. Тако воз стиже у Иркутск, главни град Иркутске области 
у Сибиру, до кога је Транссибирска жељезница стигла 1894. године. 
Град су основали Козаци, чију је борбу против Пољака, најбоље 
описао Гогољ у роману „Тарас Буљба“. 
Ишчитавајући књигу Транссибирац, Гордане Влаховић, да се 
закључити да ју је велика љубав и знатижеља да упозна све што 
се може у овом дијелу Русије, од културе, историје, географског 
и демографског положаја и самих односа унутар заједница, те 
културних знаменитости (Саборна црква Казанки, Спаска, манастир 
Знаменски, те споменици: Лењину, Александру Трећем и адмиралу 
Колчаку) „одвела“ на ово путешествије. Но, Бајкалска прича се не 
може издвојити од Иркутске. У језеру се утопио пјесник и драмски 
писац Вампилов, што путописца наводи на асоцијацију утапања у 
Охридском језеру, два пјесника, учесника Струшких вечери поезије, 
1966. године, Блажа Шћепановића из Црне Горе и Лазара Вучковића, 
са Косова и Метохије, гдје су 1969. установљени пјеснички сусрети, 
(„Лазар Вучковић“) на којима сам и сама учествовала више пута, 
па бих уиме свих непролазности и културе сјећања, овдје, на овим 
страницама есеја, додала и Вучковићеву пјесму „Један фењер“, 
посвећену мајци.
„Падне ли ноћ / преко ножева, / Један фењр / иде / Да ме нађе / 
изгубљеног / Међу / гласовима и љубавима / Крадљивцима светлости 
// Ненасељени предели / Само се са њеним ноћима могу / упоредити 
/ Кад су јој црни ветрови кидали / Сан / Доносећи лоше вести о мом 
/ срцу // Падне ли ноћ на моју стазу, / Један фењер иде / Да ме нађе 
изгубљеног.
Посебну пажњу у књизи Гордана је посветила води, јер на простору 
Сибира, вода чини 20% свјетских залиха Водом су богате ријеке, од 
Амура, Иртиша, Јенисеја, Ангаре, Тобола..., те језера, као што су: 
Бајкал (велико језеро у које се улива 336 ријека, а истиче само Ангара). 
„Вода је чиста и бистара, могла би се пити“, иако се у језеро уливају 
у кишним данима, мутне и запрљане, језеро им „прогута“ ту боју и 
додаје своју. Чак се присјећа и начина на који су воду описивали у 
својим дјелима писци Антоније Исаковић и Данило Николић, тражећи 
нераскидиву везу по сличности „наших“ простора са Русијом.
Међутим, ауторка, Г. Влаховић, напросто је опчињена возовима, те 
своју путописну прозу, започету у збирци прича-есеја, „Возови, снови 
и сећања“, наставља кроз путописну прозу књигом Транссибир - Пут, 
којим ме писци воде, за коју главни уредник, Ненад Шапоња каже: „У 
преиспитивањима сопственог Ја, који овај рукопис чине и путописом 
тока свести, али и у реминисценцијама и богатим асоцијацијама, 
коментарима и вишеслојном наративу који се каткад приближава 



424 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

облицима романескног приповедања, читалац ће, сасвим сигурно, 
уживати у аутентичном разоткривању једног, за многе непознатог 
и мистичног, дела земљиног шара у којем живописне слике постају 
део несагледивог платна“. Сусреће се са величанственим пружним 
чворовима, „са по неколико трачница“, посебно на путу ка граду 
Јакатеринбургу, кога је Петар Први  поклонио својој другој супрузи. 
Град је „стекао славу“ несрећном судбином царске породице 
Романов, која је „убијена“ 1918. године. У њему се налазе споменици 
Пушкину и Јељцину, а својевремено су у њему боравили многи од 
пера знаменити писци: Толстој, Пушкин, Горки, Висоцки... али, 
једнако су занимљиви и дјелују опчињавајуће: статуе, споменици, 
ознаке пјесника и писаца, те возови који промичу кроз тајне степа, 
тајги, вода и брзака.
Влаховића се, макар у застоју на станици, задржава у Краснојарску, 
захваљујући писцу Андреју Макину, који је рођен у јужном дијелу 
средњег Сибира, уз Јенисеј, и који је, захваљујући баки Шарлоти, 
докторирао Филолошке науке на Ломоносову, а због допадљивог 
списатељског опредјељења са десет књига, заступљен је у Горданиној 
личној библиотеци.
У Казању се сусреће са мјешавином исламске и хришћанске културе и 
„судару старог и новог“.
Град Јелабуга у Татарској републици, остао би вјероватно непознат, 
да у њему није окончала живот Марина Цветајева вјешањем, не 
могавши издржати погубљење мужа (1941).
Опчињена изазовима разних култура и других вриједности, у 
градовима које је посјетила, полако са групом стиже у Подмосковље 
и у Москву... У метроу сусреће милион лица, који улазе и излазе, 
озбиљна, уморна и без разговора. Чисто је и сјајно. Пуно је мозаика, 
цркава, мурала, фрески, торњева, позлата... У централном дијелу су и 
споменици пјеснику Пушкину, са супругом Наталијом, као и споменик 
прозаисти, сценаристи и композитору, Булату Окуџави, који је 1967. 
године награђен престижном наградом Струшких вечери поезије. У 
Москви, везујући се за прошлост, једна улица носи име М. Шолохова, 
те литерарни булевар „дуг два и по сата хода, гдје су се некада 
сусретали и живјели писци: Шолохов, Бродски, Гогољ, Горки, Чехов, 
Солжењицин и др.
„Чудесни град великог владара“, како је насловљен посљедњи путопис 
у књизи, посвећен је једном од најљепших градове Русије, Санкт 
Петербургу. Град музеј у коме би требало одсјести бар мјесец дана, и 
опет је премало да се упознају све знаменитости, и „дубоко утиснуте 
историјске и политичке мене,“ под будним оком Петра Великог.
На великој каскади су 64 фонтане и 37 позлаћених скулптура; ту су  
Царско село и љетна резиденција за њгову жену, Катарину Прву, 
Невски проспект... Музејски комплекс је огроман; од Пушкиновог 
па до Музеја развоја старих цивилизација, те слика старих мајстора: 
Тицијана, Микеланђела, Каравађа, Рубенса, Рафаела... затим хотела 
„Англетер“ у коме је себи одузео живот Сергеј Јесењин... Ту се 



425Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

налази и „помпезан споменик“ ослободиоцима и жртвама града (око 
милион душа), јер град је био под Хитлеровом опсадом 9 стотина 
дана. Шестакович је своју „Седму симфонију“ о опсади Лењинграда, 
писао 1942. године. 
У епилогу књиге путописне прозе Транссибир, Г. Влаховић свједочи 
о великим пространствима Русије, тајгама и тундрама, највећим 
шумским и воденим резервама, о највише мора, острва, архипелага, 
равница, брезика, великих писаца, нетакнутих сњегова, али и 
најбројнијих жртава Другог свјетског рата.
Важно је напоменути да се на неколико страница на крају књиге налазе  
фотографије из личне архиве Г. Влаховић са главне транссибирске 
линије од Москве до Владивостока, као мали свједоци и светионици 
занимљивог путовања. 
Стекла сам утисак, да ће сви који прочитају насловљену књигу, 
уосталом као и ја, пожељети, да у што скорије вријеме „дорасту“ до 
путовања истом транссибирском трасом.
„Док земља још се врти, док свет још има свој сјај, / Свакоме, оно што 
нема, Господе, Ти му подај, / мудроме дај главу, /  Плашљивоме коња,   
да се прене, / Срећноме дај паре... / И не заборави на мене. (Булат 
Окуџава).
Тако је путовање „кроз литературу“ дивна посљедица путовања кроз 
стварност жељеном трасом на којој је Влаховићева спојила мале и 
велике унутрашње свјетове.  
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IVO MIJO ANDRIĆ

AFORIZMI ZA DUHOVNU
GIMNASTIKU MISLI
Tomislav SUPEK: HRVATSKA ZANOVIJETANJA 7, Studio Moderna d.o.o. 
Zagreb, 2020.

 Po humorističkom stažu Tomislav Supek nalazi se u krugu bardova 
hrvatske i europske aforistike. Druženje sa aforizmima kao specifičnom 
književnom vrstom započeo je prije šezdesetak godina, za vrijeme studija 
ekonomije u Zagrebu. Svoje prve radove objavio je u studentskom i omla-
dinskom tisku, a kasnije je duhovitim prilozima ostvario plodnu suradnju u 
dnevnim i nedjeljnim listovima te radijskim emisijama diljem bivše države. 
Tako je nastao impresivan humoristično satirični opus koji je pretočen u 
desetak knjiga dojmljive filozofijsko-sociološkog i polit-ekonomskog sadr-
žaja.
 Misaona dubina, tematska širina, leksička čistoća i jednostavnost izri-
čaja, glavne su odlike Supekove aforistike. On ne traga za izgubljenim ka-
menom mudrosti niti koristi rječnike nepoznatih izraza, da bi se približio 
čitačima jezgrovite kratke misli. On jednostavno zapisuje odsjaje bisera 
osobnog  umotvorstva i kristale narodne leksike koji se koriste u svakod-
nevnoj komunikaciji i razumljivi su svima koji štuju riječ. Na taj način omo-
gućava ljubiteljima aforizma da sami prepoznaju poruke i izvuku pouke iz 
onoga što je pisac osmislio u jednoj ili dvije rečenice. Vizualno promatran, 
aforizam ne nudi puno literarnog štiva, ali zato daje nesagledive moguć-
nosti čitatelju ili slušaču da zaroni u njegovu dubinu i odatle izvuče lucid-
ne misaone bisere i kristalne leksičke tvorevine kakve rijetko susrećemo u 
svakodnevnom govoru.
 Kad pročitate naoko jednostavnu aforističnu rečenicu Izbori su test inte-
ligencije, u prvi mah učinit će vam se općepoznatom i često spominjanom 
u ljudskoj komunikaciji. Ali, kad uđete u analizu njezinog društvenog, po-
litičkog i intelektualnog konteksta, uvidjet će te koliko je ona kompleksna, 
zagonetna i važna sa stanovišta izbora pravih ljudi za obavljanje odgovor-
nih društvenih i državnih poslova. Logično je da će te tada ozbiljnije propi-
tati svoju ulogu i zadaću u izbornom procesu te dobro razmisliti hoćete li 
glasati za „svoju“ stranku ili za one koji će kvalitetnije obnašati povjerene 
političke i druge dužnosti u društvu kome pripadate. Aforistička poruka i 
korisna pouka pronaći će puni smisao u vašoj odluci da birate najbolje, a 
ne one koji su vam po nečemu bliski ili, možda, samo simpatični. Na taj 
način izbjeći ćete primjenu dijagnostičkog aforizma koji potvrđuje da: Re-
zultati izbora ukazuju na ozbiljnu bolest biračkog tijela.
 Bogato životno iskustvo i stečena znanja Tomislav Supek obilato koristi 
u pronalaženju i zapisivanju onih bisera mudrosti koji se tiču svakoga od 
nas. I orača na njivi i oratora za saborskom govornicom. Svi moraju na isti 
način razumjeti misaonu konstataciju izrečenu u satiričnom tonu: Ratari 
siju. Država žanje. Moderne države, koje sebi tepaju kako su demokratske 
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i narodne, uzimaju samo za poreze veće iznose nego što ostanu proizvo-
đačima. Kad se tome pridodaju razni doprinosi, prirezi, parafiskalni nameti 
i druge legalne otimačine od najslabijih članova društva, pitanje odabira 
onih koji nas vode, dobiva još više na značenju. Ako se osvrnemo oko sebe, 
lako ćemo uočiti kako… Puzeći „uhljebi“ najbolje stoje. Supek ih prepozna-
je među onima koji donose odluke u naše ime, a za svoju korist, kao i među 
inima koji administriraju sporo i neučinkovito. Oni su zaslužni za ostvarenje 
ideala koji se opisuju u aforizmu: Lijepa naša je 1991. stala na svoje noge. 
I još stoji. To ga je svakako inspiriralo da iz naše prakse prepiše i žalostiv 
aforizam: Nadolazeće generacije su odlazeće. 
Porazna su i krajnje neprihvatljiva objašnjenja kako smo ulaskom u EU pri-
rodno otvorili granice za odlazak mladih školovanih ljudi u druge zemlje 
čiji su prirodni i drugi potencijalu po mnogo čemu slabiji od naših. A šta 
smo to dobroga uradili da te mlade generacije, čije su obrazovanje platili 
naši građani, zadržimo u novostvorenoj državi i na plodnoj zemlji? Malo ili 
gotovo ništa. Tvornice smo rasprodali i uništili, poljoprivredu razorili, a ne 
razorali i nasijali, svađe i zavade  s drugima i sa samima sobom nastavili, 
bavili se i bavimo se prošlošću a ne sadašnjošću i budućnošću. Ponašamo 
se po aforističkoj matrici: Ateist sam. (Ili vjernik, svejedno) Pa šta mi Bog 
da. A Bog ne daje onome tko se sam o sebi i o svome ne brine. Bog takve, 
ako ga i ima, zasluženo kažnjava.
 Izvjesno je da zbirka aforizama ne može propisati rješenja za izlazak iz 
kriza koje nas prate. No, može nam pomoći da se preispitamo jesmo li tako 
veliki pobjednici koji u miru gube bitke za vlastiti opstanak. I uvjeriti nas, da 
možemo bolje i više ako se vratimo redu i radu, ako ne slavimo po nekoliko 
državnih praznika dok tvornice i tržnice stoje zatvorene. Nakon II Svjetskog 
rata i pobjednici i poraženi prihvatili su se posla i relativno brzo ostvarili 
velike napretke. Iza nas je ostalo četvrt stoljeća mira, a napredak se mjeri 
promilima. Po Supekovom zapažanju mi… Idemo sve sporije, premda su 
nam stope u porastu. Te stope ostaju za nama, a ne vode nas putem do že-
ljenog prosperiteta samostalne i, više ne tako suverene i nezavisne  zemlje. 
U budućnost se ide otvorenih očiju i bistroga uma, jer u suprotnom, lako je 
zalutati. Takvih primjera ima na sve strane ovoga lijepog, a ljudskom rukom 
i djelom, dobrano naruženog svijeta.
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SA SMIJEHOM U BOLJE SUTRA
BISERI UMA, Udruga hrvatskih aforista i humorista, Zagreb, 2019.

 U dvije godine djelovanja, Udruga hrvatskih aforista i humorista (UHAH) 
objavila je dva zbornika radova svojih članova. Nakon Zlatnog reza iz 2018. 
pod kraj prošle godine objavljeni su Biseri uma, novi knjižni uradak u kome 
su zastupljena 62 autora i autorice. Broj zastupljenih svjedoči o gotovo 
trostrukom porastu članstva udruge u jednoj godini, što potvrđuje snagu 
aforističke i humorističke scene u Hrvatskoj koja je od devedesetih nao-
vamo bila u rasulu. Osnivanjem UHAH-a stvoren je organizacijski okvir za 
zajedničko djelovanje na nacionalnoj razini i za kolektivnu prezentaciju 
aforističkog i humorističkog stvaralaštva na internom i eksternom planu.
 Zbornik Biseri uma u punom literarnom svjetlu prezentira godišnju pro-
dukciju hrvatskih aforista i aforistica i otvara im komunikaciju s javnošću, 
koja je do sada bila zapostavljena i svedena na pojedinačnu prisutnost u 
lokalnim sredinama. Isto tako, otvorena je i mogućnost za vraćanje hu-
mora i aforistike na društvenu scenu, koja je u posljednjim desetljećima 
osiromašena gašenjem nekoliko humorističko-satiričnih glasila i rubrika u 
dnevnim i nedjeljnim listovima. Hrvatska je danas jedna od rijetkih država 
na balkanskim i širim prostorima, koja nema ni jedan tjedni ili mjesečni list 
za humor i satiru. Zagorski Časopis Potepuh koji opstaje zahvaljujući entu-
zijazmu osnivača i urednika Dragutina Lončara, izlazi  dva puta godišnje, 
dok se ostala lokalna humoristička glasila pojavljuju tek jednom u godini 
prigodom fašnika i sličnih javnih zabavljačkih manifestacija.
 Sadržaj zbornika Biseri uma odražava aktualno društveno – ekonom-
sko i političko stanje u državi i šire, jer aforisti bilježe ono što osjete, vide 
i čuju u sredinama gdje žive i rade. Njihova izoštrena čula registriraju i 
bilježe zbiljno stanje stvari na lucidan i produhovljeni način, nastojeći sa 
što manje kondenziranih riječi, registrirati one društvene pojave i proble-
me koji ‘bodu oči’ i štete ukupnom društvenom razvitku i napretku. Pri 
tome, oštrim skalpelom uklanjaju ‘dlake s jezika’ da bi izbjegli slatkorje-
čiva dodvoravanja vlastima, te na promišljen i duhovit način približili se 
potencijalnim čitačima i slušačima. Koliko u tome uspijevaju i koliko će u 
budućnosti uspijevati, pokazat će vrijeme koje je pred nama. U svakom 
slučaju, pokušaj reanimacije duhovnog stanja hrvatske nacije donijet će 
bolje rezultate od onih koji su postignuti u proteklih tridesetak godina iz-
gradnje sustava bez promišljenih kulturnih i duhovnih projekata,  kako na 
unutarnjem, tako i na međunarodnom planu.
 Sakupljanje rasutih bisera uma vrijedan je pokušaj vraćanja na stare 
staze hrvatske aforistike koja je dugo bila potisnuta sa društvene scene 
jer, kako kaže jedan aforizam … Između emocija i racia, kod nas se uvijek 
ispriječi nacija. E, sad je valjda došlo vrijeme kad će racio i nacija djelovati 
usklađenije, i kad drugo neće potiskivati prvo, da bi prenaglasilo svoju važ-
nost i veličinu nad svim ostalim društvenim vrijednostima. Mana je malih 
naroda to što se pokušavaju prikazati i dokazati većim nego što stvarno 
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jesu i to slabašnom snagom oružja, a ne kroz povijest dokazanoga duha i 
stvaralačkog umijeća. Valjda će to izvikivači ratnih pokliča konačno shvatiti, 
i okrenuti se redu i radu kao dokazanim postulatima društvenog progresa. 
 Ne treba biti prorok niti genij da bi se razumio aforizam Josipa Balaška: 
Najveća hrvatska klopka bit će kad svi radnici dođu s Istoka, a proizvodi sa 
Zapada. To nam se već događa, a mudra politika nas i dalje na slijepo uči 
kako je to normalan i neizbježan proces, pa svoje ljude šalje na zapad, a 
odatle uvozi proizvode koji su prognani s naših njiva i pašnjaka. Gluho bilo 
i ćoravo, što bi rekli u Bosni, nekada ponosnoj a danas poharanoj vlastitim 
dijeljenjem i oduzimanjem. Učio se na greškama; sada griješi bez greške 
– zapisat će Svetislav Biljanović, jedan od zastupljenih autora porijeklom 
iz BiH. Mi smo se usavršili na greškama iz devedesetih i tako ih uspješno 
ponavljamo da nam ni najveći umovi ne bi u tome pronašli ozbiljnije za-
mjerke. Baš zato, kako veli Drago Bosnić kod nas: Jedni se zanose, a drugi 
odnose. Zato kod nas, po mišljenju Tomislava Božinovića: Neki manjak u 
glavi pokriju viškom iz džepa. Ivan Bradvica bi to dopunio logičnom senten-
com: Kad je ruka u džepu, džep više nije prazan.
 Mnogo toga je što bi trebalo mijenjati u društvu, a ne mijenja se. Tvorni-
ce su nam pogašene i u bescijenje rasprodane. Njive su zapuštene i većim 
dijelom nepoorane. „Sjeme razdora“ je hrvatski autohtoni proizvod, kaže u 
prilog svemu tome splitski sveučilišni profesor i aforist Jozo Čizmić. A nje-
gov susjed, Hercegovac Marinko Ćavar iz svog ugla gledanja zaključuje: Mi 
smo obdareni pokvarenošću. Je li baš sve tako crno kao što izgleda, ili ima 
za nas ima nade, pita se i onako međugorski odgovara Matej Delaš: Ako 
si pravi vjernik, ukaži se Gospi. Jandre Drmić na sve to daje svoju stručnu 
konstataciju: Sve dolazi iz glave. Otuda ta praznina. S njim se slaže i Dra-
gutin Dubravčić koji čak ide korak dalje pa kaže: Svaka budala nađe istomi-
šljenika. Zbog toga valjda, po mišljenju Nađana Dumanića sa … Porastom 
iznevjerenih raste i broj vjernika. Takvih je kod nas najviše, iako … I ateisti 
mogu biti vjerodostojni, tvrdi aforist Zlatko Garvanović.
 Na istom fonu razmišlja i Dalmatinac Josip Grgić. Njegov aforizam: Koga 
pamet ne služi, taj druge služi, zapravo je najkraća definicija našeg uku-
pnog stanja u društvu i šire. A to stanje i to društvo Abdurahman Halilović 
Ahil vidi kroz optiku misli koja glasi: Ovi što zuje okolo nisu pčele, već tru-
tovi. Takvih je kod nas pun pčelinjak, ako je suditi po sadašnjem stanju. A 
zašto ih je toliko, Savo Ilić pojašnjava aforizmom: Ne može se reći sve u lice 
onome tko nema obraza. Oportunizam, uz poltronstvo i korupciju, kukolj 
su koji priječi hrabre i neodlučne da kažu ‘popu da je pop, a bobu da je 
bob’. Ili u inverziji: popu da je bob, a bobu da je pop, kako to često u neza-
mjeračkoj praksi susrećemo. S tim se, razumije se ne bi složio Mate Ivandić 
koji otvoreno izjavljuje: Političari su jedini bogovi u koje nitko ne vjeruje. 
Slično, iz svoje perspektive misli i Danko Ivšinović koji priznaje: Ja sam afo-
rističar. Ja na svaki režim … režim. Možda baš zato Ljerka Jelača gnomski 
primjećuje: Ljudi uglavnom ne propuštaju priliku da se uvale u nepriliku. U 
praksi se, naime pokazalo i dokazalo, a na to nas podsjeća i Ivan Jurić da … 
I rijetkima zna biti gusto. Njegov imenjak Ivan Katić to objašnjava izrekom: 
Lako je biti hrabar onome tko ne zna. A … Mudar zna slušati tišinu, kaže 
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Zorica Krznar Blagec. Ne trebate se brinuti za moje živce, jer ih više nemam, 
nadomeće Elizabeth Suzana Kozina, dok Dragutim Lončar osuvremenjuje 
Kristovu misao, pa u blago satiričnom tonu umoljava pučanstvo riječima: 
Oprostimo našim političarima, jer ne znaju što čine. Blago njima kad imaju 
tako aforističnog zaštitnika među još uvijek živima. Pa još k tomu, i humo-
ristima.
 Tonka Lovrić, umirovljenja pravnica i neumorna aforistica bavi se lju-
bavnim temama, pa ljekarnički preporučuje: Prije upotrebe, ljubav treba 
promućkati. Zašto baš tako, Danica Majnarić otkriva aforizmom: Prepoten-
tni su obično impotentni. A Drago Maršić na sve to veli: Ništa mi ne pada 
na pamet. Možda je i nema! Aldo Matelić bavi se državničkim mislima te 
zaključuje da … Orden zasluga obično je rezerviran za sluge. Toj misli Ve-
limir Matutinović dopisuje svoje obrazloženje: Glupost caruje, a moć joj 
pomaže. A Tomislav Mihanović iznosi svoju verziju događanja koja glasi: 
Obećali su nam procvat, ali nisu znali oprašit. U takvoj situaciji za jednog 
svog znanca Marinko Mijović kaže: Izveo je sina na put, i kupio mu kartu 
za Irsku.  Sve se to, vjerovali ili ne, događa u državi koju Darko Mrkonjić 
definira sa dvije riječi: Socijadna država!
 Naš poznati zagonetač i odgonetač, Boris Nazansky tu lijepu državu 
opisuje jednom prostom rečenicom: Hrvatska – zemlja izlazeće pameti. 
Ako mislite drugačije, e, to je već vaš problem. Promatrajući to iz kršne 
Hercegovine, Iva Nuić prepisuje poznatu nam stihotvornu sentenciju: Dok 
jedni umuju, drugi im kumuju. Čik pogodite o kome je riječ, i kome je ta 
živopisna misao posvećena? Tko pogodi neka se obrati Mari Ožić – Bebek 
koja se, po imotski, pita: Zašto trodiobena vlast? Zar nije bolje pola-pola?! 
Aforist Ivan Pavković za tu trojnu dilemu ima odgovor, koji potvrđuje da … 
Široke narodne mase imaju uske vidike. S njim bi se složio i Živko Proda-
nović koji kratko poručuje: Tko laže, taj i griješi. A Ladislav Radek to pečati 
aforizmom: Teške laži teško isplivaju na površinu.
 Bivši sindikalist i novopečeni aforist Milan Rupčić, nakon odlaska u mi-
rovinu, žali se na svoj spisateljski i retorički status riječima: Što glasnije 
govorim, slabije me čuju. No, kolega mu, Vladimir Rešković Panonski tješi 
ga narodnom mudrošću: Samo šutnja čuva dobar glas. Josip Salajster sta-
nje u zemlji opisuje kratkom kreditnom zabilješkom: Iz rata u rate. Dok 
iz ptičje perspektive Zoran Salamunović slavodobitno poručuje: Uhljebio 
sam se. Nisam imao za kruh. Na to se nadovezuje Tomislav Supek istinom 
koja otkriva da kod nas: Puzeći uhljebi najbolje stoje. I na ovo Jelena Šipec 
ima odgovor koji glasi: Kako god puzio, ipak napreduješ. A za one koji se ne 
daju maknuti s mjesta Zlatko Tomić je pronašao rješenje u aforizmu: Nije 
se dao maknuti, pa smo ga promaknuli. Tu strategiju društvenog napretka 
Đurđa Vukelić Rožić osmišljava riječima iz ‘vrzinog kola’: Hrabri ljudi uni-
šte pametne, a glupi hrabre. Zato se po zapažanjima Miroslava Vukmanića 
Iz Hrvatske nije iselio ni jedan političar. Mladen Vuković tvrdi da: Čizma 
glavešinu čuva, a Nedo Zuban svjedoči da… I pijuni mogu živjeti od šahov-
nice. Baš za njih Darko Žigrović kaže: Zahvalan sam im do groba. Dublje ne 
mogu. A Zdravko Žarković s razlogom se pita: Ima li Boga? I na to pitanje 
odgovara protupitanjem: Pitaj Boga!?
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 Knjige su život na papiru, zapisuje na kraju najstarija aforistica u Hrvata, 
eks glumica Zdenka Heršak. Tome se nema što dodati. A oduzimat bi se 
imalo itekako što od onih koji su nas pokrali u proteklim desetljećima i pre-
minulim ratnim godinama užasa i tuge. Za sve to, smijeh je najbolji lijek, 
pa … nasmijmo se ljudi svim našim glupostima, propustima i promašajima, 
kao i onima koji su ih, u ime svih nas, izdašno činili. Slava im i hvala za sva 
ta ljudska zla i neljudska dobročinstva!  
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IVO MIJO ANDRIĆ

