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СЛИКАРСКИ ИСИХАЗАМ 
ДРАГОСЛАВА ЖИВКОВИЋА1

Кад год се нађете пред сликама Драгослава Живковића ви 
одмах схватите да изложене слике сведоче да, независно од 
моде, постоје сликари који држе до сликарског заната, до сли-
карске традиције, до сликарства.

Поводом Живковићеве изложбе у Модерној галерији у 
Ваљеву (2006) Бранко Кукић пише: „Живковић у свом сликар-
ству приказује две основне сфере постојања – природу и чо-
века, оно што је створио Творац и оно што је саградио човек. 
Прво се манифестује као усамљено дрво у пејзажу, а друго као 
усамљена кућа!...“ „Дрво је симболична веза између два правца 
који се у традицијама означавају као супротности. То су свет 
земље и свет неба. Најчешће раздвојени као супротности, они, 
у ствари, теже повезаности и сједињењу. Сва велика човекова 
дела и стања управо су остварена у тренуцима ове велике сим-
биозе. Да ли Живковићево, усамљено, огољено дрво може да 
буде тај митски, вечни посредник!“

1 ДРАГОСЛАВ ЖИВКОВИЋ 
Рођен је 1955. године у Књажевцу. Академију ликовних уметности 
завршио је 1984. године у Београду у класи професора Мирјане 
Михаћ. Постдипломске студије завршио је у класи професора 
Мирјане Михаћ 1987. године. Живи у Књажевцу.
Самосталне изложбе:
1986. Београд, Галерија код позоришта
1987. Београд, Галерија АЛУ, Магистарска изложба
1988. Београд, Галерија Коларчевог народног универзитета
1989. Зајечар, Галерија Народног музеја
1990. Лозана, Галерија Орум
1991. Београд, Галерија Коларчевог народног универзитета
1992. Ниш, Галерија сaвремене уметности
1996. Чачак, Ликовни салон Дома културе 
1998. Београд, Галерија 73
2006. Ваљево, Модерна галерија
Награде:
1982. Награда за сликарство из Фонда Петра Лубарде
1983. Награда за сликарство из Фонда Петра Лубарде
1984. Велика награда за сликарство из Фонда Бете и Ристе Вукановића
1989. Годишња награда Галерије КНУ
1997. Награда за акварел на 12. Међународној изложби минијатуре 
у Торонту
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Одговор је потврдан. На тој клацкалици, између земље и 
неба, Драгослав Живковић виртуозно решава проблем равно-
теже. На средини слике посади дрвце. На њега наслони небо. 
Све се одвија под тмурним облацима, под окриљем православ-
не мистике, под теретом васионе. Оно усправно стоички издр-
жава тај свој терет. Оно јесте Архимедова тачка Живковићеве 
слике. 

Питање усамљеног дрвета као мотива на сликама Живко-
вића које истиче уважени Б. Кукић може се тумачити и као сли-
карева снага. Као моћ да се сам носи са проблемима околине. 
Ови нужно иницирају и производе унутрашње немире који су, 
природно, саставни део стваралачког чина. Мора се признати 
да Живковић успева да делује сугестивно, да наметне мисте-
рију. Он гледаоца благо шокира испуњеношћу слике посебном 
атмосфером и способношћу да превазиђе драму и представи 
патњу и тишину. Имате утисак да свака његова слика јесте 
свечаност. Имате онај исти осећај као кад усред Хиландара 
стојите пред иконом Тројеручице – подилазе вас жмарци  и 
имате осећај милине. Живковић вас наводи, без напора, да раз-
мишљате о моћи природе, о животу као суштини и о улози чо-
века у свему томе. На његовим акварелима човек се појављује 
посредно. На сликама свакодневни објекти: линије, тањири. 
Углавном празни. Леже, чуче или се наслањају један на други. 
Тишина. До сада смо слушали тишину. Сада је видимо. Маестро 
Живковић моћно влада светлошћу. Поиграва се сенкама. Игра 
жмурке са њима. Хода на прстима. Тихо и вешто прилази им са 
сваке стране. Дабоме, увек их надмудри. Само дискретно ука-
же. Кад их открије он их ослободи. Тишина са Драгослављевих 
слика се сели у моју душу.

Предмети на Живковићевим сликама нису само конста-
товани, већ из њих исијава снажан доживљај и они чине базу 
његове иконографије. Подсетимо се шта је наш чувени песник 
Миодраг Павловић приметио још 1986. године: „Чини се да 
су предмети Живковићевих мртвих природа део конкретног 
ентеријера и да у извесној мери припадају минималној, ’сиро-
машној‛ уметности. Не срећемо предмете раскоши, не срећемо 
обиље плодова. Али сопствени сјај емајлираног лима и поје-
диначних порцеланских предмета сугеришу неку архитектуру 
ни на небу ни на земљи.“

Нема сумње да су снажна мисао и још снажнији доживљај 
провиђењем претворени у фантастичну слику. Све настало 
је у дугом тиховању. Тиховање је, заједно са Драгослављевом 
душом, пренесено на његове аквареле. Чини се да су на њима 
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линије ишчезле. Оне се само осећају. Све је у тишини која леб-
ди  пред нашим очима. Као да се остварује давнашња мисао 
оца Григорија Паламе: „...тишина је језик будућих векова“.  По-
влашћени смо да присуствујемо сликарском исихазму, да гле-
дамо његове плодове и да уживамо. Дарована нам је илузија да 
саучествујемо.

Иван Перић примећује 1998. године да су предмети у Жив-
ковићевим сликама „бића која зраче“ и да се на њима приказује 
„самоћа као стање“. Шта друго човек може да закључи до да је 
овде прсте умешао сликарски исихазам. 

А ево шта о сликарском исихазму Драгослава Живковића 
пише наш познати песник Мирослав Тодоровић у свом изван-
редном поетском тексту: „Овде се видело згушњава у црно и 
постаје митски простор с оне стране, тамо где се истине огла-
шавају ћутањем празнине која се насељава садржајем времена 
и свега материјалног што је било, и оних који су постојали“. 

И Лепосава Миловановић у свом аналитичком и врло садр-
жајном тексту о Драгославу Живковићу („Ликовни живот“, 79–
80, 1999) се осврће, између осталог, и на сликарски исихазам 
Живковића: „Племенито усамљен (уз сво поштовање великана 
кичице, претходника, истичника и инспирација), овај сликар 
иде животним и уметничким путем тихо, неусиљено. Слике 
истаче из себе самог и сам. Овоземаљске трагове, сећања, сно-
ве, уопштену духовну оставу...“

Господар са Драгослављеве слике забринуто гледа негде. 
Брине за нашу судбину? А можда му је на памет пала баш она 
моја мисао – Сваки је Господар, кад-тад, допао неке црне рупе! 
Ко мање, ко веће! Иза њега свијају се уплашених очију, разро-
гачене, жене неке. И војник, и он забезекнут, копље кобајаги 
држи! Угаљ на платну. Црно-бело. Не зна се шта светлуца. Црно 
или бело? Мислим обоје. Убедљиво! Узбудљиво! Нема шта! Очи 
се цакле. Из њих избија страх за судбину људског рода (чове-
чанства). Тај страх је у запису. У генетском коду. Непрекидно 
разара људски ум. Е, у моћи је овога виртуоза да оваква, и слич-
на, загранична стања, тј. њихов код дешифрује. Овај сликар ве-
лемајстор је одавно на својим акварелима и цртежима „решио“ 
проблем четири боје. Рачунајући и боју подлоге њему требају 
само две боје, црна и бела, да искаже стање (нечијег или/и 
свог) духа.

Он разматра, врло студиозно, врло дубоко, разна стања 
психе. Најчешће она загранична. Е, та стања он, потом, вирту-
озно „транспортује“ на платно, претвара у ремек-дело. Он „ра-
дећи на аутопортрету води дијалог са собом о смислу живота и 
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света...“ (Мирослав Тодоровић). Затим, шаље нам са зида сигна-
ле упозорења. Опомиње нас да треба, коначно, да се дозовемо 
памети. Док није касно. Дабоме, често из другог плана слике. 
Увек је спреман да Господару омогући да одради свој посо до 
краја. Да одржи реч. Да све грехе (и свачију кривицу) преуз-
ме на себе. Судећи по сликама које сам видео (и оне у Драго-
слављевој кући, и оне у Завичајном музеју у Књажевцу) њих 
двојица су у сталној вези, у непрекидном дијалогу.

У врло сложеним композицијама представљају се би-
блијске теме (Ecce homo, Распеће, Покладе итд.). Оне су нај-
чешће конкретизоване на обичаје српског народа. На већини 
уљаних композиција примећујемо широко бојене површине 
које су, зачудо, компланарне и готово самосталне. Неком само 
Живковићу знаном комбинаторном геометријом ствара се 
осећај илузија, вишедимензионалног простора (укључујући, 
дабоме, и психолошку димензију). Живковић врхунском тех-
ником, проницљивошћу и надасве луцидним мисаоним кон-
струкцијама галерије ликова, који се згурају на слици (неки 
зуре у вас, неки су потпуно равнодушни, неки уплашени, неки 
збуњени изгубљени итд.) ствара компактно врхунско дело за 
које се слободно кантовски може рећи: овде не треба ништа 
додати, нити ишта одузети!

На његовим сликама нема муцања. Мисао и естетичка фор-
ма су у дубокој симбиози. Не остављају вас ни за тренутак рав-
нодушним. Штавише, изазивају екстатичке доживљаје. Свет-
лост је мајсторски савладана до тишине, а иза дрвета, иза куће 
пожар. Осећа се топлина. Гори живот. Ето, ви гледате слику, а 
чује се како ватра пуцкета. Живот ради своје: осветљава ва-
сељену. Дакле, реч је о ставу да живот на својим плећима носи 
читаво небо. Небу је Драгослав Живковић обезбедио чврст ос-
лонац. Подметнуо му је живот. Он сад носи све. И све трпи.

Боже, све изгледа складно, једноставно и савршено!

(Књижевне новине, Београд, 1135/2006)
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СЛИКАРСТВО ДРАГОСЛАВА ЖИВКОВИЋА

Увек су ме привлачиле слике и живот овога исихасте. И ко-
лико год трагали да нађете неку везу међу њима, и када сте 
помислили да сте је нашли, онда схватите да ту има још мно-
го да се истражује. Бар за неколико живота. А то и обезбеђује 
трајност дела овога мајстора. Посвећеношћу сликарству Дра-
гослав Живковић је постигао свест и о бесвесном. Изгледа као 
да му се све то на сликама указује, као апостолу на гори Тавор 
приликом преображења Исусовог. Понекад мислим да он то 
вади из неких његових шкриња које се у души закључавају са 
седам и више брава. Али ништа од тога. У његовој је моћи да 
влада светлошћу и бојама. Све остале тајне су садржане у овој.

Пре петнаестак година замолио сам Драгослава да ми ура-
ди портрет за једну књигу песама. Тај портрет сам штампао у 
скоро свакој својој књизи. Он је пристао. Невољно. Не воли да 
ради по диктату. Али пристао је. У то време данима је падала 
киша. Била је и густа магла. Тмурно. Чекао сам портрет па да 
књигу предам штампару. Нема абера. Позовем Драгослава а он 
ми каже: „Урадићу, али видите какво је време!“ Тада сам схва-
тио шта и како ради сликар. Он је песник. Када Господ упали 
велику сијалицу, онда Драгослав хвата светло и премешта га 
полако, као да премешта кристалну вазу, на платно. Истовре-
мено то светло распоређује и слаже по платну да би угодио 
очима које се госте светлом, да би им приредио гозбу. И, не 
само својим очима. Мора се постићи хармонија боја. Неке се ли-
није морају нагласити, а друге се морају утулити. Слика мора 
да има мелодију и ритам. Мора да пева да је сви чују! Иначе, 
џаба јој перје.

Наизглед просте идеје, које се могу запазити на сликама сa 
малим промишљањем на које вас Живковић наводи, куда иде-
те без присиле, доводе вас до изузетно богатог садржаја који је 
на слици. Тако на слици „Књажевац“ (слика се налази и на по-
штанским маркама), кроз архитектонске елементе инкорпо-
риранe у слику, црква, општина... проткана је историја градића 
у коме је рођен аутор слике. У фронту је истакнута лепота, у об-
лику жене, где је овај пут приказан и лик, за разлику од многих 
Живковићевих слика на којима је истакнута коса жене, а лика 
нема. Примећује се и дете као симбол невиности душе. На небу 
је истакнут црни облак као знак забринутости од надолазећег 
невремена.
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На уљима на којима су сложене композиције, какве гледамо 
код старих мајстора, сада су укомпоновани нови орнаменти, 
тикве, сунцобран, дечје играчке, столичице, у сасвим посебну 
архитектуру, које дочаравају атмосферу догађаја слике са ши-
роко бојеним површинама, а опет се постиже складност ком-
позиције чак и дубина. У ту групу слика ћемо сврстати „Ecce 
homo“, „Покладе“, „Породица“... За ове слике се сигурно може 
рећи да спадају у класична дела српског сликарства.

На највишем месту, близу неба, Драгослав Живковић је по-
ставио љубав. Погледајте „Алхемичара“ и његове враголије. 
Каква топлина. Да је Црњански ово видео, он би рекао: „То су 
песме бојом“.

Слика „Месечина“ представља блиставост Живковићевог 
духа у дубинском скенирању вечитог споја Земље и Месеца. 
Обелодањује се тајна дојке која је као планина, чија је величи-
на доспела до неба, а око пупка жене распоређено је најлепше 
цвеће, које одоздо из слике светлуца. Даје се на увид прекину-
та веза која је прешла у виши ниво, у поезију. Женско тело које 
је пупак уметности, које је и пупак мајчице Земље, јесте дар 
божји, жива метафора, врхунска поезија. Песма над песмама. 
Све се то дешава под паском Месеца у лику аутора.

Живковић је један од најбољих акварелиста у историји 
српског сликарства. Историја није завршена. Дакле у доса-
дашњој. Али тешко га је превазићи. Није погрешно рећи и да 
је најбољи, него се бојим да ми случајно није промакао неки 
аутор. На акварелима преовлађују мртве природе и пејзажи. 
Мислим да је Живковић оценио да тој техници оговарају ти 
мотиви. Ако је тако, он је у праву. И да није тако, акварели су 
блистава остварења. Водене бојице, како их народ назива, код 
маестра Живковића су чаробне боје чаробним умећем изме-
шане са чаробном водицом. Чаробно. На акварелима једно-
ставно нема прелаза из боје у боју. Има, али се не виде. Све је 
компактно. На сликама пејзажа је уденуто понеко дрво. Оно 
би требало да симболизује живот, дуговечност и трпељивост, 
али на сликама Драгослава Живковића дрво спаја земљу и 
небо. Штавише, дрво на својим плећима носи небо, чак и када 
је оно тмурно. На акварелима мртве природе истичу се облине 
којима је одсјај карактеристика. То није само код Живковића, 
срећемо то и код других сликара, али код њега чаше, флаше, 
тањири звецкају. Слике звоне и подстичу ваше усхићење и 
уживање.

Посебну пажњу у великом опусу Живковићевог ствара-
лаштва заслужују слике угљем на платну. На њима су пред-
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стављени историјски мотиви. На великим платнима су им-
позантне композиције са већ устаљеним перфекционизмом у 
техници којом се реализује идеја. Њему је свеједно којом тех-
ником слика. На сликама рађеним угљем су и мотиви из на-
родне митологије, као рецимо, „Појање прстену“. На тим сли-
кама нема никаквих сподоба како тврде неки учени, рекао бих 
преучени, критичари. На њима су ликови из околине, из окру-
жења, па и лик самога аутора. На платну „Литија“ има чак пет-
наест ликова, али они нису згурани као у претрпаном коферу. 
Напротив, композиционо решење допушта да сваки лик каже 
шта има, тј. да гледаоцу саопшти шта му је Живковић удахнуо 
и каква је његова улога у литији и у „Литији“. А чини се као да 
су сви у истој равни. Само се чини!

Многи који су видели његове слике рекли су да њему није 
место у Књажевцу. Говоре да је штета што није у Њујорку или у 
Паризу. Ја не мислим тако. Мислим да је Драгослав Живковић, 
кад је о сликарству реч, на правом месту. Друга је ствар да ли се 
држава брине о својим најбољим, најдаровитијим људима и о 
њиховим делима која су постала право национално благо, која 
би требало да буду путоказ новим генерацијама стваралаца, 
путоказ нацији.

На његовим сликама нема елеманата моде из Париза, Лон-
дона, Прага, Њујорка... Све је његово, и наше. Чак и Исус је наш 
и види се забринутост човека. И његова пратња је наша. Оне 
жене иза Исуса (на слици „Ecce homo“), као да их препознаје-
те, србијанске сељанке које се у време задушница повлаче 
по српским гробљима. А анђели су деца са луткама. Куд ћеш 
лепше?! 

На другој слици Исуса су жене из комшилука. Ту лепоту 
може само Живковић да нам дочара, зато што она излази из 
дубине његове душе. Ако су анђели у коптским црквама црни, 
ако је Исус из Рсоваца ћелав, ако анђели на сликама Милића 
од Мачве имају шајкаче, онда не би требало да буде чудно што 
Живковићев Исус личи на неког нашег доброг комшију, на до-
брицу. 

Све се то немерљиво разликује од београдских мазала. 
О Нишу да и не говоримо, има уметничку школу и Факултет 
уметности, и одељење Зукорлићеве академије, али нема сли-
кара! Књажевац им није далеко, могли би професори да погле-
дају слике Драгослава Живковића, па и студенте да поведу, да 
виде деца. Није срамота. А и Београђани би могли да погледају. 
Ближи им је Књажевац од Париза.
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Рецепт за овај текст дао ми је лично Милош Црњански. Кас-
није сам прочитао да га је дао и другима. То ми не смета. Надам 
се да сте задовољни. Ако нисте, ништа. Покушаћу неком дру-
гом приликом да умесим нешто ново. 

9. септембар 2015, Ниш
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МОЋ АКВАРЕЛА

Ових дана траје изложба акварела Драгослава Живковића 
у Галерији 73 у Београду. Маестро и даље живи у Књажевцу. Са-
мостално је излагао у Београду, Зајечару, Лозани, Нишу, Паризу 
и Чачку. Сада је поново у Београду. Добио је годишњу награду 
Галерије И. М. Коларца (1989), Награду за акварел на 12. Међу-
народној изложби минијатуре у Торонту (1977) итд.

Био сам на отварању изложбе. Публика пробрана: сликари, 
ликовни критичари, књижевници, новинари. Камере, гламур. 
Гледају, диве се и чуде. Кажу слике, а оно само Акварели. Није 
да баш нико не познаје ову стару технику. Него дошао Драго-
слав из Књажевца и отворио им очи. До сада су само слушали 
тишину. Сада је и виде. На сликама свакоднeвни објекти: чи-
није, тањири. Углавном празни. Лежe, чуче или се наслањају 
један на други. Тишина. Као када је Бог створио свет. Види се 
да нису неопходни ни Ева ни Адам. Види се да су од Маестра 
добили душу и да су благе нарави. Маестро Живковић моћно 
влада светлошћу. Поиграва се сенкама. Игра жмурке са њима. 
Хода на прстима. Тихо и вешто прилази им са сваке стране. Да-
боме, увек их надмудри. Само дискретно укаже. Кад их открије, 
он их ослободи. Онда миц по миц улазе у наша срца. Милујемо 
се. Милујем се час са једном сличицом час са другом. Лагано 
прелазим са једне на другу. Мислим, ова је лепша од претход-
не. Не одолевам ниједној. Дефинитивно, опет сам се заљубио. 
Тишина са Драгослављевих слика се преселила у моју душу. Се-
дамо у вагон и блажено се смешимо.

(Народне новине, Ниш, 8. мaj 1998)
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ЈЕВАЂЕЉЕ ПО САРАМАГУ

Често ми постављају питање, зашто пишем! Ових дана сам 
одговарао једном пријатељу на разна питања, углавном везана 
за поезију, за књижевност, и опет је било и то питање зашто 
пишем?! Мора да је то био тренутак, зато се не сећам зашто сам 
почео да пишем, јер да је тај тренутак био нешто друго, а не 
тренутак, да је то потрајало вероватно бих се сетио, а овако, не 
сећам се. То и није одговор на постављено питање, јер питање 
је, зашто пишем. 

Ништа није сигурно, али мислим да је то исказивање моћи, 
а може да буде и бекство. Да ли сви могу да пишу? Могу! Али 
овде је реч о оном писању чији производ ће се читати, бар је-
дан читалац, не самочитач, и реч је о писању које ће узнемира-
вати читаоца, а то није у моћи свакога. Писање може да буде 
бекство. Постоје примери писанија интровертних особа, која 
су откривена после смрти аутора, а реч је о врхунским делима. 
Овде је реч о бекству, али се моћ писања користи, може се рећи, 
реализује.

Постоје случајеви када аплаузи поспешују писање...
Навукао сам се на писање, као на дрогу, као на дуван, а када 

и зашто... Морам да се буним, да коментаришем, да предлажем, 
да објашњавам, да критикујем, да измишљам, да увесељавам, 
да обрадујем, да упозорим, да насмејем...

Тера ме неки ђавао, а који ђаво...
Неки људи воле да иду на утакмице... Ја волим да читам и да 

пишем, а волим и да доказујем... 
Сарамаго каже, Овај унук, који је и даље унук, упркос поод-

маклом добу, који је сад старији него што су они тада били, 
овај унук, понављам, док пише о баби и деди, не дозвољава им 
да умру. Верујем да је то сазнање пут који води до срца камена, 
где је мој деда одувек боравио, а да ја то нисам знао. И верујем 
да због тога пишем.

Из биографије Сарамага се зна о његовом социјалном поре-
клу, а те његове трауме из детињства, из младости, из живота, 
које су изазване сиромаштвом и социјалним статусом су пла-
сиране у свим његовим књигама, може се рећи у свим њего-
вим списима, чак је он тестаментарно осигурао да се његова 
задужбина брине о људским правима. Из цитираног инсерта се 
може исто закључити да је реч о мотивима који су га терали да 
пише, при чему је засигурно у његовој подсвести била борба за 
социјалну правду, за исправљање социјалне неправде.
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Не могу рећи да су ми ови мотиви, који као ђаво терају чо-
века да пише, да износи пред људе примере правде и неправде, 
страни, напротив, врло су ми блиски и помажу ми да попуња-
вам празнине у својој души, а можда, понекад, дотакну и неку 
сродну душу. Е то ме испуњава до делиријума, радује ме до бе-
свести.

Међутим, мислим да све то зависи од живота. Знам поузда-
но да су други другачије писали јер у њиховим животима те 
муке није било. Њима је било зло када се преједу, а нама од гла-
ди. Чини се знатна разлика, коју ћете тешко избећи, при фор-
мирању погледа на свет и његовом поимању.

И ја сам дао прилог Сарамаговој задужбини јер сам купио 
све његове књиге које су код нас преведене. И прочитао сам их, 
сем једне, коју сам читао месецима, и нисам успео, оставио сам 
је за неко друго време. Делове неких књига сам читао и више 
пута. Неке зато што су ми се допале, па сам поново уживао, а 
неке да бих похватао технику. 

Обично се техника ставља у други план, али ово је при-
мер да је техника суштински део организма романа јер је пот-
краћена интерпункција и постигнуто убзање текста, тако да 
читалац чита у даху. Приметићу да то читаоца уводи у макси-
малну концентрацију. Познато је да писци, а и обични људи, 
имају проблем да „стигну“ и ухвате мисао. Сарамаговим до-
мишљањем текст и мисао су се приближили, што је врхунски 
допринос постизању хармоније дела. 

Навешћу пример, управни говор почиње са два знака, две 
тачке, :, иза њих дођу два знака, две запете, „ , па велико слово, 
а на крају су тачка и две висеће запете. Укупно, осам знакова, 
а код Сарамага има шест знакова мање!!! Уз све ово, дијалог се 
води у низу и учесници су одвојени само запетом и великом 
словом, тако да текст добија фантастично убзање. Предлагао 
сам неким мојим пријатељима, писцима, да обрате пажњу на 
ово генијално Сарамагово решење. Углавном су одмахнули. 
Једноме сам дао неки свој рукопис на читање, брзо ми га је 
вратио са напоменом: Могао си и да прочиташ овај твој руко-
пис пре него си ми га дао на читање. Други ме је убеђивао да 
интерпункција треба да упућује читаоца, да га води, са чиме се 
слажем, али се не слажем да претерана интерпункција треба 
читаоцу да смета. Продаја оноликих Сарамагових књига де-
мантује оне скептике по питању Сарамагове измишљотине, 
који тврде да читаоцу треба сугерисати ово и оно, а руку на 
срце и ружно је потцењивати читаоца.
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*
Код Сарамага је свуда и на сваком месту присутна, можда 

је боље рећи, уграђена или усађена, или, и свуда избија, фру-
страција, која представља потку за његово дело и која је нена-
метљива и свеприсутна и пригушена-дозирана, учени би рек-
ли према правилима која је изнедрила грчка класика-што је 
тачно, а у ствари је закаснели одраз, накнадни одсјај-одблесак, 
живљења оне класе која је вековима у канџама католичке црк-
ве, која је чврсто држи у свом загрљају, док је друга класа-она 
на власти, поучава да треба на овом свету трпети-рај је тамо 
негде, само га треба сачекати, па ко дочека.