GLAS GOLUBA MIRA
Đorđe OTAŠEVIĆ: CVRKUT PUNJENIH PTICA, Alma, Beograd, 2020.

 Po mnogo čemu, srpska aforistika i njezini stvaraoci, spadaju među naj-
bolje i najcjenjenije u svijetu. U prvom redu, po broju vrhunskih aforističa-
ra kojih je, zasigurno, najviše ako se kao mjerilo za usporedbu s drugim ze-
mljama uzme ukupan broj stanovnika Srbije. Zatim, po produkciji odnosno 
po broju napisanih i objavljenih aforizama i knjiga u jednoj kalendarskoj 
godini. I, što je jednako važno, po društvenoj atmosferi koja je aforistič-
no-satirična sama po sebi, ali i u odnosu prema drugim nacionalnim i dr-
žavnim zajednicama. 
 Moguće je da u velikim državama postoji veći broj autora koji, uz ostale 
književne vrste, pišu i aforizme. Ali, koliko je meni poznato, niti u jednoj 
ne postoji toliki broj stvaralaca kvalitetnih aforizama koliko ih ima u oma-
lenoj Srbiji, koja se uzduž proteže od mađarske do makedonske, a popri-
jeko od bosanske i hrvatske pa do bugarske i rumunjske granice. Na tako 
malom geografskom prostoru, među nekoliko milijuna stanovnika izraslo 
je na stotine vrsnih aforističara i na hiljade sljedbenika kratke duhovite i 
satirične misli. Nasljednici su to velikana humora i satire kakvi su bili Brani-
slav Nušić, Radoje Domanović, Stevan Sremac i mnogi drugi vrsni stvaraoci 
duhovitih misli i djela.
 Među tom elitom ljudskoga duha i literarne duhovnosti, pisac i lingvist 
Đorđe Otašević zauzima vrlo važno mjesto, ne samo kao stvaralac, već i 
kao propagator i promotor aforizma na prostorima bivše SFRJ, pa i mnogo 
šire. Njegov doprinos u posljednjih tridesetak godina mjeri se stotinama 
pripremljenih i objavljenih samostalnih knjiga, zbornika, enciklopedija i 
drugih djela, koja vraćaju aforizam kao važnu vrstu književnog stvaralaštva 
na javnu sceni i stavljaju ga na počasno mjesto koje mu pripada u kulturi 
svakog naroda. 
 Aforizam kao kratka, jezgrovita, mudra, duhovita, satirična i, nadasve 
razumljiva misaona forma, vrh je literarnog umijeća koga su baštinili stari 
grčki filozofi, pisci i narodni mislioci. Počevši od najstarijih vremena, on se 
održao i očuvao kroz dugu povijest ljudskih civilizacija u svojoj izvornoj i 
neuništivoj kratkoj formi literarnog izričaja. Bilo je razdoblja kad se afori-
zam zapostavljao kao književna vrsta, ali su socijalno-ekonomske i društve-
no-političke prilike u pojedinim zemljama motivirale ljude sklone pisanju, 
da svoje dublje misli o svemu i svačemu, bilježe i oblikuju u kratke forme 
kakve su: aforizmi, epigrami, gnome, sentence, dosjetke i druge mudro-
slovne izreke i kazivanja.
 Kao rođeni Užičanin, Đorđe Otaševiće je odrastao u sredini glasovitih 
Era s ovoga svijeta, u kojoj je duhovitost vrlina, a sklonost ironičnom i sati-
ričnom načinu izražavanja vještina kakvu ne susrećemo svuda i na svakom 
mjestu. To potvrđuje i njegovo životno opredjeljenje da se bavi lingvisti-
kom kao naukom i umjetnošću riječi i jezika, kako svog , tako i drugih naro-
da i narodnosti. Malo je ljudi od glasa i pera koji su izabrali taj specijalistički 
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poziv i posvetili mu u punom radnom i stvaralačkom kapacitetu. Đorđe je 
jedan od tih i zato, za sva dosad ostvarena postignuća, zaslužuje najviše 
stručne književne zahvale i priznanja te iskrene pohvale ljubitelja lijepe pi-
sane riječi.
 Zbog posvećenosti teorijskom lingvističkom radu i praktičnom dje-
lovanju na reafirmiranju aforizma kao izuzetno važne književne vrste na 
društvenoj sceni, Đorđe Otašević se u proteklom vremenu manje bavio 
pisanjem aforizama. Veću je pažnju usmjerio na prikupljanje i objavljiva-
nje aforizama drugih autora. No, nije posve zanemario ni vlastito duhovito 
stvaralaštvo, pa je minulih godina napisao i objavio četiri knjige humori-
stičko-satiričnih priča i tri knjige aforizama. Posljednja knjiga u tom nizu je 
zbirka aforizama pod simboličnim naslovom Cvrkut punjenih ptica.
 Tu sam knjigu, kako bi se po dalmatinski reklo, pročitao s guštom od 
prvog do posljednjeg aforizma. I pritom, prosvijetlio i proventilirao misli 
duhom kakav se rijetko susreće, i kakvim se neprijeporno obogaćuje vla-
stito umno biće. Ovome pridodajem i nezaobilaznu gimnastiku lica koju, za 
vrijeme čitanja, oplemenjuje smijeh što izvire iz dubine piščevih humornih, 
ironičnih, alegoričnih, satiričnih i drugih produhovljenih misli. Takvu ugodu 
može čovjeku pružiti samo vrhunsko aforističko djelo koje baštini i promo-
vira Đorđe Otašević.
 Područja društvenog života iz kojih pisac crpi blic teme za skladanje 
svojih aforizama, nalaze se u granicama koje nisu omeđene nikakvim dr-
žavnim niti ljudskim preprekama. Verbalna demokratija, koja je danas na 
sceni kod nas i u svijetu, pruža čovjeku mogućnost da kaže što misli na 
način kako mu to najviše odgovara. A sve, razumije se, na vlastiti rizik i 
ličnu odgovornost. Neko to izgovori direktno, bez dlake na jeziku, a neko 
zapiše uvijeno u celofan pomno odabranih riječi. I jedno i drugo ima svoje 
čari na prvi pogled, iako nisu u svemu isti, pa čak nekada ni slični. Ali, papir 
trpi sve, a kompjuter pogotovo. Njemu su sva polja širom otvorena, što 
najbolje svjedoče današnje društvene mreže.
 Svoje misli o društvenim temama, dilema, pa i nezaobilaznim trilema-
ma, Đorđe Otašević znalački oblikuje u jezgrovite rečenice, katkad ople-
menjene blagim humorom i ironijom, a vrlo često alegorijom, satiričnom 
žaokom i paradoksom koga, na prvu, mogu razumjeti natprosječni čitači, a 
na drugu i treću - svi ostali. To im daje smisao i snagu kakva se traži i oče-
kuje od aforizma kao mudroslovne misli i bogate leksičke kreacije.
 Centralna tema koja se provlači kroz cijelu knjigu jeste aktuelno druš-
tveno-političko i ekonomsko stanje u zemlji i njezina pozicija u svijetu. U 
sklopu te teme, autor razmatra i secira pitanja države, socijalnog stanja, 
privredne stagnacije, političara i političke vlasti, korupcije, međunarodnih 
odnosa, itd, itsl. 
Za sve emancipirane aforiste država je zahvalna pojava i mehanizam trojne 
vlasti sklon kvarenju, pa  joj zbog toga posvećuju pažnju koju obilato zaslu-
žuje. Srpska država odnosno država Srbija, prošla je krajem prošlog stolje-
ća sve faze kroz koje može proći takva vrsta teritorijalno-političke tvorbe i 
ljudske zajednice. Započelo je to nabildanim nacionalnim ponosom, nagla-
šenim superiornim odnosom prema manjim narodima iz bivše zajedničke 
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države i vjerom u nadmoć fizičke snage nad duhom, a nastavljeno suko-
bom sa svima koji su mislili i radili drugačije. Naravno, dosta sličnih osobi-
na našlo se i na drugim stranama, tako da se taj ponos na kraju neminovno 
pretvorio u neizbježni poraz. Taj svojevrsni ‘salto mortale’, u prenesenom 
smislu, aforist leksički prezentira u aforizmima: „Usrali smo motku. I to baš 
onu koju koristimo kao jarbol za zastavu.“ / „Srbija mi je majka. Zapad mi 
nije otac, ali obavlja sve bračne dužnosti.“ / „Dan državnosti proslavljen 
je u skladu sa situacijom. Himnu je svirao orkestar za sahrane.“  / „Patim 
od kompleksa niže vrednosti. Stalno ponavljam; „Država – to sam ja“. / 
„Pre dolaska u Srbiju treba gledati horor filmove. Da se čovek postepeno 
navikne.“
 Socijalni i materijalni položaj stanovništva takav je da svakoga dana ne-
zaposleni i nezadovoljni ljudi odlaze preko granice u potrazi za poslom i 
boljim životom. Jedina kategorija koja ostaje u zemlji jesu penzioneri koji 
se, htjeli ili ne htjeli, moraju pomiriti sa svojom sudbinom i čekati bolje 
dane, koji dolaze obično od prvog do desetog u mjesecu. Preostale dane, 
oni u vrijeme korone, s maskama na licu dežuraju pred trgovinama i sa-
moposlugama, nadajući se da će ih obradovati sniženja cijena prehrambe-
nih proizvoda. Njihovu društvenu poziciju kao i poziciju drugih nemoćnika 
Đorđe Otašević ovako vidi i opisuje: „Meni je Srbija sve. Zato sam ovoliko 
siromašan.“ / „Prihodi od prosjačenja su mali, ali je važno sačuvati radno 
mesto.“ / „Otkako su mi cipele progledale, sve jasnije vidim kako živim.“ / 
„Nećemo nikada biti tuđi robovi. Ne daju nam gospodari.“ / „Nušić je pisao 
o ožalošćenoj porodici. Sada bi pisao o čitavom narodu.“
 Politika i političari dežurne su teme kod svakog humoriste i aforiste. 
Njih se ne može mimoići ni ne očešati, čak i kad bi se htjelo. Istinabog, 
neki autori prema njima gaje religiozna čuvstva, pa vode računa o svakoj 
riječi izgovorenoj i zapisanoj na njihov račun. Đorđe Otašević ne pripada 
toj grupaciji, pa politika i političari kod njega prolaze kao bosi po trnju. Da 
je to tako potvrđuju i aforizmi koje prepisujem sa stranica sa kojih dopire 
Cvrkut punjenih ptica. Iz tog cvrkuta o političarima saznajemo sljedeće isti-
ne: „Političari su patriote. Kradu domaće.“ / „Vatrogasci su ljubomorni na 
političare. Oni mnogo brže gase fabrike.“ / „On je vrlo liberalan političar. 
Ne vlada čak ni sobom.“ / „Aforizme o politici pišem u klozetu. Inspiracija 
sama izlazi.“ / „Vlast je svima obezbedila zabavu. Svako se zabavio svojim 
jadom.“ / „Korupcija je pustila korenje. To je deo vladinih mera za oživlja-
vanje poljoprivrede.“
 Na međunarodnom planu male države se vide višestruko većima nego 
što stvarno jesu. Sve uglavnom pate od enver-hodžinog sindroma „mi i 
Kina“. Tako, primjerice,  hrvatski političari vide svoje partnerstvo sa Ameri-
kom, a srpski sa Rusijom ili EU. O Kini da ne govorim jer je o njoj Hodža već 
odavno sve rekao. A u stvarnosti se, zapravo, ti odnosi najbolje mogu opi-
sati aforizmima: „ Američki ambasador je pozvao nekoliko naših političara 
u lov. Čak im je dao tristo metara fore.“ / „Američki ambasador poznaje 
srpske frazeologizme. Kad sastavlja našu vladu, bira ljude s koca i konop-
ca.“ / „ Vidimo da je zapad spreman na dijalog s nama. Otkopčao je šlic.“ / 
Amerikanci su bombama sravnili sve sa zemljom. Za uvođenje demokratije 
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više nema prepreka.“ / „Da su moji aforizmi poput naše spoljne politike, vi 
biste se sada valjali od smeha.“
 Knjiga ispunjena cvrkutom punjenih ptica obiluje i brojnim drugim no-
tama i zvucima koji daju ton i boju našoj sumornoj zbilji. Tako nas aforist 
podsjeća da kod nas  „Ateisti najviše popuju.“ Odaje nam i neke svoje tajne 
kao što su ove… „Nakon plave koverte, doktor me je brzo izlečio. On je 
moju bolest shvatio zdravo za gotovo.“ / „Kriminalci pričaju da me plaća-
ju. Platiće mi oni!“ / „Pokrio sam kuću. Stavio sam je pod hipoteku.“ Ne 
krije ni neka svoja politička i druga uvjerenja, kao što su… „Voleo bih da je 
vođa lav, pa da rikne.“ / „Volim kad je na izbornoj listi više kandidata. Duže 
psujem.“ / „Rekao bih šta nas čeka, ali u sali vidim i mlađe od osamnaest 
godina.“ / „Ne verujem pesimistima. Njihove tvrdnje su previše optimistič-
ne.“ Da nije baš sve tako crno kao što izgleda, na kraju najavljuje svoje 
nove spisateljske planove: „Pokušaću da živim od pisanja. Osnovao sam 
firmopisačku radnju.“
 Pa, neka je sa srećom, kolega Đorđe, i neka mušterije ispune tu fir-
mo-spisateljsku  radnju, kad je već nije dovoljno ispunio  cvrkut punjenih 
ptica. A možda i jest!? Saznat će se to, nadam se, kad radnja proradi i kada 
iz nje poteku novi aforizmi.
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СРБА ИГЊАТОВИЋ

СА ТЕРАСЕ, КАО СА ПРАМЦА БРОДА
Бошко ЛОМОВИЋ: ПЕСМЕ СА ТЕРАСЕ, Графопринт, Горњи Милановац, 2021

 Са Госпођом Короном, за разлику од песника о коме ће овде 
бити реч, многоструког књижевног творца Бошка Ломовића, имао 
сам неугодну част да се сретнем уживо. Ломовић је Бошко о њој 
и о себи, „у доба короне“, проговорио/пропевао изнијансирано, 
лирски проницљиво, из кућне стеге и са спасоносног видика-ћувика 
стамбеној кутији придодате терасе.
 Мој је доживљај био другачији, нимало лирски. А где ћу о њему да 
посведочим него овде, укратко, пре но се непосредније позабавим 
Бошковом најновијом лири-ком коју је он амблематски, и суштаствено, 
сâм најбоље одредио („црне песме, бели стих“). 
 Елем, ево тек два-три зрнца моје ковид (искуствене) прозе.
 Ковид амбуланта, предвече. Високи плафони, расвета лимунасто-
зелена, просторије препуне ћутљивих млађих људи, тек покоји 
маторац. Атмосфера „сабирног центра“. Рендген: чисто! Брзи тест: 
позитиван! Ревакцинисан, претходно, утаман. На папирићу приватни 
рецепт: антибиотик. Пресуда: петнаест дана самоизолације, па 
контрола. Чај, течност, витамини... Тако је почело. А касније сам, 
о властитом трошку, обезбедио и темељнији третман; упознао 
савесне лекаре, али и оне друге, лихваре што јуре с тезге на тезгу 
да, уз фармако-индустрију, и сами уберу нешто од златне жетве. 
Све то док народ, и васколико човечанство, уз забране и „социјалну 
дистанцу“ (попут индијске касте недодирљивих), спознаје оно што 
му је преостало – чари „дигиталног логора“ (телевизија, мобилни, 
компјутер и друштвене мреже, е-управа).

*
 Поезија ће ми, надам се, а и аутор Бошко Ломовић, опростити што 
нисам одолео да направим претходну исповедну дигресију. Просто се 
наметнула, исклијала паралелно с читањем Бошкових песама.
 А сад in medias res: најпре о неким „техничким“, заправо 
формотворним детаљима Песама са терасе.
 Слободан стих, наравно да, али који није у редове разломљена 
проза. И овде је на делу оно општепознато: ритам, језички и смисаони 
обрти, ефектне поенте. Као прави мајстор, Ломовић зна још један 
(битан) зачин – у његов лиризам уткан је и елемент нарације. 
      Поезија је то, било лапидарна, било суспрегнута непретенциозним 
питалицама, искоцима, елипсама. Али то не значи да она не може 
садржати – израженију или имплицитнију – и властиту „причицу“. Њу 
оперважују или подастиру детаљи: соба, кухиња, телевизор, вести, 
тераса, звоник, голуб, сврака, пробехарала трешња... И све је то 
непосредно лоцирано у Улицу Курсулину, а приде и датирано у дане 
принудног карантина, оштрих забрана и полицијског часа.
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 Сам песнички (језички) поступак наоко је једноставан: речи теку, 
сљубљују се, нижу, удевају у простор и време, у самштину и белину, 
надовезују у самереном ритму. Читалац задовољно уздише: ево му 
најзад песама које испија попут гутљаја свеже, изворске воде. И то је 
чињеница, али испод језичке површи уистину теку још многе жице.
      Бошко Ломовић, наиме, посеже за пробраним речима и речцама, 
удева понеки архаизам, дозива призвуке народне поезије (што 
лирске, што епске), нена-метљивим интелектом бруси исказ, ослони 
се на Свето писмо, парафразира драге му (светске) песнике... 
Отуд и ерудитни „умеци“ што ни најмање не сметају његовом 
течном обликотворству: латински, шпански, француски, руски... 
Функционални, а не посејани као парада поете доктуса.
 Усудићу се да додам: лирика је ово у којој има и метафизике. То 
јест, суштинске умствености. Али ни до те коте Ломовић не стиже на 
доктринаран, нападан, целомудрен начин. Његова трајна „попутнина“ 
су хумор и иронија, својства што мислећем бићу омогућавају 
растерећење, релативизацију властитог, не увек лагодног постојања 
(у свету, у космосу).
 Антологијски доказ овог мог суда држим да је песма Разговор, 
наоко одговор на питање до када ће ово трајати. Ово Зло, ово 
Недоба, Свакоје ово. И када ће уследити оно, ишчекивано друго, што 
никако да се испили. Све уз поруку незадовољном знатижељнику да 
питалицама обаспе неког другог.
      Истога ранга је и нешто разигранија песма о „стакленим зидовима“ 
(Епрувета) и навикавању на њих. На самом њеном почетку казује 
песник: „Тресе ме бојазан, / Да ЈА нисам ЈА“, чиме нас изнова уводи 
у непретенциозну, а вишу, медитативну сферу. Други наведени стих 
– ако мало забацимо аналитичку сонду – могао би да буде и узорак 
интертекста (елемент непретенциозно пласиране, спомињане 
ерудиције). Овога читаоца, дакле, он асоцира на стих из знамените 
Лоркине туго-ванке за страдалим тореадором Игнасиом Санчесом 
Мехијасом („pero yo no soy yo“), мада друга, темељна значења 
(„поруке“) песме, наравно, стреме даље.
 Ломовићеви лирски засеци настали у изнуђеној, принудној 
ситуацији и приликама самовања подразумевају и ремеморисање: 
присећања, мотивске повратке у детињство. Минуло просијава кроз 
присутно и наметнуто, кроз наоко заустављену садашњост. Прилика је 
то за бритке опаске, поновна зрнца хумора и ироније (и аутоироније, 
оне лековите, својствене најпробранијима). Све као у песми На крају, 
у најкараћем, „сведочењу“ и о доласку и о одласку, о живљењу („Како 
си хтео – / Чешће како су други хтели“).
      Поента те песме је, наравно, рез:
      „Одлазак твој
      Беше чудо над чудима – 
      Свако чудо за три дана“.
 Ето како обичан говорни образац, практично фразема, зна да 
одскочи и испуни сврху, досегне виши циљ. Горак лек, али лечи...
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 Погледом с терасе – у свет, али и у властиту нутрину – Бошко 
Ломовић јездио је лирски по таласима короне, у времену присилног 
карантина, као да се обрео на високом прамцу прекоокеанског 
брода. Мимоишао је подводне гребене и ледене громаде, уједрио у 
прамалеће и пристигао до вратница дигиталног логора. Али то већ 
није тема његових Песама са терасе но неке (могуће?) будуће књиге.
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NIKOLA ŠIMIĆ TONIN

CARSTVO MAŠTE KOJA NIKAD NE 
SPAVA
Leontin ČAPO MILENIĆ: DJECA CRNIH OČIJU, Planjax, Tešanj, 2021.

Iz biografije Leontina Čape Milenića (1989.), autora tri objavljena romana 
i više prevedenih knjiga s engleskog jezika, kojom se pohvaliti ne mogu 
mnogo zreliji, godinama bremenitiji autori, zatečen autorom u onom naj-
pozitivnijem čuđenju do razine zadivljenost svime predočenim i onim na 
što želim ukazati a kao pokriće stoji biografija, stoji crno na bijelo, književni 
dokazni materijal pisani argument koji kada imaš u pozadini i u ovakvome 
prezentacijskome obliku možeš slobodnije iznositi zaključke jer su tad pot-
krijepljeni i ne može im se pera odbiti, a treba reći, ukazati pa i u pohvala-
ma reći, neupitno pohvaliti, jer to (godinama) ovaj mladi autor zaslužuje i 
neupitni je grijeh kako ranije nije ukazano na njega.
“Djeca crnih očiju”, “Cijena pokajanja”, “Iron Man”, “Pogubno predava-
nje”, “Moje carstvo ispod”, “Zoorona nikad ne spava”, “Posljednja kritika” 
i “Smrt i nije tako loša”, naslovi su u rukopisu koji se nudi naslovom “Djeca 
crnih očiju”, fantastičnih priča, dva svijeta i još jedan i… Književnik je izvanj-
ski element socijalne ravni, običajne svijesti, svjetlo koje ižarava. A koliko je 
ižaravanja u ovoj prozi. Nema mira… Obijesni gone mirne. I ne samo obije-
sni. Mirni dremljive, dremljivi zaspale. Zaspali možda mrtve? A svjetovi? U 
spoznaji sebe sa strahom spoznajemo da smo možda sjeme svemira, svijet 
svjetova, djeca „bogova“ drevnih vanzemaljaca, koji su nas posjetili ili nisu 
nikada niti prestajali posjećivati, koji su tu sa svim dokaznim znakovima, 
pred našom nemoći spoznaje razine kojoj težimo, praćeni i usmjeravani iz 
paralelnih svjetova, dio smo pokusa, nečega velikoga čega u strahu sa stra-
hom spoznajemo dio po dio, i što više otvaramo tih krugova strah spoznaje 
je veći, i ta spoznaja mijenja čitav svijet i splet, temelje dosadašnje spo-
znaje, posjetitelji mijenjaju svijest, motre i usmjeravaju, nisu dio povijesti, 
krojitelji su povijesti, povijest i vrijeme su oni, u vremenu i izvan njega. O 
takvim nam spoznajama i svjetovima govori Leontin Čapo Milenić u svojim 
kratkim pričama. Sa stalnim intervencijama nadnaravnoga. Nije s gorega 
sumnjati u skoro sutra, no strašno je sumnjati u daleko sutra.
 Propituje, sumnja, dokučuje, pripovijeda mladi autor, izravno i jasno, 
vješt u donesenoj atmosferi, filmičan u detaljima, predočeno i doneseno 
nam, lako projektiramo pred unutarnjim očima, vidimo, pratimo, unosimo 
se kao sastavnica cjeline, dio smo prozne igre i doživljaja, doživljavamo 
i doživljeno živimo trenutno i u trenu, poneseni slovnim znakovljem za-
divljeni dosegnutom pripovjednom razinom. Sama gornja razina podatna 
filmskome platnu, do čega će vjerojatno i doći kada se kratki odlomci sku-
pe u cjelinu.
Na sebi svojstven način dotiče se Leontin Čapo Milenić znanosti i pita se: 
“Zar oni nisu sigurni u svoja znanja? Zar njihova istraživanja nisu dokaziva? 
Zar njihovi dokazi nisu nužno istiniti? Ako jesu – kako sad o ovom nad-
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naravnom imaju drukčije pristupe i teorije?”
 Da ne idemo sad u druge primjere. Tko sagledava stvari u njihovoj sve-
ukupnosti? Trebali bi filozofi. Zašto ne i književnici, književnici njegovoga 
formata? Jesu li ljudskim bićima važne samo teme: smisao života, prijatelj-
stvo, lijepo, dobro, umjetnost, pravedno itd.? Ako nisu, a odavno nije tako, 
onda uistinu nije potrebna filozofija. Svi danas tvrde kako nam je potrebno 
kritičko mišljenje. Od stotina definicija, najbolja definicija kritičkog mišlje-
nja jest kako je ono ‘meka’ filozofija. Kritičko je mišljenje nastalo u filozofiji 
i jest meka filozofija. Filozofija bi trebala stvari, događaje i pojave sagleda-
vati sa svim aspekata, a to jest kritičko mišljenje. Jest književnost koju nam 
donosi Leontin Čapo Milenić. 
 Znanstvena fantastika (engl. science fiction), žanr u književnosti, filmu, 
televiziji i stripu, koji prikazuje pojedinca i ljudsko društvo u kontekstu mo-
guće budućnosti, najčešće putem interakcije s mogućom ili vjerojatnom 
znanošću i tehnologijom. Svojom prozom Leontin Čapo Milenić postavlja 
znak upita i na ovu ustaljenu definiciju.
 U svojim prozama, Leontin Čapo Milenić ne priznaje smrt kao nestaja-
nje, ne priznaje vrijeme,  on traži čovjeka u smrti. Čovjeka u vremenu. Nje-
gov lirski subjekt opoetizirao je smrt kao trag, opoetizirao je vrijeme, kao 
ruke u molitvi spojio u doticaju naravno i nadnaravno, taj doticaj, doticaj 
koji se dramatično završio nalik predskazanju.
 Prožimanje naravnoga i nadnaravnoga jest misao koja teče, misao koja 
nadilazi sebe, gdje sam književnik sa jednog podzemnog, zanebesnog svi-
jeta, promatra njenu pripadnost sebi, i sebe njoj. Misao traga za riječju. 
Tumači riječi koje bi izgovorila nepoznata bića nadmoćnom daljinom. Po-
sjetioci iz budućnosti.
 Taj značaj riječi, jezgra u atomu pripovjedne poetike, nalazimo u sve i jed-
noj njegovoj kratkoj prozi. I mjestu riječi. Mjestu žanru. Svom neupitnom 
mjestu u novijoj hrvatskoj književnosti. Mjestu Leontina Čape Milenića. 
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ЦВИЈЕТИН РИСТАНОВИЋ

ЖИВОТ ПРЕДОЧЕН ПЈЕСМОМ
Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ: СУНЦЕ ПОД ЈЕЗИКОМ, Српска 
књижевна задруга, Београд, 2021

 Ишчитавајући седамнаесту збирку пјесама Јованке Стојчиновић 
Николић метафоричног назива Сунце под језиком закључили смо да 
ауторка њом  увелико потврђује мишљење Данила Киша да „књиге 
нису ништа друго до пишчева лична и породична архива“.
 У четири циклуса необичних наслова: Насукани на спрудове (Између 
земље и свемира); Калемљење сунца (Освјетљења); Као из дубине 
(Понављање призора) и С друге стране свијета пјесникиња је 
похранила личну и породичну грађу за ововремене и за неке будуће 
читаоце. Из њене поетске архиве сазнајемо какви су људи  били њени 
преци, за које вриједности су живјели,  ко су јој родитељи, како су 
њу, њену сестру и брата учили да буду прави људи и да тај свети наук 
пренесу и на своје потомке. На страницама  нове збирке налазимо 
и податке о Јованкином одласку из родитељског гнијезда као и о 
формирању властите породице, у којој је своју дјецу одгајала по 
завјету родитеља.
 Породична тематика у овој збирци није новина, јер ју је пјесникиња   
рабила и у неким претходним књигама, али је у њој достигнута  
потпуна зрелост у погледу избора грађе и функционалности језичких 
и стилских   средстава којима је ту грађу прображавала у поезију. 
 У пјесмама почетног дијела збирке Насукани на спрудове (Између 
земље и свемира) сунчевој свјетлости1 је дато најзначајније мјесто. 
Њом су обасјани човјекови физички и духовни простори и обиљежени 
путеви којима се он креће својом вољом или по диктату других 
видљивих и невидљивих сила. Већ у уводној пјесми Мало свјетлост 
се појављује као услов постојања: „Ако си дио оног чега немам / 
Узми моју патњу Тежу од смрти / Тек тада ћеш сазнати / Колико мало 
Свјетлости / Треба за живот“. Но, и у другим пјесмама овог циклуса, 
као и у збирци у цјелини, свјетлост има важну улогу и, могло би се 
рећи, да је она лајтмотив ове књиге.
 Са свјетлошћу је у чврстој вези љубав – такође, важна сила која 
одржава свијет. Њом се савлађују све препреке и досеже до највише 
тачке блискости а њеним моћним зрнцем могуће је чак и ноћ из душе 
помјерити.
 Јованкину љубавну пјесму карактерише потпуна искреност. 
Кристално јасна је њена порука да се љубав може посједовати само 
у оној мјери  у којој се она даје другима и да се у тој сфери ништа 

1 О улози свјетлости у поезији Јованке Стојчиновић Николић писали су и други 
критичари: Ранко Павловић, Бојана Стојaновић Пантовић, Драган Јовановић 
Данилов, Васа Павковић, па се том одликом њене поезије нећемо опширније 
бавити.  
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половично не може ни давати ни добијати. По ауторкином схватању, 
основу љубави чини неограничено повјерење у особу која се воли: 
„Никад се нисам питала гдје си у тренуцима твога недостајања / За 
мене си увијек био видљив и кад за друге ниси“, читамо у њеној 
пјесми Грумен злата. 
Искреност у односима између партнера не исказује се крупним 
ријечима, већ разумијевањем природе оног другог. У позним 
годинама обичне ријечи и ситне пажње за његовање љубави значе 
много. Понеко неиспуњење очекивања од онога ко се воли не би 
требало схватити као гашење љубави, пошто увијек постоји могућност 
неспоразума и међу оданим личностима.
  Свјесна времена  кад ће  свако од партнера „имати своју болест 
– Своју омчу око врата“, Јованка сматра да и за то доба треба 
сачувати жар љубави. Њега ће подстицати и одржавати успомене на 
лијепе заједничке доживљаје и оживљавање „... тренутака посебне 
разњежености / и унутрашње чистоте згуснуте у нашим тијелима“ 
(Пјесма Од неба и земље преотето). Како смо на овом свијету сви  
привремено, пјесникиња се не мири с тим да и љубав нестане са 
нама. Зато она љубав похрањује у снове да би је тако сачувала од 
уништења, што је маестрално исказала у пјесми  Минут иза  поноћи 
(Сан), у којој се са сјетом пита: „Ооо... Гдје су сада дани које смо 
погубили у годинама / Чији животи више не трају само се с времена 
на вријеме / Однекуд у сну јаве двоструко куцајући / У закључане под 
срцем браве / И Ту се зауставе“.
 Љубавна осјећања пјесникиња исказује врло дискретно и готово 
увијек их заодијева у духовно рухо. Код ње је еротско присутно тек  у 
назнакама, као, на примјер, у пјесми Као поља ражи (Огледала).
 Други циклус Калемљење сунца (Освјетљења) посвећен је сјенима 
пјесникињиних  родитеља и представља јединствен споменик онима 
који су јој дали живот. Њиме је показано како се бираним ријечима 
ставрни призори из живота претварају у естетске драгуље који остају 
да свједоче о породичним радостима и тугама, добицима и губицима, 
надама и разочарењима... Услов да се свакидашњи доживљаји 
преобразе у снажне пјесничке слике јесте истинско познавање 
изражајних могућности свога језика. Пјесникиња Стојчиновић 
Николић и у овој збирци неуморно је трагала за ријечима кадрим да 
је дигну у небо и пренесу „од звиједа до звијезда“. Она је то чинила 
јер је увјерена да је једино ријечима могуће градити „будућност на 
сигурном“.
 Пјесме овако снажног емотивног набоја могла је изњедрити 
само голема љубав према родитељима и немјерљиво поштовање 
њихове жртве поднесене у оскудним временима  ради одгоја своје 
дјеце у честите људе који ће зрачити добротом и свијет обогаћивати 
људскошћу.  Из родитељске куће пјесникиња је понијела сазнање да 
је највеће богатство бити човјек способан да воли и да своју љубав 
дарује другима. То сазнање она нештедимице дијели и у стварном 
животу и у поезији. 
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 Различити догађаји и доживљаји из стварног живота предмет су 
трећег циклуса под насловом Као из дубине (Понављање призора), 
Ауторка је  сматрала да неке пролазне животне радости не смију бити 
заборављене, па их је успјешно трансформисала у поетске  форме, о 
чему свједоче пјесме: Крлетка испред виле Обреновића у Смедереву, 
Крчмарица усред Околишта и Космос у коси жене.
 Пјесмом Крлетка испред виле Обреновића у Смедереву забиљежен 
је један дан дружења са бугарском пјесникињом Елком Њаголовом 
током Педесдете смедеревске пјсничке јесени, коју Јованка, уз све 
оно што радосно доживљава на тој културној светковини,  допуњује 
и описом боја смедеревског Михољског љета, којима позлаћује  све 
што јој доспије у видно поље: „Сјајимо из градских уличица као из 
дубине наших живота / Попут Словенског загрљаја / Дуж Смедеревске 
тврђаве и виле Обреновића“. 
 Крчлмарица усред Окoлишта је пјесникињина подршка 
племенитом напору групе сликара утемељивача Прве ликовне 
колоније Крчамарица, основане 23. августа 2018. године у мјесту 
Крчмарица код Добоја.   За пјесникињу то није само официјелно 
одавање признања сликарима који у њеном завичају оснивају 
ликовну колонију као трајну културну вриједност него нешто много 
више. Тим чином: „Сад и Овдје из Крчамарице ниче  нови цвијет / Из 
себе чудан сликарски Бијел  као Галеб  / С прозором у свијет“, тако 
да „Дан као Овај никада више неће бити сам / Живјеће са сликама 
и сновима на платнима и керамици / Испричаним кроз дуги живот 
утемељивача колоније“.  
 Мотив за настанак пјесме Космос у коси жене била је изложбена 
поставка сликара Миодрага Ћировића Ћире у Народном музеју у 
Ваљеву 2019. године. Ћировићеве слике надхнуле су поетесу да из 
дубина свога језичког рудника ископа ријечи којима је зналачки 
освијетлила три женска лика са Ћировићевих слика. А они, сваки 
на свој волшебни начин сјajем из својих зјеница, само пјесникињи 
разумљивим језиком, откривају големе тајне космоса.
 У  четвртом циклусу читалац се сусреће са актуелном тематиком. 
Ту су, међу осталим, три пјесме о вирусу корона као глобалној 
пошасти која је за кратко вријеме много шта промијенила у овом од 
сензација већ уморном свијету: Упркос свима и корони, Шездесет 
пет плус и Један у Слатини дан (С друге старне свијета). Пјесмом 
Упркос свима и корони, посвећеној некој сапатници Естини, осликан 
је отужни болнички амбијент: јутарња визита, страх од резултата који 
ће показати термометар при мјерењу температуре, слика Здравка 
Мандића на болничком зиду која приказује чамац симболично 
привезан за маглу.  Мандићева слика у пјесникињиној свијести рађа 
мисао да би у  магли могла да нађе спас од опаког невидљивог вируса. 
У  тренутку  размишљања о скривању у маглу док корону не прогласе 
мртвом, са балкона сусједне болничке собе допире благотворни 
Естинин смијех. Тај громогласни смијех  овдје, бар привремено, 
представља избављење од свега што мучи и гуши болеснице. Он им 
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враћа наду да живот, уз све заблуде, обмане и изневјеравања, има 
своју вриједност.
 Пјесма Шездесет пет плус казује о истој теми, само још  мрачнијим 
тоновима, пошто се корона раширила по цијелој Планети и већ 
однијела много живота не правећи разлику међу жртвама ни по боји 
коже, ни по вјери, ни по националној припадности, ни по степену 
образовања,  ни по имовном стању...
 Али. у овом времену страх не долази само од короне. У другом 
дијелу ове пјесме Јованка пјева о страху од видљиве пошасти - 
Халејеве комете која сваке седамдесет пете године  прође поред 
Земље и запријети опстанку живота на њој. Пјесникиња се забринуто 
пита  да ли ће 2061. године, када Комета треба поново да прође 
поред Земље, својим репом нехајно додирнути Земљу и шта ће бити 
са свијетом који ће дочекати тренутак новог наиласка Комете. 
 Предмет пјесме Један у Слатини дан (С друге стране свијета) је 
страх од смрти преживљен током продуженог лијечења у Бањи 
Слатина гдје се лирски субјект нашао током пандемије вируса корона 
када је сваки дан био испуњен големом неизвјесношћу.
 Збирка Сунце под језиком завршена је пјесмом Одлазак (Ријечи), 
Њом пјесникиња отвара врата одаје у којој годинама води битку 
да за своје стихове пронађе одговарајуће ријечи, да их крунише 
жељеним значењима и угради у пјесничку грађевину, или да их као 
драгоцјеност сачува за нове стваралачке прилике. Пошто се у поезији 
све твори од ријечи, код пјесника као што је Јованка оне су својеврсна 
опсесија које се они не могу ослободити  ни на јави ни у сну. О мучној 
борби да сачува ријечи које, мимо њене воље, чиле из памћења, 
читамо: „А дуго сам ноћима остављала отвореним / Врата спаваће 
собе, лебдећи са њима / Као у безваздушном простору борећи се за / 
Ваздух Понекад и за гробно мјесто“. 