Филигрански је шарао ткиво романа, убацујући секвенце о 
социјалној неправди, коју су режим и каста трпали на леђа на-
рода, при чему је замитао трагове користећи божји дар припо-
ведања у пригушеној форми, са благим, бешумним, плишаним 
инверзијама и врхунску технику, коју је сам изградио, иако он 
каже да је научио-мора да је од Господа с обзиром да та техника 
у романима до његовог доба није била позната. Али инквизи-
ција не би била инквизиција да то није открила. Инквизиција 
која је вековима увежбавала методе откривања, сузбијања и 
кажњавања оних које нису научили трпљењу, која је као сваки 
државни апарат, јер она је то и била, преживела португалску 
револуцију, нањушила га је и расплет је први пут завршио у не-
ком селу, где је писац искористио време да се дозове, али други 
пут је морао у изгнанство, јер се није довољно дозвао први пут. 
Инсерти (секвенце) су мајсторски насликани и чине са припо-
ведачким ткивом јединствен цртеж који служи читаоцу као 
путоказ на великој раскрсници. Читалац би можда некада и 
пожурио да стигне мисао пре ње саме, али је Сарамаго на опа-
саним кривинама поставио упозорења која ће му омогућити да 
стигне до циља, до људскости.

*
Сарамого је заиста смислио приповедачку технику, а језик 

му је био опсесија, о њему је стално размишљао. Не, није оно да 
је пазио на граматику, на слагање у роду, броју и падежу, на... Не 
то. Него је размишљао о суштини, о језику као бићу и његовој 
улози у одбрани егзистенције људског бића, јер шта је човек 
без језика. О томе сведочи следећи инсерт који је сместио усред 
среде свог романа, ...вероватно је језик тај који бира писце који 
су му потребни, служи се њима да би изразио један незнатни 
делић свог богатства, кад језик буде све исказао и заћутао, 
живо ме занима како ћемо живети. Као у Јеванђељу по Сара-
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магу. Да је Сарамаго изоставио закључак случајно у то не могу 
да поверујем, зато што је доказивање веровања бесмислено, 
пре бих рекао да је он то намерно урадио, а то је да је свету 
непрекидно потребно звоцање, како би нешто утувио, дакле, 
не поставља се питање, шта после када језик буде све исказао 
и заћутао, него како ћемо после, зато што ће свет тешко ускоро 
било шта утувити.

*
Тај Сарамаго је и животом доказао да воли своју отаџбину, 

а није био у сагласју са црквом ни са државом. То не значи не-
сагласје са отаџбином и са нацијом. Узмите његове путописе, 
па тај је описао своју „неописиву“ љубав према Португалу. Сада 
је веома популаран код нас. Нисам се распитивао како стоји у 
другим земљама. Код нас стоји више него одлично. То је стање 
такво и захваљујући томе што се преводилац, тумач снова, не 
види током читања. И баш у томе је његова величина. Јер ако 
тумач буљи у вас током целог текста, сваког часа извирује и 
бира неке рогате речи иза којих треба нешто да сакрије, и то 
не онога писца кога тумачи, него неки свој недостатак, онда 
вам током читања стално одвлачи пажњу, и оног момента када 
сте завршили читање, ви не знате шта сте прочитали. Тумач 
мора да плете, да везе, најфинију мрежу од речи које су међу-
собно сагласне и светлуцају, дискретно, али не боду очи. Као у 
Јеванђељу по Исусу Христу. 

(Савременик плус, Београд, 216-217-218/2014)
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ПРВО ПОЕЗИЈА!

(О једном тексту Јосифа Бродског)

Чему читање? Ово питање се врло често поставља. Одгово-
ра има сијасет. Споменимо неке. Човек чита да би се образовао, 
да би нешто научио и, наравно, да то после и примењује. Мада 
реч образовање, и сам корен ове речи сугеришу нешто друго, 
да је реч о образу, а то значи да је ту реч о моралу, да се иза 
тога крију етичка питања. Човек чита да би уживао. На при-
мер, читајући поезију, човек може да развија машту, да дочара-
ва себи разне светове, да замишља разне догађаје, ситуације... 
Не кажем да се то не може постићи и читањем прозних тек-
стова. Али овде је важно истаћи сведени израз поетског тек-
ста. Својеврсно је успеће ако неко достигне да сажето изложи 
своју мисао, због тога је пожељно да деца у школама уче како 
се чита поезија. Конфуције је сматрао да „образовање почиње 
поезијом...“ Када је једног дана поред њега протрчао његов 
син, исти мислилац је „упитао: ’Да ли си читао поезију?‛ А ја 
сам му одговорио: ’Нисам још‛. Он је рекао: ’Ако не проучаваш 
песништво, језик ти неће бити углађен‛. Онда сам се вратио и 
проучавао песништво.“ Изванредно је и умеће користити туђу 
мисао, која је по правилу неки стих, или неколико стихова, чак 
иако је то мудролија из филозофије, било које, она се може про-
гласити за стих, невезано да ли је коришћена рима, небитно је 
и ако је тих неколико реченица у прозној форми, важно је да 
има одређену густину, одређени набој мисли. Нећете веровати, 
али поједини људи читају неке текстове да би „убили“ време! 
Млади људи који имају амбицију да постану списатељи, пес-
ници или прозни, свеједно је, требало би озбиљно, стрпљиво 
и много да читају, без обзира да ли су мало или много тален-
товани. Ово би се могло односити и на оне који мисле да се 
баве било којом науком. Дакле, решили сте да пишете (или да 
се бавите науком), било би смешно да се већ сутра појавите 
са тврђењем да је квадрат над хипотенузом једнак збиру ква-
драта над катетама. Постављате питање: зашто? Па зато што 
је то тврђење одавно пронашао Питагора. Дакле, нећете бити 
оригинални. Исто вам је и у поезији, и у било којој другој књи-
жевности или филозофији. Треба много читати да бисте знали 
како не треба писати. Прва претпоставка је да научите како су 
други писали, па да тако не пишете, тј. да нађете нови начин. 
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Да ли ће учинак писања бити на жељеном нивоу не зави-
си само од амбиције писца. Треба имати на уму да досег зрна 
зависи и од топа, а не само од његове тежине или од његове 
лепоте! То се дешава само онда када писац смогне снаге и хра-
брости и прескочи провалију страха од белог папира и прова-
лију обзира према читаоцима, нарочито према пријатељима 
читаоцима, и његова мисао као мисија почне искрено да хвата 
друге мисли, да их питоми као несташну децу и смешта тамо 
где им је место. А ако писац успут нађе и себе, нашао је цео свет. 

Психолози тврде да артикулација става о нечему зависи од 
тога да ли је тај ко треба да артикулише став о томе рашчистио 
у својој глави. Ако му није чисто у глави, онда ће и артикула-
ција бити мањкава. Ако је тако, онда се свакако очекује чиста 
артикулација, прецизна, јасна, кратка, густа, што би се могло 
подвести под особине поезије. Живот и почиње песмом. Зар 
није први плач најлепша песма за сваког родитеља, пријатеља, 
човека?

У прозу улази све и свашта. И сва поезија. Могло би се рећи 
да је мера добре прозе количина поезије коју та проза садржи, 
независно од врсте прозе. А у поезију се улази кроз иглене уши. 

Ово што сада пишем то је зато што ми се свидео текст Јоси-
фа Бродског. Многи ће се запитати како би онда изгледао текст 
поводом неког текста који ми се није свидео. На то питање ћу 
одмах одговорити. Никако! Не бих га ни писао. Наслов текста 
Јосифа Бродског је: Како читати књигу?2 Овај текст је недавно 
штампан у Савременику, а може се наћи и на разним портали-
ма у преводима песника и преводиоца. Текст представља го-
вор Бродског на отварању првог Сајма књига у Торину, 1989. 

Књиге „често стоје на полицама и скупљају прашину дуго 
времена пошто се аутор претворио у шачицу праха. Ипак је и 
тај облик будућности бољи од сећања неколицине рођака или 
пријатеља на које човек може да рачуна, и често управо та 
тежња ка постхумној димензији и покреће нечије перо.“ Овде 
је очито реч о одговору на питање шта покреће перо, шта по-
креће писца. А није реч о одговору на питање из наслова члан-
ка.

А када је реч о формама будућности, ниједна од понуђених 
форми не чини се задовољавајућом, нити она са прашином, 
нити она која се ослања на сећање неколицине рођака или 
пријатеља на које човек може да рачуна. Овде се може помис-
лити да постоје и рођаци и пријатељи на које човек не може да 
рачуна. Сложио бих се да постоје немоћни рођаци и пријатељи. 
2 Текст је превео Радојица Нешовић.



24

А ако су пријатељи на које не може човек да рачуна моћни, 
онда и нису пријатељи. А ако су они о којима Бродски говори, 
а то су пријатељи покојнога писца, питање је да ли тако нешто 
уопште постоји.

Даље он пише о просторном облику књиге и те предмете 
– књиге, означава као правоугаоне предмете, док је ту реч о 
квадричним предметима. Реч је о просторном облику, форми, 
а не о раванском облику. Могао сам ово и да прескочим, али с 
обзиром на то да Бродски тврди како је поезија та која мора да 
уводи дисциплину, са чиме се иначе слажем, онда треба наћи и 
праву реч. Без лењости, молим!

Важна реченица из текста која ме је можда и навела да се 
овим мало позабавим је следећа: „Онај ко је изјавио да је фи-
лозофирање вежбање за умирање био је у праву, јер док пише 
нико не постаје млађи“.3 Овде, у првом делу реченице се гово-
ри о филозофирању као услову за умирање, а у другом делу се 
говори о писању и старењу. Занимљиво је да се нигде не спо-
миње реч читање која је кључна у наслову текста, док се реч 
књига може посредно наслутити из речи писање. У следећем 
делу текста писац каже: „Нико се не подмлађује ни док чита 
књигу“. И даље је у том делу реч о писању а не о читању. Тек у 
следећем делу се говори о економичности приликом читања 
књига. Па, ако је реч о економичности, уштеди времена које се 
троши на читање, онда је писац могао да нас поштеди околи-
шења. На ред су дошли и мотиви за читање. „У крајњој мери, 
ми читамо не ради самог читања, већ да нешто сазнамо.“ У ту 
сврху је читаоцу потребан компас како би изабрао књигу коју 
ће читати. О тим компасима је било речи, а то би требало да 
дâ одговор на питање како изабрати књигу коју ћете читати. 
То, када књигу изаберете, још увек не даје одговор на питање 
Јосифа Бродског: КАКО ЧИТАТИ КЊИГУ?

Значајно место у овом говору велемајстора Бродског заузи-
ма прича о укусу у књижевности. Појам укуса се у његовом тек-
сту не дефинише, нити се спомиње који су то рецептори који 
детектују одређене укусе. Укуса, као што знамо, има пет – слат-
ко, слано, горко, кисело и умами, док се љуто везује за осећај 
боли. Укус је везан за сазнајне функције, као што су учење и 
памћење. Говор Јосифа Бродског се може свести на следеће 
тврђење: Да би се добро читала књига потребно је да чита-
лац развије укус (можда је боље рећи укусе) за књигу, а то 
се постиже првенствено читањем поезије. Дакле, књижевни 
укус треба развити, он није стечен рођењем, као што је то слу-
3 Платон
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чај са укусима за јело. А зашто прво поезија? Она подразумева 
краће читање, због своје сажетости, а дуже вам се мота по гла-
ви – дуже траје осећај умамија – пријатног укуса, оставља ду-
бинске ожиљке који се дуже памте и најчешће се не могу објас-
нити нити избрисати, ожиљак и служи да вас подсећа, а можда 
и да вас опомене! Нема никаквог разлога да искључимо утицај 
књижевног укуса на сазнајне функције, на учење и памћење, 
али тиме нисмо нашли одговор на питање „Како читати књи-
гу?“ Читање поезије ће сигурно поспешити и истанчаност за 
откривање поетике некога дела, и прозног свакако. Овога 
мишљења је био и Конфуције, и то поодавно. Закључак би био 
– прво поезија. После ћете боље знати када вам је пријатно.

Расправа о кокошки и јајету се може и овде поменути и при-
менити. Бродски тврди да је поезија старија од прозе, и није 
он једини који то тврди. Он каже да је „књижевност почела од 
поезије, од песме номада која претходи писмености насеља“. То 
нико жив не може потврдити. Поезија је настала независно од 
тога да ли је неко номад или не! Куд баш номад? Исто би било 
и да је рекао стрелац, ковач... И ништа од тога не би опстало јер 
нема аргумената који би то потврдили. Човек се рађа са пла-
чем. То је његова најава, његов оглас, његова обзнана, и то је 
прва и најлепша песма. И само је први плач песма! Дакле, како 
смо и напред приметили, живот је почео са песмом, чак и онај 
прозни. И тај почетак нема никаве, ама баш никакве, везе са 
номадима. Споменућу да не мислим да је писменост заслужна 
за почетак поезије. Да је писменост услов, онда ми не бисмо 
имали онако лепу народну поезију, која је забележена много 
векова после свога настанка. А то није случај само са нама, то је 
случај код свих народа, и код неких народа сеже и до пет-шест 
хиљада година уназад. Постоје чак и неписмени народи, у да-
нашњем смислу – мисли се на функционалну писменост, а и у 
буквалном смислу, али који имају изванредну поезију. 

Занимљиво је да се у поезији која може по укусу бити сла-
дуњава, љута, кисела, пријатна – умами, горка... могу додава-
ти зачини који би произвели осећај одговарајућег укуса. То 
су разне тзв. стилске фигуре, које песници, а и прозни писци, 
користе и додају као зачине, као појачиваче укуса, са намером 
да изазову код читаоца, слушаоца, одређени укус. И најбоље је 
када се то излије одједанпут, из једног комада, као када се лије 
цар-звоно. Потврду овога читалац може наћи у песмама вели-
кана поезије какав је Јосиф Бродски.

Неки пријатељи, међу којима је било и озбиљних жена и 
мужева, замерили су ми што сам писао о песнику Јосифу Брод-
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ском онако како сам писао на фејсбуку, онако како мислим. Не 
слажу се са мном, а ни ја са њима. А не слажем се ни да ћутим. 
Пале су и неке тешке речи, као на пример, расиста и слично. 
Нећу ни поменути њихова имена поред имена великог песни-
ка. Да не мислим да је велики не бих се ни машио да пишем 
о њему. Јосиф Бродски је пример великог уметника и човека 
високог морала, о чему сведочи и писмо које је написао шефу 
државе приликом изгона из отаџбине из којег наводимо: „... и 
никада нисам осетио увреду од стране Отаџбине. Не осећам је 
ни сада. Дакле, престајући да будем грађанин СССР-а, ја не пре-
стајем да будем руски песник.4 У овоме писамцету је изливено 
толико туге и још више доброте, што до тога доба није виђе-
но на овако малом папиру. Писмо ће се можда више памтити 
по  категоричном упозорењу да песника нико не може изго-
нити из душе народа. Овакав ригидан остракизам производи 
ожиљке који кипе не само у души песника, већ, чини се, више 
на души народа, а остају и трајно обележје на лицу човечан-
ства. Наравно, народ је на губитку, највише. А тако се праве и 
провалије које прогутају читаве цивилизације и које никакви 
мостови ни потоња истраживања у циљу повезивања мисли не 
могу преспојити. Изгон оваквих људи као тема заслужује по-
себно место у књижевности, у поезији нарочито. Има посла, и 
то доста, и за психијатре, који би се могли позабавити онима 
који још увек заговарају остракизам. 

Пре него што наставим, компилираћу најбољег ученика 
Јосифовог филозофа5: Драг ми је Бродски, али ми је истина 
дража. Сем тога, отаџбини су се одвајкада приносиле жртве. 
Али не треба сметнути с ума ни чињеницу да отаџбина није 
држава, што је Бродском било потпуно јасно. Он је то осетио. 
На њега је држава кидисала као бесно псето. Ране су отворене 
и још зјапе. А сад, ево наставка о тексту Бродског.

Интересантан је предлог песника Бродског да се на кори-
це књига поред имена њихових аутора наведе и њихов „та-
чан узраст у ком су они написали ово или оно дело, како би се 
њиховим читаоцима дала могућност да се одлуче желе ли да 
се ослоне на информације, или на ставове који су у књигама 
изнети, а написани су од стране човека толико млађег, или – 
кад смо већ код тога – толико старијег од њих“. Овај предлог је 
интересантан зато што је зачуђујући! Овиме је Бродски изнео 
сумњу у компетентност и способност аутора појединих кате-
4 Писмо Јосифа Бродског Леониду Брежњеву из 1972. године је 
објављено, у преводу Радојице Нешовића.
5 Аристотел
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горија узраста, а невероватно је да он није знао за изванредно 
зрела књижевна дела веома младих аутора и, такође, аутора у 
позним годинама. Напротив, сигуран сам да је знао. А питање 
је зашто је овако написао! Због тога и мислим да се над овом 
његовом тврдњом човек мора зачудити. Тим пре јер и у спи-
ску песника препоручених са његове стране таквих имена има 
доста. А списак иначе тражи проверу. И избор имена у списку 
јесте лични укус Бродског, који није некакав општи укус, јер 
такав и не постоји. Постоје и наши песници који су као мла-
ди створили ремек-дела, слободно се може рећи светскога ни-
воа, који нису мање светски зато што су недовољно извикани. 
Такав је Петар Петровић Његош. До таквог закључка ће доћи 
сваки читалац који је способан и хоће да примени дубинско чи-
тање, оно између редова. За то је потребно искуство, пре све-
га животно, а и искуство читања. Још од Аристотела, па и пре 
њега, знало се да највећи утисак на читаоца имају дела која 
обрађују трагедију. Осећај писца за коришћење драмских мо-
мената у грађи трагедије требало би да одигра кључну улогу, 
да драматика буде ослонац, главни подупирач, архимедовска 
тачка трагедије као укуса који личи на љуто. А љуто није укус, 
него бол! Умеће писца у овоме је кључ за одговор на питање 
како читати. Он мора омогућити и просечном читаоцу да се 
њихова мишљења једног момента поклопе, а читалац треба 
читајући да тражи оне тачке у којима им се укуси поклапају. И 
готово да нема другог начина читања. Ако и има, онда мора да 
је много бљутаво! У том случају реч је о тексту без укуса.

Кад се каже ишчашено, онда се прво помисли на раме, кук, 
колено, лакат, прст... – на неки зглоб, а нико не мисли на неки 
ишчашени стих. Због тог ишчашеног стиха је понекад отишла 
песма, а често и глава. И ником ништа. А средњи прст су песни-
ци гурали којекуд и показивали свима и нису се због тога про-
славили, а неки су због тога имали психичке тегобе, што им је 
добродошло, јер је то саставни део песничког живота. Ишча-
шено! Што и даје укус!!! А Јосиф је био прави мајстор тога, због 
чега сам му веома захвалан, иако се понекад не слажем са њим. 
То је добро и за њега и за мене. Њему увећава славу, коју је ина-
че заслужио, а мене приводи миру. Овај питки текст са умами 
укусом маестра Јосифа Бродског јесте пример углађеног тек-
ста који врви од нелогичности, које због углађености не при-
мећују ни пажљивији читаоци. Он је доказ да се из погрешних 
премиса може извести прави (тачан) закључак који даје одго-
вор на питање како читати књигу, и тај закључак гласи: Прво 
поезија! И на крају да подсетим на још једну мисао Конфуција: 
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„Читање без размишљања ствара несређен дух, а размишљање 
без читања чини човека неуравнотеженим“.

(Мајдан, Костолац, 2/2015, 95–99; Савременик плус, 
Београд, 231-232-233/2015)
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ПЕСМЕ ИЗ ДОНКОВЉЕВОГ АТЕЉЕА

(Поводом предстојеће изложбе Перице Донкова)

Срео сам ових дана познатог нишког сликара-песника Пе-
рицу Донкова. Седи и мисли. Реч по реч, стигосмо у неко доба 
до његовог атељеа. Пардон! Није то његов атеље. То и није 
атеље! То је просто речено ћумез. Али тамо су слике. У ства-
ри, тамо су чудеса о којима бих овом приликом, са вашим до-
пуштењем, драги читаоци, ја нешто да кажем.

Прочитао сам негде да се сликарство Донкова укључује у 
нови енформел. Гледам мајсторије маестра Перице Донкова. 
Збуњује ме пређашње тврђење. О чему је реч? Ево укратко: 
гледам слику „Звоњава“ и не примећујем одсуство форме. На-
против, почиње да ми бибњи у ушима. Тачно то осећам. Мис-
лим, можда се варам? Ако је и тако, онда усуђујем се да твр-
дим: Маестро је баш то и хтео! Па где је онда тај енформел? 
Идемо даље. Маестро седи и мисли. Ја гледам и мислим. Ћу-
тали смо врло упорно. А слике говоре. Гледам „Парафирано“. 
Препознајем Ваш параф. Нешто ниже, ено видите, ту је и мој! 
Каква задивљујуће јасна форма. Ево шта би неупућеног могло 
да заведе: дискретна пригушена апстракција. Кратко: реч је о 
новој форми, о новом песничком, засигурно самосвојном, из-
разу који свакако заслужује дубље анализе зналаца, пре свих 
сликара и историчара уметности. Та њихова пажња већ га је 
стизала, али његово време тек долази. А и зналци могу бити 
задовољни што им овај мајстор, који суверено влада светлом, 
омогућава транспозицијом својих унутрашњих доживљаја не-
вероватна наслађивања. 

Кад је о тематици реч, он се гордо шепури и има га свуда: 
у купусу, међу приткама, па до вулкана. Рекосмо дискретна 
пригушена апстракција, а сада вулкан! Па вулкан је само ме-
тафора за снажан доживљај. Њему избор теме није проблем, 
он невероватно добро запажа, смишља и коначно организује 
дело. Вама остаје само да се дивите његовој побуни. Да се чу-
дите како је он виртуозно на плишаном постољу сјајном рав-
нотежом валера изазвао вулкан и на врхунцу пламена сместио 
један пар. Дакле, претпоставку за тај наш живот. Оно што ми 
гледајући слику наслућујемо да јесте, то је код овог сликара 
већ виши квалитет, код њега је то знање о атмосфери кризе 
истине, а можда и о угрожености живота. Али се мора рећи да 
његова побуна јесте сигуран знак постојања илузије за нешто 
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боље без којег живот постаје бесмислен. Ту илузију он својим 
промишљеним мајсторијама преноси на нас.

П. С. Пред зору Маестро, Небојша и ја поједосмо бурек код 
Турчина. Растадосмо се. Одосмо сваки својој кући на спавање. 
Ја остадох и мислим, Маестро, ено га у оном ћумезу седи и мис-
ли! Слике говоре, а са зидова његовог атељеа чују се песме.

(Народне новине, Ниш, 12. октобар 1992)
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О НАШЕМ ЈЕЗИКУ

(Поводом текста Врт звани језик 
Мирослава Тодоровића)

Има од Св. Саве наовамо велики број текстова са озбиљ-
ним промишљањима о нашем језику. Ових дана се појавио и 
један такав са великим емотивним набојем познатог српског 
песника Мирослава Тодоровића. У њему се аутор залаже за 
чистоту нашег лепог српског језика наводећи разне примере 
његовог загађивања. Песник указује на поплаву страних речи, 
туђица. Као главни кривци означени су телевизија и полити-
чари. То наравно није спорно. Може се рећи да је улога теле-
визије у формирању језика огромна и незаменљива, а већина 
српских политичара је потпуно неписмена и са жаљењем се 
може устврдити да је то у сагласности са (не)писменошћу на-
шега српскога народа. О томе постоје званични подаци који су 
познати српским властима. Али и власт је према народу.

Но, вратимо се почецима српскога језика. Српски језик су 
Срби доправљали вековима. Не може се рећи ко га је и када 
направио, јер је језик народни, није га правио појединац, хоћу 
рећи неформални, жив. И он се са народом мења и усавршава. 
Споменимо да писмо нашег језика носи назив ћирилица. Пре-
цизније, српска ћирилица. Јер и Руси имају своју ћирилицу и 
Бугари своју... Знано је и да је у имену тога писма из захвал-
ности уграђено име великог просветитеља Св. Ћирила, који 
није био Србин. Дакле, позајмили смо творца писма. И знаци 
писма су позајмљени. Да те позајмице, коју до данас нисмо 
вратили, није било, ми бисмо били још неписменији. Пре-
ма томе, без позајмица се не може. Тога је у историји српске 
културе било доста. Хвала Господу и свим добрим људима који 
су здушно помагали нашем народу. А како наћи меру за туђи-
це? Е, то је врло тешко питање. И велики проблем.