* * *
Збирком пјесама Сунце под језиком Јованка Стојчиновић Николић  
освјетљава затамњено, разведрава тмурно и разгаљује суморно. 
Она не пјева о изгубљености и очајању и кад за то постоје оправдани 
разлози, јер живот прихвата као дар више силе и тако се према њему 
и односи. И у најтежим тренуцима успијева открити зрнце наде и 
окренути се свјетлијој страни живота.
Општи утисак је да својом поезијом Јованка више наговјештава него 
што расправља, више осликава него што тумачи, више инсистира на 
суштини исказа него што се бави његовом формом, тако да је у њеним 
пјесмама, и кад су херметичне,  могуће пронаћи  кључ за њихово 
разумијевање и рецепцију.
 У протекле четири и по деценије пјевања она је изградила властиту 
поетику засновану на јасно профилисаној тематици, особеној лексици, 
наглашеној сликовитости и типичној метрици.
Новом збирком пјесама Сунце под језиком Јованка Стојчиновић 
Николић потврдила је несумњиву пјесничку зрелост. 
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MIRKO JAMNICKI DOJMI

ZANIMLJIVO I RAZNOVRSNO ŠTIVO
Nikola ŠIMIĆ TONIN: PERSPEKTIVA PODJELE, Hrvatsko književno društvo 
– Ogranak Zadar, 2021.

 U novoj knjizi Nikole Šimića-Tonina, „Perspektiva podjele“, inače pisca 
s polivalentnim književnim interesima, nalazimo devet ogleda, u kojima 
autor na svoj osebujan način podastire osam različitih tema koje su ga 
intrigirale, o kojima je promišljao, iščitao znatan broj objavljenih priloga 
i djela, istraživao, pravio zabilješke i napokon ih (neke od njih u suradnji 
s profesoricom Žaklinom Kutija - Glibo) uobličio u tekstove koji su sada 
dostupni i široj čitateljskoj publici.
 Već u uvodnom radu „Rama u književnome stvaralaštvu Rajka Glibe“ 
susrećemo se sa suvremenim pjesnikom, pripovjedačem, dramatičarem, 
autorom udžbenika etc., Rajkom Glibom, poniklim u Rami. Članak je to 
napisan Šimićevim osebujnim, lepršavim, reklo bi se „ekspresionističkim“ 
stilom, u kojemu vrvi od neobičnih, pa i očuđujućih prispodoba i metafora. 
Stilom u kojemu ima neke poetske siline koja naplavljuje (ponekad i pre-
plavljuje) tekst i struji njime, stilom neobičnih sintagmi i širih rečeničnih 
sklopova, nerijetko i začudnih neologizama.
 Esej o Rajku Glibi i njegovoj Rami podijeljen je u nekoliko poglavlja: Ura-
mljen u Rami (ukorijenjenost i simbiotska stopljenost pjesnika s rodnom 
grudom); Zrnca Ramskoga sunca (Rami nesklon povijesni usud, a kako 
Rama, taj unikatni fizički i duhovni krajobraz, ne bi posve iščezla sa zemljo-
vida, Rajko Glibo piše „Ramske legende“ i „Zrnca Ramskog sunca“), Riječ 
za čudo (Glibin neobično bogat vokabular, dragocjeno „leksičko blago“, 
smaragdi riječi, neobične sintagme iznikle iz narodnog jezika i imaginarija 
ramskog područja ali i iz pjesnikovih osobnih poetskih nadahnuća); Glibina 
ljudska i književna putanja (u ovom poglavlju predstavljen je zanimljiv i 
bogat Glibin curriculum vitae s doktoratom o književnom stvaralaštvu Ive 
Andrića, nabrajaju se brojna djela koja je napisao Rajko Glibo kao pjesnik, 
pripovjedač i dramatičar, znanstvenik i edukator).
 Kad na jednom mjestu, u poglavlju Uramljen u Rami, autor navodi ime-
na brojnih ramskih sela i zaseoka, ta skupina toponima - tako tekstualno 
stiješnjena na jedno mjesto - doista zvuči poput poezije, pa autor ispravno 
zaključuje kako je Rajko Glibo pokupio, udahnuo, upio u se sve te „jezične 
zvukovnice“, kako bi one u njegovim pjesničkim nadahnućima poticajno 
uskrsnule u novom sjaju, baš kao i brojne novokovanice (neologizmi) „ne-
osporno dolazeći s tog pojila“. 
 O Rajku Glibi, pisat će i Dubravko Horvatić: „Kada bih danas pisao ta-
kav članak ili esej (naime, o Rami i njezinim današnjim književnicima) ned-
vojbeno bih spomenuo ime Rajka Glibe, autora koji se posljednjih godina 
afirmirao kao znanstvenik, publicist i pjesnik“ (Proslov u knjizi Rajka Glibe: 
„Biogradski lirskokazi“). Zaključno, u svom zbiljskom životu i kreativnoj 
participaciji, Rajko Glibo ostvario je onaj čarobni luk koji tradiciju „rječju i 
dušom“ prevodi u sadašnjost, obogaćujući je i protežući u budućnost. 
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 Drugi esej, „Riječ o svestranosti u skici za portret Korčulanina Petra 
Kanavelića“, napisan je u koautorstvu sa Žaklinom Glibo. Autori nam, u 
preglednom radu, izlažu retrospektivu neobično aktivnog, dinamičnog ži-
vota i vrlo raznovrsnog opusa istaknutog korčulanskog plemića i hrvatskog 
književnika Petra Kanavelića, koji je većim dijelom živio u 17., a manjim 
u 18. stoljeću. Njegovo djelo obuhvaća liriku, epiku, dramske tekstove i 
brojne druge pisane dokumente (prigodnice, pohvalnice – „začinke“, itd). 
Pjesme je pisao na hrvatskom i talijanskom jeziku (ljubavne, prigodne), ali 
objavljivao je i satirična, religiozna i dramska djela. Žanrovski mnogostran, 
njegov je književni opus pisan dotjeranim baroknim stilom, a sam Kanave-
lić jedan je od najznatnijih kulturnih stvaraoca 17. stoljeća dalmatinskog 
(književnog) juga. Autori u svom tekstu podastiru brojna Kanavelićeva dje-
la; kad su nastala, kad su izvođena (drame), ali navode i druge aktivnosti 
iz njegova bogatog i neobično djelatna života, u kojem je, osim književne 
kreativnosti bilo i diplomatskog i političkog angažmana. U Korčuli je obav-
ljao niz gradskih dužnosti, poglavito sudskih, bio član Velikog vijeća u Za-
dru, kancelar mletačkih generalnih providura i njihov izaslanik, izaslanik 
korčulanske komune u Mlecima, a preko njega otud su „curile“ i obavijesti 
(informacije) za Dubrovačku republiku, itd. Naglašava se značaj Petra Ka-
navelića, njegov marljiv rad i kreativni prinosi kao istaknutog književnika 
17. stoljeća, ali i činjenica da Kanavelićevo djelo dosad nije do kraja pozna-
to, kritički obrađeno i rasvijetljeno.  
 Treći rad bavi se zanimljivom oceanografsko-bio-ekološkom temom: 
spužvarstvom. Autor je obrađuje u dva odvojena, dakako, komplementar-
na teksta: „Krapanjski spužvari“ i „Spužvarska djelatnost“. Autor nas naj-
prije podrobno upoznaje s biologijom spužve, potom s plodnim razvojem 
spužvarstva na području  mediteranskog bazena te na područjima drugih 
svjetskih mora, napose se usredotočujući na područje istočne obale Ja-
dranskog mora. Riječ je, nije teško pogoditi, o Krapnju, tom malom, apla-
niranom otočiću južno od Šibenika i otoka Zlarina. Dakle, o krapnju i o 
njegovim vrijednim, legendarnim spužvarima. Povijest spužvarstva na na-
šoj strani Jadrana (Zlarin, Krapanj) seže čak negdje u početak ranog 16. 
stoljeća. Razmatra se posao oko ulova (izlova) spužava, njezina prerada, 
kao i povremeni prekidi kontinuiteta rada krapanjskih spužvara. Govori 
se također o osnivanju poduzeća „Spužvar“, koje je trebalo označiti bitan 
pomak u ovoj maritimnoj djelatnosti. I to kako sa strane struke, tako i s 
merkantilnog gledišta. Još podrobnije o spužvarskoj djelatnosti, sa svim 
svojim specifičnostima i karakteristikama, autor piše u zasebnom (sljede-
ćem) poglavlju, ukazujući na značenje ove gospodarske grane na uskom 
pojasu našega mora, preciznije rečeno u jednoj maloj spužvarskoj enklavi 
na istočnoj obali Lijepe naše. 
 Četverogodišnji golootočki martirij paškog pjesnika i slobodnomislećeg 
intelektualca Ante Zemljara, razmatrat će Šimić-Tonin u svom sljedećem 
eseju „Planet Zemljar“. Zla kob pjesnikova nadahnjuje Nikolu Šimića da 
o njoj progovori pjesnički, mjestimice ekstatično, bujicom slika i metafo-
ra kojima se okomljuje i „prosvjeduje“ protiv hude, nepravedne sudbine 
jednoga intelektualca, senzibilnog pjesnika. Da progovori o nesnalaženju, 
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pjesnikovoj „nepravovjernosti“ u iznimno osjetljivom i „prevrtljivom“po-
litičkom trenutku, prožetom (zaslijepljenim) ideologijama, u apsurdnom 
vihoru povijesti. Otočanin iznimne senzibilnosti, Pažanin Ante Zemljar, kao 
što je poznato, osuđen je na višegodišnju robiju u jednom od naših najzlo-
kobnijih logora-kaznionica. Na torturu pod suncem i otvorenim nebom, 
zatočen i fizički i psihički, maltretiran „đavoljim“ mukama. Scenografija 
Golog otoka, tog pakla na zemlji, vrvi onim apsurdnim zidovima usred ka-
mena, sunca, i simboličnog plavetnila nebeskog i modrog obzorja, morskog 
beskraja. Ante Zemljar, kamijevski rečeno „pobunjeni (je) čovjek“, koji zna 
da sloboda nema cijenu, i u nemogućim, neljudskim uvjetima golootočkog 
pakla potajice ispisuje stihove na komadićima papira, skrivajući ih pod ka-
menom. Svjestan je da riskira život ako se stražari i špije dokopaju njegovih 
pjesmotvora, uhvate ga u tajnoj raboti. Zemljarovi stihovi: pjesma dobi-
je dušu/kad uđe u pakao, mogli bi stajati kao golemi motto cijelom tom 
golootočkom infernu. Zatočen, usred krajolika koji je mogao biti pojmom 
slobode i stvaralaštva on će pjevati: toliko široko nebo izgubljeno nebo // 
toliko mora na domahu izgubljenog mora... Nikola Šimić na kraju se pita: 
kako je moguće da neki ljudi rade takve strašne stvari drugim ljudima (po-
stavljajući gotovo djetinje naivno pitanje: Imaju li takvi ljudi uopće srca?), 
osvrćući se na konclogore i kazamate, bestijalne mučionice i čistke diljem 
planeta. Od Staljinovih Gulaga do Pol Potovih Crvenih Kmera, od Castrove 
Kube do Sjeverne Koreje.
 Slijede dva zanimljiva i instruktivna teksta u kojima Šimić-Tonin iz dva 
različita rakursa razmatra temu o knjigama i čitanju. U prvom tekstu, „Per-
spektiva podjele“, to je, uvijek intrigantno i još uvijek puno (vrijednosnih) 
prijepora, pitanje razlike između književnosti za djecu i mlade, te književ-
nosti za odrasle; u drugom, naslovljenom „Self-help“, problematizira se 
pitanje tzv. literature za samopomoć,, koja je danas u velikoj modi i koja je 
uvelike preplavila svjetsko tržište. 
 Književnost za djecu i mladež sadrži nekoliko temeljnih prijepora: po-
najprije što je to književnost za djecu i mlade, koja je crta razgraničenja 
spram književnosti za odrasle, potom jesu li pisci za djecu uistinu „drugo-
razredni“ u odnosu na pisce za odrasle itd. Aksiološke razlike između jedne 
i druge književnosti zapravo i nema, jer dobru književnost, bila ona pisana 
za djecu ili za odrasle, uvijek krase vrhunski umjetnički dosezi, koji, ako 
iznevjere, onda je razvidno kako se radi o manje vrijednoj, da ne kažemo 
lošoj književnosti i u jednom i u drugom populacijskom segmentu kojemu 
je ta književnost namijenjena. Autor to oprimjeruje brojnim naslovima iz 
domaće i svjetske književnosti. Tako, primjerice, Priče iz davnine Ivane Brlić 
Mažuranić, sjajni dječji romani Branka Ćopića ili pak planetarna uspješnica 
Mali princ Antoinea de Saint-Exuperyija nezaobilazna su štiva vrhunske, 
reklo bi se, trajne kvalitete. I to ne samo za djecu, već i za odrasle. O tome 
govori autor ovoga eseja, apostrofirajući kako i u javnim knjižnicama po-
stoje zasebni odjeljci s dječjom literaturom, odvojeni od odjela s knjigama 
koje su namijenjene odraslima. Premda je marketinška utrka za naslove 
i pisce danas golema, umjetnička se kvaliteta ne može zanijekati i uvijek 
će biti široko prepoznata. Autor također naglašava kako tematski raspon 
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kojim se bavi književnost za djecu i mlade mora biti sukladan vremenu, 
obrađen zanimljivo, duhovito, modernim izričajem i na visokoj estetskoj 
razini, inače će čitanost zasigurno izostati. Drugim riječima, nema više tabu 
tema, mladi žele čitati o onome što se u današnjem svijetu realno događa 
(prve ljubavi i prva seksualna iskustva, trudnoća, incest, silovanje, pa sve 
do složenih socijalnih odnosa u obiteljskoj mikrozajednici, poput alkoho-
lizma i spolnog napastovanja u obitelji, bijega od kuće i „otresanje“ od 
roditeljskog autoriteta, delinkvencije, ekologije, pa sve do ovisnosti o dro-
gama...) Odgojna funkcija izvirat će iz estetske vrijednosti obrađene teme 
(ne iz pukog nametanja ili uvjeravanja), a ideologijske natruhe izbjegavaju 
se danas sve više kako ne bi djelovale manipulativno na mlade, još nezrele 
i neupućene čitatelje.
 Sljedeći autorov tekst, „Self-help“, tek se djelomice ulančava ili naslanja 
na prethodni, no sa zamjetnim distinkcijama i „prigovorima“ – „pohva-
lama“ ovakvoj vrsti literature. Činjenica jest da je pojava ovakvih knjiga, 
priručnika za samopomoć, signum temporis u kojemu živimo. Jer, autor, 
ponajprije ističe marketinšku orijentaciju pisanja i objavljivanja ove vrste 
knjiga koje su planetarno eksplodirale i preplavile tržište. Ili, riječima sa-
mog autora: „Knjige s formulama za postizanje uspjeha ili spašavanje od 
životnih brodoloma vrebaju na svakom koraku“. Uz brojne negativne ko-
notacije (trka za profitom i zaradom, upitna kvaliteta i stručnost self-help 
knjiga, njihova nerijetko plitkog stila i promišljanja, mistificiranja proble-
matike koja se obrađuje itd.), autor ipak nalazi i pozitivne strane ovoga 
- reklo bi se danas osobito prikladnom riječju - pandemijskog žanra. On 
ih nalazi ponajprije u druženju s knjigom (ma kakva god bila), stjecanju 
čitalačkih navika, profiliranju čitateljskog ukusa, pokretanju čitatelja u po-
trazi za rješenjem problema koji ga muči, itd. Navodeći brojne primjere 
self-help literature, autor iznosi i neka osobna promišljanja u vrijednosnim 
prosudbama pri čitanju nekih poznatih „knjiga samopomoći“. Jednako 
tako on daje i vlastitu prosudbu o najboljim self-help priručnicima od stra-
ne hrvatskih autora (M. Krizmanić, B. Šimleša i dr.)
 U sljedeća, ujedno i posljednja dva ogleda u ovoj knjizi, Nikola Šimić 
Tonin u koautorstvu sa Žaklinonm Kutija, vraća(ju) se dvojici hrvatskih 
književnika razmatrajući neke aspekte njihovih djela. Starijem, Senjaninu, 
Vjenceslavu Novaku (1859. - 1905.), najvećem piscu hrvatskog realizma i 
mlađem, Vladi Gotovcu (1930.-2000.). U prvom od njih, naslovljenom „Na-
čelo hereditarnosti u Vjenceslava Novaka“ autori, na nekoliko likova u No-
vakovim romanima analiziraju načelo nasljeđivanja, kako ono s genetskim 
dispozicijama kojima su likovi „opterećeni“ i unaprijed „profilirani“, tako 
i ono u vezi sa socijalnim okruženjem, ponajprije, okruženjem obiteljske 
mikrozajednice, u kojima su ti isti likovi stasali i „upili“ u se običaje, sta-
vove, poglede na život i svijet. Tako se, primjerice, u likovima oca Andrije 
i sina Tita, iz romana „Tito Dorčić“ razmatra sraz između oca i sina. Očeve 
zamisli o sinovljevoj budućnosti su jedno, a sinovljeva žudnja da živi kao 
ribar, kao što su živjeli njegovi pređi, nešto posve drugo. Svjetonazorski 
konfrontirani likovi Amadeja i Veselyja iz romana „Dva svijeta“, kao opreka 
jedan drugomu (idealist nasuprot tzv. realistu). Potkrepljujući svoju analizu 
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citatima iz navedenih Novakovih romana, podupirući ih kritičkim osvrtima 
akademika Krešimira Nemeca, autor dolazi do zaključka kako je Vjenceslav 
Novak, književnik koji je u svojim pripovijetkama i romanima impresivno 
ocrtao nekoliko iznimnih likova (posebice ženskih), portretirajući ih psiho-
loški uvjerljivo, u kontekstu socijalnog miljea svojega vremena (prikazujući 
nužno i socijalno raslojavanje s tragičnim posljedicama po glavne protago-
niste romana). Stoga i danas, više od stotinu godina nakon njegove smrti, 
Vjenceslav Novak ostaje pisac posve moderan, pronicav, uvjerljiv, socijal-
no-psihološki relevantan, ukratko, književnik koji ne zastarijeva i kojega 
uvijek iznova treba čitati.
 U drugom, ujedno posljednjem tekstu u knjizi, „Pjesnikovi politički i pje-
snički putopleti: Vlado Gotovac – poetika duše – poetika života“, uz dva-
desetu obljetnicu pjesnikove smrti, autori evociraju politički aktivizam (u 
završnom dijelu ovoga teksta) i pjesničku kreativnost Vlade Gotovca. Raz-
matraju njegova promišljanja o pisanju poezije kao nadvladavanju rezigna-
cije u njegovu specifičnom „slučaju“ dugogodišnjeg političkog osuđenika. 
O nadilaženju poniženja i besmisla - upravo kreativnošću. O riječima koje 
složene u pjesme posjeduju antejsku snagu uzdizanja i održanja dostojan-
stva. U tekstu, autori prigodice, navode birane stihove iz brojnih njegovih 
pjesama. Stihove koji su trpki,  u brojnim prigodama iskovani u uzničkoj 
patnji. Riječi precizne i lucidne, riječi u trenucima klonuća, ali i ushićenja, 
riječi presložene u rime koje nadilaze upravo tu uzničku (ali i egzistenci-
jalnu) tjeskobu i patnju. Riječi i stihovi protiv ništenja bića. Vjera u snagu 
riječi kao emanaciju poetsko-filozofskog promišljanja, riječi pobune i nade, 
jedinog pribježišta kojemu se utječe dugogodišnji uznik (a nakon zatvora, 
na slobodi, još godinama obespravljen čovjek-kreativac), na svojim robi-
jama koje ga neće slomiti, na kojima se ponovno rađa i, poput feniksa, 
uzlijeće iz pepela ništavila.
 Zaključno može se kazati da nova knjiga eseja Nikole Šimića Tonina 
predstavlja zanimljivu zbirku raznovrsne tematike. Od povijesnoknjiževnih 
do oceanografsko-bio-ekoloških tema, od vrijednosnih kriterija za uporabu 
modernih self-help priručnika do tema o književnosti za djecu i mladež te 
o književnosti za odrasle. Svi tekstovi pisani su po načelu kojim se pišu i 
izlažu stručno-istraživački, znanstveno-pregledni radovi, dakle, s uvodom, 
sažetkom, ključnim riječima te s navođenjem bibliografije na kraju svakog 
teksta.
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ЉИЉАНА ЛУКИЋ

ЗАПИТАНОСТ НАД ЗБИТИЈЕМ ОД 
ЗЕМЉЕ ДО ВАСИОНЕ
 Обрен РИСТИЋ: ЧАСНИ СОНЕТИ, Православна реч, Нови Сад, 2021

                                                              
 Поезија је љубав на свим језицима!