На језик утиче много чинилаца, а пре свега моћ народа, која 
зависи од нивоа његове културе. При томе под културом не 
подразумевам само филозофију, религију и уметност, како је 
уобичајено у конзервативним круговима. У културу спада це-
локупна делатност једног народа, па наравно и техничка кул-
тура, спортска култура... и неизоставно преношење појмова 
из једне културе у другу по најмоћнијој методи, по аналогији. 
По њој је Господ створио човека, по обличју својему. Са пре-
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ношењем појмова природно се из културе у културу селе и 
њихови називи.

Ми смо са писмом позајмили и хришћанство, и то у обли-
ку православља у које се данас заклињемо као у прадедовску 
веру, у предачку тековину. Са хришћанством су дошла и тзв. 
библијска имена као што су: Јован, Петар, Павле, Марија... по-
лако су нестајала наша дивна имена као што су: Перун, Милун, 
Радул, Видосав, Видоје, Видосава, Милосава... Зна се да нам је 
хришћанство наметнуто или подметнуто. Свеједно је. Али 
мени је лакше, боље се осећам, кад кажем да смо га позајми-
ли. А сад је проблем што га на време нисмо вратили. Проба је 
било, не могу да кажем. Покушавали смо више пута. И Турци су 
нам помагали неколико векова! И ништа. Временом дошли су 
нови проблеми: камата! А она је баснословно нарасла. Толико 
да је дуг немогуће вратити, тј. немогуће је изаћи из дужничке 
кризе! И Грци и Турци су нам прилично оставили. И од њих смо 
свашта позајмљивали. Ниједну од тих позајмица нисмо врати-
ли. Не, нико никада није нам ни тражио. А не би ни било добро 
да то учинимо. По правилу то се крваво завршава, ако се враћа 
у деловима. Ако би пак вратили све одједанпут, онда бисмо 
били голи. А гоље готово нико не цени. Са друге стране, не по-
стоји никакав ваљан разлог за одрицање од цивилизацијских 
достигнућа, макар она долазила и преко тзв. језичких туђица. 
За огроман добитак у области културе, у ширем смислу, та је 
цена мала. Никаква. 

Мора се рећи да из моћи народа излази моћ истражи-
вања, моћ стварања разних добара, моћ стварања науке, моћ 
примењивања научних и других културних достигнућа... А, 
са друге стране, то све представља његову културу. Ето и то 
постоји. И та култура народа се изражава на неком језику, на 
језику тога народа. Утицај културе на културу, и некултура је 
нека култура! Није нека нова ствар. Само се убрзавањем кому-
никација убрзава и утицај културе. То, морамо признати, јесу 
достигнућа цивилизацијска, у најширем смислу.

Позната су настојања Рејмона Кеноа да француска књижев-
ност и администрација пређу на народни језик. А не да на сва-
ком столу стоји дебели Ларусов речник по коме чиновници по 
цео божји дан копају да би нашли како се пише ова реч, како се 
пише... А овамо, јесу писмени! Не верујем да би Кено био срећ-
нији и мирнији ако би знао да су сада на столовима компјутери 
уместо Ларуса. Двојност (диглоса) постоји и у грчком језику, где 
су држава и сав званични грчки свет доскора употребљавали 
један језик, а народ је употребљавао своју димотику, народни 
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језик. Но, коначно, народ је победио. Сада грчки народ и зва-
нично општи са својом државом на свом језику. Има још таквих 
примера. Ево, то су Грци урадили такорећи јуче, 1976. године. 
Французи још нису. Ми смо имали срећу са покретом који је 
водио Вук Караџић. Његовом заслугом је устоличена српска 
димотика. Aли треба споменути и то да се састављач речника 
нашег језика Вук Караџић врло озбиљно носио мишљу да из 
тога речника избаци туђице, нарочито турцизме. Одустао је, 
јер да је то урадио од речника не би ништа остало.

Примедбе које Тодоровић у своме тексту износи на рачун 
утицаја појединих чинилаца нису без основа. Али  оне су више 
окренуте према жаргону који постоји у сваком језику, па и у на-
шем. У књижевним часописима не примећује се тако неки, ре-
као бих, драстичан напад на језик. У књижевним делима тога 
је још мање.

Тодоровић наводи као пример наступ једног нишког већ-
ника на телевизији, који је говорећи о учесталим крађама 
поклопаца за канализацију употребио сијасет туђица. Затим 
констатује да је већник у приватном животу сасвим нормалан 
човек. Ово тврђење је заиста охрабрујуће, јер оно говори да се 
туђице код већника нису примиле.

Локалне телевизије често као госте имају локалне полити-
чаре. Ови су по правилу недоучени, а и недорасли своме послу. 
Те да би показали како и они нешто знају, прибегавају употре-
би разних туђица. И то врло неумесно. А неретко и погрешно. 
Већина гледалаца не зна да за наступ на телевизији треба и од-
говарајућа припрема. Посебно су важне реторичке и глумачке 
способности које, наравно, не поседују сви који се на телеви-
зији појављују. Трема је врло важан чинилац у телевизијском 
наступу. Због ње учесници често греше. И несвесно. Код  једног 
дела публике то изазива смех. А да ли је баш смешно? 

Међутим, морам да приметим да ове туђице које понекад 
чујемо на телевизији нисам чуо на пијаци, у трговинама... а 
арго постоји у сваком језику па и у нашем. Но, промене у језику 
су увек на помолу, а да ли ће се десити, то зависи од много чи-
нилаца, од разних коцкица. Неке од њих смо спомињали. Кад 
се оне наместе, онда кажемо да су се створили услови (исто-
ријски) да се промене остваре. Да се уведе димотика. Можда је 
боље рећи да се остварују. Можда! 

Хришћанство је дошло код нас са разним уступцима. Доби-
ло је овде своју српску боју. Довољно је рећи да имамо своју 
националну Српску православну цркву. Наша Црква је и најза-
служнија за очување, а може се рећи и за реконструкцију на-
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ционалног идентитета, након пропасти државе. После су се 
појавиле и друге институције, али то излази из оквира овога 
текста. Црква је, дабоме, имала улогу и у очувању српскога је-
зика и писма. На то наше наслеђе смо јако поносни. Али не-
мојмо бежати од природе. Шта је по питању језика природно? 
Природно је да сваки језик има време своје димотике. И то 
време димотике дође с времена на време кад му је време. Ди-
мотика порасте и тражи своје место. То важи за сваку димоти-
ку па и за српску.

Хришћанство је код нас, као што смо споменули, добило 
своју српску боју. Између осталог, због тога је оно наше. Нисмо 
ми сада мање Срби него што смо били. Напротив, сада смо бо-
гатији за тековине хршћанства. Сада смо Срби који су оспо-
собљени за заједнички живот и за стварање сопствене култу-
ре. И упркос томе што смо прескочили ренесансу. Наравно, то 
подразумева и заједнички језик. Нажалост, наше национално 
биће, па и језик као његова главна одлика, су исцепкани. Може 
се рећи да стварање српске нације није завршено! Ни стварање 
српске државе. Тај посао је у току. Самим тим није завршено ни 
стварање српског језика. И тај се посао мора завршити. Усавр-
шавање је стална обавеза. Нарочито су за то одговорни водећи 
интелектуалци: филозофи, писци, научници... Мудраци нашега 
народа. И сви они су дужни да брину о језику. Писцима припа-
да посебна част да о језику највише брину. Наша славна Српска 
православна црква мора се присeтити иницијативе покојног 
патријарха Павла да је српска димотикa пред вратима. Само 
треба одшкринути.    

Песник Тодоровић жали за издавачким кућама које су то-
ком минулих година нестале. Ствар није трагична. Неке су уга-
шене, али су се појавиле нове. Има их и превише. И то руку на 
срце није никакав проблем за издаваштво. За ту врсту посла 
проблем јесу писци. Заправо превелики број писаца и пискара-
ла. Продукција књига је импозантна. А квалитет? А поткупљи-
ви рецензенти и критичари, приказивачи! Брате Србине, само 
да знаш какви су. Никакви!

У сваком случају опрез и брига за језик никада нису на од-
мет. 

2012
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ПАС

Док Фауст наглас чита јеванђеље, 
пас лаје све жешће: 

то је мржња према Христу, 
према добром и истинитом.

Ото Вајнингер (1880–1903)

Пас је занимљива животиња и може се срести и у делима 
великих песника, да не наводим сада овде имена и њихова 
дела и недела у којима пишу свашта. Један је написао „пас је 
гласно лајао“. Када сам ово прочитао прво сам се насмејао, по-
том сам се замислио! А вероватно постоје и пси који безгласно 
лају, да такви људи постоје, то сам се уверио много пута, још 
су ме неки од тих када смо били насамо убеђивали да су они 
били најгрлатији, благо њима, они су то чули, само они и нико 
други, и наш песник каже: Нека је проклета земља у којој су/ 
пашчад пуштена, а камење свезано (М. Бећковић). Други наш 
песник пише: А теби само, кô псу у синџиру.../ Бациће мрве... (А. 
Шантић). Да споменем још и ово: ...презрен и гладан као пас... 
(П. Кочић).

Све у свему, не пишем ово због тог проклетог улизице, 
страшљивца, просјака, због тог злочинца, подмуклице, због 
кучкиног сина, због тог пса.

Умрећу, али нећу

Пишем због вас. 
Ружно је рећи за човека да је пас.
Премного је и да човеку додате придев, пас.
Па шта ће бити од нас, 
Ако је човек пас.
Где је онда за нас спас?
Ако смо људи дигнимо глас!
Чујте, хоћу да будем човек,
Вичем на сав глас,
Нећу да будем пас,
Само због вас,
Само због вас,
Нећу да будем пас
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Ни час
Ни зачас,
Бићу човек
Во век
Као што беху родитељи моји
И сви наши, куд који
О, људи моји!

Чекаћу да живот стаса,
И код нас да забаса, 
На човека да набаса.
Чекаћу да живот стаса,
Свет да се заталаса,
Да не буде људи паса,
Ни вук ни вучићи, 
Ни од зле кучке кучићи.
 
Нећу под милим Богом да будем пас. 
Нећу да будем кера, да ме свако шутира и тера, 
Нећу да будем ничија џукела, кучиште, ни псина, 
Ни њихова тетка, ни стрина. 
Нећу, нећу, неееећу!
Умрећу, али нееећу!

(С. Б.)

Шта је човек који се одрекао својих родитеља, ако није пас. 
Где му је понос. Како да се родитељи поносе псом, кад знају да 
ће им он мерити реп. И човек не признаје да је био мајмун, а 
био је, и то више пута. Па, што не би био и пас. Не може зато 
што је човек, што је веран Богу, во век!

Постоје разне врсте паса. Нисам видео дивљег пса, можда 
такав постоји а можда не постоји, нису ми ни причали приче 
о таквим псима, али сам видео неке када подивљају као пси. 
Домаћих илити припитомљених паса, да припитомљених, јер 
питомих нема, такође има разних врста, зависно на основу које 
карактерне или друге особине, понекад су при развраставању 
важније оне некарактерне особине, има малих паса, има вели-
ких паса, има енормно великих, дугачких, здепастих, спљеска-
них, згужваних, подмуклих, као псето, има паса луталица, по-
стоје и пси рата, пустињски пси, пси мешанци...

Ови припитомљени, то су лењивци. Радије би да их добро 
истуку и да им потом дају нешто да поједу, него да сами за-
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раде нешто хране. Дакле, овај модел „зараде“ је популаран и 
код људи, па и код жена, многи су склони упражњавању тога 
модела, да их туку и да их киње, за стан и храну, дакле верни су 
своме храниоцу, а хранилац заузврат може да шутира пса кад 
год му се прохте и колико пута хоће. 

Током миленијумског прилагођавања симбиотичком 
живљењу, пас је постао зависник свога уверења да му је човек 
најбољи пријатељ, и он то може са поносом свуда слободно да 
каже. А да ли пас то каже? Да ли је неко негде чуо неког пса 
да то каже? Ако је то неко рекао, онда то сигурно није пас. А у 
литератури се налази само обрат овога тврђења: пас је највер-
нији човеков пријатељ. За такво тврђење нема доказа. Дакле, 
пас, верник, мора стално да доказује своју верност, и наравно, 
да трпи, и да шени. 

То раде и људи. Па сад, да се човек не запита, шта ће му пас, 
кад има људи који то боље, потмулије, подмуклије, нечујније, 
иза леђа и изнад свега, и иза свега лају, а могу исто, или, и боље 
од сваког пса да те уједу за ногу, за руку, да ти откину месо, да 
ти поцепају панталоне, па чак и да те уједу за срце, за душу, да 
те искидају живог, и сад стварно не разумем оне људе који то 
траже од немоћног пса. 

И још нешто, немојте очекивати да ће пас-отац или пси-
ца-мајка васпитати куче да вас беспоговорно слуша, да шени, 
да вртка репом, неће, тај део посла морате сами да радите, мо-
рате да га бијете, да га дресирате, да се дерете, да се стресира-
те, све док не утуви то што сте хтели. 

А оно људско куче, научиће га родитељи, рођаци, ужа и 
шира фамилија, и шира друштевана средина, па и шира међу-
народна заједница, а када стаса и постане пас, онда је ваш до-
кле год можете да га држите на узици, и верно ће лајати уме-
сто вас, и вас. Нарочито после вас. На сав глас. То је пас.

Веома је погрешно за пса рећи кученце, јер у односу на њега 
пас је велика џукела, није згодно, штавише, увредљиво је и за 
кученце и за куче ако га назовете псом, јер кученце, па ни куче, 
не може да буде светска, или не дај боже, белосветска џукела, а 
пас ако је прави то може.

А кученце, као кученце, је симбол немоћи. И сви воле кучен-
це, а после када дођу у неку гадну ситуацију, онда се обраћају 
псима, траже заштиту од паса. А пас, као пас, чим му неко баци 
комад меса, а може и нова коска, он је хвата, оставља човека и 
брише, а за њим и остали пси и псине. Јебо им пас матер!

Пас је право злопамтило. Он памти само ако сте му учинили 
зло, остало се труди да заборави, а није му тешко да без труда 
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заборави добро које сте му учинили. Ако псу дате хлеб, он га 
најчешће само оњуши, про форме, сачека пар секунди и ако не 
добије комад меса, одлази. Наравно да ће запамтити како му 
нисте сунули месце. А што ваша деца нису одавно видела мес-
це, то њега не додирује. Ако му дате месо, злопамтиће и увек 
ће вам досађивати. Гледаће на сваки начин да се убаштра не-
где близу вас. Да вам буде при нози, ако треба да га ритнете. И 
све ће учинити, док не заузме добру позицију за скок. Јасно је 
о каквом скоку је реч. Скок може бити надоле само ако си на 
небу, али ко год је с неба сишао тај се није усрећио. Бар наша 
историја, која се бавила свим и свачим, и псима, наравно, није 
то забележила. А ако сте нешто онемоћали, промислите да ли 
да кренете, а потом и у ком смеру, ако сте правац већ изабрали. 
О сагињању немојте ни помишљати. Ако ћете због овог текста 
да ме псујете, значи да ћете пса опонашати. Видели сте каква је 
то животиња и мој савет био би да ту радњу избегавате.  

Извори:
Ако хоћеш да имаш пријатеља, купи пса...
Бесно куче не може да се угоји...
Бољи је добар глас него златан пас...
Бос као пас...
Будалу ће и пас на ланцу да уједе...
Вуче ногу као пребијен пас...
Где кучка лоче, ту и лаје...
Гладан пас и на газду лаје...
Гладан сам као куче...
Дете по милос’, куче по комат ‘леб...
Заврго се главом као пас репом...
Изгрђен на пасја уста...
И керу се клима реп на кошави, па не отпадне...
Јебали ги кучики...
Јебо им пас матер...
Кад стари пас лаје, треба видети шта је...
Кад липше вук, пси му мере реп...
Кад човјек иде курјаку на част, поведе пса...
Као глува кучка... 
Као куси пас...
Које псето ћути, оно пре уједе...
Који се пас силом у лов води, тај зеца не хвата...
Ко бесно псето...
Ко нема пса мора сам да лаје...
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Куца...
Куцов...
Кученце...
Куче у чакшире...
Кучка ти више куцила но крмача прасила...
Кучка ти реп у кућу окренула...
Кучкин сине...
Кучики те растргли...
Кучики ти коске развукували...
Кучики те се најели... 
Кучиште...   
Лајао га на пасја уста....
Лаје кера...
Лаје ко пас на звезде...
Лај’о ко пас...
Л’же к’о кусо куче...
Липсав’о ко псето...
Ми немамо пса за трку...
Мрзи га к’о псето тојагу...
На мртвог кера и зец вади патку...
На пасје име...
На пасја кола...
На старог курјака свака џукела вади патку...
Небојшу најпре пси уједу...
Не лаје кера због села, већ због себе...
Нема ни кучета ни мачета...
Нема пас за шта да га уједе...
Неће куче на куче... 
Од злу кучку ни кучићи ми не требају... 
Окупили као ‘рти зеца...
Пало му на памет као псу рамати...
Пасја жега...
Пасје време...   
Пас је човеков највернији пријатељ...
Пас лаје, ветар носи...
Пас који лаје, не уједа... 
Пас који лаје, није довољно куван. (кинеска пословица) 
Пасја зима... 
Пасја сорта...
Пасји живот
Пас му матер...
Пасју вјеру вјеровао...
Подвио реп као пас...
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Провуко се као пас кроз росу...
Псета га изела...
Псетанце...
Псето једно...
Пси лају, каравани пролазе...
Псина матора...
Пшешњак...
Разједоше се пшешка уста...
Рундов...
Сито псето не лаје...
Стари вук, пасја спрдачина...
Стар курјак псећа спрдња...
Такве скотове убијају као псе...
Тера кера...
То ни пас с маслом не би полизао...
Уморан сам као пас...
Убио га као пса...
Храни псето да те уједе...
Цвили као куче...
Чувај се пса подвијеног репа... 
Чувај се тихе воде и пса који ћути...
Џукела једна...

ХВАЛА. Захваљујем пријатељима Мирославу Б. Душанићу, 
Душанки Наранчић, Горану Ранчићу и Миши Тимченку, који су 
знатно допунили списак изрека.
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ДРУГА ПОЛОВИНА ПРИЧЕ И ЗАКЉУЧАК

(Саша Радоњић, Аутобиографске и друге 
нестварне приче, Нови Сад, Соларис, 2015)

Неки тврде да је Чехов писао приче од средине. Читао сам 
његове приче. Одличне су. Нисам ни за једну његову причу ви-
део, ни прочитао ону половину која није штампана. Дакле, по 
њиховом, читао сам трећу и четврту четвртину приче. Другу 
половину. Потом су утврдили да код Антона Павловича нема 
закључка. Ипак су некако дошли до закључка.

Ових дана читам једну књишку Саше Радоњића. Књига је 
већ у наслову подељена на два дела: аутобиографски и онај 
други. А тај други не постоји. Без обзира што су укомпонова-
ни елементи надреалног, реч је о обландама, које са осталим 
ткивом прича представљају сјајне колаче. Има патетике и ла-
ментирања за шта је, то је само претпоставка која је тачна, 
заслужна ауторова најмилија лирска јунакиња. Све је уредно 
спаковано. Дозирано блажено делује на читаоца као летњи 
шприцер кад оно опну жеге. А у неким причама као да је реч 
о покајању, и то у моје име?! Коришћена је иначе модерна пес-
ничка технологија, са неизбежним изненађењем (обратом), 
које је можда и једна од главних одлика поступка Саше Ра-
доњића. „Рвао се са аветима прве реченице“, што се из датог 
текста не може закључити. А ако аутор остаје при тој тврдњи, 
онда ми можемо рећи да је у томе рвању изашао као победник. 
У „Додатку“ као да „се чује шуштање грамофонских плоча“6 из 
Микиног CA. Blues-a. Или је то можда његов ехо који је доспео 
до Солариса или до Соларис бенда.

Личи на приче. Има и прича, не могу да кажем да нема. Али 
када дођох до средине књиге већ се уморих, иако књига није 
обимна, стотинак страница. Али пре него што одложих књиш-
ку, махинално погледах последњу причу. Почех да читам. Бог-
ме, нисам могао да је оставим. Када сам завршио читање те 
приче постадох „Бегунац“, али вратих се на средину књиге. И 
нисам погрешио. 

Са страница књишке почеше да излећу опнокрилци са 
зечјим ушима и кокошјим грудима, репоње. Нисам сву ноћ од 
њих могао да заспим. Занимљиво! 

6 Марина Вулићевић, „Чубурски шмек, керуаковска ширина“, 
Политика, 12. септембар 2015.
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Замишљам аутора и мислим се да ли и ја личим на њега, на 
тога „излапелог поглавицу“ књига.

Ех, људи! Умало да све замочам, „да се помокрим на књигу“ 
и одем за својим репом. И да због једне безвезне кратке, нај-
краће могуће „хорор“ причице „за лаку ноћ“, као бесно куче цео 
божји дан јурцам за својим репом. Ви немате појма каква би 
то штета била. Уосталом, прочитајте бар неку причу. Пре или 
после поноћи, свеједно је, нећете бити равнодушни. 

Ако је ово моје писаније прегласно или шкрипаво, онда за-
творите уши и отворите четворе очи! Тако ћете моћи будни да 
сањате како се трансформишете од кондуктера у Кублај-кана 
и све тако до у спокојног намештеника књижарско-издавачке 
куће. Радоњић ће вам свакако у томе помоћи. 

Посебно је занимљива прича „Кратко путовање ка вечно-
сти“. Кад је реч о композицији ове приче, схватио сам је као јед-
но опкорачење са обратом. Третира се љубав и пожртвовање 
мајке, класика, при неговању удесом затеченог сина, учећи га, 
испочетка, говору, показујући невиђено стрпљење и велику 
мајчинску љубав да некако покрене сина да изговори бар јед-
ну реч. Миха, кажи кућа! После низа перипетија, где се субјект 
креће кроза сан и ван њега, долази до сусрета са мајком када 
јој каже: „Мајко, кажи кућа! Ку-ћа! Мајко, ку-ћа!“ Дирљивост је, 
дакле, могућа до патоса. Мајсторски изведено, нема шта.

Ниста ваљда посумњали да сам стварно постао онај „из-
лапели поглавица“ и да сам заборавио на Антона Павловича. 
Нисам, него сам то оставио као колач за крај ручка, да се засла-
дим. Саша Радоњић зна како да почне и када да заврши причу. 
Зна човек.

15. септембар 2015, Ниш 
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ИЗА ЗАПЕТЕ

(Још један разговор са мојим пријатељем 
Мирославом Б. Душанићем)

Казао ми је мој пријатељ пред неколико хиљада сведока, 
ено их, запрепашћени, још буље у његов исказ, и чуде се, да ће 
укинути блог. Као да је тај блог његов. А чији смо ми који смо 
тамо на блогу? И нас ће укинути. Као да нисмо ни постојали. 
Ми сиротани, ми сироти кривци, које су сви одбацили. Ми који 
смо лудили и који смо се будили само да себе видимо на нашем 
блогу, а сада блог је његов. Он са њиме може да ради шта му 
се прохте. Он је и жрец и власт. Он је газда. А ми смо прокле-
та руља, састављена од пискарала, од књижевних хуља, која је 
била у блогу, као у брлогу, па сада је дошло време да се брлог 
почисти, да се одбаце нишчи. Дошло је време да нас газда уки-
не! Хоће да нам угаси светло. Па да светло не треба, не би га 
Господ сваког јутра палио. Па он га пали да прогледамо, а ти га 
гасиш. Аферим! Можда и постоји неки разлог за укидање блога 
који не знам, али једно знам сигурно, тај разлог није довољан! 

Нисам то очекивао. Легао сам. Да одморим мало старе ко-
сти. Али не може се. Мучи ме пријатељ, а ко ће ако неће прија-
тељ. Боље него непријатељ. Он ће мени да каже. Па, ваљда и 
ја нешто знам о том животу. Није он зајебо само њега, и још га 
зајебава, има и да га зајебава. Али што ти њему окрећеш леђа, 
још му их и подмећеш. Па наравно да ће ударати по њима. Није 
ти он непријатељ. Уосталом, сваки човек има више неприја-
теља. Какав би то био човек, замислите, али то се не може за-
мислити, човек без непријатеља. Нису то прави непријатељи, 
то су кукавице. Само треба да им покажеш, да им укажеш, да 
схвате где им је место. Окрени се ти на праву страну. Окрени 
се животу, томе старом покварењаку. Зна он да је то. Зна да се 
узјогуни. Зна да пиша уз ветар. Али, јебеш му матер! И други 
би! Само им окрени леђа. Такав је и он. Ако животу окренеш 
леђа, он ће те дотући. Човече! О, човече, ти си тај непријатељ. 
Ти си сам себи непријатељ, и то највећи. Није у питању јабу-
ка, то сам већ заборавио. Ти знаш, чим се окренеш, они те лају. 
Они мисле да имају право на твој живот. А зашто то раде, и од 
када то раде? Па одувек! И шта сад да радимо? Одупрећемо им 
се. Онако, жестоко, као људи. Као људи што се одупиру животу. 
Нећемо све срушити и отићи без поздрава. Таквих који ће ру-
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шити има сијасет, има их свуда, на сваком кораку. Нема зидара. 
Нема, јер се ради на ветрометини. Ради се у несносним услови-
ма. Увек је тако када се зида за душу. То је најтеже. Отуда избија 
она врелина. Жега. Па ти памет стане. Отуда излази лед. Хлади 
срце. Хлади главу. И сви мисле да су у праву. Отуда теку мед и 
млеко. Отуда све недаће. Све те ујдурме „смјешане најлакше се 
пију“. И у том случају јесу лек. Тада и само тада. Неприхватљи-
во је да су сви у говнима до гуше, а само ти имаш проблем. Па 
и писање, није нешто. Кад пишеш и о неозбиљним стварима, 
мораш озбиљно да пишеш. А читалац ће рећи шта је, и да ли је! 
Лакше је читати, али „Ако сањам, зашто не сопствене снове?“ 
Коначно, у нашој православној доктрини, никада није било 
високо цењено, напротив, није никако, може се рећи и да док-
трина почива на причи о остављању пријатеља, али та прича 
је, као што знаш, одвратна! Он да иде, а ми да си кршимо гла-
ву. Види ти њега шта је смислио. И нећу узети ту причу, макар 
била и са посветом!

*Ова прича је испричана на пер ту, само због реторике. Из-
вињавам се моме пријатељу Мирославу Б. Душанићу.
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МИСАО КОЈУ ЗОВЕМО СТИХ

(Кратке приче Ивана Алексејевича Буњина)

У овом тексту нећемо се бавити биографијом Ивана Алек-
сејевича Буњина, нити његовом библиографијом. Споменуће-
мо неколико текстова који се баве његовом књижевношћу. 
Анализа, по дубини и по ширини, Витомира Вулетића под 
насловом Немири и трагања Ивана Алексејевича Буњина из 
књиге Руски класици (Орфеус, Нови Сад, 2010), је сјајан путо-
каз за сваку даљу анализу Буњиновог дела. Поговор књизи 
Три рубље (Бернар, Стари Бановци, 2010) Дејана Михаиловића, 
предговор у истој књизи Владимира Јагличића и предговор 
Грејема Хетлинџера у књизи Сунчаница (Бернар, Стари Банов-
ци, 2010) су текстови који умногоме могу помоћи читаоцу у 
стварању представе о великану руске и светске књижевности 
какав је Иван Алексејевич Буњин, посебно када је реч о крат-
ким формама. Наравно да има много текстова о овом модерни-
сти, нарочито на руском, али ми се нећемо бавити њима нити 
анализама за које би нам били потребни. Писаћемо о његовој 
виртуозности приликом извођења кратке, најкраће могуће, 
приче и вези поезије и те форме. Споменимо да је издавач 
„Бернар“ много допринео да и наши читаоци дођу до Ивана 
Алексејевича Буњина.

Ко зна откад се расправља о томе шта је у поезији важније: 
осећања или мисао! Не верујем да ће се икада расправити до 
краја. Крај по својој дефиницији и није добар. Велика би штета 
била затворити овако красну тему. Људи чим ставе тачку, мис-
ле да је ту крај. А тачка је ознака за тачку која је и почетак и 
крај. Мислим да нема потребе сводити проблем на поезију. Али 
људи су се већ навикли на заблуду да је поезија превасходно 
везана за емоцију. Или, као да је само поезија везана за емоцију. 
Сва уметност, поезија и проза, а ту се могу сместити и бравуроз-
не креације из науке, сликарство и музика, има као иманентно 
својство уграђено сећање на неко осећање. У том смислу Иван 
Алексејевич Буњин каже да „...стихови нису, као што људи мис-
ле, осећања (она се јављају рано) – стихови су искуство.“ Ако 
се слажемо са Буњином, онда морамо признати да ту значајну 
улогу у том искуству игра промишљање, и то дугогодишње 
проматрање, сажимање, бургијање, те да је та мисао коју зове-
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мо стих срж мисли. И да то није тако, не бисмо имали поезију. А 
не би се ни водила расправа да ли осећање или мисао!

Када се говори о искрености у стваралаштву, онда се мисли 
на природност, онако како је то радио Толстој. Не знам да ли је 
Песоа мислио да је истинско у овом случају исто што и искре-
но. Чини ми се да јесте. Реч је о преношењу искуства на папир, 
тј. о сећању на она искуства која су некада била осећања. Крат-
ко, реч је о сећању на осећања.

Чеховљева сажетост, чега сам велики присталица, по-
жељна је, с тим што треба разликовати краткоћу од јасноће. 
Не каже наш народ бадава: кратко и јасно. Најбоље је ако су 
заједно кратко и јасно. У Буњиновим причама нема „празних 
прича“. Све је то лепо спаковано тако да читалац може то лако, 
без имало напора, да отпакује и да прогута као слаткиш. Само 
склизне. Нема сумње да је то прихватио од Чехова, али је унео 
више емоције. Максимално је скратио причу, притом прича 
није елиптична. Она је потпуна. Набијена. Богата – вишеслој-
на. У време Буњина, на прелому два века, свет се убрзавао, па 
је дошло време да се прича скраћује. Он је то осетио. Одважио 
се и реализовао. Не може бити боље. А краће може. То читамо 
на твитеру. Али то није то!

Кажу да није разумео револуцију. Те замерке су остале и по-
сле његове смрти. И не само у Русији него и код нас. Још се по-
влаче по разним текстовима углавном оних аутора који нису 
прежалили револуцију, а има их и код оних који помало пре-
писују. Замерке су му упућивали они који су се за револуцију 
залагали, који су је изводили, али који је нису разумели. Ре-
волуција је пропала. Нико није разумео зашто се родила, а ни 
зашто је пропала. Једноставно, нико није желео да љуља копи-
ле. Замерке су остале. Бришу се полако, али споро. Али и даље 
те замерке немају никакве везе са дужином Буњинове приче, 
нити се ико забринуо зашто револуција није разумела њега. 

После поезије, кратка прича је убедљиво најтежи жанр. 
Средства су мала а израз голем. Треба га савладати. Буњинове 
минијатуре обједињују поезију и причу, а то није оно што је по-
езија у прози какву срећемо код других мајстора, као код Бор-
хеса, на пример. У писму Буњину Чехов је то овако оценио: „...то 
је нешто сасвим ново, сасвим свеже и веома добро, а опет толи-
ко компактно попут густог буљона“. Иван Алексејевич је кроз 
уста јунакиње из приче Непознати друг и сам исказао у шта 
верује: „У ствари, о сваком људском животу могу се написати 



47

два-три ретка. О, да. Само два-три ретка“. Приметио бих овде 
у вези са претходним цитатом да је Буњин упражњавао есеји-
стичке оцене са краћим или дужим образложењем и у својим 
причама (предугачко и није могуће с обзиром на то да су приче 
прекратке). Понекад је то била и цела прича, као Бернар, која је 
сјајно исплетена да би на крају приче-есеја, Иван Алексејевич 
закључио: „Чини ми се да сам ја, као уметник, стекао право да 
у својим последњим данима кажем за себе нешто слично оно-
ме што је рекао Бернар на самрти“. Ово сам овде написао зато 
што се у нашој књижевној стварности појављују интервјуи и 
чланци у којима се негативно оцењују књижевни текстови као 
што су песме, приче и романи у којима су испољене у мањој 
или већој мери есејистичке тенденције, тј. убацивани су у тки-
во дела елементи који су својствени садржају есеја. Рећи ћу да 
је са уметничке стране важније како је тај садржај обрађен. И 
од те важности нема веће. 

Немогуће је установити мотив који је тако снажно изазвао 
Буњина да кроз причу Прслук пана Михољског провуче пор-
трет Гогоља коме очито није био наклоњен што потврђује и 
крај приче: „Ја, брате, свој прслук ценим више од свих његових 
’Мртвих душа‛.“ Витомир Вулетић у својој књизи Руски класици, 
која такође представља класику у својој области, пише: „Ари-
стократа, потомак старог племићког рода, изузетан уметник, 
рафиновани естета, Буњин није успео да у себи обузда нега-
тивна осећања и да нађе примереније речи за оне према којима 
из било којих разлога није имао наклоности. Када се упореди 
Буњинов уметнички опус са оним што је рекао о симболисти-
ма, футуристима и осталим значајним ствараоцима, постаје 
очигледно колико је уметничко остварење шире, племенитије 
од суда, колико је таленат узвишенији од мржње“. Сложићемо 
се са овом сјајном Вулетићевом тврдњом да „је таленат узви-
шенији од мржње“.

Знамо да се два не садржи у један, али у причама Ивана 
Алексејевича то правило не важи. Оне су тако пуне садржаја 
да чак и три, и четири, па и пет су садржани у један. Питање 
је: како? Одговор је: тешко. Али је могуће. У ствари, он каже 
да му је понекад било тешко. Зато је читаоцу лако. Он је до-
био све чисто, испеглано и изгланцано. У непуних осам редова 
причице Подне, коју ћу препевати и намерно написати у форми 
песме,
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ПОДНЕ

Подневна јара, 
заслепљујући блесак непомичног жутог рибњака 
и његових жутих, глиновитих обала. 
Дотерале стадо да предахну за ручак, 
краве зашле у плитке рукавце, 
стоје у води до трбуха. 
Крај њих радосни повици, вриска, кикот.
Девојке се скидају и скачу у воду. 
Једна је преко главе свукла сиву кудељну рубашку 
и тако се силовито бацила. 
Одмах сам помислио на Нил, на Нубију. 
Црнокоса, тамне пути. 
Груди – као две тамне, чврсте крушке.

при чему има више од осам редова, како би читалац видео 
да код Ивана Алексејевича нема разлике између песме и при-
че, нема распевавања, одмах се наступа, одмах се пева прича, 
стала је подневна жега, краве у води до трбуха, девојке-купа-
чице, атмосфера живота, његове лепоте и раздраганости и из-
двојена веома убедљива компарација: „Црнокоса, тамне пути. 
Груди – као две тамне, чврсте крушке“. Убедљиво, да дође чове-
ку, онако у мислима, да се маши, да освежи дланове. Да освежи 
машту. Да напуни батерије. Подне није међу најбољим њего-
вим причама, али је међу најкраћим. Одлична је и неки Буњи-
нови савременици су тврдили да је њена есенција довољна за 
роман. У причи Алексеј Алексејвич он се децидно изјашњава: 
„...то нису песме – већ чиста проза, која се са истим задовољ-
ством може читати и од краја“. Дакле, читати поезију или про-
зу свеједно је.

Замерају му да нема психологије у његовим причама. Нема 
сецирања лика конкретног јунака. Међутим, његове приче 
нису причам ти причу. Код Ивана Алексејевича су непрекидно 
укључени бројни сензори и када он региструје појаву приче, ау-
томатски се укључују апарати који бележе слике које он потом 
излива на белину. Сада ми читамо и распознајемо атмосферу, 
радост, вриску, кикот... Каже: „...силовито се бацила“.  Говори се 
о понирању у личност неименоване јунакиње, потом у психо-
логију групе, па на крају и о психологији посматрача, писца-во-
ајера, који је нема сумње волео тај живот из свог детињства, 
из своје младости, и који је, срећом, сећање на своје емоције 
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донео и до дана данашњег, до нас. Тако посредно закључујемо 
о психологији коју је Буњин дискретно пласирао у овој више-
слојној причи – песми. Дакле, ако неко и осећа или мисли да 
у Буњиновим причама нема дубинског третмана књижевних 
ликова, то не значи да је у њима изостала лиричност или пак 
да се прича због тога продужила, или је постала краћа. 

Познат је код старих људи страх од глади, а то је у ствари 
страх од немоћи или изнемоглости. Дешава се често да када 
се нађу за трпезом са осталим укућанима они грабе да се што 
пре наједу. Понекад сипају и више него што могу да поједу. Овај 
феномен „гладног старца“ је веома упечатљиво дат у причи Де-
дица. Овде је дат и однос снахе и свекра, што је, наравно, стара 
прича, али је сада боље и краће испричана, па је тако поста-
ла потпуно нова. И на свега пола странице, најпре је описан 
субјект: „...рашчупан, по цео дан пуши“, потом су убедљиво ис-
причана два феномена везана за старије људе. Богато. 

Чита се лако, без напора, јер су слике јасне, нису умрљане, а 
нису ни бледе. Снажне слике. Реч је о (о)сећањима, о специфич-
ном сензибилитету, али и о мајсторији коју подупире снажна 
мисао.

Још реч-две о композицији и садржају приче Ивана Алек-
сејевича. Композиција варира од приче до приче. У минијату-
рама она личи на воз са само једним вагоном који никада није 
претрпан, али је пун. Понека од ових причица је веома кратка и 
прође такорећи док трепнете. Само блесак. Ту је, наравно, важ-
но изненађење које Буњин често користи за крај приче. Наиме, 
он вас води кроз вагон као да вам тражи место где ће вас сме-
стити да се мирно возите, и када сте већ спремни да одустане-
те, истом, појави се место. Изненађење је потпуно. Читалац не 
може заборавити причу.

Прича може бити и мало дужа. Прича може имати и више 
вагона. Они се везују један за другим и у том случају кажемо 
да је композиција линеарна. Композиција може бити и моду-
ларна, при чему се додају (убацују у текст) модули (причице, 
ликови, догађаји...) са разних страна, тако се садржај приче 
обогаћује, али у кратким причама је то готово немогуће. Евен-
туално се у неким причама могу причати истовремено две или 
више прича, тада бисмо рекли да је композиција паралелна. 
Број вагона се мора пажљиво одмерити тако да машина-мисао 
може да покрене воз и да га вуче до краја пута. Вагони не би 
смели бити претоварени, јер ће се воз кретати споро. Прича 
ће бити досадна. Кад год прича има неколико вагона, она се 
може кретати само ако је пруга добро направљена, ако је ос-
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нова приче добра. Ако је пруга са трулим праговима, вагони 
ће излетати са ње. Ако има много кривина мора се сваки час 
прилагођавати брзина. Мора се кочити пре сваке кривине. 
Путници се морају придржавати да не испадну са седишта, да 
не испадну из приче. Ако је кочење често и нагло, читалац ће 
на крају приче бити сав угруван. Наравно да није добра пруга 
са тунелима. Сваког часа морате палити и гасити светло. Ако 
је уз то и тунел дугачак и светло у вагонима чкиљаво, онда би 
читаоцу биле потребне ко зна какве наочаре да би проникао 
у причу. А тек ако се у вагону светло и не пали, онда, као што 
знате, настаје прекид читања. Ако је таквих прекида неколико, 
онда сте потпуно узалуд путовали кроз причу. Таквих се прича 
треба клонити. Боље је сачекати други воз. По правилу, при-
че великог мајстора Ивана Алексејевича Буњина су линерне. 
Шине на Буњиновим пругама су добро заварене тако да при-
ликом вожње вагони у његовом возу не клопарају. Чује се пој а 
и тишина. Најбоље је набавитити неку Буњинову књигу. Сести 
у неку од његових кочија која ће вас одвести до његове Русије. 
Он је иначе Русију носио са собом где год је путовао. Русија је 
била у његовим кочијама, у возовима, у вагонима прве и друге 
класе, Русија је била около, Русија му је била у души. Русија му 
је била у свакој руској речи. Русија.

(Мајдан, Костолац, 2016)
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ЦРТИЦЕ 

1  Јoooj!

Скрећем пажњу појединим амбициозним особама да не 
преписују моје песме, јер и ја сам то преписао од живота. Ако 
већ нису одустали од поезије – то је било најбоље, али кад већ 
нису, боље би било да преписују од свог живота. Мој се већ 
усрао. Све сам га олешио. Ако им је живот леп, добро јесте. Ако 
није, опет је добро. Живот једе живу децу, а смрт не бира. Пое-
зија није гадљива ни на смрт, а камоли на живот. Пробајте! Ако 
не иде, баталите и пређите на прозу. Ако ни то не иде, онда 
правац књижара. Има лепих књига. Јооој, само да имам пара!

2  Рам и слобода

Одговор на питање који је стих прави, везани или слобо-
дан, зависи од много фактора. То вам је исто као са сликом. Ако 
имате добру слику, онда није најважније какав је рам. Ако је 
слика малог формата а рам огроман, онда рам гуши слику. Са-
пиње је. Рам би требало да дозволи слици да се покаже. Чак је 
и ексер који држи слику са рамом на зиду важан. Али не може 
ексер да буде главни. Штавише, пожељно је да се не види. И код 
стиха и код песме, важна је емоција и важна је мисао, рам и ек-
сер не би требало да се појављују. Мелодија би требало сама да 
се појави током песме. Дакле, ако имате висок степен емоције, 
сјајну мисао и питку мелодију, онда они не морају бити повеза-
ни везаним стихом. „Прави стих је као несташно дете,/ Стално 
извирује,/ И како год га покријеш, увек се открије.“ (С. Б. „Зид“) 

3  Козметика

Када сте забележили песму, онда долази козметичка об-
рада. То не значи убацивање у рам везаног стиха. То је једно-
ставно чишћење текста од сувишних слова, од сувишних речи, 
од сувишних стихова. Коначно може се десити, и то често, да 
почистите целу песму. На пример, ако у песми обришете личну 
заменицу, онда проширујете значење... Прекомерно чишћење 
би изгледало као драње коже. Испод липти крв. Ви режете још 
дубље. Тражите чисто месо. Чак иако сте успели да на тај на-
чин дођете до кртинке, ни то није довољно да би песма била 
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права. Потребно је то сирово парче испећи, али није лоше да 
пре тога одстоји, и то у пацу. Нека преноћи. Биће мекше. Сва-
како му треба додати мало соли. Иако поједини доктори (poeta 
doctus) не препоручују со, због високог притиска, ја мислим да 
поезија треба да подиже притисак а не да човека тера у мртви-
ло. Питање је да ли желите да текст буде бљутав? Не желите, 
па онда се мора посолити. А колико? То зависи од укуса. Ако му 
после свега додајете зачине, онда постоји опасност да изгуби 
основни укус. Може се изгубити искреност и екстаза, а онда ни 
мисао неће ваљати. Веће козметичке интервенције изискују 
„хируршке“ захвате. То може уметничку творевину, песму или 
слику, претворити у Франкештајна. 

Чишћењем текста се постиже јасноћа. То се постиже једно-
ставним и чистим језиком. Баласт придева, заменица, претера-
них описивања, убацивање непотребних чињеница, поготово 
непроверених, и слично, треба изоставити из текста, јер зама-
гљују и одвлаче пажњу, замарају читаоца и производе аверзију. 
Сасвим је сигурно да нејасноћа у тексту означава нејасноћу у 
глави писца. Шта се онда очекује од читаоца. Да закључимо, не 
козметика, него чишћење. Није добра песма ако је „нафракана“. 
Изгледа као пуњена птица. Шарено перје. Има боју, али је мрт-
ва. Подсетимо се Чехова: „Краткоћа је сестра талента“7.

4  Стилске фигуре 

Стилске фигуре су рамови за емоције. По њима разликује-
мо емоције, па и њихов интензитет. Али су фигуре и производ 
емоција. Ниједан песник није наређао стилске фигуре да би 
их после кувања стихова у својој глави пунио као флашице за 
парадајз. На тај начин нико није испевао песму. Стилске фигу-
ре су немоћне пред правом емоцијом. Са искреном и снажном 
емоцијом се рађају и стилске фигуре. Ово тврђење није у су-
протности ни са каквом стилистиком. Зато што су прво наста-
ле стилске фигуре, потом су класификоване и проучаване.

5  Енформел

Уметност би требало да провоцира тзв. позитивне емоције. 
Ако неки стих (слика – уметничка слика) провоцира закључак 

7 Антон Павлович Чехов, Изабране приповетке, Завод за уџбенике, 
Београд, 2013.
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да је у питању грозота и читаоца (гледаоца) наводи на протест, 
па и на емоцију која доводи до агресије, онда то јесте ирита-
ција, а не интелектуализација емоције, нити емоционализација 
инетелекта (мисли), што имамо код тзв. сликара енформела. 
Они пролазе кроз критику зато што су по правилу „национал-
на мањина“  у свету сликара. А, у ствари, њихове „сврачје ноге“ 
никога не провоцирају на позитивне емоције. Напротив, ири-
тирају. Настанак енформела као сликарског правца, али ехо се 
преносио и на друге уметности, везује се за крај Другог свет-
ског рата. Мада је било таквих изложби и током рата. Не може 
се занемарити чињеница да је ратни хаос, ратне грозоте и 
страхоте, недостатак било каквог смисаоног понашања, трау-
ме, те посттрауматски синдром рата утицао на сликаре енфор-
мелисте. Те да је у њиховим делима било наглашено одсуство 
бављења човеком у оном класичном смислу. Али зашто су се 
касније појединци одлучивали за ту сорту уметности, то није 
јасно. Можда би то требало расправљати од случаја до слу-
чаја. Врхунац је пример једнога који је направио шкработине 
и премазотине на паусу огромних димензија, величине зида, 
организатори су имали проблем како да то натакаре на неке 
подуже летве, и уз помоћ града и државе изложио то у једној 
престижној галерији, да би их одмах после затварања изложбе, 
тј. у току скидања изложбе, по затварању, уништио. Психолози 
сигурно имају објашњење за то, али то њима и остављамо, а за 
утеху љубитељима уметности, све је уништено. Заговорници 
енформела постоје свуда, па и у поезији и то под разним нази-
вима. Али нигде се нису прославили. Лукавство бирања стату-
са „националне мањине“ није успело. Није никоме. Националне 
мањине нигде никада нису добро прошле. Тако да избор тога 
концепта јесте погрешан, макар да се ради и о добром сликару, 
што овде није био случај. Мада постоје појаве да се они орга-
низују, нарочито од када су на цени друштвене мреже. Помажу 
се око организовања изложби и промоција. Пишу хвалоспеве, 
или трубе преко радија и телевизија, једни о другима. Кад већ 
не могу да се прочују помоћу уметности, добро им је и овако. 
Илузија је сјајна ствар. Не мора човек да се декларише као зам-
лата. Под слободним стихом се не подразумева енформел, јер 
он има своју форму, своју емоцију, своју музику. Он је слободан. 
„Он је сеизмографски тачан ритам душевних потреса.“8 А у по-
езији нема важнијег.

8 Милош Црњански, Есеји и прикази, Књижевна заједница Новог 
Сада, 1991.
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6 Сигнализам, 
 Синкретизам, 
 Сцијентизам

Сигнализам се базира на разбијању речи, а речи на слова, 
и тиме се ослобађа језичка енергија и поново спаја у неочеки-
ване мисаоне целине.9 То би зачило да је реч о деструкцији. 
Занимљивије би било размотрити откривање, отварање, по-
нирање, конституисање... Разбијање ради конституисања не-
како „не држи воду“. Синкретизам који се користи при кон-
ституисању новог самосталног „уметничког“ ентитета доводи 
до тога да се у исту врећу трпају разни рогови. Можемо се 
сложити да важну улогу у прихватању новина може одиграти 
сцијентизам. Просто, увек је потребно у нешто веровати. И то 
је природно оправдање за све. Има и све више гласова да ће 
се појавити машине са емоцијама. Али да ће у поезији важити 
закони природе, на пример, механике, било које, класичне или 
квантне, у то је тешко поверовати. Мада, тешко је веровати и 
у егзистенцију Бога. Ипак се верује. Тешко је веровати људима. 
Тешко је веровати, али поезија има своју „логику“. Она иде ис-
пред. Можда је и овај пут искорчила, а да многи прави песни-
ци то нису приметили. Да бих мало осоколио за ову последњу 
тврдњу у вези са поезијом (и уметношћу уопште), парафрази-
раћу следећу причу Љубише Коцића.10

Антоније из Перге (261–170) је уз помоћ своје маште и хра-
брости, вођен чисто естетским мотивима, дошао до тзв. ко-
нусних пресека. Просто речено, биле су то дивне линије: круг, 
елипса, парабола, хипербола. До примене ових Антонијевих 
открића дошло је после седамнаест векова. Дакле, узрок њи-
ховог открића је њихова лепота, а само откриће је последица 
способности детекције и мисаоног преображаја. Седамнаест 
векова је требало да прође да би се тек Њутну посрећило да 
успе да за лепоту нађе примену. Конусни пресеци су његовом 
заслугом постали путање небеских тела.