                                                                                                                   Обрен Ристић

 Међу писцима који су својим књижевним стваралаштвом већ утрли 
пут у српској књижевности је  и  Обрен  Ристић,  аутор  низа  поетских  
збирки   и   добитник  значајних 
књижевних награда: Милан Ракић, Змај Огњени Вук, Златна струна и др.
 Најновијом збирком пјесама Часни сонети Обрен Ристић, /1960, 
Тијовац, општина  Сврљиг/ представља нам се својом   мисаоном  
лириком, својом  трагалачком   жудњом  за досезање тајни васионе,  
на  шта  указује  и  мото збирке:  Ах, красоту небеског воинства / 
смртни  никад  постићи не  може!  Ова  Његошева  мисао указује  нам  
на   несавршеност човјека у постизању сазнања о космосу, о вјечном 
животу, али и на трагалачку чежњу   да се те тајне открију.  
 Везан  за  артефакта прошлости,  из које произлази не само 
садашњост него  и будућност, Обрен  Ристић   отвара свој Венац  
творцу  стихом:  Жизни толике минуше а песма тек изустила да би у 
овом првом сонету већ  истакао: По савести историје  давно су нам 
одбројани / Дани и само пркос око главе постојано кружи  да   би у 
другом   сонету указао на  мисионарску улогу: Далеким посланицима 
носим посланицу додајући страницу која пјева о завичају као 
пишчевом полазишту. У трећем сонету, не  заборављајући труд 
пастира, пјесник  жели  да допре и  до  Творца а поента  је  у  
стиховима  објаве :  Господ   је  велик  у  делима!  како  зборе  Завјетне 
књиге. Четврти  сонет истиче да је премало мастила да  се  испише  
све   из  свакодневног живота, гдје  је борба против смрти. У  петом 
сонету истакнуто је да   овјековјечење пресвијетлог лика припада 
само изабранима: светлоносцима и звездокосцима пред којима  се 
отвара древна Књига а помажу  и  неимари – ливци:  да  своје  умеће  
зворачко  у Звона   излију /  И  зазвоне са  Миџора, Ртња  и  Хисара.  
У  шестом сонету глас клепала најављује  Творца  а  пјесник  ће  се  
упитати:   Зар / Има   дара   светлијег  од   дародавца! / И књиге часније  
од  псалтира! Можда само / Таквога   мајстора  разборног што   узнесе   
га  лира.   У седмом    сонету  пјесник запажа  да  таквога мајстора 
није било под Старом планином .Јавља се мисао   на пјесму: Како   
Песми прићи,  /  Тој   невести    разузданој – Данајевој кћери. Тежњу за 
приближавањем  Оцу  небеском. изражава осми сонет док је девети  
посвећен пјесниковом  завичају  а  у  десетом  се  спомињу    анђели   са 
грачаничких фрески  и  пјесник који   се, попут Одисеја, враћа из тмине 
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и дубине  века у свој завичај.  Једанаести   сонет  указује на могућност 
претварања  у  прах   или   у  сунчеву  меку   вуну  а дванаести истиче 
пјесникове ријечи: Ако сам песник само   ме овде   довољно   има,   
у гласу / Биља  и  воћа, цвећу и трњу.  Душа се у тишину спустила.   
Толике  жизни   минуше  а песма тек изустила. 
Петнаести, магистрални  сонет, завршава се  сљедећим  стиховима: 
Страшан  је напор да речи не изгубе у гласју / Своју  божанску моћ  
и  искром  светом  проговоре. Када  подигнусе завесе и часне двери 
отворе // Прхнуће све  тајне  анђеоске  као  плахе  птице  / За  спас 
истине и лепоте у овоме царству / И сва природа ће показати своје 
друго лице! Сљедећи сонетни вијенац носи назив Неимарима 
древним.  Први  сонет насловљен ријечима: ако бих град зидао а 
истиче да вечност припада светлости јер  Песак  и  стене / Вода  односи  
у   неки   други   свет  и  они  остају  на  фрескама  мајстора   сербских   
које пјесник виђа у сну јер ово вријеме није за обичне већ оне  што  
погледом  смерним / Мисли броде пре давних киша зрак у стих.  
Зато  би  он,  јер    градови нове  људе  творе,   овдје довео   древне  
мајсторе. У  другом    сонету   пјесник  спомиње Стару планину,   али    и 
Свето   Косово  које: И далеке  путеве отвара... За   оне   који  ће  доћи 
/ Они  из  векова заборављени. О Косову пјева Ристић и у  сљедећем   
сонету  истичући: Вазда  су  преци на истоку чували спремни ако 
смо они који јесмо.И дело / Наше /Над Косовом небо се отвара // 
Нема великих и малих народа као ни смрти Господе / Ти   који  једини  
знаш  праву  меру.Пети   сонет,   насловљен     ријечима:    тек   да    
наслуте    праву   меру...  је један од најупечатљивијих,   најефектнијих  
и  најмисленијих.  Он  почиње спомињањем наших предака  који  су 
вјешто   бирали   мјесто за дом своје куће да би се  наставио стиховима 
пуним естетских  и мисаоних валера: 

 Поезија је љубав на свим језицима! Стих уписан
На највишем камену о који се спотакох у бескрају
Сва енергија космоса која се овде у љубави слила

Ако се речи не грле не љубе – то овде знају –
Нема лепоте ни песме Привид и обмана неког поета
Од изласка до заласка сунца тек пола је света

 Шести сонет доноси сјећање на завичај, на село моје које  спава  
на  истоку  не поимајући суштину и тајну воде. Пјесник се сјећа 
свог оца који је скупљао летину  Поезију своју. Његов син, задахнут  
божанским  сонетом Песмом путује тихо по небесима. Док је отац 
своју Поезију налазио на земљи, његов син трага  за  надахнућем  на  
небесима  да  би ускликнуо: О Боже, какво је ово време  // Ако ме 
поново родиш задој  ме  ведрим  стихом / У седмом сонету  истиче  
како   ће   начинити  кључ  за  древну  капију,кроз   коју  могу  да 
прођу  само одабрани стремећи  ка даљинама  светлости  чисте.  Ко 
у  тој   свјетлости  не сагори, заодјене се  у птицу. Њима се отварају  
небеса икона и  молитва  испод свођа /  њима  се оглашавају тешка 
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звона саздана од те милине / Њима ће се  само  казати пут и путовођа.  
Осми сонет је  опет  богат  значењима.  Испод Свете Горе  казаће  се  
пут   и Путовођа. Пјесник ће поставити и круцијално  питање: Има ли 
пута ка  висини? Сјећа се Диса, који је кренуо   мислећи   да овај плави 
зрак  ко  река / Гробница  је  за  праведних Серба душе утопљене . У   
деветом сонету, на  празник  Васкрсења Христовог,  у цркви   Светог 
Великомученика Георгија, пјесник  је озарен и хтио  би да  узлети  
као цвет, жељан   благих вести: Али  свет  овај  на велики  логор 
сличи. Једанаести   сонет   спомиње да ће се населити небеске избе, 
биће  ту  и  невеста случајна. Неимари древни радоваће се градњи, 
дивљи вјетрови  савладаће и космичко камење. Пјесник  спомиње  
Лепенски  вир са којега долази топлина нежна, али  и невјесте из 
завичаја. Једанаести сонет се опет враћа   Светој гори и цјеливању 
захваљујући мудрости  у раскоши   песме а то ће моћи   они из  векова 
давних неимари. У дванаестом  сонету  само  ће неким  чудесним   
неимарима, пјесницима, бити   допуштено  да  спознају тајну поезије. 
Пјесник  истиче   божански   мир  у висинама У тринаестом    сонету   
доминира стих: Васиона зри отворила се космичка  врата...селимо се  
у висине  док се у четрнаестом сонету   јавља зов добродошлице из 
завичаја.  Магистрални, петнаести  сонет  истиче  пјесникову намјеру  
да  зида дворе  и  куле  камене,  доводи  древне мајсторе којима  ће 
се само  казати  ко / И Како ће   будуће  насеобине, те  куће /  Небеске 
населити. Ту ће бити и невеста  која ће    Безданим    темељима    своје 
девичанство дати. Тако ће ти векова давних неимари потчинити  и  
призвати  Нови сунчев 
зрак. Ти сутрашњи варвари.     
 Нови циклус отвара се под насловом:  Инима  знаним.  Прва пјесма   
посвећена  је Срби Игњатовићу и носи  назив  Јутро. Посебно је лијепа  
поента пјесме: Све што руком хтедох, умаче и оку /  И  само  је ехо 
минулог у  будућем току. Пјесма Последњи дан посвећена   је Недељку 
Богдановићу, рођаку и учитељу; пјесма Ни дана без позоришта  
Зорану Радмиловићу, у којој Ристић истиче: Највећа сцена је она на 
коју пресели /  Се ти; пјесма У горама чудо посвећена је Слободану 
Стојадиновићу,  у којој је истакнуто: У горама високим   једино   песми   
тесно  није:  пјесма   Из   профила    испјевана је за Бранка Миљковића  
и  у њој је лијепи стих: Јер, изван  истине   нема  песме а Уз Дунав 
посвећена је  часним   оцима   који  бранишесрбство и  србске  земље.  
Сјећајући се Хајдук  Вељка Ристић пјева: Огласите се пјесници Крајине 
ваше је небеско царство.
 У  сонету  Заточеник у   песми   Ристић   се исповиједа: Једини / 
Који   сам имао је живот у песми да би се на крају пјесме запитао: 
Да ли је заиста потребно писати поезију а у пјесми У граду убијених 
песника,  посвећеној Љубомиру Левчеву   који   испевастих: И ја учим 
/ да пишем стихове / у земљи убијених песника, истакнута  је улога 
силних владара који протјерују пјеснике:  А сутра ће изнова нови / 
Страшни  књаз  господар  ових простора протерати / Песника Овидија  
Лепа слика у граду   убијених песника.
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 У посљедњем циклусу, под називом   Видео сам други свет  Ристић   
даје  четири пјесме. Прва је Вода која спаја. Боравећи крај Атоса  
пјесник оставља  у  светој  води  на врели пијесак прочитане књиге 
и часописе. Уз весели дјечији жагор  гледа у таласе, за које каже: 
Не знам одакле долазе још мање куда иду и са киме. Ако ти таласи 
запљусну   њежне ливаде његовог завичаја, допринијеће  настанку  
пјесама. Завршни   стихови   гласе:  Знаћу свет овај може бити једно 
велико изненађење / Бог је велики  кажу   овдашњи   рибари   И љубав 
његова / Бесконачна знају   Старопланинци  на  истоку   Србије. У другој    
пјесми насловљеној : Сијам /  таква ме радост обузима пјесник истиче 
жељу да некуд путује, али не бродом него: Желим да ме на други крај 
/ Света сунчев зрак однесе и  то  у   светлосној кочији  од ведрих мисли 
и љубави. Ту као да се све прелази у Вјечност, пјесник се претвара у 
пјесму и сјетну мелодију воде у благим таласима повести. Нашавши  
се  у тој  вјечности пјесник чује ехо из давне пјесме, из дубоке воде, 
и хор невидљивих поета из  далеке линије хоризонта. То се једном  
мора   десити: То неизбежно путовање    Поезија   Та  дивна свечаност/ 
Тренутка. Трећа пјесма Ако се овде догоди смрт указује да  ту  нема  
умирања јер: Све се у вечност скаменило испод   Олимпа,   гдје  
пјесник   ћути  да  не  би реметио хармонију воде и да би пронашао 
праву ријеч  због  које   лагано  умире или  је    годинама мртав у песми 
васкрсао. Завршна пјесма: Птица из завичаја доноси  пјеснику радост  
из завичаја кад му се  јавља сјећање   на унуке   Ирину и   Милу,  као  и  
сестру. На   крају ће поставити питање: Да ли је у томе драж путовања   
усамљенику / У туђој  земљи  коме ниједна земља није завичај / А цео 
свет је његов Господ је творац свих чудеса.
 Већ и сам наслов ове књиге указује на њену необичност и 
усмјереност. Епитет часни који се, углавном, употребљава за нешто 
узвишено, најчешће сакрално /часни крст/усмјерава дјело ка 
мисаоној компоненти и небеској хармонији. 
 Осцилације између  земаљског   и   небеског   доведе    у   равнотежу    
двојност тематике. Пјесник везује своје стихове за Србију коју 
подводи под појам Исток, гдје  је  и његов завичај  који, вјероватно,  
највише и познаје  и  највише воли. Ту су локалитети Старе планине, 
Тресибабе, Ртња, Миџора, Тимока, Лепенског вира, његове Крајине, 
али и Крајине јунака Хајдук Вељка. Пјесник ће повезати нити далеке 
Свете Горе, Грачанице  као Светог Саву и Светог Пантелејмона.  Свето   
Косово и фреске мајстора сербских укрстиће се са Дисовом плавом 
гробницом утопљених душа. Олимп  и  Одисеј   водиће   пјесникову 
руку и мисао да пјесма може све да повеже. Путујући уз  Дунав   пјева   
да   валови сплићу   историју  и песму. Јер   Поезија  је  љубав  на свим 
језицима! 
 Књига Часни сонети  представља највиши степен мисаоног 
кодекса који   прати пјесникову тежњу за сазнањем  и   продором   
у   недокучиво.   Херметичим стиховима, са честим опкорачењима, 
преламањима реченичних токова,  специфичном  интерпункцијом 
и  посебном употребом  великог слова (licentia  poetica), уз   
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хумористичке, иронијске и гротескне обрте, Ристић ствара специфичан 
дубокомислећи и фантазмагоричан универзум  који   крије земаљске 
и небеске тајне.
 Први дио ове књиге Венац творцу, од четрнаест и петнаестог  
магистралног  сонета објављен је раније  (2009) као осамнаеста 
принова у библиотеци Крајински књижевни круг (уредник Томислав 
Мијовић) а прештампаван   је   и   у   антологијским    изборима (Венац 
венаца, Душана Стојаковића и Милоша Јанковића), (2012), али је он 
тек  у  овој засебној књизи добио своје пуно значење као прелудијум 
за остале сонете.
 Тематски везан  за   мисли  о    поезији,   (која је  за њега љубав на свим  
језицима) завичају   и   планетарним,   небеским   предјелима,   Ристић,    
преплићући збиљско   и имагинарно, архаично  и  ововремено,   страно   
и наше, ствара амалгам историјских, социолошких, филозофских  и  
културолошких   вриједности   које   његову   књигу  чине снажном, 
убједљивом и естетски допадљивом. Духовни елемент, који није  
тако  чест   у нашој   поезији,   врхуни  се  у  овом   дјелу   несумњиве 
вриједности сврставајући његовог аутора  у значајне писце савремене 
српске лирике.
 Пожелимо овом пјеснику  да новом наградом овјенча   свој 
запажени књижевни рад.
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МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ

ЧАСНЕ СПОЗНАЈЕ ОБРЕНА РИСТИЋА
Обрен РИСТИЋ: ЧАСНИ СОНЕТИ, Православна реч, Нови Сад,  2021

 Савремени српски песник Обрен Ристић обогатио је текуће 
књижевно стваралаштво збирком „часних“ сонета потврдивши себе 
као врсног творца овог песничког облика, али и своје мајсторство 
у обликовању стиха, промишљању света и идејним основама 
песништва. Мотиви родољубља, посебно према завичајној 
источној Србији, средњовековно песништво и библијски мотиви, 
традиционални мотиви, вешто преплитање световног и сакралног, 
прошлих времена и надолазећих, земаљских и оностраних мотива, 
са којима су се читаоци већ сусретали у претходним Ристићевим 
песничким остварењима, нашли су место и у овој сонетној збирци, 
али на један нов и другачији начин, оригиналан, какав је сваки пут 
изнова, својствен песнику и човеку Обрену Ристићу.
 Збирка започиње сонетним венцем из претходне збирке, 
истоименог наслова, „Венац Творцу“, који носи  уводну позицију. Као 
и многи ини песници, Ристић велича њено височанство „песму“ и 
„поезију“ уопште, дајући јој улогу вековног сведока животних збитија. 
Настала тек после много дана и ноћи, изнедрена после толиких 
„жизни“, она у себи обједињује прошло и садашње, свог Творца и 
Господа, сан и јаву, старопланинске мотиве са оностраним. Песник, 
који себе сматра страсним поетом, дарованим  појединцем, жури да 
преточи у стихове свој наук и остави посланицу потомцима. Одбројани 
дани, пркос који кружи изнад његове главе, звук клепетала и капи 
мастила буде жељу у уметнику да што пре нађе праве речи за своју 
беседу, пре него све нестане, па и он сам не постане прах или грана 
столетног храста. Свестан да „Господ је велик у делима“ и да само 
његова благовест може спасити истину и лепоту у овоме царству, 
песник себе сматра недостојним пред Божанским стварањем, а 
слутећи апокалиптичну визију света, он се боји „да речи не изгубе у 
гласју“, да поезија не изгуби своју узвишену моћ.
 И у другом сонетном венцу „Неимарима древним“ песник казује о 
повезаности поезије и љубави – „поезија је љубав на свим језицима“, 
те „ако се речи не грле не љубе – нема лепоте и песме“. Мисао о 
пролазности овоземаљског живота и вечном станишту оностраног 
света огледа се у антагонизму скоро празних и напуштених кућа 
Тресибабе и Старе планине уопште, на чијим праговима вене папрат 
и босиљак, и кућа небеских које ће се населити људима који се гурају 
и спотичу, храбро напуштају све земаљско и теже да у висинама 
пронађу божански мир. Па ипак, наш песник не жури са одласком. 
Носећи тешко бреме на плећима, он је од оних што остају, што су 
„поринули лађе за сеобе“.  Иако „свет лагано нестаје“, такви неће 
изневерити своје претке који су вешто бирали места за своја огњишта, 
који су „ветрове дивље“ умели потчинити и „призвати нови сунчев 
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зрак“, нову наду за боље сутра. А долазак сутрашњих варвара, који је 
неминован, доказ је да је живот непрестано кретање укруг, да се крај 
и почетак спајају у једној тачки, без могућности спасења и изласка: 

Ако бих град зидао дворе и куле камене
Овде бих древне довео мајсторе
Оне у вековима минулим заборављене
Оне који једини су вични да моје намере

Тек  наслуте И праву меру Тачан угао
Изласка и заласка сунца и месеца спрам
Бесконачности у пени, зрак по зрак, кам
На камену. Њима ће се само казати ко

И како ће будуће насеобине, те куће
Небеске населити. И невеста чија ће
Безданим темељима своје девичанство дати

Јер само ће они, из векова давних неимари
Ветрове дивље моћи потчинити и призвати
Нови сунчев зрак. Ти сутрашњи варвари.

                                                   (Магистрале)

 Циклус „Инима знаним“ Обрен Ристић посвећује драгим 
људима кроз мотиве који их повезују. Срби Игњатовићу посвећује 
морско јутро, Недељку Богдановићу повест о „последњем дану“, 
Зорану Радмиловићу љубав према позоришној сцени, Слободану 
Стојадиновићу сонет о зверима у хладним планинским ноћима. Наћи 
ће песник и сличност између себе и Бранка Миљковића,  изразиће 
љубав према дивљем старопланинском коњу који „не зна газду и узду 
не седла се и не јаше“, као и љубав према неустрашивим крајишким 
борцима и Љубомиру Левчеву који „пише стихове у земљи убијених 
песника“. Међу свим овим песмама посебно се издваја сонет 
„Заточеник у песми“ у коме Ристић искрено и непосредно дели са 
читаоцима своју дилему „да ли је заиста потребно писати поезију“. 
Службеник речи, песник живи у свом царству поезије, господари њиме 
попут младог орла који влада небеским висинама. Бодлеровски, 
поезија му пружа спасење, отвара нове хоризонте, у њој шири крила 
за нове летове.  А само један поглед „на доњи логор“ („али овај свет 
на велики логор сличи“)  довољан је да га подсети на све бриге и 
проблеме којих се сензибилна душа песника не може ослободити, па 
да помисли да је све бесмислено у тако прозаичном животу. Па ипак, 
нови стихови потврђују да је стварање поезије једини истински живот 
човека и песника Обрена Ристића.
М еланхолија, која провејава у новој поетској збирци нашег песника 
бива потиснута у последњем циклусу „ Видео сам други свет“ којим 
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се дочарава лепота садашњег тренутка живљења и буди нада у неке 
лепше дане. У таласима који спајају Атос и његов завичај открива 
се универзална спознаја да „свет овај може бити једно велико 
изненађење“, да је „Бог велики“, а „љубав његова бесконачна“. Таква 
спознаја, уз путовање Поезијом, чини да песник „сија од радости“, 
радује се лету и животу, ужива у лепотама природе, новопронађеним 
речима, истканим римама. Песник схвата да је усамљеник на 
путовањима, „у туђој земљи коме ниједна земља није завичај / а цео 
свет је његов“, јер само тако живи у свом царству поезије, далеко од 
свих, ношен таласима нових стихова и спокојан на обали сневања. 
А над њим, непрестано, мотри Највећи, јер „Господ је творац свих 
чудеса“:

У овој ували на ужареном песку раноавгустовског дана 
Некуд бих да путујем Не бродом на таласима морским 
Бојим се ове воде варљиве Желим да ме на други крај 
Света сунчев зрак однесе Та нежна стаза раздрагана 

У светлосној кочији од ведрих мисли и љубави 
Овде намах све стаје у вечност се претвара Призор 
Величанствени Сам постајем песма сетна мелодија воде 
У благим таласима повести Једно давно лето у мит 

Се догодило урезало риме Из дубоке воде чује се ехо 
Давне песме Хор невидљивих поета милује далеке 
Линије хоризонта Тамо где танана светлост пада на 

Чаробне валове мора Једном се то мора десити 
То неизбежно путовање Поезија Та дивна свечаност 
Тренутка Сијам таква ме радост обузима

                                        (Сијам таква ме радост обузима)

 Ваљало би указати и на језичке особености ове збирке сонета, јер 
су и оне оригиналне код овог песника. Сонети, писани не баш по свим 
класичним правилима ове песничке врсте, слободним стихом и без 
риме, готово и да немају интерпункцијских знакова, осим неколико 
тачака. Целине нису нужно одређене катренима и терцетима, већ 
су готово доследно извршена опкорачења, а смисаоне целине су 
понегде и издвојене великим почетним словом речи. Такав начин 
обликовања сонетног венца чини да је сонете немогуће издвојити и 
читати засебно, јер тек у целини читани, добијају своје  пуно значење, 
да би у 15-ом, мајсторском сонету, на себи својствен начин, песник 
маестрално истакао срж и суштину сонетног венца, потврђујући себе 
као једног од ретких савремених поетских стваралаца који са таквим 
умећем нижу сонетне венце. Частан човек и стваралац Обрен Ристић, 
изрекао је у својим „Часним сонетима“ своје часне песничке намере 
– да покаже и поучи, објасни и докучи, разуме и закључи. 
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ŽARKO MILENIĆ

ROMANESKNI PUTOPIS
Milo JUKIĆ: MUKE MAJSTORA ANTONA S PADOVE, Planjax, Tešanj, 2021.