Постоје теоретичари који тврде да би јаз између поезије и 
науке требало смањити. Питање је да ли тога јаза уопште има. 
Они наводе да су антички песници били истовремено и науч-
ници. Били су песници и универзални научници, јер је наука 
била „мања“. А што се јаза тиче, наравно да се никакви разум-
ни докази за такву тврдњу нису појавили. А зна се да се наука 
9 Рајко Благојевић, Манифести сигнализма, Савременик плус, 231-
232-233/2015, Београд.
10 Љубиша Коцић, Математика и ететика, СКЦ, Ниш, 2003.
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брзо, и све брже, увећава. Тако, математика се „угоји“ за дуп-
ло за свега пар година. А појавиле су се и нове науке. Тако се 
појављују и нове сорте поезије. Кад се тако нешто деси, када 
се појави нешто ново, природно је да постоје људи који пру-
жају отпор новинама, а постоје и они којима се то ново свиђа и 
подр жавају новотарије, чак се и здушно залажу за њих. Све што 
се рационално може закључити, јесте да је у питању емоција. 
И то емоција у прихватању новога, а не емоција која је то ново 
изнедрила. У том смислу се могу прихватити и научне чиње-
нице као „лепотице“. С тим што је за тај прихват потребно и 
неко предзнање.

Ову ћу тачку завршити стиховима који су испевани у славу 
Бога:

„Све што је из твоје речи испливало
Видно и невидно велико и мало
Прва су певања над сказама сказа
И прве победе тачнога израза
Небеске воде и ледене горе
Непревазиђене су метафоре
Птице и кртице баште на дну мора
Стилске су фигуре твога песмотвора
А где си машти пустио на вољу
Изелени зелен по свом пустопољу
Где год је гребен над понором стао
Ти си се од речи и ти уздржао
Слава теби Боже песниче једини
И алилуја твојој творевини“11

7  Реч

За песму је најважнији језик, а то значи реч. Никакви сиг-
нали не значе поезију ако они нису означени, сигнализирани 
речима.

Постоје и друге врсте уметности, али када је реч о поезији, 
онда је реч замена за Реч (Бог). Помоћу речи се прави стих као 
основна јединица, ћелија песме, поезије. Може се порадити и у 
самој речи стављањем заграда усред речи, стављањем цртица, 
тачака, запета... тако се реч дроби и понекад се добије на ви-
шезначности. Али то није певање, него је дробљење. Не знам 

11 Матија Бећковић, Слава Теби Боже, Београд, Политика, 29. 8. 
2015.
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која би мелодија ишла уз то?! Има и оних који убацују у песме 
разне фигуре, слике... хајде да кажемо комбинују технике, али 
ту није реч о поезији. Реч је о немоћи! 

Поједини песници експериментишу сигналима. Изводе не-
какве керефеке. И овај аутор је то радио пре четрдесетак годи-
на. Све у своје време. Ломе стих. То би значило да је ту негде 
запета. Хајде нека буде запета, али стиха нема. Када се направи 
већи размак између стихова, онда то значи да је ту негде тачка. 
А тачке нигде. „Ако знаш где да метнеш тачку,/ Да ти памет не 
исцури кроз реченицу/ Као кроз баштенско црево,/ Онда је све 
остало под разно.“ (С. Б. „Зид“) Значи треба тачка. Текст се може 
убрзавати, ако се изоставе неки интерпункцијски знаци. То је 
веома успешно примењивао у својим романима Жозе Сарама-
го.12 Али, најгоре је, чини ми се (дај Боже да ми се само чини!), 
када су сви стихови од по једне речи, па и од по једног слова. А 
значење нула! Две нуле! А ако застанеш иза сваког слова, или 
иза сваке речи, онда би људи могли да кажу да тај што чита 
такву песму јесте муцавац. Па би га још и жалили. А могли би 
да кажу да не зна да чита, а оно текст „жали боже“. Онога што 
је то написао, ако није на бини, нико не жали! Још ако има пара 
да то све штампа, онда ту за песнике нема места. 

8  Мелодија

Мелодија је боја поезије. Њоме је прекривена песма, али 
песма и лежи на њој. Она излази заједно са песмом из душе 
песника. То је она унутрашња мелодија која се не може купи-
ти читајући врхунске песнике. Постоји и друга врста мелодије. 
Зовимо је спољашња. Та се може научити. Може се и наметати 
песми. На пример, ритам песме се може убрзавати или успо-
равати убацивањем разних речи које значе припев, врисак, 
усклик, усхићење, трзање, страх, изненађење, кукање, нари-
цање, наредбе, молбе... Ове се речи намештају, као пејсмејкери, 
углавном на почетку строфе (није обавезно да буде почетак). 
Угуране су под кожу песме и отуда, изнутра, снажно подстичу 
на прихватање духа песника. Оне регулишу количину и време 
протицања песниковог духа кроз крвне судове песме. Регули-
ше се драматика. Сјајан пример за ово, може се рећи класичан, 
јесте Песоина „Поморска ода“13. Мада, у овој поеми Песоа је 

12 Стојан Богдановић, Јеванђеље по Сарамагу, Савременик, Бео-
град, 2013.
13 Фернандо Песоа, Познати странац, Паидеиа, Београд, 2011.



59

увезао и једну и другу врсту мелодије. Просто су изједначене. 
Томе је допринело његово врхунско познавање поезије и ње-
гов геније. 

Може се говорити и о мелодији језика народа. Што се теш-
ко може докучити, и што се нарочито види приликом читања 
превода. У истинској поезији, у књижевности уопште, важна 
је мелодија језика народа. Нису сви језици једнако певљиви. 
Нису се сви језици рађали да би били италијански. Поезија која 
подстиче интелект се чује када се чита. То је могуће само ако 
се из дубине душе познаје језик народа на коме је писана. У пи-
тању је духовни ритам. А Црњански каже: „Ритам је екстаза“.14 

9  Соц

Финоћа, углађеност писања (стварања) је повезана са јези-
ком уопште. Ако је народ „курвински“, онда је углађеност на 
вишем ступњу. Чак и када песник (писац, уметник) промени 
средину и прикључи се неком „курвинскијем“ народу, свакако 
ће понешто „купити“ у новој средини. Мора да опреми своје 
ново стваралачко станиште новим намештајем. Али оно што 
му је језик његовог народа подарио, то му остаје. Као соц! То 
нико, никаква сила па ни тај уметник не може да преправи. То 
је душа. Временом се стврдне, а онда почне да пуца. 

10   Подупирање

Владан Десница пише да у књижевном делу свака речени-
ца мора бити уметничка.15 Томе би требало тежити. Али се не 
би могла пренебрегнути чињеница да се књижевна критика, 
есеји, огледи, студије... по  садржају, композицији, намери... раз-
ликују од поезије, приче, романа, драме... па се тамо морају наћи 
и реченице фактографскога карактера које имају улогу инфор-
матора. Иако, мора се признати да тврдња Бранка Миљковића 
да се и Ајнштајн може препевати сасвим подупире Десницу.16

14 Милош Црњански, Есеји и прикази, Књижевна заједница Новог 
Сада, 1991.
15 Владан Десница, Записи о умјетности, Кругови, Загреб, 4-5, 
1952.
16 Беседа Матије Бећковића на промоцији књиге „Криво дрво“ 
Стојана Богдановића, Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2014, 
Ниш.
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11    Ограде неће бити

Поезија је толико велика и моћна да под њеном палицом 
и живот и смрт бивају кротки. Играју и певају како она хоће. И 
она са њима. И расте испочетка. А шта је то што ће вући нову 
поезију, о томе ће одлучивати песници и остали креативни по-
сленици. Јер између науке и поезије неће бити ограде. А и кола 
и плугове не вуку као некад волови и коњи. Бразда поезије ће 
бити дужа и дубља. Она ће ићи до краја света, а тога краја нема. 
На то указује и Ловећенски тајновидац: „...што је скупа ово све-
колико/ до општега оца поезија?“ („Луча микрокозма“).17 Да-
кле, свет је недељив од поезије. Она је космос.

12  Коректно

Избегавао сам да читам неке песнике, нисам хтео да личим 
на њих. Нарочито сам то практиковао у фази писање неке своје 
књиге. Када је књига била готова, онда сам у своме рукопису 
наилазио на идеје из њихових књига. То значи да време ства-
рања утиче на дело. И то значајно. Да би све било коректно, 
требало би одстранити део из рукописа који личи на туђи ру-
копис, или означити тај део. 

Да је све речено, па још и записано, није! Има много старих 
тема, а има и нових. И средства за обраду теме могу бити раз-
личита. Може бити слика, скулптура, песма... на тему МАЈКА. 
Часопис „Буктиња“ ових дана припрема тематски број на тему 
родитељи, отац, мајка. Има и нових поетских захвата у самој 
поезији. Има и нових материјала, од гвожђа, алуминијума, до 
пластике... Један је скулптор правио фигуре само од кашика... 
Дакле, далеко је од тога да је све речено, и о старим, класичним 
темама (Бог, отаџбина, родитељи, браћа сестре, љубав...) може 
се рећи нешто ново. Није на одмет бити обазрив и још једанпут 
прегледати рукопис. 

13  За хришћанство

За хришћанство (и друге религије нису одмакле) људи су се 
борили углавном нехришћанским средствима. Не јеванђељем, 
него копљем, мачем, док нису стигли до атома! Зидови цркава 

17 Петар II Петровић Његош, Луча микрокозма, ВЕСМАРК, Нови 
Београд, 2003.
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су препуни светих ратника. И оних који су их инспирисали. А 
свецима су повадили очи. Нешто би у том циркусу ипак тре-
бало мењати. За почетак, да променимо кулисе. Људи мењају 
свет. Ваљда ће доћи ред и на нас. Господе смилуј се и помилуј 
нас!  

14   Верско питање

Не постоје материјални докази да је поезија испред свега. 
Не постоје ни да постоји Бог, па ипак верујемо у њега. Не видим 
ниједан разлог да не верујемо у поезију.

15   Практично писање 

Ако хоћете да обрадите неки лик, на пример, диктатора, 
онда га најпре обучете у неку дречаву униформу, накачите 
му ордење, потом нађете неку џукелу, неког загуљеног типа 
из комшилука, из вароши, који је грозан, а кога много мрзи-
те, кога се сви заједно са вама боје, и кренете да га описујете, 
како устаје, како хода, како једе, како гледа, како говори, како 
кашље, како се односи... али искрено. И то је то.

Можете решити да пишете о некој животињи, о просто-
рији, о некој ствари... Узмете, рецимо, дугме и почнете да по-
стављате питања, зашто има четири рупе, зашто три, шта ће 
му две рупе, шта ће му уопште рупе, зашто је црвено, зашто 
није пола плаво а пола зелено, зашто није од рога, него је од 
гвожђа, зашто и зашто, и успут одговарате и убаците, ако во-
лите да компликујете живот, и понеку жену, може и своју, или 
комшику! И то је то.

Ако хоћете да насликате добрицу, онда је најбоље, а и 
најједноставније, да вам прототип буде мајка. Јер, ко не воли 
своју мајку тај је комплетан идиот, па од њега не треба очеки-
вати никакав текст. За лепоту би могла као прототип да послу-
жи и сестра. У оба случаја реч је о лепоти душе.

Ако никога не мрзите, то вам је исто као да никога не воли-
те! Не видим никакав разлог да то не признате. Мада, постоји 
у том случају могућност да вам други то не признају!
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16    ***

Кад човек зађе у неке године 
и почне да се ослања на штап, 
а не на мисао, 
то значи да је дошло време које је чекао. 
Не мора више да чека. 
Не мора ни на кога да се обазире. 
Може слободно да иде. 



III
ЗАПИСИ
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ИЗВИЊЕЊЕ

Извињење је кажу цивилизацијска тековина и ствар васпи-
тања. Последњих година у нас је то постао манир, политичара 
нарочито. Нисам ниједног тренутка помислио на државнике. 
Они то чине само у изузетним приликама, када се удварају или 
када вас намерно нагазе. Из простог разлога да би били сигур-
ни да ћете схватити њихову намеру. А политичари, ти недоуче-
ни момци, шлосери и њихови ђаци казанџије, и моме, дабоме, и 
оне, сви они вас добро опале по цеваници, често и по глави, уз 
обавезно извини! Политичара има свуда, негде има и државни-
ка, код нас их одавно није било. Нажалост. Па нема ни правих 
извињења.

О СКУПОЋИ КЊИГА

Приликом куповине књиге, Мишима, узгред рекох продав-
цу, Скупе су књиге, а он мислећи на ову коју сам држао у руци 
одговори, Нису, ето та књига кошта као три пива, па то није 
скупо, не пристадох на његов одговор, но му одговорих пи-
тањем, А знате ли да за те паре могу двадесет дана да купујем 
хлеб, он слегну раменима и ствар би легла да нисам отишао 
са горким укусом виртуелног пива и хлеба, са Мишимом под 
мишком и са Прудоном у глави, Тамо где почиње трговина пре-
стаје морал.

САМО ДА ЗНАТЕ, НАЈТЕЖЕ ЈЕ СА ЉУДИМА

1    
Језик је много важна алатка и за свашта може да послужи. 

Мораш много да га пазиш. Треба ти, да лизнеш. Нема ништа 
док не пробаш, а да би пробао мораш да лизнеш. На пример, 
када је много жега, донесу ти сладолед, а ти лизнеш, милина 
божја, или...

2    
Постоје разне сорте језика. Постоји заједнички језик, а по-

стоји и језик који није заједнички, није ваљда да никада нисте 
чули када неко каже, Ма са њим не могу да нађем заједнички 
језик. Дакле, постоји и такав језик, али ако постоји тај који није 
заједнички, не значи ли то да свако има свој језик! Постоји је-
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зик којим говори неки народ, постоји језик чиновника, језик 
политичара, језик струке (набројати струке:...), језик птица 
(набројати познате сорте:...), језик животиња (набројати по-
знате сорте:...), језик биљака, језик инсеката... За заједнички 
језик треба много труда. Осим ако не сматрате заједничким 
и онај језик када разговарате сами са собом. Ово се односи на 
људе, наравно.

3    
На пример, језик говеда, тај је тешко разумљив, можеш да 

мучеш цео божји дан и да те нико ништа не разуме, а можеш 
и да муцаш, а можеш и ништа да не кажеш, као неко говедо, и 
да сви знају ко си, ако би хтео да знаш, језик говеда је одличан 
за гулаш, који сам јео у Панчеву, последњи пут, не дај боже да 
је последњи, сачувај Господе, шта ово пишем, у кафани Европа, 
где ме је на ручак водио мој пријатељ сликар Урош, а на вечери 
сам био са Гошом у истој кафани, али ми се сада завезао језик, 
па не могу да вам кажем шта смо јели и пили.

4       
Језик постоји у патикама, у ципелама (мушким и понеким 

женским), један од познатијих језика је змијски, па онда дођу, 
отрован језик, гадан језик, поган језик, немушти језик итд. За-
тим постоји језичак и коначно језичина, чини ми се да је из 
језичине изведена реч језичара, којом се код нас означава ка-
рактерна особина, која је добро позната широким народним 
масама, јер власт сматра да је то за њих значајно, те им због 
тога обезбеђује наступе на телевизијама, само их тамо не зову 
правим именом, онако како би требало, тј. језичаре, него имају 
специјална имена као рецимо портпаролка, која служе само да 
збуњују. Ако нека од тих дама то добро ради, и добро барата 
језиком, гласам за нашу реч.

5   
Језик може да се измеша са неким другим језиком, и ту је 

сада интересантно који језик на који има више утицаја, јези-
ци се могу и укрштати, али ако језик укрстиш са језиком жене, 
као када се укрсте мачеви, биће вам обома лепо, а само ти ћеш 
изгубити. 

6   
Чим сам ово написао, не прође ни десетак секунди, кад отуд 

изађе једна фина дама, видим да је наоружана поезијом, фи-
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лозофијом, новинарством, све саме области које без доброг и 
правог језика не могу успевати, и као зажмури на једно око, 
па онако чкиљећи на оно друго, упита, Је л’ ово капитулација? 
Предаја? О, богови, хвала вам! Наравно да се нисам предао, 
објасних да је ово само синопсис за сутрашњу причу, али она 
не беше задовољна, те ме почасти једним Конфуцијевим „афо-
ризмом“: Са женама и необразованим људима је најтеже изаћи 
на крај. Кад сте интимни са њима, они постају дрски, а кад их 
игноришете, они се вређају, у коме су само две категорије људи 
са којима је најтеже, а то су жене и необразовани људи, још 
се мислим коју ми је категорију наменила! Па после кажу да 
нисам у праву што се језика тиче. А не осећам потребу да се 
свађам са дамом, што да се свађамо и да дангубимо, када мо-
жемо да се волимо. А ни са Конфуцијем не волим да се свађам, 
али то не значи да ћу све његово прихватити здраво за гото-
во, и не само његово. Приметили сте да је реч афоризам под 
наводницама, нисам погрешио, намерно сам то тако написао, 
избегавајући да Конфуцију припишем овакву глупост, коју би 
он свакако обрисао својом изреком која је одмах иза горе ци-
тиране, а која гласи: Мрзим брбљив свет. Но кад смо већ ту, у 
оном горе „афоризму“ се тврди да ако сте са женама интим-
ни, онда су оне дрске, колико знам, нисам му држао свећу, али 
знам понешто, Конфуције није имао такво икуство са женама, 
а ни ја, други део тврђења је, ако игноришете жене, онда се оне 
вређају, и ово тврђење није у стилу Конфуција, његов антеце-
дес би пре био, ако игноришете човека. А први део тврђења 
је катастрофалан, сложио бих се са тврђењем у коме би анте-
цедес био, са необразованим људима, при чему бисмо под пој-
мом људи подразумевали и жене. Мада, антецедес садржи две 
категорије, жене и необразовани људи, ова два скупа не морају 
бити дисјунктни, тј. није искључена могућност да жене буду 
необразовани људи, нити је искључена могућност да необра-
зовани људи буду жене, али се ово разматрање мора постави-
ти у историјско време настанка, када су у Кини, као и другде 
на земљиној кугли у то време, жене биле мање образоване од 
мушкараца илити од људи како је апострофирано у Конфуције-
вој причи. Консеквенс, најтеже изаћи на крај може да значи: 
(нај)теже им је објаснити, (нај)теже им је доказати, (нај)теже 
их је надговорити, (нај)теже их је упутити, (нај)теже их је во-
дити, (нај)теже им је доакати... У многим књигама које ову ма-
терију обрађују, аутори, приређивачи и преводиоци-тумачи се 
ограђују, истичући да постоји могућност да неки од ових афо-
ризама нису Конфуцијеви него некога од његових ђака, или од 
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потоњих преписивача, а можда се и Конфуције зезнуо, што је 
мало вероватно узимајући у обзир да је он можда најумнија 
глава у васколикој кинеској историји, али и то није искључено. 
Не знам да ли ће даме бити задовољне овим што ћу на крају да 
рекнем, али, без обзира на Конфуција, најтеже је са људима. Да 
је са њима лако, овај текст не би био написан.

КАД ВЕЋ СУДЕ

Пре неколико дана један ђак ме је опсовао. Да бих појаснио 
разлог за то бацање камења са рамена и евентуално оправдао 
тај поступак јуче написах: Била је женско. 

Руља која је све то курвински посматрала, подмукло, испод, 
закрвављених очију, крикну, сви погледи се усмерише према 
једној хуљи, она се осмели, изађе испред, најпрво отпљуну, 
ваљда да би скупила још мало храбрости, као да је то храброст, 
и као да је за то потребна храброст, као да је за то потребно 
арчити ту скупу особину, и баци на мене још три камена. Про-
фесору са љубављу, рече. 

Сада се охрабрише и остале хуље, нико не изађе из руље. 
Такмичење тек сад постаде интересантно, на свим странама 
формирају се навијачке групе, придружише им се и фарисеји, 
неки од њих поведоше коло, које се ширило, ширило, ширило... 
Они први стигли су већ на руб пустиње, отуда се дизао црвени 
песак спреман да посоли, да досоли, да све прекрије, да то пре-
да врховном жрецу, који ће одлучити, да ли да то све предамо 
на чување забораву или ћемо организовати нове прстенове у 
којима ће се бацање камена с рамена увежбавати до савршен-
ства, како би се уврстило као дисцплина на неким олимпијским 
играма, у неком од следећих миленијума, који ће бити лише-
ни овако простачког бацања камења, од којег нико вајде нема, 
сем оних који своје душе хране злобом и само суде. Кад већ суде 
могу нешто и да зараде! Зашто не, кад већ имају ту жичку?

Да споменем и то да су се неки претоварили разним ка-
мењем. Било је ту и тзв. драгог камења. Можете га звати како 
вам драго. Неки су трпали у џепове не гледајући какве је сор-
те камен. Прва помисао им је била, могли би на некога да га 
баце, само треба сачекати прилика да им се укаже. Нудио сам 
им песму да сачекају. Одбили су. То им није занимљиво, није 
трагично, не изазива адреналин. Лакше је бацити камен.  

На путу кроз пустињу оно је претежало, тако да су многи 
због њега скапали. Многи од тих њушкала воле да копају по 
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људским душама, као по старим гробовима. Раскопају ти душу, 
развуку шта нађу, продају будзашто, умурдаре све, ако нађу 
нешто да ти мазну што ти је на души, добро јест, ако не, мењају 
локацију, траже нову жртву, а твоја душа остане да зјапи отво-
рена као оскрнављен гроб. Иначе, ране на души се не затрпавају 
земљом. Археолошка истраживања то потврђују у оним слу-
чајевима који нису нашминкани из националних или нацио-
налистичких разлога, али то није за јавност. У осталим случаје-
вима археолози то шминкају због својих амбиција, због којих 
су и осуђени да целог живота претурају камење са гомиле на 
гомилу, као када пресипају из шупљег у празно. Изгледа сизи-
фовски, али није. Померају кости разних животиња, па и људи, 
из којих излећу зли духови. Тумаче натписе и разне друге сим-
боле урезане у камење, које је сакривено по џеповима. Камење 
се рони и постаје песак и прашина. Осуђеници га брижљиво 
скупљају специјалним кашичицама и трпају у клепсидре, по-
моћу којих ће мерити време, које не постоји, разуме се, на свој 
начин. Тумачење је скоро као тумачење поезије, свако тумачи 
на свој начин и из свог угла, а угао зависи, а тек тумачење, од 
газде који плаћа тумачење. Осуђеници – арехеолози раде као 
читачи судбине, оскрнаве сваку душу, као што оскрнаве сваки 
гроб, оно што већ знаш увију у неколико мистичних обланди 
и спусте ти то на длан, да гледаш, да све видиш и ништа не ви-
диш, али зато упорно климаш главом као коњ. Хм! 

За њега не брините, Он се већ попео високо, будале га не 
могу досегнути, иако камење није везано као негда у време 
Светог Саве. Још мало па ће бити и фарбаних јаја. А забава може 
да потраје и да буде крвава! Само (с)трпљења!  

Остадох тако неко време, чекајући, а тако сам се и завето-
вао, да ћу га чекати, и кад ми је све докурчило викнух, викнух 
из свег грла: Докле бре, докле бре, да ме чују они који не чују и 
они који никога не слушају, и у том одсудном моменту када је 
требало да видим њихову реакцију, позитивну или негативну, 
свеједно је, ја се на сопствено запрепашћење пробудих мртав. 
После сам у разговору са неким експертима сазнао да је то уо-
бичајено у овим годинама, а касно је за кајање.

А а у вези са оном псовком с почетка и даље сам на стано-
вишту: Срећан сам због тог несрећника, да је то избацио из 
себе. 

Њихов се гуру повукао у пећину, а мога ја још чекам. Најваж-
није је да нисам сам и да светова има више, није као пре, па 
може човек да оде негде, да се склони или да се некоме покло-
ни, или да се свега клони.
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За крај, указа ми се једна громада, насмејана, и крупно ми 
саопшти своје размишљање, које је деценијама крио, чекајући, 
овакву, згодну прилику, да ми то јавно каже: Шеле, могу ја да те 
испсујем због равнотеже, али не иде на уста. Млого те бре во-
лем! Би ми мило. Био је то Ђорђе Ратков, мој давнашњи ђак и 
мој пријатељ из Панчева. Радосно се насмејах. Шта бих друго? 
Постоје различита суђења и разне осуде.

ХЕРОЈСКА СМРТ

Не верујем да постоји човек који није размишљао о смрти, 
има људи којима су неке друге речи грдне, одвратне, грозне, 
скаредне... За мене је најгаднија реч смрт. Питање је да ли ћу 
моћи да кажем о томе шта та гадура крије, шта она покрива, 
него, можда могу да кажем нешто о њеним последицама, да ка-
жем о њој нешто посредно, изоколо, и то је питање, да пробам 
па ћемо видети, неће бити први пут да сам неко своје писаније 
бацио у корпу, богами, понекад и са великим задовољством, на-
рочито онда када сам нешто ружно написао о некоме а нисам 
то мислио, боље речено, нисам промислио, а смрт, као постоји 
херојска смрт, молим фино, смрт, па херојска, кукавичка смрт, 
смрт, да ли су били нормални они Грци, када су смислили да по-
стоји лепа смрт, не би се рекло, не бих могао да се закунем у то, 
пре бих се заклео да је то била смишљена подвала, може се рећи 
учених, ко би други, а да ли су то урадили за себе и због себе 
или за друге или да би се спасли, и то само они, то су нека друга 
питања, али је сигурно да су то смислили, као што су смислили 
васпитање, па установе, не мислим само на школе, позориште, 
позориште је одлична школа, можда и најбоља, па сада при-
казивање трагедије, са изненађујуће лепим крајем, херојском 
смрћу, која ће изазвати сјајне, тј. страшне емоције, која ће масу 
довести у стање делиријума и тако уденути у свест човекову 
мисао о лепој смрти, херојској, на пример. А зар писац није мо-
гао да пусти тога да се спотакне и да падне, при том да скрши 
шију и умре, тренутно, и не мучи никога, ни себе, ни родбину, а 
ни публику, дабоме да је могао, али писац хоће славу, а неки од 
њих хоће паре, а они који дају паре, они хоће корист, а ако траге-
дија није јака, онда нема вајде, па нема ни пара, дакле, херојска 
смрт је излаз, прилично срамно, али мислим да је недовољно да 
потврди Кафкину мисао: Стид ће нас надживети.

Смрт и није тако лоша, јер замислите да нема смрти, онда 
би све било бесконачно, а то би била смрт, а велики мислилац 
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Хераклит Мрачни, Принц од Ефеса, чија је мисао била светла, 
о томе је овако писао: Умрети од живота, тј. од бесмртности 
(или живети од смрти), Владимир Јанкелевич пак сматра да и 
Они који су умрли на свој начин су, разуме се, „бесмртни“, у том 
смислу што више чак ни не могу да умру... Не може нас задо-
вољити ниједно од ова два врло привлачна мишљења, решење 
проблема бесконачности није у укидању смрти већ у попуња-
вању садржаја, тј. у попуњавању семантичких рупа у тумачењу 
живота, што је Петар II Петровић Његош и успео тврдећи, Бла-
го оном ко довијек живи, имао се рашта и родити, мислећи на 
онога који је живот попунио делима, а тај је тако и обезбедио 
бесмртност, у том случају бесмртност није константа, која зна-
чи смрт, већ је то бесмртност, која захтева тумачење, стално 
подгревање, сталну везу са животом, и тако дођосмо до тау-
тологије, Оно што не умире не живи, и обратно, и до закључка 
да је питање бесконачности живота превасходно семантичко, 
а потом синтактичко и логичко.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ИЛИТИ ЈУЖНЕ РАДЊЕ

Пут је био потпуно безвезе. Толики пут нисам преваљивао 
ни када сам био млађи, али увек постоји неки разлог. Овај пут 
разлог је била она. У ствари, најчешће, разлог је женске при-
роде иако реч разлог није женског рода. Непредвидљиво, са 
које стране, путари су скоро сваких двадесет километара од 
Грделице до Прешева измештали пут на неку обилазницу. Гра-
де аутопут. То раде, брат брату, бар двадесет година. Екипе се 
смењују са политичарима. Дрпају једни, па дођу нови. Сви др-
пају. Не зна се ко шта и колико краде. Један од министара је 
у своје време изјавио: Ја сам мислио да они крадуцкају, а они 
бре, краду. Док једни краду, други се веселе. Они трећи нису 
за причу!!! За оне прве, не зна се да ли краду за себе или за 
министре, или за себе и за министре. За сада се једино зна да 
је сваки министар који је дошао на то министарско место све-
чано отварао неку деоницу аутопута. До сада, од када ја знам 
за себе, променило се десет министара и сваки од њих је два 
пута отварао деоницу, то је двадесет отварања. Плус председ-
ник владе, па председник државе. Дакле, било је око двадесет 
и пет свечаних отварања.

Узимајући у обзир да се после сваког отварања, а отварали 
су исту деоницу, ишло на свечани ручак, то је било и дваде-
сет и пет тих ручкова. Свечано отварање, па мора и ручак да 
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буде свечан. Е, сада може читалац да се запита или да постави 
питање, свеједно је, неће му нико одговорити, сви су заузети 
неким свечаним отварањем или неким свечаним ручком. Шта 
остаје томе јадном читаоцу који пита зашто отварају увек исту 
деоницу!? Остаје му да му ја одговорим. Морам. Немам куда. Па 
кад је таква ствар, мој одговор ће бити суштински и кратак: 
Све су паре потрошене на свечане ручкове. Других деоница 
није ни било. Према томе, није јадан само онај мој читалац, још 
су јаднији политичари који су морали због неспособног народа 
да отварају исту деоницу.

Деоница аутопута је била иста, али је свечани ручак увек 
био нов. То није ништа, ствар је кренула у супротном смеру, 
хоћу рећи набоље, тј. смањује се из дана у дан, из године у го-
дину, смањује се број свечаних отварања исте деонице. Нема 
пара. Сви кукају, али за то и за свечани ручак увек се нађе. 

У своје време један нишки политичар је чак пет пута от-
варао, дабоме незавршено, одељење дечје хирургије у чуве-
ном нишком Клиничком центру. Тамо се више нико тиме не 
бави. Имају људи нове теме и нове тимове, нове болести и сви 
се тиме баве, помно изучавају корупцију, а директор, он се 
бави суспензијама. Добро, пустимо човека нек се бави својим 
послом, кад друго ништа и не зна да ради. Учио човек високе 
школе, на петом спрату! 

Сад је ситуација посве друкчија. Све се изменило, деца не-
како брже умиру, или их брже украду, тако да нема потреба 
градити ту фамозну дечју хируршку клинику. То је у ствари 
био само један блок, дечји хируршки блок, али ми га зовемо 
клиника, тако да када га откачимо да се зна да смо откачи-
ли нешто велико. Све то било је у вези са доцентом који је у 
међувремену аванзовао политички, па је потом добио и више 
звање. То иде једно с другим, модерно је, то су урадили сви ми-
нистри, чак и они потенцијални. Сад га сељаци питају када ће 
постати доцент, јер када каже да је ванредни професор, они се 
секирају да ли ће редовно примати плату. Оне друге работе је 
баталио још када је био доцент. Ко је бре луд у данашње време, 
на ову скупоћу, да ради свој посао?!

Овде је важно споменути шта су политичари обећавали у 
својим сладуњавим говоранцијама у свечаним приликама при-
ликом свечаних отварања и на свечаним ручковима, а поне-
кад, то је и начешће, ручак се продужи у вечеру, па, дакле, и на 
свечаним вечерама. Пошто та обећања нису за ову генерацију 
људи, то ће расправљати будућност, па ћу зато то изоставити. 
Нека се тиме баве будуће генерације, којима је и намењено. 
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Што се нас тиче важно је, ако има нешто да се поједе и попије, 
не би на одмет било. Генерације ће знати да цене чиме су их 
задужили преци. Једино неће знати зашто, а то им и не треба. 
То би их оптерећивало, и боље је што неће знати, а најбоље би 
било да нису имали претке. Бар не овакве! 

ПЕКИЋЕВО ВРЕМЕ

Увек су постојали људи који су били далековиди. Нису то 
они који носе дебеле наочаре, јер немају новце да купе оне тан-
ке, пластичне, мулти-виза наочаре. Дефинитивно, нису то ти. 
То су они који су видели нешто што други нису или не могу 
да виде. А зашто не могу? Па зато што то што они не виде и не 
постоји. На пример, постоји ли време које су појели скакавци? 
Јасно је да не постоји, али постоји тортура и бол који је торту-
ра изазвала. Отуда мисао Године које су појели скакавци јесте 
само једна мисао, тешка метафора, која би требало да служи 
као ознака, као симбол за нешто што објективно не постоји, 
тј. постоји само као мисао. Не знам, зашто не би било згодно 
рећи време које је појела та и та свиња. Ако већ постоје година 
свиње, година мајмуна, година змије… Или још боље, или још 
горе, постоје времена, гле апсурда, која носе имена зликоваца, 
а не постоји време онога који је измислио и написао Године које 
су појели скакавци. Јер то што је написао није спорно. Постоји.

ПРАВНИЦИ

Пропис би требало да буде правило по коме се неко пона-
ша, тј. по коме би требало да се понаша. Не, не мора то да буде 
појединац. Могу то да буду и разне групе и групице. Свуда у 
свету је уобичајено да се ти прописи, које властодржац доноси, 
називају закони! Тај неки пропис био би закон ако је њиме ре-
гулисан неки дрштвени однос који ће бити трајног карактера, 
а такав не постоји. Но у том неком пропису оне мање целине 
називају се тачкама. Обично те прописе сачине правници. А 
они су паметни људи. Наши правници, они које ја срећем или 
које гледам на телевизији; међу њима има и професора уни-
верзитета; по правилу се изјашњавају, и упорно се хвале, на сва 
уста, да су студије права уписали зато што нису знали матема-
тику, тј. зато што им је математика била слаба тачка. Е, ти се 
после баве дедукцијама, прописима и тачкама и тачкицама и 
подтачкама које називају законима.
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ТРПЉЕЊЕ

Зна се да је Господ створио живот. Не зна се ко је смислио 
смрт. Не могу сада и за то да оптужим Господа. Али смрт је мач 
у његовим рукама којим Он сеје страх међу људе. Ни творац 
смрти ни Господ нису ни слутили да ће се човек научити да 
трпи живот. Погледајте шта све има у распореду учења. Изнећу 
овде православни распоред, а сви су ритуали мање-више слич-
ни; разлика је до на шминку. Кад се деси смрт, а то је тренутак, 
док је живот мука, онда томе кога је смрт задесила припада 
следећи низ: сахрана, погреб, прва субота, четрдесетница, пола 
године, па година. Лако се уочава да се од чина до чина стално 
повећава број дана. Тако мало-помало људи заборављају покој-
ника, тј. смрт. Кад буде годишњица подигну му споменик. Даље 
остаје сам са својим спомеником. Јер са десне стране низ нема 
ограничење. Навикли смо се на смрт. Дакле, живот и то може 
да отрпи. Лукаво, нема шта. Господ на то није рачунао.

ЈЕЗИК

О језику и његовом угрожавању већ сам говорио, али о 
томе никада није на одмет. Он зависи и од политичке ситуа-
ције. Многи би се могли присетити како је било када смо имали 
заједнички језик са Хрватима и када смо на силу били браћа. 
Језик смо звали српскохрватски. У школама су нас терали да 
учимо Крлежу, а он је писао на полушвапском, и то ишчаше-
ној аустријској варијанти са упадљивим утицајем Пеште или 
Јанка Пусте. Неки су чак заговарали и предлагање за Нобелову 
награду. Наравно да је то изазивало сакривене подсмехе (јавно 
се то није смело), јер су Швабе имале боље књиге на чистом 
швапском језику. Не знам да ли тих Крлежиних књига има код 
нас у продаји, али било би добро за наше ортодоксне пури-
танце да виде шта је коришћење туђица, и то се истицало у 
школама као пример изванредно добре литературе. Језик се 
попуњава и допуњава свакога часа и то из разних извора. Ови 
који заговарају чистунство, нисам против, они пре свега имају 
у виду политичке говоранције на телевизијама, текстове у но-
винама, а најпосле и књижевност, и то првенствено ону преве-
дену. Али шта се при томе заборавља? Језик није власништво 
оних који пишу поезију, романе и есеје. Језик је власништво 
народа. А народ има економисте, правнике, електроничаре, 
машинце, информатичаре, математичаре, биологе, физичаре... 
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и свака од ових струка има свој, хајде да га зовемо стручни је-
зик, поготово ако је у питању језик струке на нивоу науке, и ти 
научници, који, по правилу, нису изоловани од света, користе, 
преводе или позајмљују термине којима се дефинишу објекти 
одговарајуће науке. Ови посленици најчешће нису способни да 
дају добро решење, тј. нађу праву реч за одређени појам, лак-
ше је позајмити, и то редовно у неком искривљеном облику, и 
када то једном уђе у уџбеник, у монографију, у научни рад, у 
стручну литературу, то се онда шири као рак, и наравно заузи-
ма своје место у језику, за које сада они чистунци тврде да тој и 
тој речи није ту место. Авај! Језик је „искористио“ ове недужне 
људе и обогатио се. 

***

Нико не уважава српски језик којим говоре Тимочани, Пи-
роћанци, Нишлије, Лесковчани, Врањанци, Срби са Косова и 
из Метохије. Када неко каже: Идем са Бранком, онда није јас-
но, да ли је реч о Бранки или о Бранку. А када неко од поме-
нутих каже са Бранка или са Бранку, онда је све јасно, али код 
оних „учених“ Београђана, који су јуче дошли у Београд и већ 
су преучили, то изазива подсмех. Као, тако говоре људи нижег 
реда, макар да су Срби. Сачувај Господе! Када онај Београђанин 
удара у баандеру, то је нормално, када Мађар „развлачи“, то је 
симпатично, када Шумадинац „заноси“, када Лала „растеже“, 
све то може да прође, а када Јужносрбијанац каже нешто, онда 
му одмах припадне епитет пејзан. Најчешће то добије чим са-
говорник сазна одакле је, чак иако није проговорио. Дабоме 
да у Београду, па и у Новом Саду, постоје институције које се 
баве (требало би!) проблемима српског језика, али њихов до-
мет није ни цео Београд, а од Новог Сада узму само црногорски 
део. Остали делови Србије споро или никада не дођу код њих 
на ред, а о оним Србима из Босне, Хрватске и Црне Горе, кад је 
о српском језику реч, нико и не помишља. Бар се до сада није 
видело. Рекао сам о Србима из Црне Горе, наравно нисам забо-
равио ни Црногорце који говоре српски, а има и оних који су 
умислили да свако село у Црној Гори треба да има свој језик. 
За овакав немар, за демонтирање својих права на језик, српска 
нација ће кад-тад платити велику цену, може бити, губитком 
државе, па и ишчезнућем. А они, који по београдским институ-
тима чисте српски језик од српских речи, на правом су путу да 
почисте све, па и себе.
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ВУК

Вук није био у ове наше (к)рајеве када је радио на тзв. ре-
форми српскога језика, он је ту дошао после више од пола века, 
дошао је после своје смрти, он се ту појавио када је све било 
готово, када су се наши ослободили Турака, онда су неки до-
шли и почели су радити на ослобађању наших предака од њи-
ховог и нашег језика, и како то увек у таквим походима бива, 
у бисаге су донели Вука са његовим бечким товаром српско-
га језика, а тамо су говорили да је то величанствено Вуково 
дело било ни мање ни више до увођење народнога српскога 
језика, али што се нас тиче то што су они у бисагама донели 
јесте српски језик, али и ово наше је српски језик, они су тамо 
говорили да је Вук извојевао победу, донет је пропис по коме 
се установљава језик који ће се упражњавати у школама, он је 
тамо и извојевао победу, овде ми смо победу добили на тац-
ници, на тањиру, а могли смо и без ње, џабе се Вук ломатао то-
лике године, а и дан-данас се ломата, а његово дело нам сада 
преко разних телевизија толкују на енглеском, ја, пак, још увек 
дрндам на Вуковом српском језику, док ми и тај не узму. Тако 
ти је са наслеђем, ако имање ниси стеко, онда оно брзо оде, ми 
још говоримо српским језиком иако нам то нико не признаје, 
говоримо језиком који смо стекли.  

НЕЗАДОВОЉСТВО

Како ствари стоје, неко ће победити! Ово је наравно шала. 
Али криза вредности је перманентна појава. Тако су се и 
појављивали нови правци у уметности, у филозофији, у књи-
жевности... Да тамо у неком правцу није дошло до кризе, не 
би дошло ни до њеног разрешавања. Иманентна је цртица 
човеково незадовољство, његова трагалачка особина, најпре 
истраживање околине, а са развојем порасте апетит, па се по-
стављају питања на која човек у том тренутку није у стању да 
дâ задовољавајући одговор. Човечанство не одустаје. Можда би 
се могле кризе некако класификовати, то би било занимљиво, 
али то је заметан посао. Да сам краљ краљева, незадовољство 
бих прогласио родитељем свих праваца, незадовољство је као 
бит човековог интелектуалног живљења главни стваралачки 
покретач. Али, она класификација криза коју сам избегао, она 
се може направити и за разне сорте незадовољстава. Углавном 
се у први план истиче незадовољство награђивањем, што није 
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права ствар у стваралаштву. Има, на пример, песника, који су 
незадовољни својом песмом, споменусмо Тагореа који је напи-
сао око 6000 песама, али је при крају живота молио Господа 
да га остави још у животу, јер није написао своју песму. Хајде 
да сада то незадовољство, тога ђавола који те тера изнутра, 
крстимо позитивно незадовољство. Ето! Крстисмо ђавола. Не 
тврдим да интелектуалци „високога рода“, високих уметнич-
ких, поетских и филозофских домета, треба да буду ослобођени 
учешћа у разрешавању друштвених криза. Њихово је да мисле 
и смисле. Богами, велика обавеза. Можда људи мисле да је кри-
за решена онога часа када су се најели. Е то је највећа заблуда. 
Али човек то много воли. И литература, научна и уметничка се 
тиме бавила, и те како. Но, ако је криза вредности перманент-
на, онда и откривање заблуда и њихово сузбијање јесте стални 
задатак свих посленика у култури, који су дужни да опомињу 
државу, ако то раде без савести, онда њима и не припада атри-
бут: културни. Но наше је да урадимо колико можемо, а други 
ће судити о томе и да ли је то било довољно.

ОРИГИНАЛНОСТ У УМЕТНОСТИ

У уметности постоје тзв. вечите теме, љубав, родитељи, 
отаџбина, Бог, живот, смрт, пролазност живота, смисао живота, 
човеков идентитет... Питање оригиналности је можда најваж-
није питање у уметности. Aли оригиналност најчешће није у 
новини тема већ у начину обраде и њиховој презентацији, у 
трагању и налажењу новог израза.

Нешто потпуно ново, и индивидуално, не би имало одје-
ка код публике. Вреди само ако је архетипско, дакле, препо-
знатљиво. 

Слика коју може замислити само једна глава, наравно, неће 
бити интересантна. Стога су теме уметника оне које обрађују 
битне односе човека и света, те ће се теме мењати онолико и 
оном брзином колико ће се мењати свет, колико ће се мењати 
човек, и којом брзином ће се мењати везе и интеракције света 
и човека.
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БУДУЋНОСТ УМЕТНОСТИ

Мисао ће се позајмљивати, куповати, отимати, добија-
ти на поклон... На пример, ако неко не може да покрене руку, 
ногу... позајмите му мисао, или је он сам ухвати, и он изврши 
потребне покрете. Ако не може сам да ухвати мисао која му је 
потребна, онда плати. Постојаће ловци који ће хватати разне 
сорте мисли. Чак ће постојати специјализовани ловци за хва-
тање одређених врста мисли. Већи проблем ће бити како (по)
вратити мисао. То ће бити већи проблем, а највећи проблем ће 
бити како задржати мисао. Пресађивање или додавање органа 
је нешто друго, али се и на тај начин преноси мисао, па се може 
пренети чак и комплекс мисли, као што је комплекс мисли које 
чине расположење човека, и не само човека. Јер, пресађиваће 
се и органи животиња, птица... Уграђиваће се у човека и у њи-
хове љубимце, не морају то да буду само пси и мачке, разне ма-
шине, за расположење, за... 

Можда је овај увод подугачак, али, по моме мишљењу, глав-
но ће бити то да ће се мисао премештати из главе у главу. Ми-
сао ће улазити у другу мисао. Мисли ће се међусобно борити. 
Борба ће бити вечита, чак и после смрти неке сложене мисли 
као што је мисао коју називамо човек. Та потоња борба ће у 
неким случајевима бити и жешћа што време више одмиче. 
То може потрајати до уништења, до распрскавања мисли, до 
рађања нових мисли. Мада, мисао се преноси и ако се транс-
плантира део тела, али то смо рекли, може бити од било чега 
или од било кога. Но, овде је реч о томе да ће се мисао као енер-
гија преносити директно, то значи и расположење, што опет 
значи да ће емоција бити, па ће постојати уметност, а самим 
тим и књижевност, превасходно мислим на поезију. Слике, пес-
ничке и визуелне ће се преносити, највећом могућом брзином, 
брзином мисли.       

Музика као мисао такође ће се преносити. Уметност, што је 
већ сада, биће доступна све већем броју људи, како да уживају 
у туђим остварењима, тако и да сами креирају. Занимања бу-
дућности биће она која се базирају на креативности. 

Има бојазни од уградње људима некаквих чипова, тако да 
ће људи бити праћени, шпијунирани, да ће им бити укинуте 
неке слободе. Као да је слобода живети сам без игде икога. Тога 
нема чак ни код Русоа.
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***

Мисао ће се провлачити као змија, или као јегуља, или ће 
стајати као укопана, зависно од главе, или од књиге, у којој се 
налази, зависно од текста, па и од језика, а понекад јој сметају 
и слова. Каткад јурне, каткад се завуче у рупу, или се заглиби, и 
ту остане вековима, миленијумима, док је нека друга мисао не 
открије и не прогута. Мисао се само мишљу храни. Тако настаје 
велика мисао. Тако је настао и Бог који је створио самог себе и 
сав свет. Бог је створио човека, потом је човек измислио Бога. 
Дакле, Бог је из мисли измишљен. И то је оно најбоље што је 
мисао створила. Све је природно.

НА ШТА ЈЕ МИСЛИО ШЕЛИ?

Шели (Перси Биш Шели, 1792–1822) вели да су песници не-
признати законодавци света.

Кад је о Шелију реч, требало би да сада појасним његову 
мисао. Наиме, Шели мисли да песници виде даље од других 
људи, да осећају законе природе и друштва. Ова подела је уо-
бичајена. Мада, не видим да друштво није природа. Са друге 
стране, друштво их не признаје. Међутим, морам рећи и да је 
он мислио и буквално на законодавце, тј. оне људе који пишу 
прописе, који се уобичајено називају законима, а који то нису. 

Осећај и далековидост песника је боље изразио велики 
српски песник и један од највећих европских мислилаца свога 
доба, Свети Петар II Петровић Његош (1813–1851). Живео је у 
време Шелија и незнатно касније. Говорио је: Будалама кад би 
вјеровали, појете су поколење лудо. Свакако да је овом речени-
цом Његош изнео став и према поезији и према њеним твор-
цима. 

Однос према писцима се мењао током историје и у разним 
срединама писци су различито третирани. Навешћу и како су 
песници третирани у средњовековној Србији. У чувеном Душа-
новом законику пише: На градски казан могу да се хране град-
ска сиротиња, песници и њима подобни. Што би значило да су 
песници на неки начин били обезбеђивани. А када је о Вуку 
Караџићу реч, он је добијао паре од свих, од књаза Милоша, од 
руског цара, од Аустрије, од Немачке, па и од пренумераната... 
Боље би било говорити о његовој улози у реформи језика. Ја 
лично мислим да реформа није успела, јер да је успела, Срби 
сада не би имали неколико српских језика: српски, црногор-
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ски, босански, бошњачки... Прво је требало стварати нацију. 
Има у Европи и мањих народа који су створили нацију, само ми 
нисмо створили нацију. Питања језика и нације су у нераски-
дивој вези. Али, о томе ћемо касније. Но штампање књига у 
време Његоша, Вука, Шелија... није исто што и данас, нити ин-
формације иду тако споро као некад. Да је то тако, ви не бисте 
видели ово моје мишљење. 

О односу наше државе према писцима може се говорити, 
углавном позитивно, јер је држава обезбедила додатне, тзв. 
националне пензије. Могу се ставити примедбе да се ове пен-
зије не додељују како ваља, да су инструменти додељивања 
„никакви“, да су се ту провукле разне певаљке, али... Са друге 
стране, у Србији има више награда за поетска остварења него 
песника, тако да је сваки песник добио по неколико награда, а 
неки тврде и да у Србији има више песника него становника... 
Сигуран сам да Шели није мислио на ове, оволике, српске пес-
нике. То нико, никада, неће разумети.

ПИШЕМ, ДАКЛЕ, ПОСТОЈИМ!

Кунерт каже: док год човек пише избегава пропаст, али се 
она не може у потпуности избећи; и зато ја пишем; да се суо-
чим са светом док се он полако распада у ништавило. 

Ова мисао Гинтера Кунерта подсећа на рационализам. Пре 
свега на Декарта. Пишем, дакле, постојим! Пишем дакле, избе-
гавам пропаст... Не знам на коју пропаст да мислим. Ако човек 
стално мисли на пропаст, то ће га и снаћи. Тај животни приступ 
није ми близак. Ако се мисли на стално распадање у смислу 
трансформације материје, то се не може избећи, за било коју 
врсту живе материје. Али се не односи на мисао, која се увећа-
ва и у том смислу се мења. Мисао као таква не може се проме-
нити. Мисао, ако је комплетна, она је непроменљива, а ако је 
некомплетна, онда зависи од контекста, тј. од склопа других 
мисли.