 Milo Jukić se osim književnošću bavi i etnologijom, poviješću i publici-
stikom. Poznat je i kao neumorni putešestvenik čega su rezultat dvije knji-
ge putopisa. Sve to dolazi do izražaja u ovom zanimljivom romanu. Jukić 
izvrsno poznaje znanstvenu potku ovoga romana koji se može nazvati ro-
manesknim putopisom o Pazinu i Istri u cijelosti. Uz to je Jukić boravio na 
više rezidencija za pisce, između ostalih i u Pazinu, središtu Istre, gdje je i 
nastala ideja za ovaj roman. Glavni lik u ovom romanu s autobiografskim 
elementima je autorov alter ego, Mladen, koji u Pazinu sreće osim organi-
zatora iz udruge „Štriga“, koji su ga pozvali, i medicinsku sestru Marinu s 
kojom je prije toga komunicirao putem društvenih mreža. Treći glavni lik 
je Guido, istraživač amater, kolekcionar i bivši časnik. I Marina i Guido su 
neobične i problematične osobe koje uspostavljaju s Mladenom ljubavnu, 
odnosno prijateljsku vezu koje postepeno za njega počnu predstavljati op-
terećenje.
 Tko je Majstor Anton iz Padove?
 Majstor ili Meštar Anton s Padove je bio hrvatski slikar fresaka iz 16. 
stoljeća iz istarskog mjesta Kaš erge kojemu je u to vrijeme bio naziv Pado-
va. O njemu je malo toga ostalo poznato, ne zna se ni njegova godina rođe-
nja niti smrti, tek se zna da je kao slikar djelovao od 1529. do 1533. godine. 
Jukić nastoji rekonstruirati nepoznate stranice iz biografije Majstora An-
tona (u tome mu pomaže rukopis na glagoljici iz Guidove neobične kolek-
cije), počevši od njegovog mukotrpnog djetinjstva, otkrivanja slikarskog 
talenta i djelovanja kao freskoslikara. Majstor Anton postaje Mladenovom 
opsesijom, a nameće nam se i usporedba Antona s Padove s Mladenom iz 
Bosne. Čitatelj naizmjenično uranja u 16. i u 21. stoljeće. Muke iz naslova 
romana možemo tumačiti kao muke Kristove s freski Antona s Padove ali 
i njegove životne muke te i muke Mladenove u današnje vrijeme u njego-
vom životu te osobito muke u gradu Pazinu i Istri gdje upoznaje puno toga 
zanimljivoga.
 Pred nama je zamišljeni postmodernistički roman u kome se Jukić igra 
krhotinama kako iz svoje i tuđe prošlosti tako i sadašnjosti. On u tkivo 
romana vješto umeće esejističke pasaže.
 „Muke Majstora Antona s Padove“ je zanimljiv i vješto napisan i 
čitljiv roman koji će, osim spomenutih odlika, privući čitatelja suptilnim 
humorom i ironijom, povremenom anegdotalnom iskazu te vještim igra-
ma riječi. Zanimljiva je i usporedba bosanskog podneblja, iz kojeg potječe 
Mladen, odnosno Milo Jukić, te onog istarskog. On je za Istrane neobičan 
i rijedak gost. Neki Istrani, poput Marine, nisu za života napuštali taj 
čudesni poluotok te imaju o Bosni i Bosancima razne predrasude, među 
ostalima i tu da su tamo svi muškarci obrezani (!).
Iako je ovo Jukiću tek drugi roman na osnovu napisanog dijela stječe se 
dojam kako ga je napisao iskusan i vješt autor.
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ЖАРКО МИЛЕНИЋ

НАКОН ПОЕЗИЈЕ УСПЈЕШНО И У ПРОЗИ
Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ: НЕКО ЈЕ ПОЗВОНИО, Art print, 
Бања Лука – Филип Вишњић, Београд, 2019

 Јованка Стојчиновић Николић је до сада објавила 16 збирки 
пјесама те збирку “Упоредни путеви” у којој је скупила своје приказе, 
огледе и рецензије. Читаоци и критичари је у првом реду познају као 
пјесникињу. За своје пјесништво је добила бројне награде.
 У интервјуу који је Јованка Стојчиновић Николић дала за бањалучке 
“Независне новине” 30. 12. 2021. каже, између осталог, да је “2019. 
објавила књигу прича “Неко је позвонио”, у којој је већи број написан 
пред објављивање, а неке су и објављене прије тридесетак година 
(…)”. Из тога сазнајемо да се она не бави прозом од недавно, што 
можемо и да закључимо читајући ову занимљиву књигу.
 У својој рецензији за овај рукопис Ранко Павловић напомиње да је 
“ауторица примарно пјесникиња. Могло би се помислити да ће бити 
тешко уочити границу између прозног и пјесничког остварења, али се 
она побринула да у том погледу не доведе читаоца у недоумицу…”
Са овим мишљењем се слажем. Иако већи дио овдје уврштених 
књижевних текстова није дуг, не заузима ни једну цијелу страницу, 
ипак сам закључио да овдје нема пјесама у прози, да је у књигу 
уврштена проза и то у распону од прозне цртице до кратке приче и 
приповијетке.
 Једна од најдужих проза у овој књизи је она по којој је добила 
наслов и цијела књига. То је прича из спортског живота, што је 
ријеткост у српској савременој прози, у којој је главни лик тенисер 
Ђорђе, врхунски спортиста. Његов лик посматрамо из визуре његових 
родитеља.
 Мотив телефона који зазвони срећемо и у краткој причи “Посљедњи 
скок у водено огледало”. Сјетимо се и да збирка изабраних и нових 
пјесама Јованке Стојчиновић Николић носи наслов “Тренутак који 
је измислио огледало” што указује на важност тог мотива у њеном 
опусу.
 Наравно да овдје запажамо и причу “Иза огледала” која ће прво 
да нас подсјети на наставак класичног романа о Алиси Луиса Керола. 
Претпоставимо да је у њој описан догађај који се заиста догодио у 
ауторичином дјетињству кад је правила Сњешка Бијелића. Ту причу 
можемо да одредимо као фантастичну као и још неке краће приче у 
овој књизи.
 Ако ћемо већ да запажамо сличне наслове тада могу да се истакну 
два у овој збирци: “С времена на вријеме” (о судбини мачака и дјечаку 
Данијелу који их воли) и “Све у своје вријеме” (минијатура о једној 
апсурдној смрти). Занимљиво је да се ова друга почиње цитатом из 
једне приче Енеса Халиловића: “Поезија треба да буде кратка, а проза 
још краћа.”
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О мачкама је ријеч и у краткој причи “Комшијин црни мачак”.
О псима говори сугестивна прича “Пресјечена шапа црног”.
 Прича “Морска звијезда” иако има радњу смјештено у данашње 
вријеме з ствари је бајка.
 Радња занимљиве приче “Миличине маказе” смјештена је у 
вријеме које би могло да буде у дјетињству ауторице. У том кругу 
спадају и приче “Крива крушка” (антологијска прича у којој је Јованка 
Стојчиновић Николић сабила цијели људски вијек о чему би други 
писци написали цијели роман), “Мој отац жељезничар” (прича 
смјештена у околину Добоја, ауторичин завичај, посвета некадашњем 
ускотрачном возу званом “ћиро”), “Десанкина врба”, “Бљесак тијела 
уловљених риба”, “Зелени коферчић” и још неке.
 Догађај описан у причи “Суштина” се догодио у Београду. Лако је 
могуће да је написана на основу истинитих догађаја тим више што је 
један од ликова, Марина, пјесникиња. Јованка Стојчиновић Николић 
говори у овој причи како је данас незахвално писати поезију и још 
незахвалније штампати збирку пјесама која се не може продати.
 Занимљива је и прича “Обновљени живот” у којој се такође говори 
о судбини писца. Овај пут је ријеч о Иви Ћипику (1869-1923) на чији 
споменик у Каштел Новом наилази приповједач у овој приповијетки. 
Иако је рођен у Хрватској и провео добар дио живота Ћипико се 
опредијелио да буде српски књижевник.
Потресна је приповијетка, засигурно једна од бољих у овој књизи, 
“Сјај црног биљега”, о односу кћерке и мајке која је кћерку оставила 
као бебу у контејнеру.
 На крају можемо са задовољством да заклопимо корице ове књиге 
и да закључимо како се Јованка Стојчиновић Николић изврсно снашла 
и у домену прозе баш онако како се прије тога снашла у поезији.
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МИЛИЈАН ДЕСПОТОВИЋ

ОТИСЦИ ЖИВОГ БЉЕСКА
Нина КОВАЧИЋ: МРМОР ВАЛОВА, Књижевна библиотека хрватског 
сабора културе, Загреб, 2020.

 Хаику ствара пролазни сликар, покаже вам слику и оде даље, 
нема времена ни да вас пита, да ли сте ту слику већ уочили. А ретки 
продуховљеници сабирају бљесак по бљесак природе која осликава 
њихове хаику доживљаје. То су истински хаиђини, песници који имају 
задатак да уочено запишу Овде и Сад, тако уверљиво да каснија 
читања остану у времену настанка.
 У хаику песму стане слика, преточи се у реч, оствари се доживљај, 
али оно што ретки остваре, то је музика, која је ваљда, настала и пре 
него што смо хаику открили. Она нас је призвала а тада је мало ко 
знао шта је то уствари. Сад, а то ретко бива, добијамо читаву књигу 
хаикуа са тонским насловом: “Мрмор валова”, које потписује, мајстор 
хаикуа Нина Ковачић. 
 Знамо да је хаику бљесак, али Ковачићева је успела да открије и 
његово продужено трајање, пре него се слика на видику претвори у 
тачку а онда се стопи са небом:

ријеком
клин од сјена ждралова
плови узводно

 Она посматра и слуша тај звук лепета крила који је осенчио пут небом 
и “ријеком”, једнако. Задржала се, очито у сумрак, посматрајући ову 
слику да бих поглед пребацила на исти простор на земљи уочавајући 
како мрак облачи роду: “поред ријеке/ сумрак обавија/ бијелу роду”. 
Ова брига природе нама јесте позната, али често је превидимо не 
размишљајући да док се удаљавамо од ње ми живимо поражене 
године. Наша песникиња је осмислила живот кроз духовни речиказ, 
свесна да је живот сваки шапат, мрмор, лепет, цвркут… ту треба 
застати и остварити контакт на начин да поред нас промиче свака 
материјалистичка трка која нас само троши. Природа нас учи како да 
се обнављамо и трајемо. Она нам показује како се све заморно може 
пребрисати и довести у склад са пријатним осећањима. 
 У том смислу, за Ковачићеву мрак је смирај днева, и дан има право 
да се одмори. А наш живот је везан за тај одмор. Но пре него ли се 
оде на починак она открива и трудбенички улог мрака: “назубљене/ 
врхове планине/ поравнава мрак.” 
 Нина Ковачић је у свакој прилици обновитељ духа којим нас 
задржава да будемо са собом, у себи и у природи. Њен поглед не мора 
бити упрт у небо, да би небо видела, нити да га воздиже уз звоник 
храма да би досегла његове врхове. Ево, на кратко да се заџимо са 
њом док ужива у једном сликовном доживљају на језеру:
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на језеру
њише се сјена звоника
такнута лахором

 Тај исти лахор благо дотиче и њену косу, свештено је благосиља 
рука храма иза којег је првотни створитељ, који нас учи да смо 
деца природе, деца радости, а зло које доживимо плод је човекове 
накане да природу поправља и поучава. Страшна ли греха у овој 
речи - поучава! Свет се облачи својим сенкама, сенкама добра или 
сенкама зла. Ковачићева је своју љубав и доброту, узвраћа се то увек, 
исказала кроз сенке светлости: “између свјетиљки/ корачају са мном/ 
моје сјене.” Потребна нам је самоанализа нашег животног пута и 
укључивање на онај којим се иде собом, а не туђим ногама.
 “Доживотна, верна пратиља човека на свим његовим, и трновитим 
и цветним стазама живота, је самоанализа – попут анђела чувара, 
помажући човеку да стекне независност личности (…) али да испуњава 
своју првобитну, од Духа јој намењену мисију, да човека приведе, 
или да га подсети на његово порекло, а онда (освешћујући његово 
порекло) да му осмисли и животни пут.”1
На том путу, за Нину Ковачић звезда водиља је љубав:

чекајући…
међу капима кише
његови кораци

 За њу је љубав једна једина кап, жива кап довољна да свет држи на 
срећном длану. А имамо ли сви ту врсту капи о којој говори и природа: 
“киша на мору/ капи се љубе/ у капима”. Дакле, љубав је та која се губи 
и опстаје у љубави. Љубав треба стварати, казивати и писати, она је за 
нашу песникињу и церемонија чаја: “књига у руци/ хладе се/ гутљаји 
чаја.” Уз чај се осећа мирис природе и мирис песме јер, како каже 
Ружица Комар, “ријечи (…) су близу мирисних слојева свјетлости”, и 
додаје: “Ријечи пјесме куцају као срце.” Куцају попут детлића коме се 
врата не отварају одмах, али он зна, да у свом зноју гради дом, “попут 
нас”, а како је он почео, песникиња записује: “дјетлић упорно/ куца на 
врата…/ нико не отвара.”

шетња уз ријеку
прате ме укорак
два мјесеца

 Једна дивна слика из завичаја где свако од нас остварује потребу 
за разменом песничких искустава са природом, кажем искустава јер 
у хаику природа је песник а наша песникиња је имала само улогу да 
уочено запише. То јој је и овде казано.
 “На примјеру збирке МРМОР ВАЛОВА ауторице Нине Ковачић, (…) 

1  Др Владета Кошутић: “Есеји”, Матица српска, Нови Сад, 2009, стр. 19.
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видјет ћемо колико вреди завичајни видокруг, колико амбијенталне 
цртице, гдје се њен дух усамљује, а гдје утапа у врвежи, хватајући 
спасоносни детаљ да подигне уморна крила маште. Осјетит ћемо 
те фине енергетске титраје, струну меланколије коју покрећу мирис 
нечијег давног присуства међу зидовима собе или пак хуморну ноту 
при погледу на велика мала бића која прекорачују школски праг, 
носећи голему торбу са танким ножицама.”2 
 Нина Ковачић одлази у свој завичај “тражећи сјај” већ “озеблог 
месеца” који нас чека да “осмијехом разговарамо”. Тамо се дише и 
пише “широм отворених чула” без икаквог одрицања, све је дар који 
можете носити у празним рукама али пуној души. Тамо човеку треба 
показати да је он и стабло, и грана и лист оног дрвета испод кога је 
остала наша љуљашка коју је паук привезао за стабло. Он је и “мирис 
јоргована” због кога му се “кораци успоравају”.
 На крају треба казати да је Нина Ковачић песникиња корачања у 
природи, чији су отисци препознатљиви, и радо бих кренули за њом 
да нам прстом упире на слике које доживљава. Наравно, оне ће бити 
нове у односу на ове овде записане, јер хаику је, у крајњем бљесак, 
тако и ова књига представља отисак живог бљеска у природи.
 Књига “Мрмор валова”, неке њене песме, већ су доживеле 
рецепцију на више страних језика: енглеском, немачком, шпанском, 
словеначком, румунском, бугарском португалском и јапанском. 
Објављиване су као награђене а сада су сабране и љубитељима 
хаикуа представљаће ретко драгу књигу.

2  Божица Јелушић: “Зрикавац лети у небо”, из предговора књизи Мрмор 
валова”, стр. 9.



470 Susreti - Br. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH



471Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

BRČKO
БРЧКО
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MARIJA DEŽIĆ

OBEĆALA SAM

Obećala sam biti sretna 
Uvijek nasmijana, biti žena koja ima snagu.... 
Koja ima hrabrost 
Hodati po životnoj stazi…
Obećala sam dignuti glavu i gledati naprijed… 
Nijednom se ne okrenuti… 
Ostaviti sve iza sebe 
Biti utjeha svima 
Koji me budu trebali... 
Da ću im suze brisati 
Ako budu plakali... 
Obećala sam da ću 
Biti svjetlo tamo 
Gdje je tama, 
Da ću nositi mir 
Onima koje tuga slama... 
Obećala sam da me nitko nece povrijediti 
Da ću se ne pravdi uvijek suprotstaviti... 
Obećala sam biti 
Uvijek to što jesam 
Bez obzira na cijenu... 
Obećala sam sebi 
Da nitko nikada 
Neće vidjeti u meni 
Samo običnu ženu...

Mogu ja to 

Mogu letjeti visoko 
Zaustaviti suzu 
Koja bježi iz oka 
Mogu se nasmijati glasno 
I svu bol zakopati duboko... 
Mogu čekati ljepše dane 
Voljeti sebe bas ovakvu 
Kakva jesam 
Pustiti neka o meni 
Prica tko sto želi 
Ja ću i dalje 
Svoje snove slijediti. 
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Mogu me mrziti, 
Proklinjati, osuditi 
Mene nije briga za to 
Nitko ne živi moj život 
I nitko me nikada 
Ni kako si nije upitao. 
Mogu ja biti ono sto želim,
nitko mi ne može Zabraniti ništa. 
Mogu opraštati,
voljeti život i mogu sve loše zaboraviti...

Znam ja, znaš i ti
 
uzalud oboje prešućujemo 
ono sto vidimo jedno drugom u očima... 
Šutim ja, a šutiš i ti 
Prešućujemo ono sto osmijehom razodijevamo,
ostavljamo nedorečeno jer lakše je zivjeti ovako...
Znam ja, znaš i ti kako je sputavati ruku koja sama krene 
Da te vrškom prsta dotakne...
kako je to 
Osjećati strah da se 
Dodiru mome ne izmakneš...
znaš i ti 
Da se uzalud pretvaraš da ne znaš ono sto znaš 
Kad samog sebe lažeš da ti nisam 
ono sto znam da doista jesam... 
Znamo mi da je ipak ovako za oboje najbolje...

Pismo za jednu djevojčicu

Znaš li ti divna djevojčice da negdje postoji netko tko svaki dan misli na 
tebe? Znaš li da taj netko često plače zbog nedostajanja, boli, nemoći da 
učini nešto, da promijeni nešto... Plače zbog boli koja je uništava lagano, 
okrutno... 
Znaš li ti, divna djevojčice da bi sve nestalo samo kada bi mogla čuti tvoj 
glas, dodirnuti tvoju ruku, osjetiti miris tvoje kose, toplinu tvog zagrljaja... 
Kada bi mogla barem znati da me još voliš da me nisi zaboravila... da barem 
znaš da te nikada nisam ni na tren zaboravila... 
Znaš li ti, divna moja djevojčice koliko se bojim tvog zaborava? Teško je 
ovako živjeti od sjećanja, to jako boli... Biti sretna najsretnija osoba na 
svijetu imati tebe i onda te u trenu izgubiti...
Zašto? Ne znam po koji puta pitam zašto kao i uvijek nemam odgovora i 
vjerojatno ga nikada neću ni dobiti... to mi više nije ni bitno sve i da znam 



475Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

zašto izgubljeno vrijeme ne mogu vratiti...
Odrastaš a ja nisam prisutna ni u jednom segmentu tvoga života. 
Propustila sam puno toga nisam te vidjela kada si krenula u školu nisam 
te poljubila, poželjela sreću, nisam bila uz tebe kada si dobila prvu ocjenu, 
puno rođendana je prošlo a da ti ih nisam mogla čestitati, proći će još 
puno bitnih trenutaka u tvome životu a ja neću biti uz tebe. Želim da znaš 
da nije zato što neću ili ne želim postoji niz okolnosti koje to sprečavaju ja 
sam nemoćna da to riješim...
 Volim te divna moja djevojčice, želim da to znaš, da osjetiš u sebi, da 
se pokušaš sjetiti svoje bakice i trenutaka koje smo provodile skupa. Znam 
da pišem opet pismo koje nećeš pročitati, da ogolijevam dušu na zaslonu 
mobitela, da će bol biti ista, nedostajanje i očaj još veći ali ako ne napišem 
vrištat ću jer krik u meni očajno želi izaći vani... 
 Znaš li, divna moja djevojčice da ću sada obrisati suze, kao i svaki dan 
pogledat ću na fotografiji tvoje nasmijano lice i vjerovati i nadati se da će 
biti bolje, da ću te barem još jednom vidjeti u životu...

Tvoja bakica
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HASIBA MUJAČIĆ

NE PITAJ ME

Nemoj,
ne pitaj
da li još tuge u meni ima,
ne pitaj da li u duši
mjesta ima 
za novu ljubav,
novu sreću.
Ne znam,
sve se nešto izmiješalo,
nešto uzburkalo,
pa odgovor ni sebi 
ne znam reci.
Moram da smirim te nemire,
ta lutanja u sebi,
osjetiti da li još u meni nade ima
za neka nova,
srećnija jutra
Tuga je odavno ovladala
mojim snovima,
mojim jutrima i noćima,
praznom dušu učinila
zbog izgubljene ljubavi
i darovane sreće.
Možda će vrijeme 
učiniti,
da tuga iz duše nestane,
pa da u čistoj,
praznoj duši
bude mjesta
za novu sreću,
nova jutra i nove radosti,
kao one iz davnih prošlih vremena.
Neka mi vrijeme 
bude najbolji saveznik,
a onda cu znati 
i odgovore dati.
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POSTAĆU GOSPODAR MISLI 

Ne,
neću vam više dati
da me bolom ophrvete,
da me vraćate 
u tužne i ružne 
prošle dane,
Ne, misli moje.
Ostaćete tamo gdje ja 
svojom snagom volje 
hoću da budete.
Neću vam dati,
dosta je bilo

A bilo je dana 
kada sam zbog vas
slabom se osjećala,
kada ste mi dušu 
na parčiće, kidali
i skrhanu bolom činili
Sad ću da se igram sa vama,
da vas u snove lijepe vraćam, 
da me ponesete
ljepoti života,
sreći i radosti.
a imam mnogo razloga 
da bas tako bude
Smiriću te misli,
one koje ne želim,
i misliti samo 
kako život može biti lijep,
i kako još mnogo toga 
lijepog mogu da osjetim.

HLADNA KIŠNA JESEN 

Stojim i gledam
a hladna jesenja kisa
sliva se 
niz prozorska stakla.
A onda,
tako iznenada,
potekoše suze
niz obraze moje.
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Jesu li to suze radosnice,
suze tuge,
ili one sto ostadoše 
još uvijek neisplakane?
Nisam tužna,
ni radosna nisam...
Nešto se samo pokrenu u meni
onako... tek tako...
pa ne znam 
šta mi se to desi.
Tišina je,
tamno nebo je,
hladno je,
a kiša i dalje pada.
Znam šta je...
Hladna kiša jesenja,
a ja...
Ne volim je.
.

JA ŽIVIM ŽIVOT

Noći su moj mir... Nadhnuće...
U njima proživim
još jednom život svoj
dok ne dočekam svanuće.
Volim mrak i noćnu tišinu
u kojoj postajem bezimena...
Tu su moje misli, moja sjećanja,
ja i poneka uspomena.
I tako, dok drugi miruju,
spavaju i sanjaju lijepe snove,
ja se igram mislima...
Riječima koje me love...
Pa se igraju sa mnom
sve dok me san ne savlada,
a to je negdje pred svanuće
kad carstvo snova vlada.
Volim noći, volim taj mrak,
tu tišinu, taj muk...
Tada se kao malo dijete skupim
i postajem sama sebi stepski vuk.
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REKOH TI KO SAM 

Pitaš ko sam,
kakva sam.
koliko dobra,
koliko zla sam.
Evo ti odgovore...
nisam kraljica,
ni carica nisam,
ni dobra vila 
iz dječjih bajki,
samo sam obična žena
koja ima svoje bubice
i svoje mušice
i svoje žute minute
Otvaram dušu 
za dobre ljude.
i srce pružam na dlanu,
i sreću osjećam
kad sretne ljude vidim.
Lako opraštam uvrede,
ali ne zaboravljam,
a kada mi se pređe moja 
crvena linija postajem zmija,
kobra koja grize i ujeda,
Mogu prijatelj da ti budem,
i drug i ponekada da te kroz život pratim…
Sada znaš sve,
i ko sam,
i kakva sam,
koliko dobra a i nezgodna 
mogu da budem
Obična sam...
sve sam rekla 
što trebala sam,
samo neka poslije 
u tebi ne bude iluzije,
ni vlastitog razočarenja.
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СТОЈАН КАШТЕРОВИЋ

ОПРОШТАЈ

Наша се љубав и круни и плете
кол’ко дуго живи тол’ко и умире,
срца опчинише слабости сујете
растасмо се због тога оне хладнне зиме.

Од свега осташе сам’ драга сјећања
а љубав нам личи на цвијеће увело
гаснула је и звијезда наших заклињања,
боре прекривају твоје и моје чело.

Отишли смо у сусрет љубавима новим
неки други човјек и нека друга жена
ал’ не могу страсно и њу да заволим
кад мојим оком шета твоја витка сјена.

Куда си нестала из наших маштања,
да ли ноћу сањаш она врела љета,
моје срце ти поклања праштања
са жељом да радост у твом срцу цвјета.

ГРЕШНИК 

На друге груди ноћас спушташ руке
на његовим уснама усне ти се влаже
више не чујеш моје пјесме звуке
ни моје срце шта жели да каже.

Дал’ се у твом срцу мало жала скрива
што ме више не љубиш и што ћеш отићи,
свака твоја лаж низ лице ми се слива
никад више нећу моћи теби прићи.

Сада њега чекаш и он ће ти доћи
да те више воли, да те мање лаже,
оно што сам хтио у хтијењу ће проћи
ко је од нас грешник живот ће да каже?

Он те слађе љуби и уз себе веже
ти га волиш снагом љубави своје
а наше ноћи нек’ у трави леже
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заборавила си на пољупце моје.
Па љуби га љуби ко некада мене
што си знала грлити и вољети страсно
у његовом загрљају нека мој увене
јер за нас двоје већ је све прекасно.

ТА ЉУБАВ

Та је љубав као ријека
стално тече без повратка
и њу увијек неко чека
од свитања па до мрака.

О њој пјева и сањари
човјек, жена, дјеца мала
вољели су је и наши стари
и прије њих је постојала.

То је пјесма не испјевана
то је живот, то је драж
то је срећа, то је рана
истина је ал’ и лаж!

И пролази и остаје
ког’ заволи тога љуби
она тако вјечно траје
док се живот овај губи.

ДРУГОВИ И ГИТАРА

Разлијежу се тихо звуци гитаре
кроз суморну и хладну јесењу ноћ
док пјевају сјетно два добра друга
о вољеној жени која неће доћ’.

Одзвањају капи кише о прозоре
док жице трепере и вријеме пролази,
у малој соби украшеној тугом
још миришу увеле руже у вази.

Пијан сам опет, мој добри друже
од празне собе и хладне самоће,
дирни у те жице, запјевајмо јаче
она нека љуби ноћас кога хоће.
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Дружићемо се с гитаром и пјесмом,
садићемо руже и њима пјевати
грлиће ме звуци ових танких жица
живјећу са тугом ал’ је нећу звати!

Пјевајмо и ноћас да је души лакше
док вјетар кида жуто лишће с грана
волио сам је искрено, из срца
моја је љубав и пјесмом опјевана

ТИ

Ти, као да си цвијет
коме јесен не мијења боју,
ти, као да си страст
која осваја душу моју?!

Ти, као да си пјесма
која ме ко вино опија,
ти, као да си живот
у коме живим и ја?!
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SAJRA RAMIĆ                             

KIŠA
 Šetala sam ulicom, gdje sam nekada smijala se glasno. Ne pitajući se 
šta će biti sutra, niti da li će moja sreće biti vječno poput Sunca. Ali ne 
mogu sakriti da nisam sebično uzimala svaki njen dio. Uzimala sam sreću, 
za običnu riječ, za običnu sitnicu. Ja sam mislila da imam pravo, jer mi je 
bol nekada znala svraćati često. Ali eto, izgleda da sam se prevarila, nisam 
ipak trebala biti takva, ne znam, valjda neki drugi nisu mogli biti sretni ako 
se ja smješkam dok uživam u prvim slikama proljeća, onom prvom rascv-
jetalom beharu, I onom laganom suncu što bi tek malo I nesigurno počelo 
da sija. Ali sada, sada više volim da prolazim tom ulicom kada počne kiša. 
Nekada je tu moje srce bilo puno, slika se pretvarala u priču. Znate ka-
kvu? Onu običnu klasičnu priču o ljubavi. Nismo mi bili ništa drugačiji niti 
posebniji od drugih. Mi smo jednostavno, ma nismo ni bili svoji. Nikakva 
romansa nije trebala tu započeti, sve se desilo sasvim slučajno, nepregled-
no. Došlo je neočekivano, poput starog teretnog voza koji, s vremena na 
vrijeme, prođe onom prugom pored centra grada. Zateknem se, uhvati me 
onaj osjećaj kao kada te struja pecne, samo na tren, onoliko koliko je tvoje 
srce marilo za mene onda kada sam ti davala svu ljubav koju sam imala, 
što je u meni ostalo. Otkud znam, možda je nije bilo dovoljno, kako bi ja 
tebe nazivala svojim. Istina nije bila savršena, ali koje istine jesu. Nema 
takve istine, ne postoji. Ja sam baš imala jaku volju da to promijenim, ali je 
gotovo nemoguće. Ove kišne jesenske noći sam ponovo šetala ulicom tom, 
nastojala sam da ne vraćam slike prošle, ali isto kao i uljepšavanje istine 
prave, bilo je nemoguće. Da mogu ovdje bih izbrisala i svoje vlastito ime i 
prezime. Kiša mi je postala nešto najdraže na svijetu. Pogotovo ona mala, 
sitna što ti tiho dođe na tijelo i njen miris osjetim dok se miješa sa mojim 
malim toplim suzama, da li ti je sada jasnije šta ostane nakon svega?  Da 
li je i vama jasno zašto baš volim, kišu najviše na svijetu? Jedan mali grad, 
jedan grad prema kojem sam bila hladna, tu je sve krenulo, sada ga volim 
više, jer tu  nisam često. To više nije naš grad. Više nisam često tu, ali me 
uhvati želja za njim, i onom Savom, kojom se svaki prolaznik fascinirao. Ti 
si me, neću lagati, naučio da je cijenim više i zavolim malo jače. Često sam 
se pitala kako ti nije dosadilo ovo mjesto, kako neko poput tebe do sada 
nije otišao, ali mi nismo isti. Već si bio stariji, i ostala je tu sigurno neka 
uspomena koju mi nikada nisi ispričao, jer takav pogled na ovo ništavilo 
može da ima samo ranjenik, žrtva života. Svi mi to postanemo, samo je 
pitanje vremena. Ja sam zbog tebe postala isto, što ti onda kada sam ja 
upoznala tebe. Postoji ipak razlika, ti si imao mene da te popravim a ja… 
ja nisam imala nikoga, niti imam da popravi ovu  mene... Znam greška je 
u meni, možda sam te malo više idealizovala, kroz one gužve koje su oko 
tebe bile prevelike, koje nisam željela da doživim u startu, u klubovima a 
mrzila sam ih, samo ti to nikada nisam priznala, I tu bi bila još jedna moja 
greška da sam ti priznala možda ne bi bilo ovako. Šta je tu je, nemam pravo 
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da se ni pokajem, nisam voljela da me žale, zašto bih pustila sudbini da mi 
se slatko smije u lice. Ja i sada ne mogu da zamislim druge ruke oko mene. 
A ti, ti si imao neki drugačiji film, za koji ne znam ni koju sam imala ulogu. 
Imam osjećaj da sam igračka, koja zapadne za oko djetetu i želi je svim 
srcem, sva dok je ne dobije, uzme pod svoje, pa prođe vremena, pojavi se 
nova. Onda stara više i ne bude tako zanimljiva, tek onako nekada, slučaj-
no, onako kako je i ovo naše počelo. Dodija mi ovo sjećanje, propratila ga 
je suza, nema veze, obrisala sam idem dalje. Polako koračam prema autu, 
i vadim mobitel iz džepa. Nešto pomislim, možda se neko zabrinuo gdje 
sam, jer vani kiši. Opet nebitno, ionako nisam spremna da imam nekoga, 
I dalje mislim na nešto što je bilo moje kratko, jako kratko. Jesam li I dalje 
ostala jedina djetinjasta koja te pitala pitanja koja niti jedna zrela djevojka 
ne bi pitala? Opet pitanja za tebe imam hiljadu, a vremena tako malo. 
Vozim se polako I tražim pjesmu, neku koja će mi prouzrokovati fijasko u 
glavi, da ne budem kriva samo ja, što se koprcam, na liniji između kraja i 
početka. Vani vidim lišće, kako se vijori, I kako prati pravac vjetra. Kao da 
lišće bježi od drveta, što mu je pomoglo da biva. Razumijem ga koliko I 
tebe, i ti si bježao od onoga što ti je nudilo dom, sjećaš  li se? Ni ti  nisi htio 
da budeš na jednom mjestu duže od par mjeseci. Kada je na radiju počela 
dobro poznata pjesma, “Melek” Edite. Pojačala sam je I odlučila da svratim 
u trgovinu kako bih uzela neke onako stvari za kuću. Odjednom je počeo 
dio koji mi se toliko motao po glavi da sam zastala u blizini gradskog par-
ka. “Vidim sve, čujem sve, sve predosjećam”. Toliko mene u tom jednom 
malom stihu. Parkiram automobil i  pomislim pa, kiša je, niko ne vidi suze, 
suze kojih se stidim, napraviti ću krug, I rasteretiti misli, već su počele da 
me guše. Slatko da mi priređuju teret kojem odavno nije mjesto tu. Ponovo 
provjeravam mobitel, sjećam se koliko sam često znala da otvaram svoje 
poruke jer si mi pisao, stalno. Onda sam čula neke glasove, bili su mi blizu, 
ali dva glasa, a samo jedan od njih poznat menu. Da li je moguće, da čujem 
te, ma da li sam skroz poludjela? Ne to, to, si bio ti. Priznajem da sam mala 
tek trunku hrabrosti da podignem glavu i vidim te. Dolazio si iz suprotnog 
smjera, prošao sa nekom drugom Nije bila ni nalik meni. Samo si prošao, 
kao da me nisi vidio. Žurili ste, ali ste bili sretni, bili ste onakvi kakvim sam 
ja zamišljala nas dvoje, na meni dragom vremenu, pitam se da li i ona voli 
kišu? Šteta, ti ja nismo nikada prošli tim putem, I nećemo, kako stvari sto-
je. Eto, sada smo stranci, pogledi hladni, udahnula sam, i samo nastavila 
dalje, podigla glavu i pogledala prema nebu, hoću da svaka kap padne na 
moje obraze, molim te sastavi kapljice kiše sa mojim suzama, neka se ne 
vidi. Nisam mogla više ni da se okrenem, a samo sam stegnula pesnica i 
ponovila sebi tiho: “Bože koliko volim kišu...”
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IN MEMORIAM
MILAN GEORGES BUROVAC
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MILAN GEORGES BUROVAC

ZOFSTORY
Prvo čitanje  teksta
GORAN
Reči izmišljaš?
GORDAN
Pojma nemam šta su reči!
GORJANA
Ono kada si u šumi…
GORAN
Zašto bi neko bio u šumi?
Gorjana
Svi smo mi iz neke šume.
GORDAN
Pojma nemam šta je šuma!
GORAN
Svet se kaže – šuma.
GORJANA
Ja sam došla iz šume.
GORAN
Zašto je važno izmišljati reči kada neko dođe iz neke daleke šume?
GORJANA
Vuk Stefanović Karadžić i Žoašan di Bele savetuju da se u svakom slučaju 
izmišljaju nove reči. Šta bi ti na primer rekao za baštu?
GORAN
Moja je bašta sljezove boje!
GORJANA
Kako bi ti to, Gordane dragi, kako bi ti sve to rekao u prevodu?
GORDAN
Vrt u kome živi hrt!
GORJANA
Gordane umukni, nije to prevod…
GORAN
Gorjana draga, prevešću ti ja kako valja samo ako me poljubiš. Biće to moje 
prvo čitanje teksta.
GORDAN
Ne može prvo čitanje proze bez dobre loze.
GORJANA
Ja ne pijem…
GORAN
Bašta je isto što i vrt, u to nema sumnje.
GORDAN
Uzalud ti sve to, ti pojma nemaš o ekologiji.
GORAN
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Nalazim da ovo pitanje nije pokrenuto ovde zbog ekologije. Mislim da se i 
pored svega neki još na dan današnji ne osećaju slobodnim.
GORJANA
Što ste vas dvojica bezobrazni! Ja nisam pokrenula nikakva pitanja.
GORDAN
Ako se svet kaže šuma i ako je bašta sljezove boje, onda mislim…
GORAN
Ne razumem, Gordane, kako ne razumeš, to su ti sve knjige koje nisi pro-
čitao.
GORDAN
Šta ti je to čitanje knjiga? Kada pustiš mozak da se ponaša sam po sebi, on 
te uvek odvede tamo gde mu prija.
GORJANA
A ti kao da imaš mozak?
GORDAN
Nalazim da svi imaju mozak, mislim to je sasvim prirodno da su svi sa moz-
gom. Jedni su opsednuti tekstom, a neki drugi onim što je u tekstu? Nije li 
logično da svaki mozak stavi nešto u tekst?
GORAN
Neke nove reči…
GORJANA
Vizantijum, Konstantinopolj, Carigrad, Istanbul… I šta ti ja znam još?
GORDAN
To bi ti dakle bila ta ekologija prvoga čitanja teksta? Mnogo ste mi vi veliki 
intelektualci! Koja inteligencija…
GORJANA
Svi smo mi iz nekoga teksta.
GORDAN
Iz nekog mozga!

Planetarna uspomena

BIJANKA
Istrošila se, eto nema je više.
SMILJA
Šta je to sada moglo da se istroši?
DUNJA
Kafa, sigurno kafa.
LANA
Mislim da nije ništa moglo da se istroši.
BIJANKA
Uspomena, moja planetarna uspomena…
SMILJA
Ma nemoj! Pričaš svašta?
DUNJA
Šta li joj je to sada planetarna uspomena?
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LANA
Ti si kao sada tu sa neke druge planete.
SMILJA
Sanjaš li? Šta li?
BIJANKA
Živim kao da sam anđeo zelenih polja… 
DUNJA
Gde to? Zašto tako?
LANA
Nisi danas popila kafu?
BIJANKA
Sanjala sam da me ljubav odvodi u beskrajne svetove zelenila, tamo gde se 
svaki svet porađa, svaki svemir, svaka planeta.
SMILJA
Sanjala je! Uh, šta ti ja sve sanjam da samo znaš. Nije to za priču…
LANA
Šta ti sanjaš? Ti ništa ne sanjaš!
SMILJA
Sajam Pariz! Eto gde mi je samo Pariz u pameti. Ti pameti i nemaš…
LANA
Ja sam čak u Parizu bila više puta. Misliš li ti da je nešto posebno kada se 
sanja Pariz.
DUNJA
Pariz nije zeleno polje, nego obična džungla na asfaltu. Jeste li videle šta je 
bilo ovoga leta? Sve gori, policija juri teroriste… To i nije san!
LANA
Ona to u Parizu sanja nekoga, nije baš reč o samom gradu Parizu.
SMILJA
Jest, ti baš mnogo znaš…
BIJANKA
Zamislite drage moje, ja majka svih planeta, ja boginja svemira i svih njego-
vih deklinacija. Nije li to stvarni život za mene posle svega što mi se na gra-
nici događalo dok sam ono radila i kontrolisala kojekakve glupe gangstere?
SMILJA
Ti si savršenstvo!
LANA
Ti si moj idol!
DUNJA
Ti si pesma nad pesmama!
BIJANKA
Anđeo zelenih polja… Prava čarobnica! Istrošila se ta uspomena, nije više 
ništa na svom mestu. Mora da je svemir u opasnosti. Mora da ćemo svi 
jednoga trenutka da nestanemo.
SMILJA
Nemoj tako! Ja bih u Pariz…
DUNJA
Ona to nas sada plaši, potrošila sav novac pa ne zna kako da nam kaže.
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LANA
Novac? Imamo mi novca! Čini se da je ovde u pitanju neka sasvim druga 
ekologija.
DUNJA
Ekologija!
SMILJA
Ekologija, šta ti je to?
BIJANKA
Planetarna uspomena.

Možda čak i jesen
JELENA
Neće biti da je sve tišina…
VERA
Ne znam šta je tišina.
JELENA
Ono kada bi sve o svakome.
VERA
Svet u svakome.
JELENA
Samo da bi Mlečni put opstao kao opšte stanje duha nad ništavilom.
VERA
Andromeda i svi njeni sateliti…
JELENA
Zašto nikako da izađemo iz jedne sasvim prevaziđene mitologije?
VERA
Pitanje za Baha.
JELENA
Pitanje za Bahusa. Neće biti da je sve zanos…
VERA
Hoću da znam kako promakne čitav jedan život, želim da osetim sasvim 
prvi dan planete Zemlje. Zašto ovde, zašto baš za nas?
JELENA
Sav svemir je u tvom nemiru.
VERA
I sve takve priče? I sve to zbog tišine?
JELENA
Dođe mi da budem sasvim lebdeći duh u Knez Mihailovoj, ali zvezde mi ne 
daju mira.
VERA
Prolaznost je, dakle, sasvim prolaznost?
JELENA
Nikako da sebe uhvatim u laži, nikako!
VERA
Čini se da je tišina istinski lek za svaku prolaznost. Bog je negde duboko u 
tišini.
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JELENA
Možda čak i jesen…
VERA
Ja nisam jesen!
JELENA
Nezadrživo telo u tišini, promiče iz reči u reč proizvodeći misli o supstanci.
VERA
Nisam nikada shvatila šta bi mu to bila filozofija tišine. Odsustvo buke? 
Odsustvo muzike?
JELENA
Uzalud bi ti da porodiš nešto ozbiljno…
VERA
Opire se materija!
JELENA
Duh lebdi iznad ništavila očekujući pojavu života. Volela bih da osetim prvi 
dodir genetske suštine, potonem u jastvo galaksije.
VERA
Opire se materija.
JELENA
Zašto tako sa mnom, zašto tako?
VERA
Nikada tako nisam razgovarala sa svojom majkom, nikada tako.
JELENA
Ja samo želim da shvatim suštinu kosmičkog zida od milijardi galaksija…
VERA
Tamo gde izvire tišina! Gde ti je to?
JELENA
Ako gledaš prema Jugu, gledaš samo svetlost sa Juga, videćeš opšte u po-
sebnome.
VERA
Ne želim da znam!
JELENA
Ti si proleće svemira. Ti si suština nemira.
VERA
Želim da osetim… Sasvim!