Олга Токарчук мисли овако: Потребно је приповедати све-
ту, иначе ће се распасти. Очито, била је на трагу Гинтера Ку-
нерта, али не каже ништа о поезији, једино мисли да је свету 
потребно, и то непрекидно, звоцање. Можда је у праву, свету 
треба непрекидно звоцати не би ли утувио.
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РИТАМ ЈЕ ЕКСТАЗА

Црњански је писао да је најважнији ритам: Ритам је екс-
таза. То би значило да се све везује за доживљај а да се ни-
подаштава идеја, конструкција и методе реализације, те да је 
све везано за провиђење, а то не стоји. А где је интелект, а где 
је садржај? Али када се све то сложи, и још много штошта што 
излази из оквира ове приче, добијете песму. А слушалац или 
читалац ће је препознати, чак и ако није богзна како образо-
ван. Образовање наравно није на одмет.

Ипак, дешавало се да чујете нешто први пут и да вас одмах 
„понесе“. Људи не иду у музичке школе да уче да слушају пој 
славуја, а сви одмах препознају „праву“ мелодију.

БУКВА

Наши су преци слово звали буква. Отуда и реч буквар, која 
означава књигу која се бави буквама. Буквар постоји и сада 
само се он бави словима, не бави се својим садржајем. Не ве-
рујем да је буква постала од букве. Јесењин пише да је свака 
буква слика човека у одређеном положају. На пример, буква 
А није ништа друго до слика човека који на коленима пузи по 
земљи пипајући... Буква Б представља човека који рукама испи-
тује ваздух... Реч буква означава и дрво (Fagus).

Није свака буква постала од букве, а ни букван није постао 
од букве. Букван се роди. Буквица је жир букве, а та реч озна-
чава и војну или неку другу књижицу или укор: очиташе му 
буквицу. Буковина...

4. новембар 2013

СТИД

Стид ће нас надживети.
Ф. Кафка

Кажу, стид га па неће да уђе. Срами се па се устеже, срами 
се па избегава, срами се... Срамота га што је то учинио, па иде 
около... Поцрвено је од срамоте... Стид је једна врста кајања, 
ако је из сопственог доживљаја, а може бити да је стид етичка 
категорија, којом се регулише понашање, у том случају стид 
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је научен, односно стид је стечена категорија понашања, на-
макнута васпитавањем и културним наслеђем, и то се пона-
шање може мењати, а и мења се, током (историјског) времена, 
на пример, жене су некада ишле обучене и закопчане од главе 
до пете, а код муслиманки и данас је то случај, у тзв. цивилизо-
ваном свету сведоци смо радикалним променама у облачењу и 
жена и мушкараца, недавно сретох попа у једном селу, обукао 
кратке панталоне, односно необучен, а данас и попови иду на 
море, сунчају се јавно, голишави и они и попадије и деца... Ако 
је стид последица сопственог доживљаја, као што је, човек на-
прави злочин над недужним и нејаким или немоћним, и после 
извесног времена стигне га грижа савести, мука и несаница, то 
би могло бити кајање, а као последица тога кајања се најчешће 
јавља стид, али то се не дешава редовно, тако да стид у овом 
случају неће надживети починиоца злодела, тј. зликовца. Чега 
се паметан стиди, будала се поноси!

ГО И ОБУЧЕН
(Мој прилог борби за права уметника)

Показаше ми фотографије некога Руса, а могао је на тим 
фоткама бити било ко, они рекоше да је Рус, сада то и није важ-
но, мада у намештаљкама то је баш важно, да буде Рус, па после 
они пси што машу реповима кад им газде баце коску лају на 
пролазника, али само ако су иза ограде, ако су на сигурном, на 
тим грозним фоткама, које данас могу мајстори фотографије, 
па и дизајнери почетници, да измонтирају за ситне паре, док 
трепнеш, на фоткама је приказан човек који је зашио уста, да-
кле, решио да не говори, протестује, није оригиналан, јер су бу-
дистички свештеници, а и разни други факини и  факири, то 
упражњавали, увек из само њима знаних разлога, затим, следе 
фотке, тога истога, голишавог, умотаног у бодљикаву жицу... у 
пратећем тексту су наведене наводно његове речи да је то све 
урадио протестујући против полицијске државе, а прислушки-
вање целог света му не смета, разлог томе је врло прост, нико 
га не слуша, па и не чује, а овако ће га можда неко видети, јер 
да је обучен то се не би десило, а овако је постао уметник, и то 
познат, еј, брајко! Не мислим да је уметник, нити да је уметност 
то што је садржај ове презентације. Блиц, тако зарађује паре, на 
блиц, на превару, на шок. Право оружје свакога уметника су ње-
гова дела, а дела овога не видосмо! ни на једној фотографији.

Могу рећи само: Јадан човек, јадан протест.
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ПОКАЈАЊЕ

Покајање је велика подвала коју је смислила црква, да не 
кажем коју је смислило хришћанство. Лепо су вековима прода-
вали покајнице, углавном неукима, сиротињи, а нису ни пре-
стали. Неки су чак подизали храмове, какво лицемерје, одсе-
ку човеку главу па му се извине, као, извини буразеру, зезнуо 
сам се, ИЗВИЊЕЊЕ НИЈЕ ПОКАЈАЊЕ, и у нас тога има, чак се 
и манастир зове Покајница, још, да буде горе, беше то кумов-
ска ујдурма, намерно сам употребио ову турску реч, јер српску 
не заслужују. Кад људи васпитавају децу, треба да им указују 
на грешке и да их васпитавају да грешке не понављају, своје, 
а и туђе, јер паметан се учи на туђим грешкама, али човека од 
осамдесет година не можете васпитавати, на њега треба при-
мењивати правила, прописе, и то оштро, имајући на уму ону 
стару нашу пословицу: Стар вол се не препреза, али се мора до-
водити у ред, применом одговарајућих средстава. 

Кајање и (по)кајање нису тренутне радње, ни дневне, то су 
душевна стања трајног карактера, и (о)смишљена су као божја 
казна за зликовце, као дуготрајна душевна патња, а не као 
ослобођење од кривице. И непотребне су приче о томе да ће 
зликовцу бити боље ако каже да се каје, а још је мање извесно 
да ће жртви бити боље, поготово ако је жртва усмрћена. Да се 
убица каје, читамо и слушамо често, а то је врхунац лицемерја, 
а ако је жртва имала родитеље, браћу и сестре, децу, то је онда, 
додавање соли на рану, забадање ножа, бркање у очи, мучење 
недужних људи, да би се злочинац ослободио терета који му 
је на душу ставио сам Господ. Кајање је лична ствар, и мора се 
дешавати у тишини. Кајање се не може искупити изношењем 
у јавност. Кајање не можете посадити на углу да вам зарађује 
опрост нити је добро да неко зарађује на вашем кајању.    

Дешава се да неко изјави нешто, а сутра изјави нешто су-
протно пређашњој изјави, а свет каже, покајао се, па променио. 
Да се не упуштамо у разлоге промене изјаве, али промена изја-
ве не покрива појам покајања. Злодело се не може исправити 
изјавом, него делом.

ЗА ДУШУ ИЛИТИ ЗАДУЖБИНА

Грех је измишљен много пре хришћанства, а допринос 
хришћанства је и у томе што су хришћански мислиоци (читај, 
попови) измислили како да то уновче, па су смислили да се 
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грех може окајати, између осталог, и ако платите покајницу, 
или ако дате цркви паре, у многим црквама пише: Даје за спо-
кој душе... негде пише и на улазу у богомољу, а у иконостасу су 
истакнуте и иконе даваоца, па и чланова његове породице, и 
за оне велелепне грађевине од Свете Софије, преко Студенице, 
Грачанице, Дечана, Пећи, Ђурђевих ступова, Жиче... до базили-
ке Светог Петра, свуда редом, пише да су за душу прављене, не 
пише, наравно, од којих новаца и да ли и народ има душу, па је 
то прављено за спокој душе народа, него пише да је то задуж-
бина тога и тога, који је списако народне паре да то направи за 
спокој своје душе, а требало би да пише: СВАКИ ЧОВЕК ТРЕБА 
ДА ЗАСЛУЖИ СПОКОЈ СВОЈОЈ ДУШИ, а не да спокој купи отетим 
парама, макар да су те паре отете и од непријатеља, јер ако смо 
људи, и непријатељи су наша браћа, а грех се грехом неће 
окајати. Задужбина = Задушбина јесте споменик, али не могу 
се отети од своје мисли да је то споменик бездушности, и он 
би стално као такав требало да опомиње да се бездушности 
клонимо. Завршићу ову цртицу речима Светозара Ћоровића: 
Виша је задужбина једну сиротињску сузу утрти него цркву са-
зидати. 

ЦРКВЕ И ШКОЛЕ

Рећи ћу шта мислим у вези са експанзијом градње цркава и 
запостављањем школа, што наравно представља својеврстан 
анахронизам.

Ако нема деце да се попуне школске клупе, како онда има 
деце за часове веронауке. Одакле толики људи у црквама. 

Јуче сам био у цркви.  Да запалимо свеће за живе и за мртве. 
Да се присетимо предака, оних који су нас створили, који су нас 
носили у стомаку, који су у нас истакали своје млеко и своју ми-
сао. Ред је био дугачак. Стрпљење невероватно. Значи, може се. 

На другој страни фрустрирана деца, фрустрирани роди-
тељи, бахати жандари, шенлуче. Кафићи пуни, а нико нема 
пара. Изложба кича у сваком кафићу исто, а није исто. Огова-
рају, подмећу, договарају, уговарају, показују, доказују... Нервоз-
но гестикулирају, не завршавају реченице. По једна реч. Знаш, 
јеботе, знаш, оно, јеботе, јеботе брате, брате јеботе, оно шта 
ради, оно, јеботе оно... Жива комуникација. 

А испред нове огромне цркве ред, тишина. Сви су сада 
смерни. Нико не зна шта смишљају, због чега се кају. Не зна се 
одакле паре за нову цркву, нити је ико правио анализе коме та 
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црква, која зврји празна и делује ледено, чак и у време празни-
ка. Попова нема, чекају негде у заветрини, или у заседи. Aли 
све је намештено, иконе на којима треба оставити паре, поред 
икона и металне кутије са прорезима у које се убацују новча-
нице већих вредности. Поклисари опомињу чим неко мало ис-
падне из реда, не сме човек ни да се замисли, одмах те опомену 
и врате те у ред. Људи не знају ништа о верским правилима. 
Мисле да то што им поклисари и чистачи цркве кажу да је то, 
оно, знаш брате, знаш оно! Скрушено се враћају у ред. Купују 
свеће, освећене. Горе и оне друге, али ове су освећене. Тиме се, 
кажу, помаже црква. Као да цркву не чини народ, и они што 
продају свеће изван цркве и они су црква, и они имају децу... 
Тешко да се на овакав начин могу скупити милиони евра за из-
градњу овакве цркве, а тек за њено опремање. Најважнији је 
олтар, пише: поклон тога и тога, затим, најважнији је огроман 
кристални лустер, пише: поклон тога и тога, затим пише: за... 
дародавци су... А одакле тим људима толике паре? 

Не треба много памети да се закључи да су паре уграђене у 
светињу од лоповлука, од тајкуна. А за школе, за обданишта... 
Изгледа да није довољно подсећати на позив првог српског ми-
нистра умног Доситеја Обрадовића: Књиге, књиге браћо, а не 
звона и прапорци. Али лакше се управља неписменима. Како 
рече песник Љубивоје Ршумовић: Неписмени мисле туђом 
главом, а писмени својом. Још је лакше са покварењацима. Тут-
ниш им коферче и ствар је решена. Очас посла. Али шта ћете са 
поштенима, то су врло тешки људи!? Па још ако су и писмени. 
Сачувај Господе! Деценијама размишљам и никако да одгонет-
нем зашто је министар напустио цркву. А сигуран сам, не знам 
откуд ми та сигурност, али сигуран сам да је он знао.

ДРЖАВЕ СЕ МНОЖЕ

Изгледа да сам ипак претерао са годинама и да морам да 
станем на лопту. Али, проблем је што су то учинили неки пре 
мене, а нису се похвалили да им је то помогло. Можда и није. Ако 
није, што бих ја испробавао. Па нисам ја ни пацов, а ни заморац. 
А и да јесам нешто од то двоје, то није никакво оправдање. Не 
постоји никакав разлог за такво понашање према њима. То су 
смислили злобници. Као што би ови смислили нама. Замисли-
те, какав је то штос да се може заклати свиња, прасе, кокошка, 
зец... а  не може пас. Тако, постоје читава удружења, као пошаст, 
за заштиту животиња, а мисли се само на псе. А нема удружења 
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које би се бринуло о људима. Изузев држава, које су се накоти-
ле, а које се и не брину о људима него се баве трговином њихо-
вим судбинама. Штавише, то проглажавају законима!!! Државе 
се множе, а људи све мање. Кад сам оно споменуо псе, одмах сте 
знали на кога мислим! Много сте покварени, што ово допушта-
те? Зашто допуштате да пси кидишу на људе? Зашто допушта-
те да људи буду свиње?

РАСЕЛОВ ПАРАДОКС

Неко је у своје време испричао овакву причу коју је гурнуо 
у уста Бартрану Раселу (Bertrand Russell, 1872-1970). Не личи 
ми прича на Расела. Препричаћу је овде са наводним његовим 
предлогом решења. Наиме, Раселова прича је оваква. У једном 
селу живи берберин који брије све оне становнике и само оне 
који се не брију сами. Питање је да ли тај берберин брије себе? 
Како год одговорите, позитивно или негативно, долазите до 
парадокса који гласи овако: берберин брије становнике једно-
га села, ако и само ако не брије становнике тога села. Решење 
је наводно понудио сам Расел, који је рекао да не постоји село 
у коме би тај берберин могао тако да ради. Није ништа речено 
о оним становницима села који би одбили да се брију. Или о 
оним становницима који нису доспели за бријање. Или...

Постоје и женски становници који брију браду. Ако и не 
брију, постоје становници који је чупкају. Постоје становници 
који воле да чупкају туђу брадицу!!!

О њима није ништа речено, а није речено ни о онима који 
немају браду, они могу да наставе као и досад. Могу да пуше. 
Могу да певају јуначке народне песме. Могу да свирају курцу и 
штошта друго могу да раде и не раде, то се Расела неће тицати!

СТРАШИЛО

У старо време, чувари су биле змије, змајеви, аждаје, лаво-
ви, сфинге... А данас, да би одбранили своја имања, своје баште, 
њиве и винограде од насртљивих птица и од разних немани, 
наши сељаци често усред имања пободу крст. На њега натака-
ре стари шешир или стару шубару, а на пречку крста намакну 
стари капут. Тако од крста направе нешто што личи на човека. 
Чак су га и крстили. Зову га Страшило. Да ли Страшило слу-
чајно личи на човека, на свога газду? Страшила су еволуирала 



87

и преселила се у канцеларије. Нека су и далеко догурала. Из-
гледа да је Дарвин био у праву. Еволуција је моћна работа! Ср-
бијански сељаци остадоше без летине. Шта ће им онда влада?!

НАГРАДЕ, И ТО КЊИЖЕВНЕ

Неке приче, које се ових дана појављују по новинама, нису 
ми баш јасне, а писали су их или изговорили озбиљни људи, 
песници. Кажу да се награде деле по родбинској линији или 
по клановској. Е, о томе. Рођаци, почев од оних блиских, до 
најдаљих, могу да дарују илити да награђују своје рођаке, кад 
год им се то учини да је згодно и да је сврсисходно. Али овде 
је реч, у тим новинама, о друштвеним, о јавним признањима 
и јавним наградама. Сада, ти рођаци се служе подвалама, па 
својим парама награђују јавно своје рођаке. То значи да су ти 
рођаци постали друштвено признати! Да ли значи? А о награ-
дама које додељују кланови, па клан, по мом мишљењу, прво 
треба добро дефинисати. Када читамо историју књижевности, 
онда редовно срећемо овакве тврдње, тај и тај песник, сликар, 
или шта већ, био је у тој и тој групи, која је издала декларацију, 
манифест, предочила програм... па су се још и организовали да 
издају часопис у коме су протурали своје идеје. Не видим да је 
то лоше. Једино је питање да ли то не угрожава нечију егзи-
стенцију. А наравно, ако су ти посленици на државним јаслама, 
онда често нема места за све, и тада настају проблеми о који-
ма се ових дана појављују текстови у новинама. Најгоре је када 
рођаци дарују рођаке државним парама, е то јесте проблем. 
Али већи је проблем када нема ко да то пресече, а када неко 
пресече, онда га прогласе за диктатора, односно, за главосечу. 

НЕМОЈТЕ ЧЕКАТИ 

Увек ће бити оних који ће говорити да се са поезијом не де-
шава ништа, да она иде у пропаст, да је будућност поезије не-
извесна. Како је свет убрзао живљење, то се и поезија убрзава, 
или се мора убрзавати, па и проза, погледајте Сарамага. У том 
метежу где је све, све брже и брже, да би се чуо неки стих, он 
пре свега мора бити добар, али то није довољно, мора звоно 
које господина најављује да буде квалитетно, ако је и квали-
тетно звоно, а поставили сте га да лежи у бари до пупка, на-
равно да неће звонити, само ће испуштати неке тупе, боље је 
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рећи тупаве, звуке, ако и то може, и тада ће њега оптуживати 
за немоћ, уместо оних тупаџија који су га ту поставили, остави-
ли. Дакле, звоно треба да се попне тамо где му је место, ако то 
присутни звонари не успевају, мора се сачекати да дође прави 
искусан звонар, који ће звоно окачити горе тако да могу сви 
да га чују, а онда ће као прави звонар снажно затегнути уже 
и повући, такође снажно, из све снаге, још и оштро, да би се 
звоно огласило реско и дрско, како би се путници који журе 
опоменули да је поезија са њима, васдан као и Господ. Ако се 
то не деси, онда треба променити звоно, ако се баш мора, ако и 
то не помогне, промените звонара, њега обавезно, ако и то не 
помогне, промените и звоно и звонара, а ако и то не помогне, 
онда скупљајте новце за звоно и чекајте звонара, он ће доћи 
заједно са песмом и са мелодијом која ће одзвањати. То чекање 
понекад у тој журби потраје, али је извесно, и најбоље звоно не 
звони без звонара. Некима је одзвонило. Немојте чекати! Запе-
вајте, Слава Богу на висини... 

ОРИЈЕНТАЦИЈА

Улаз у цркву је са западне стране. На иста врата се изла-
зи. Реч је о православној цркви. Гроб има исту оријентацију. 
Исти је правац, исти смер. Крст се пободе на западу. Значи ту 
је глава. Само се улази са горње стране, а не излази се никада. 
Ова је оријентација установљена према сунцу. А сунце се увек 
појављује на истоку, и када сте ви на дивљем западу. Ово, као 
што видите, не зависи од ваше тачке гледишта.

САТ

Због чега је сат округла ствар? Па зато што сат, направа као 
таква, служи за мерење времена. Иако нико не зна шта је вре-
ме. Не зна се ни да ли постоји. Ако постоји, како изгледа? Где се 
налази? Где се крије? Која му је улога у позоришним тачкама? 
С ким се све дружи?... А знају да кажу: време тече, време цури, 
време пролази, и то неумитно, време је изгубљено, време је 
страшно, грозно време, пасје време, лепо време, то је било, вре-
ме садашње... Без везе! Људи мисле да то што зову време јесте 
округло. Баш као онај наш сат што виси у кујни, у коме станује 
кукавица. Неки мисле да та наша кукавица крије време и под-
меће га ко своје јајце кад она хоће и како јој се хоће. Тај сат је 
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нека наша снајка донела у мираз. Ја мислим да сам био најсрећ-
није дете на свету када сам за добар успех и примерно владање 
на поклон добио прави руски кварцни сат. Још ме и учитељица 
помазила по глави. То је било оно красно време кад сам био 
шупљоглавац. После су ме наши мудри сељаци научили, и сад 
знам, да се време мери животом. То је једина права мера. Зато 
је време скупо, јер му је мерач кратак. На пример, три живота 
треба да се направи нова кућа, ако ћемо поштено; осам живота, 
кажу Енглези, да се научи како се носи фрак; четири живота, 
говорио је наш Николча, да се научи како се носи шешир..

ЛАНАЦ

Људи се међусобно једу, подгризају, целог живота, који је 
за појединце прилично дугачак. П(р)оживе неки тако и читав 
век, а црви који брину да се ланац живота не прекине, да се 
одржава живот, среде човека просечне величине за свега че-
трдесет дана. Ових дана се води бесомучна кампања да се узму 
органи, срце, јетра, бубрег... од некога ко је имао удес (задес), 
па да се његови органи уграде као некакви чипови да би се 
некоме тамо продужио живот. Дакле, донели су и тзв. законе 
да се човек искрчми као прасе. Наравно да су то само прописи 
сумњивог интелектуалног нивоа. Нису настали као резултат 
иоле озбиљног промишљања, а да су још и закони о томе нема 
збора. Нико у тим писменима не поставља оно најважније пи-
тање. А то питање над питањима јесте како одржати ланац жи-
вота. Деси се и то да тај, коме је продужен живот, нареди, изра-
зи, можда последњу жељу, да га кремирају или да га у некакву 
гробницу забетонирају, те тако свесрдно допринесе да онај 
ланац живота буде тањи. А зна се, кида се тамо где је најтање. 
Важно да је он проживео и свој и туђи живот! Занимљиво је да 
се и наша црква ставила на страну тих потенцијалних преки-
дача. А у великој књизи живота не пише тако.

ХОЋУ ДА ЗНАМ

Зашто славимо Козму и Дамјана? Зато што је и у оно њи-
хово време било врача, сад се код нас зову лекари, који су узи-
мали паре, а они нису. А код мене у селу још увек важи прави-
ло, е то је закон, да се не захваљује, срамота је захваљивати, 
а још грђе захвалност примати, ако вам је неко помогао у из-
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немоглости, тј. у болести. Али, с обзиром на то да у мом селу 
има све мање житеља, ово се велико правило знатно смањило. 
А ови нови никакве законе не поштују. Лекари су савремени. 
Прате савремена достигнућа у медицинским наукама. Углав-
ном су се уклопили у протурање скупих лечења, што би се 
хипократовским речником могло рећи да се здушно старају о 
медицинском тоталном профиту. А када је о лечењу реч, зна 
се, природа лечи. Може се слободно рећи да је неолиберали-
зам њихова измишљотина. А људи их се плаше и клоне их се. 
Јер, кад одеш код хирурга, он те одмах охрабри и каже ти: то 
ћемо зачас бриснути, али знаш то кошта... Кад одеш код пси-
хијатра или неуролога, он те одмах охрабри и каже ти да све 
долази из главе, нема проблема то ћемо решити, само, знаш, то 
кошта... Кад одведеш дете код педијатра, он одмах почне причу 
да почеци свих проблема јесу у детињству, и мало изоколо ти 
саопшти да то кошта... Кад одеш... иди бре...  Они, сви ти, кажу 
ти да је то њихово најважније у животу. Ја па лично мислим да 
је у животу најважнији тај живот. А, право да вам кажем, жељан 
сам, живо ме интересује, шта је то што није најважније у живо-
ту. Ето, то хоћу да знам.

САМОЋА

Ако нечије понашање одудара од моде прописа које је нека 
средина прогласила законима, онда се такав човек изолује, 
односно затвори. Штавише, постоје читави системи  установа 
за тзв. пружање помоћи и збрињавање особа чије понашање 
одудара од понашања које је прописала средина. Главна, тј. нај-
тежа казна за неподобне, односно непослушне, свесно или не-
свесно, је затвор, односно, изолација. Врло ретко се ко упушта 
да проникне у разлоге понашања те особе која се не уклапа у 
средину, односно у правила понашања средине, било да су она 
писана или не. Тек, често се изричу и примењују казне, тј. мере 
затварања људи. Да је самоћа добра и природна, и да Господ 
то одобрава, онда он не би створио жену. Оставио би човека 
да самује, да воли самог себе, да живи без потомства... Али не, 
Господ то није учинио. Напротив, Господ који је сам на врху, на 
висини, када је постао свестан своје самоће и своје моћи, одлу-
чио је да човеку ускрати самоћу, тј. да га ослободи самоће. Шта-
више, самоћу је ограничио и човеку – човеку и жени, па их је 
ослободио тако што им је подарио моћ да сами себи стварају 
потомке који ће им правити друштво и са којима ће се заједно 
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радовати животу. А у вези са оним затвором, односно азилом, 
поставља се старо питање: којим правом сте некога сместили 
у азил? Свакако није реч о природном праву.

Природно право, на пример, јесте право на живот које про-
истиче из закона о одржању живота, који смо негде звали ла-
нац живота.

Право је човека да живи са Господом, јер га је он створио да 
не буде сам.