Pre nego što nestanem
ANA
Zamislio nas na ovom mestu…
VESNA
Još dok je bio živ!
ANA
Život nije sve? Nije sve – život.
VESNA
Šta bi moglo da bude važnije od života? Ništa nije važnije od postojanja.
ANA
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Kada osetiš sve one koji veruju u raj i prisustvo sudbine, onda ti je jasno da 
poezija prevazilazi sva mesta, sva obična mesta.
VESNA
Život mora da se poštuje, život mora da se brani od svih zala. Nemoguće je 
život podrediti jednom zlu…
ANA
Niti jednom dobru?
VESNA
Zašto nas je zamislio na ovom mestu?
ANA
Za sve one koje je poznavao, za sve one koje je voleo, ovo je mesto jedino 
moguće.
VESNA
Nemoguće!
ANA
Pre nego što nestanem, govorio je, morao bih negde da nastanem.
VESNA
Ne sećam se…
VESNA
Ima tako bića koja se susreću samo u njegovoj mašti. Mi smo na ovom 
mestu zahvaljujući njegovoj mašti.
ANA
Negde bi neki astrofizičar zamislio razne gluposti ovih ili onih svetova, ali 
on je znao da postoji samo jedan svet. Ovo mesto gde smo sada je upravo 
taj dragoceni deo mašte.
VESNA
Čitava jedna galaksija…
ANA
Mnogo svetlosti!
VESNA
Nije važna svetlost. Ništa važnije od mašte što tu svetlost shvata i prihvata, 
preobraća je u anđele i sasvim dobre bogove.
ANA
Ima onih koji su za bogohuljenje spremni da ubiju ili čak budu ubijeni.
VESNA
Nema ničega dragocenijega od života.
ANA
Svi se bore za opstanak?
VESNA
Ovo mesto mašte, da li je to taj opstanak?
ANA
Nemoguće je da se na bilo kom drugom mestu ti i ja nađemo zajedno. Zato 
smo baš tu gde treba da jesmo.
VESNA
Izvesno je da sudbina ne postoji. To što smo tu ipak nije do nas.
ANA
Zašto smo ga tako surovo prepustile Parizu?
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VESNA
Zašto smo ga tako bezmilosno predale Francuskoj i njenim čarima?
ANA
Nije imao smisla za stvarnost.
VESNA
Nije uopšte imao bilo kakvog smisla.
ANA
Zato i jesmo na ovom mestu?
VESNA
Zato što nije imao smisla ni za šta…
ANA
Ni za koga!
VESNA
Ni za ljudski rod, ni za žene, ni za Boga.

Varljiva psiha
ZORANA
Izvesno je da sudbina ne postoji zato što je varljiva psiha.
AMERINA
Vrt u bašti, bašta u vrtu, eden iz malog mozga, raj za sve mislene imenice 
svih jezika sveta!
ZORANA
Ne želim o filozofiji…
AMERINA
Znam da se nestašnom osećaš. I ja sam nekada znala da danima i danima 
razmišljam o istoj neposlušnosti.
ZORANA
Eto mene tamo gde nikada nisam zamišljala da će me biti. I što je najgore, 
niko da me ovde pronađe, potpuno sam sa sobom.
AMERINA
Svega se mogu odreći, samo ne pisanja. Ima u tom dnevnom činu nemira 
savršena doza duhovnog bunta. To tamo gde ti jesi, to je lepota sveta.
ZORANA
Telo ipak ima zakone svoje, ne može niko da ga prisvoji u svrhu nekih nauč-
nih igrarija. Ako bih o sudbini sa tobom, telo je moja sudbina.
AMERINA
Bog je lepota, duša je njegov hram.
ZORANA
Zašto mi tako govoriš?
AMERINA
Zato što se ni najednom drugom mestu ne možemo sresti.
ZORANA
Negde u Beogradu, možemo u Beogradu.
AMERINA
Platona nikada nisam osetila u Beogradu, ne možemo u Beogradu. Beo-
grad je kneževina pragmatičnih bića, njegov knez je Dolar.
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ZORANA
Trebala bi više da se šminkaš, nalazim da bi valjalo da koristiš pravu šmin-
ku. Godinama radim na tom da se šminkom ništa ne izgubi na prirodnosti 
bića.
AMERINA
Tesla i Ajnštajn su obojica radili mentalne eksperimente. Nije to ni tako 
loše, osetiti Platona, dodirnuti ideju suštinom jastva.
ZORANA
Ideja neprekidno izmiče sudbini. Znaš li ti koliko je ideja izvan svake sud-
bine?
AMERINA
Vrt je dakle u bašti?
ZORANA
Ne razumem!
AMERINA
Oslobodi se telo, ali duhovno opstaje ropstvo. Nije li najteže osloboditi se 
potpuno?
ZORANA
Osloboditi koga? Osloboditi čega?
AMERINA
Osloboditi se ideje, proterati Platona na Mars. On bi to tamo zvao Ares ili 
Arej… Misliš li ti da je Platon verovao Zevsu? Da li je Pandora kao prva žena 
verovala Platonu?
ZORANA
Šta je sada tebi?
AMERINA
Meni je do vrta u meni…
ZORANA
Srele smo se ovde zato što nema nikakvog načina da se rastanemo, svako 
na svoju stranu da pođe srećan.
AMERINA
Ja verujem da je svako u sebi srećan.
ZORANA
Uvek sa malo šminke? Može ti se učiniti neobičnim, šminka je tu da otkrije 
istinu.
AMERINA
Čemu istina? Kada je to istina raščinila jednu nestvarnost? Nikada!
ZORANA
Ne razumem. Sudbina nikada ne izmiče istini.
AMERINA
Izvesno je da sudbina ne postoji zbog psihe, varljivih preobraženja jastva.
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Nove pločice u boji mora
MILEVA
Nemoj sada da se šališ! Hoću nove pločice!
PERIŠA
Nema se para…
MILEVA
I to odmah danas!
PERIŠA
Nema se. Šta ćemo i kako?
MILEVA
A da prodamo frižider? U njega i onako i ovako ništa ne stavljamo. Friži-
der…
PERIŠA
Ja ne mogu bez frižidera. Ne mogu. Kad spremam kolače, treba mi frižider.
MILEVA
Niko te tvoje kolače ni da ukusi, a ti teraš po svome. Što ne priznaš da se 
ne može bez pločica? Ja bih rado da te ubedim, ali nisam bila na času kada 
su svi uvežbavali retoriku.
PERIŠA
Bože moj, ono kada si ti išla u školu, šetao se našim njivama gospodin 
Sokrat.
MILEVA
Koji ti je sad pa taj?
PERIŠA
Nje uopšte važno ko je, važno je da je i on voleo da jede kolače.
MILEVA
Hoćeš da mi kažeš da se nije kupao? Nije imao hrabrosti da se prošeta 
novim pločicama.
PERIŠA
Kako se nije kupao? More mu bilo tako reći ispred kuće…
MILEVA
Mi nemamo more! Mi smo zemlja bez mora. Toliko valjda znam. Eto vidiš? 
Vidiš valjda zašto su mi potrebne nove pločice. I da budu u boji mora… 
Mora da budu u boji mora!
PERIŠA
Ima li more stvarno neku boju? Ja ne verujem da je more zaista obojeno.
MILEVA
Ako obojeno nije, obojićemo ga mi. Biće ono u boji naših pločica…
PERIŠA
Biće ono u boji našega dnevnoga ludila.
MILEVA
Zašto mi tako kažeš? Ja volim tvoje kolače. Ti bi trebala da voliš moje ku-
patilo.
PERIŠA
Novo kupatilo u boji mora?
MILEVA
Moje novo kupatilo u kome će se čak i gospodin Sokrat da okupa.
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PERIŠA
Stvarno!
MILEVA
Kako to da nama nisu ništa pričali o njemu?
PERIŠA
Nije imao kupatilo, valjda zato. Nije imao ni te pločice u boji mora. Nije 
ništa imao!
MILEVA
Imao je more! Ja bih da imam nove pločice u kupatilu, sve da nam bude 
uvek lepo.
PERIŠA
Ne mogu da prodam frižider, stvarno ne bih mogla da se odvojim od njega. 
Nekako sam navikla, lepo mi je sa onim što spremim i stavim tamo, osta-
vim da bude sveže i kako treba.
MILEVA
Neverovatno!
PERIŠA
Jesi li ti svesna da niko ne provodi po čitav dan u kupatilu?
MILEVA
Jesi li i ti sama svesna da niko ne jede kolače po čitav dan?
PERIŠA
Ti ništa ne voliš što ja volim.
MILEVA
Nije tačno. Volim i ja tog tvog Sokrata, sve njegove mudrolije u boji mora.
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MILAN GEORGES   BUROVAC  

VRAJTERSJANA
Nije valjda
Nije život samo dan i komat, treba se nadaš u nešto. U šta se nadala moja 
baba Mileva koja je često izgovarala ovu rečenicu? Nisam uspeo da razre-
šim zagonetku ljudske nade ni u šezdesetoj godini života. Nije valjda da 
su dramski zapleti i raspleti prisvojni oblici samo dramaturga, scenarista i 
drugih dramskih pisaca? Mora da je nada nešto plemenitije od izgovorene 
želje za promenom. Recimo ne pišu mi se samo romani, recimo ne piše 
mi se samo poezija. No ako uopšte ničim nisam nadaren, šta bih mogao 
da pišem? Mogao bih na primer da budem Fejsbuk pisac. Na društvenim 
mrežama je i onako i ovako sve moguće. Tako bih mojim pisanijama mogao 
da utičem na tako zvano javno mnjenje. Izmislim ti ja tako pesmu kako u 
Srbiji vlada novi kralj, te 0,0000003% poveruje u ovu moju istinu što mu je 
sasvim dovoljno za prevazilaženje cenzusa Skupštine. Imam jednog dragog 
drugara književnika koji naročito ne podnosi Fejsbuk pisce. Dajem mu sva-
kako za pravo, nije to literatura za Nobelovu nagradu. Toj bi se najnovijoj 
vrsti literature jedino taj novi srpski kralj mogao da obraduje zbog važnih 
sposobnosti uticanja na javnost. Kao i sasvim sićušni mravi mojeg sasvim 
domaćeg vrta, odavno sam prestao da se nadam u nešto.
Nije nego
 Oni će sutra govoriti da su ovi danas mnogo gori od njih i da je Država 
upropastila Kulturu, to jest da Kulture uopšte nije ni bilo. Ni u šta se ne 
nadam, najmanje u Kulturu. Ranije se makar znalo gde je Kultura a gde 
Cenzura. Čini se da je ovih dana Cenzura u Kulturi, a Kultura u Kiselom 
Kupusu. Kaže mi moja mama Gorjana da bi trebali da ukiselimo nekoliko 
glavica, trebaće za Slavu. Dakle ovi što su od dana današnjeg govore da sve 
do njih nikada nije ni bilo Kulture, te da su je oni postavili na jedino mogu-
će mesto što pogoduje Naciji. Nelogično! Kada su se ono naši preci uzdali 
u Slavu, ova je bila u Kulturi a ne u Kiselom Kupusu. Neobično! Ko u Kulturi 
traži logično i obično, izvesno je da govori o Novcu. Novac je za Kulturu 
isto što bi i Kiseli Kupus bio za Slavu. Nekoliko glavica sasvim zadovoljava 
obred, tu se Država posle pravda na sav glas da je dobra Vlast. Nije život 
samo dan i komat, treba se nadaš u nešto. Nadao sam se u Kulturu, ali ovi 
sa društvenih mreža mi pokazaše da je pogrešno što sam se opredelio za 
Literaturu. Nema tu više ni mode ni slobode, Cenzura je sve uzela pod svo-
je. Posao omalovažavanja književnog stvaralaštva je u ovom savremenom 
režimu upravljanja mišljenjem dodeljen lektorima, to jest onima što se kao 
bajagi, a da se Turci ne dosete, bave pravopisom i glagolskim vremenima i 
oblicima.
 Nije moguće
 Završio sam odavno sa dobrim junacima, sada opisujem samo one loše. 
Nije ni poezija ono što je nekada bila, niko više ne poštuje stroga pravila 
soneta. Ima na društvenim mrežama takvih pesničkih gadosti, da mi odav-
no više nije do životnih radosti. Imam utisak da je sloboda u umetnosti 
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pogrešno shvaćena i prihvaćena. U Kulturu su ušli najpre oni bez ikakve 
kulture, recimo verni doušnici režima iz bivše političke garniture. Kako im 
odavno više ni do čega nije, oni utrpavaju rime i dramske oblike tamo gde 
nema ni poezije ni dramatike. Pesnik Taj i Taj za govornicu, neka se pripre-
mi dramaturg Onaj i Onaj! Čini se i sasvim je izgledno da danas ima više 
doušnika nego književnika. Kako nemaju o kome i o čemu da izveštavaju, 
sami su se na dali na izmišljanje kojekakvih priča na društvenim mrežama. 
Recimo onaj sa Fejsbuka koji kaže da Srbija ima novog kralja. Nije život 
samo dan i komat, treba se nadaš u nešto. Odavno se nadam samo u leka-
re i njihove lekarije. U tom sam smislu lečena i nikada izlečena osoba, što 
bivše i buduće doušnike posebno brine. Ako iznenada odapnem, to jest 
pređem u kakvu Nebesku Biblioteku, neće imati o kome i čemu da izvešta-
vaju one koji su odgovorni za Kulturu. Još je od Solomona poznato da se 
odgovorni zadovoljavaju samo dobrim odgovorima. Moji su tako loši!
 Nije pisac
 Nije pisac, nego vrajter. Nije borac, nego fajter. Vrajter koji bi bio još 
i fajter je posebno opasna osoba za Kulturu. Ukoliko se kojim slučajem 
pokaže da se za nešto ili nekoga bori, ima odmah da se smori ili umori. 
Lobotomisanje nije zvanično zanimanje u Kulturi, ali se svejedno skupo 
plaća. Izmislim na primer kakvu dramu sa sve dramskim ličnostima, a ovi 
odgovorni za Kulturu odluče da ponište svaku moju avanturu. Nije to što 
vi mislite da je to, mi smo tražili da bude ono. Ne može vrajter fajter da se 
izbori za svoj opstanak u Kulturi, to samo životinjama uspeva u Šumi. Nije 
život dan i komat, treba se nadaš u nešto. Ja se dakle i posle svega nadam 
u vegan i vegetarijanstvo. Zašto da se ljute i ubijaju životinje? Mnogo je 
unosnije ljutiti i ubijati vrajtere fajtere. Njima nije čak ni mesto u Kulturi, 
nego kao i svakoj životinji u naturi. Sa ekologijom i njenom ekolonarhijom 
to čak nema nikakve veze, svemu je uzrok evropejska tropska klima kojoj 
je strana svaka zima. E sad, odahnuo bi kakav Filozof, ne dovodi se sve sa 
svačim i svakim u vezu. Valja ponovo i još jednom koristiti sopstveni a ne 
tuži mozak za svaku novu tezu. U tome i jeste problem, vrajter fajter sve 
tako čini jer mu se čini da svima dobro čini. Na najvećem dobru mu je samo 
doušnik zahvalan, jer će u arhivi na vjeki vjekova ostati slavan. 
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MILAN GEORGES BUROVAC

LABUDOVA PESMA
Izgladneli vuci grebu 
Na vratima samoća.
Crveno ugljevlje na licu mi. 
Suze da kvase ga
Prosipaju se kao biseri.
Nema kod sebe ništa 
A dajem sve. 
Vidim -  
Izgladneli vuci grebu 
Na vratima samoća.

Pišem po pepelu 
I kao da slikam…
Muči me Aristotel 
I traka Mebijusova
I zvezde i što jesam! 
Da pljunem?
Puhne vetar i odnese
Sudbu duša kletih sa pepelom. 
Više ga nema. 
Vidim,
Pišem
I kao da slikam.

Lovorike na zvezdama okačili. 
Putniku nebeskom Ikaru sličnom 
Za pod glavu
U snoviđenjima. 
Tu negde sam i ja.
U nepovrat iz ničega hitnuše me. 
Treba da budem
A nisam,
Nemam kod sebe ništa
 A dajem sve. 
Vidim -
Lovorike na zvezdama okačili.
Glas mi kao zrela poezija. 
A zelen sam.
Plaču, viču i mole milioni gladnih -
Ne mirišem ničiju kosu, 
Muhe popljuvaše sve… 
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Osećam!
Nije važno – deca plaču ispijena 
Nije važno – vidim
Glas mi kao zrela… 
Kletva Zapadu!

NOĆ PUNA VUKOVA

Požutela svetlost,
Krv sleđena u arterijama, 
Noć puna vukova.

Voz zakasneli,
Knjiga napola pročitana – 
Noć mrkla i puna vukova.

Vrata samo otškrinuta, 
Strah nenadni
I ta noć…

Iščupano pero iz vremena, 
Lutalica zaspao na klupi
U noći strašnoj, mrkloj, punoj vukova.

Kišica koja sipi, 
San bludni
O noći strašnoj…
Čaša poslednja na iskap ispijena, 
Sećanja izigrana,
Zora – vreme u noći punoj vukova.

NEKA ME JUTRO PREGAZI

Neka me jutro pregazi; 
Preko mene će mrtvog preći 
Vrela suza njena,
U sutone plave utonuće mi 
Duša bolna i snena.

Neka me jutro pregazi; 
Preko mene će preći 
Svet u kapi rose,
Ona će mi na grob doći
Da mrtvom otkrije mi čežnju svoju 
Što ophrvala je posle.



503Сусрети - Бр. 2 /2021/

Brcko Distrikt BiH

* * *

U Svemiru zaspao sam 
I san mi je tuga.
Kroz krv moju 
Svetlost mi protiče, 
Prsti moje dodiruju 
Atomi nepočina,
U suzi mojoj veliko je 
Ništa.
Nema me,
 A tu sam:
U haosu,
U vakuumu poslepotopskom, 
U gnevu bogova,
U duši slavuja 
Kao u duši Sunca,
U novom rađanju sam 
I u tišini snova jesam. 
Nema me,
A tu sam.
U Svemiru zaspao sam 
I san mi je tuga.

* * *

Iskovaše strune za ptice 
Da bi im se divili.
Zatvoriše ptice u kaveze 
Da bi im se divili.
Pretočiše pesme ptica u harfe i mermer 
Da bi im se divili.
Strune popucaše, 
Kavezi ostadoše prazni,
Mermer i harfe zaboravljeni.
Čovek osta sam.

* * *
Gde žena cvet posadi 
Mirisi izdišu.
U mirisima cveća 
I žene miris
I tela njenog miris. 
A latice
Ne bez rose,
A rosa suze ženine. 
Pa pelud leti
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Leti
I cvetovi plode se – 
Kao žena.
I isto iz semena izniče, 
A žena je koren
I usne joj sočne.
Sočne kao plod.

FATUM

Ne znam i ništa neću 
Da znam.
Iskra u meni već 
Zgasli je plamen;
Ja plačem ja molim, 
A srce moje – kamen!

Ja ne znam i ništa neću 
Da znam,
Ništavilo u meni – 
Demonima znamen; 
Ja ljubim ja volim
A srce moje – kamen!

Ne znam i ništa neću 
Da znam,
Vreme moje
Razdire me, to je sudbine plamen: 
Već duhom mrtav i sam!
I srce moje – kamen!

EROTIKA

Vetrovi prolaznosti 
Kobrljaju valove vremena 
Nad životom.
Kaplje krv iz srca. 
Sve je mrak
I lepo je.
Bude se nove zvezde 
Iz atoma umrlih.
Sve je feniks.

I mi stvaramo 
Nešto.

                                            (Iz neobjavljene zbirke “Erotika”, 1981)
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ŽARKO MILENIĆ

MLADI  FANTAST
 Milanu Georgesu je pravo ime Milan Đorđević. Rođen je u Burovcu kod 
Petrovca na Mlavi u Srbiji. Upoznali smo se još kao gimnazijalci. Sjećam se 
kako sam saznao za njega iz časopisa za popularizaciju nauke „Galaksija“ iz 
Beograda kome je Milan uputio pismo s pitanjem gdje može da objavlju-
je svoje naučno-fantastične priče. Ponudio sam mu da bude dopisni član 
neregistrovanog kluba „Mladi fantasti“ kojeg sam osnovao s bratom Dra-
ganom te prijateljima iz iste ulice Lazarići – Vojislavom Ružićem i Brankom 
Starčevićem. On je to prihvatio i slao nam svoje priče i pjesme za časopis 
„Orion“ kojeg smo pisali rukom kao i druge publikacije. 
 Klub je osnovan 19. 9. 1976. i djelovao je punih dvije godine. Poslije sam 
nastavio s publikacijama sam a Milan je ostao moj prvi saradnik i prijatelj. 
Ja sam u dva navrata dolazio u Burovac, a on je jednom bio u Brčkom. Po-
slije smo se sretali u Beogradu gdje je Milan redovno studirao Uporednu 
književnost u Filološkom fakultetu, a ja vanredno Spoljnu trgovinu u Višoj 
ekonomskoj školi.
 Nakon mog diplomiranja ja sam nastavio da živim u Brčkom a potom u 
Osijeku. Kad je počeo 1991. rat u Hrvatskoj Milan je odbio da ode po po-
zivu na ratište i otputovao u Cachan kod Pariza gdje su mu živjeli roditelji i 
radili kao krojači. Tamo sam ga posjetio dva puta.
Milan je u Francuskoj dugo godina živio ilegalno. Tamo je nastavio da piše 
pod pseudonimom Milan Georges Burovac. Pisao je pjesme, priče, roma-
ne, eseje i drame i to na srpskom i francuskom jeziku. Prevodio je u manjoj 
mjeri s francuskog na srpski i sa srpskog na francuski. Bio je stalni dopisnik 
časopisa „Riječ“ i elektronskog časopisa „Orion“ koji su izlazili pri Književ-
nom klubu Brčko distrikt BiH te časopisa „Susreti“. U izdanju istog Kluba je 
objavio zbirku pjesama „Zanosnica“.
Pokrenuo je Milan u čast „Mladih fantasta“ blog:
http://mladi-fantasti.blogspot.com
 U izdanju izdavačke kuće „Elzevir“ iz Pariza je Milan objavio na francu-
skom jeziku roman „Filmosof“ posvećen svom ocu Miodragu koji je rano 
preminuo u Parizu. Na žalost se ta izdavačka kuća ugasila i Milan je potom 
većinu svojih knjiga (romani i zbirke pjesama na francuskom jeziku) objavio 
na „Amazonu“. Osim pisanjem se bavio izradom video klipova za Youtube 
te grafičkim dizajnom te komponovanjem.
Objavio je ove naslove:
 Moj veliki prijatelj Milan umro je 14. septembra 2021. godine nakon 
duge i teške bolesti.
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