ПРЕЦРТАВАЊЕ

Све што сам јуче написао, данас сам морао да прецртам. 
Раније ми се чинило да знам када сам нешто добро написао. 
Изгледа да ми се само причињавало. Сада ми се чини да све то 
и није богзна шта. Ето, зато сам оно прецртао. И то би било до-
бро, када бих ја знао шта је добро. У принципу добро је прецр-
тавати. И то тачку по тачку. Полако. Независно од тога да ли 
треба прецртавати своје или туђе, увек је добро прецртати 
неку глупост. Али то је истовремено најлакше и најтеже. Види-
те, зато је прецртавање проблем. И то велики.  Ту је мука.

ПЕДАГОГИЈА

Док сам се припремао за полазак у школу мати је у ходнику 
нешто разговарала са комшијом. Намерно је оставила одшкри-
нута врата да бих могао да чујем бар део њиховог разговора. 
Он се, између осталог, интересовао какав сам ја ђак. Најваж-
није у свом том догађању било је да чујем њен одговор ком-
шији који је дословце гласио овако: ,,А, комшија, не бринем ја 
за њега. Знам ја да ће он бити одличан. Учи он. Није он ко друга 
деца...” Назад се није могло.

ВРЕМЕ

Кажу неки да се земља хлади, тј. њено језгро се хлади. То 
би онда значило да се земља смањује. По њима, у перспективи 
то ће бити нека тачка на неком небу. Биће то тачка. Али и те 
каква тачка. Ја мислим да се земља увећава од космичке пра-
шине, од космичких отпадака. Колико се само увећала кад је 
она громада пала у Сибиру. Јесте нешто тамо изгорело, али је 
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ту. Материја није нестала. Шта нам на земљу све шаљу (за Нову 
годину, пред Нову годину, после Нове године...) сунце и друге 
свемирске але! Не мислите ваљда да они сунчеви зраци џабе 
путују толике светлосне године? Или пак мислите да ће те кос-
мичке але, за питај бога чије бабе здравље, тек тако одустати 
од свог наума, који су на поклон од Господа добили. Историја 
потврђује ово што ја тврдим. Јер су гробови беспрекорно рас-
поређени по слојевима. А слојеви су време. Дакле, ако тамо 
негде копате, онда ви копате време. Копате оно време које је 
увећало земљу.

СТАРО ДРВО

Она историја коју смо учили по школама је врло занимљива 
и смешна. То су, углавном, донели наши људи који су се шко-
ловали код католика и протестаната. Кажу, тамо у тим њихо-
вим књигама, да смо ми Срби дошли на Балкан преко Карпа-
та. Стално нам намичу на нос: дошли су... населили се... Све то 
би требало да значи да смо ми на туђој земљи, тј. да је одавно 
већ трабало да негде одемо. Осим земље на којој смо, наше је и 
небо и инат је наш. А када је о култури реч, оној култури коју су 
наши донели, ту се нема шта замерити. Култура, као таква, је 
свачија и ничија, она не познаје границе, али се мора призна-
ти да се једна култура не може упражњавати свуда и по сваку 
цену. Узмимо, на пример, културу исхране. Није логично да се 
они на Северном полу хране зељем, а они на екватору да једу 
сланину. Кад је реч о култури становања, јасно је свакоме да 
се не може у Сибиру живети на ливади као у Африци... Дакле, 
кад је реч о преношењу културе, у шта спада и историја и... не 
може се то радити тако да се примењују само принципи побед-
ника, па кад зађе миленијум, онда копамо земљу, и то дубоко, 
дубоко, да видимо шта су победници сакрили. Извесно је да не 
треба одсећи дрво да би се видело колико је старо!

ОКРУГЛО

Време нема почетак, а ни крај. Мора да је округло. Да ли 
има центар. Ако има центар, онда то би требало да буде човек. 
Он је до сада био центар сваког (познатог) времена. Он је та 
фиксна тачка. И само о тој тачки треба водити рачуна. По пра-
вилу, свако време је обележила нека личност. Ако таква лич-
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ност није постојала, онда ни то време није постојало. Историја 
има задатак да забележи време културе и време некултуре. У 
ово друго време спадају ратови, који су иманентно својство 
људи, тј. човечанства. Реч је о борби за простор, онај физич-
ки. Све живо се бори за тај простор. Нема изузетака, а материја 
је ограничена и неограничена, и наравно зависи од простора. 
Закључак би био да време има више центара, тј. да је нека тач-
ка већа од друге у истом времену. То историја мери. А аршин јој 
још увек није баш неки.

КРСТ И МАЧ

Господ је по своме обличју сачинио човека. Да би се човек 
одужио Господу, он је по своме обличју сачинио крст. Тако каже 
доктрина. А по обличју крста човек је начинио мач. Крст је у 
ствари стилизовани човек раширених руку. Много је људи на 
њему висило, прикованих или привезаних, пре Христа. Али 
крст се прочуо тек кад су на њега прикачили Сина Господњег. 
Инаугурација крста није уследила одмах по вешању Христа на 
њега. Векови су пролазили, а верујући људи су плели легенде 
и у њих уграђивали постулате доктрине, који су имали улогу 
да их штите од других људи и, наравно, од себе. Рат се у то име 
води непрестано. Битке на свим странама. Било је тога и ра-
није, само се после Христа води боља евиденција. Користе се 
разне сорте мачева. А шта је мач? Па, мач је крст. И човек је мач. 
Дакле, човек је и крст и мач. Е, шта ће то Господу? Као да му се 
баба и деда нису довољно клањали! Као да га нису довољно 
молили, па сад морамо и ми!

Да би човек постао Бог мора мало да виси на крсту. Да се 
види да ли може свашта да издржи.

УЛОГА ЛЕПОТЕ

Лепота је одраз памети, одраз снаге интелекта. Опште је 
прихваћено мишљење да се мисао потрудила да створи човека 
са одговарајућим чулима која детектују. Међутим, мора се при-
метити, то сада и човек види, да мисао још увек ствара човека. 
Не, није реч о еволуцији. Реч је о томе да неко није завршио 
свој посао. О томе је реч. Обичан свет под лепотом подразумева 
оно што види. А то је само један од елемената, можемо рећи, 
оне хладне лепоте. Може да се деси да неки цвет ,,хвата око”, 
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а да је тај цвет смрдљив. Наравно, тада нећемо ни говорити о 
том цвету, па ни о његовој лепоти. Може се рационално рећи 
да је леп за око, али да је смрдљив, што све заједно значи да 
није леп. Дакле, лепота је сложена и компликована за дефини-
сање, не зато што филозофи до сада нису успели да то ураде, 
него зато што се при дефинисању мора објединити детекција 
више чула и пре свега утицај интелекта и васпитања, тј. одго-
варајуће културе на свеукупан, јединствен доживљај и његову 
манифестацију кроз усхићење. Лепота се може доживети, не 
само детекцијом чула, већ и читањем, при чему важну улогу 
има маштање приликом читања, тј. замишљање прочитаног. 
Може се говорити и о функционалној лепоти. Изгледа да друге 
лепоте и нема. Женска лепота је, такође, производ интелекта, 
производ маште. Она и подстиче машту и тако утиче на тзв. 
супротни пол. Кад је реч о супротном полу, онда се малтене го-
вори као да је реч о некаквом непријатељству, а у ствари је реч 
о природном пару. Када не би било функционалне лепоте, онда 
не би постојали ни сложени механизми распиривања маште, 
што би супротан пол, без обзира да ли је мушки или женски у 
питању, био инертан, или би били потребни неки други меха-
низми осим ледене лепоте, који би човека приводили лепоти, 
иначе би човечанство завршило. Лепота је, дакле, у функцији 
одржања живота. За сада, како ствари стоје, човек је мера ле-
поте. Због душе и због памети је то тако, иначе би исто осећали 
кад видимо лепу жену, лепог човека или лепог коња.

РЕАКЦИЈА НА ЛЕПОТУ

Учешћем детектора и сложеним хемијским и физичким 
трансформацијама које су још увек у Божијој моћи и Његовој 
милости производе се мисли којима се артикулише реакција 
на лепоту, чије су спољне манифестације: осећај треперења ор-
ганизма, дрхтавица, помућеност у глави, збуњеност, црвенило, 
знојење... блаженост, што утиче на смиреност и доприноси си-
гурности личности.

УСАВРШАВАЊЕ ПРИРОДЕ

Лепота се може идентификовати са Богом, ако смо помис-
лили да је савршена. Али, шта онда рећи о циклусима, о по-
нављању у природи. Чему они служе, ако не усавршавању. Бог 
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зна колико ће се још вртети да би се избрусило. Неко мора во-
дити рачуна да се не истањи. Ако неће Он, морамо ми. Може се 
говорити и о томе да је Господ створио (измислио) лепоту, те 
је човек зато не може дефинисати иако осећа да је она ту. Може 
се говорити и да је човек измислио лепоту као што је измис-
лио Бога. Може се рећи (иако не знамо да дефинишемо лепоту) 
да лепота служи да покрије (сакрије) разне људске недостат-
ке. Мода је нешто друго и о њој овде неће бити речи. Истинска 
уметност продужава лепоту као природу.

ПРЕДНОСТ

,,Споља гладац, а унутра јадац” је позната пословица нашег 
народа. Вероватно је иста и код других народа. Она сугерише 
предност лепоте душе над тзв. физичком, хладном, лепотом. А 
то значи да се лепота везује за живот човека.

ЕСТЕТИКА

Ову сам тачку хтео да избегнем по сваку цену. Зашто? Па, 
зато што се са лепотом стално срећемо, за њом стално уздише-
мо, увек је запамтимо и дуго је са собом носимо и нико не зна 
тај појам лепоте да дефинише, нико није то успео за, тако кажу, 
девет хиљада година цивилизације, тј. историјског времена. 
Као, зна се да је естетика наука о фантастичној и репрезента-
тивној људској делатности (Кроче). Одмах се примећује да ова 
дефиниција не покрива лепоту природе, а ни лепоту Господа и 
свих његових творевина, па ни лепоту жене и човека, једном 
речи човека, које је Господ створио. Са друге стране није лако 
дефинисати, тј. објаснити појам фантастично, а још је теже од-
редити шта је репрезентативно у људској делатности, а и де-
латност је делатност! Који су репери у односу на које се мери 
репрезентативност, ако се уопште може мерити. На пример, 
ако куснете мало меда, онда се осећате блажено, и лепо вам је, 
а репрезентативно је у вашој делатности што сте се одлучили 
за мед и што сте мед поседовали, а да ли је ваша заслуга за то, 
овде се то питање не поставља.

Могућности за одређење лепог су за сада бројне. Навешће-
мо неке од њих. На пример, оно што се мени свиђа то је лепо 
за мене, оно што се мени свиђа то је лепо за свакога, оно што 
је Богу мило мило је и мени, оно што усхићује већину... оно 
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што се свиђа од људи изабраним представницима, оно што се 
свиђа од Господа изабраним... оно што је време неметнуло... 
Све су то саме глупости, зато што је лепота тако једноставна 
и лепа.

НОРМАЛНО

Има ситуација када се човек наљути на човека до беса и тада 
одлучи да са овим прекине сваку кoмуникацију, тада се каже 
да је овога прецртао заувек. Ово прецртавање нема никакве 
везе са прецртавањем које подразумева копирање неке слике. 
Као, рецимо, под индиго. Најчешће се под прецртавањем под-
разумева означавање нечега да то нешто не важи више. И то је 
у реду. Али у нашој азбуци постоје, веровали или не, прецртана 
слова која важе: ђ, ћ. Напишете слово, па га онда прецртате. 
Мора се признати да то није баш нормално. Има тога и у други-
ма језицима, али нас то не оправдава при упражњавању ових 
глупости. Не верујем да је инспирација дошла из другог јези-
ка, него је то једноставно прекопирано, прецртано, преписано 
отуда без много размишљања. Инспирација би била да је то 
неко тамо видео, па га је усавршио, тј. узео један део и није га 
прецртао! Дакле нема збора о инспирацији. Једноставно, није 
нормално.

ЛУДО

Нормално се дефинише као пресек две праве под углом од 
деведесет степени, јер угао и даље кључа на деведесет а вода 
на сто степени. Човек, мисли се и на жену, уосталом стално се 
само на њу и мисли, и немој због тога стално да ме прекидаш, 
кључа кад побесни. Код нас који живимо на земљи под није 
нормално сматра се нешто што не ваља. Иначе, пошто је свет 
састављен од оних истих елемената из таблице Мендељејева, 
онда они што живе тамо и они живе на земљи. Према томе, и за 
оне тамо под није нормално подразумева се да не ваља. Тако, 
ако неко болује од шизофреније, параноје и сл., онда кажу да 
није нормалан, а почесто кажу и да је луд. Ако није много луд, 
кажу и да је луцкаст или налудичав. Значи, није нормално зна-
чи лудо! Сада, у данашње лудо време када хоће да кажу, и ста-
ри и млади, да су се лепо забављали, да су се лепо провели на 
излету, на екскурзији, на забави... кажу било је лудо. Лудо, још 
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и незаборавно. Изгледа да није нормално јесте нека блажа ва-
ријанта од лудо! А није нормално би, право речено, требало да 
значи да одудара од уобичајеног, од стандардног. У том смис-
лу иоле паметнији човек није нормалан. Сетимо се Тесле, Ајн-
штајна, Њутна... Свакако није лепо рећи да су ови људи били 
ненормални, чак иако су то били. Они то нису заслужили, без 
обзира чијом вољом су они такви били. Боље је рећи: изузет-
ни људи, изванредни, генијални, сјајни... Они су били луцидног 
духа. То бар није спорно.

СИСТЕМ

Ако хоћеш било какав систем, онда се подразумева да је 
формалан, јер систем, та реч систем то значи. Чак и несистем 
спада у формални систем, јер како бисмо разликовали неси-
стем, ако немамо систем по коме описујемо шта је тај систем. 
Ова прича је у црно-белој варијанти, тј. у двовалентној логи-
ци, што наравно није довољно за описивање односа међу љу-
дима у било којем до сада познатом систему, а зна се да није 
довољно ни за описивање односа у неким врло организованим 
заједницама животиња, инсеката итд. У физици и хемији има 
неупоредиво више реда, више реда има и у биологији, наро-
чито кад је реч о конструкцијама система некога организма. 
Али чим се зађе мало дубље у међусобне односе јединки или 
мањих и већих група, настају проблеми, тј. јављају се и нело-
гичности или, боље речено, јављају се одступања од понашања 
очекиваног у црно-белој варијанти. Кључ за одгонетање је 
размишљање у боји, тј. у вишевредносним логикама. За поче-
так ће се за то користити машине, и касније наравно, а после 
је могућа и симбиоза машине и неке ћелије, не мора обавезно 
да буде људска, јер ће то зависити од циља, односно од задатка 
који се мора решавати.

ЈОШ О ЛЕПОТИ

Ови астрономи понекад претерују са милијардама, са ми-
лионима година. Све је мање од енергије, а све брзине су мање 
од брзине светлости, рече Ајнштајн. Али рече и да је енергија 
маса и да је светлост маса и да је маса енергија. Све је то то. 
Не рече ништа о лепоти као што рече Достојевски: Лепота ће 
спасти свет. А Фјодор Михајлович је мислио на лепоту душе, не 
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на физику. Иако није био имун на физичку лепоту. Изгледа, по 
ономе што је написао, да се добро разумео у те ствари. Богме, 
чини се, боље од Алберта.

АТОМИ

Кад је о материји реч, она не зависи од перцепције. Атоми су 
нешто што је код старих мислилаца било најмање, најситније, 
што чини састав материје. Атоми имају своје атрибуте. Атоми 
су, међутим, релативни и зависе од релације, тј. од начина раз-
лагања дате материје. За ту релацију морају постојати некак-
ви захтеви. Потом захтев за компоненте разлагања у односу 
на дату релацију: да се том релацијом не могу даље разлагати 
компоненте. У том случају то разлагање називамо атомично, а 
одговарајуће компоненте називамо атомима. То не значи да се 
компоненте атоми не могу даље разлагати неком другом ре-
лацијом и да у компоненти добијемо неке атоме у односу на ту 
другу релацију. Дакле, атоми су у односу на релацију, и само су 
такви атоми. Друга су питања ефективног изналажења одгова-
рајуће релације или утврђивања њене егзистенције. 

САМОУБИСТВО

Човек може да посегне за смрћу због гриже савести. Ако је, 
рецимо, учинио неко(м) неко нечасно дело, неку работу коју 
није способан да опере, није у стању да живи са том за њега 
гадном чињеницом у својој глави. Тада за њега решење јесте 
смрт и тиме чини још једну грешку, после које нема гриже са-
вести. Нема мучнине од самога себе. Нема прекоревања самог 
себе. Нема несанице. Нема кошмара. Он нема. А они који су 
остали после његовог одласка, они ће се забављати причама 
о њему. А биће и оних који ће га жалити. Чак ако тај није имао 
никога од ближих, од родбине, и тада се нађу они који кажу: 
Јадан човек није имао никога.

Кад је реч о самоубиству, поједини мислиоци тврде да су 
у питању патолошки разлози. Штавише, они тврде да се ти 
разлози налазе у органској предиспозицији. Како онда тај чин 
самоубиства зависи од културе у којој се дешава? Чак у поједи-
ним културама постоје правила, ритуали, како се самоубиство 
извршава. Као што је то случај са харикиријем у јапанској кул-
тури виших слојева друштва.
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Код нас се самоубице хладно примају. Зато што је по том 
питању некада устројено такво наопако правило, које је због 
јаке инерције још увек важеће. И црква и предање их искључују 
из својих дешавања. Хајде да кажемо обичаја. На пример, црк-
ва не сахрањује самоубице. Не проглашава се жалост. Као да је 
човеку потребна специјална дозвола за душевни чин жаљења! 
Као да треба да се жале здрави људи, а не они болесни или они 
мртви.

Наравно, не постоји ниједан разлог да не жалимо Јуду. За 
то постоје стварни разлози. Први је што се убио, тј. што је себи 
одузео живот који му је Господ подарио. Може се рећи да је 
одлучио да оде дужан. А то, признаћете, није лепо. Други раз-
лог за жаљење јесте тај што је свога учитеља издао.   

ЗАШТО ЛАО ЦЕ

Зашто Лао Це? Ово је глупо питање. Али нешто ћу рећи о 
другим питањима које ово питање изазива. А то је: ако филозо-
фији одузмеш елементе поезије, онда све то личи на манифест, 
или на неки, било који, програмски документ, било које, кому-
нистичке партије. То се не чита! Одсуство поезије чини све то 
одвратним, огавним, одурним, одбојним! ОООО...

И Ниче вас пеца неким редом. И он је у тој причи. Чини се да 
тамо код њега има (и превише) неког реда. И све је то писме-
но. И јесте. Та вас писменост доводи у заблуду да помишљате 
да је реч о поезији. Како више улазите у то, ви видите да је то 
неки програм. Као они поменути. А ви сте мислили да је то по-
езија. На филозофију тада, на почетку читања, нико није ни по-
мишљао. Поезија. Мислило се, поезија. Али, јадац.

Сада поново почињете да се крстите. Свему је време. Нај-
боље је кад се крстите на време. А време је увек.

Песници су се на то пецали, већина. Али временом су сви то 
напустили. Као и математичари. Сви су се упецали на Еукли-
дову геометрију. Када су порасли, нико се од њих њоме није 
бавио. Можда зато што су вечито млади.

ПРОРОЦИ

Има разних врста пророка. Зашто бежимо од тога да каже-
мо да је Њутн пророк? Његово пророчанство се и обистинило: 
планете се крећу тамо где је он рекао и по тим Аполонијевим 
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кривинама, које су Њутна чекале вековима. Пророк је Милу-
тин Миланковић. Без премца.

Увођење правила у понашању народа није никакво проро-
чанство нити пророковање. О томе се може разговарати. Ту тре-
ба радити стално на побољшању. Што не спада у пророчанство!

Из мртвих те могу дићи само ако си жив. И то се дешавало. 
Не могу да кажем да није. Али шта је ту пророчки. О ком чуду је 
реч. Ништа. И ни о чему.

Кад је о друштвеним односима реч, пророчански би било 
да неће бити робовласничког уређења. А то је супротно пој-
му уређења! Што је (готово) немогуће, сада, и пре, и после. Јер 
било какво уређење без хијерархије, без неједнакости је немо-
гуће. Иначе се не може говорити о уређењу. Дакле, робова ће 
бити. Само се форма мења! 

ЈОШ О САМОУБИСТВУ

Човеку цркне куче па се ожалости. Ухвати га апатија. Падне 
у депресију. 

А где су покрети за заштиту човека самоубице?
Право је самоубиство мислити на самоубиство. Право је са-

моубиство мислити на смрт, на тугу, на патњу…
Има и других врста самоубистава: мислиш само о здрављу 

или мислиш само о болести. Самоубиство је паметном човеку, 
песнику, ући у жабокречину, у ништавило, у ред и просек.

Господ им је послао свога сина као подршку и као залог за 
живот. Али тим будалама то није било довољно. Сетите се как-
ве су му све гадости чинили. Није ли то разлог за самоубиство? 
Можда неки мисле да је довољно само убиство!

Самоубиство је и непрестано јалово расправљање са исто-
мишљеницима. Није ли Господ омануо дружећи се са њима? 
Није ли се Он свесно попео на крст, изазивајући судбину, да по-
каже руљи да може? А оно...  

О ЛЕПОТИ, ПОНОВО
 
Има много људи  на овом свету којима смета то што не могу 

да дефинишу лепоту. Мени не смета ништа. Ја волим лепоту. 
Волим да слушам лепоту, волим да гледам лепоту, а волим и да 
пипнем. Дефиниције препуштам ученима. Само да се зна: нису 
они створили свет.
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ЛЕБАЦ ИЛИ КАКО СЕ ПРАВИ ЧОВЕК

Квалитет хлеба зависи пре свега од семена. Али можете ба-
цити и најбоље семе ако њива није добра, онда од квалитета 
жита неће бити ништа, а хлеб се прави од жита. Кад се жито 
скине са њиве, онда га треба одвојити од кукоља. Потом треба 
жито да се мало просуши, пре него се почне са мељавом. Затим 
треба изабрати прави камен. И камен треба да се припреми, да 
се накује, за шта треба, богме, прави мајстор. Иначе, може да се 
деси да мељава буде крупна или ситна, а треба да буде таман. 
Кад се жито самеље, онда треба од тог брашна замесити лебац. 
Кажу треба и добар квасац. И, онда се меси. И то треба знати. 
Не може бесомучно само да се меси. Треба тесто да се остави 
мало да надође. Кад се процени да је довољно надошло, онда 
се поново премеси. Тада се приступа печењу. То је тек важно, а 
оно до сада је било најважније. Сад је печење најважније. И све 
је најважније. Печење зависи од шпорета, од фуруне, од сача, а 
највише од пекара, јер ако пекар заспи, онда ћете имати угаљ 
уместо хлеба. Тек кад је лебац печен како треба, каже се да је 
испечен, онда може да се проба.

Човек је као лебац.

ОМУЖИТИ

За момка који се добавио девојке, са којом ће у заједници 
живети, каже се да се оженио. 

За девојку пак која се добавила момка са којим ће у зајед-
ници живети, народ каже да се удала. Ова последња реч суге-
рише да је девојка момку уд дала. Нико се, од оних који ову реч 
употребљавају, није запитао одакле њој то. Чини се да је логич-
није, по аналогији са мушким случајем, уместо удати употре-
бити реч омужити.   

САН И СМРТ

Они који тврде да су разговарали са Њим били су у сну или 
су се изгубили у лавиринту својих мисли. Када су се отуда ис-
кобељали, на једвите јаде, окупани знојем, јасно им се учинило 
да су били са Њим, да су разговарали, и, до у детаље, подробно 
су објашњавали шта су разговарали и шта им је Он рекао, и 
шта је поручио свету. 
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Они који су то невољно слушали очекивали су награду за 
слушање, која је изостала, сваки пут када се то десило, прогла-
шавали су наратора за будалу, за луду, за ненормалну особу, а 
није јасно зашто су то радили, да ли због изостале награде, или 
тек онако, само да би нешто прогласили, јер крај треба про-
гласити, да га не би прогласили они други, или да се не би сам 
прогласио.

Сан је рођак смрти, рече Сарамаго и оде да спава. Још се није 
вратио из тог дубоког сна, база около, није се појавио ни да 
сведочи о својој смрти, своје књиге је пустио да причају уместо 
њега, да сведоче о животу, да упозоравају људе и да га штите. А 
ако су сан и смрт рођаци, што сан не дође и смрти, него је она 
ваздан будна. Да ли се можемо надати да су бар у свађи, па да 
она неће доћи док је он ту. Да се надамо да ће се до краја пона-
шати као прави рођаци када се посвађају, да никада ниједну не 
прозборе, да очима не могу да се виде, да једни друге обилазе у 
широком луку, да једни друге ни за славу не походе...
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