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ПА ВЛОВ И ШРАНЦ
1.

Па влов и Шранц се де за истим сто лом. Мир на из ве сност њи хо вих жи во та опи пљи ва 
је у мла ком ва зду ху кан це ла ри је, за сад као ни ти па у чи не, ме ђу тим, оно што је спре ча ва 
да оро жна, стек не ко ру и твр до ћу хра ста, па ла га но, се ди мент, ком пре си ја у ду бљим 
сло је ви ма, оно што ни је да ло да се де си ка кав тек тон ски ма не вар ко ји на по вр ши ну 
ис ти сне твр ду кри стал ну ре шет ку угље ни ка, би ло је јед но је ди но пи та ње, го то во се 
чу ло као ша пат при гу шен по вре ме ном шкри пом ле вог кри ла ор мар че та ко је се огла-
ша ва ло са мо од се бе, отва ра ло се без ичи је по мо ћи и про но си ло тај про му кли тон, 
глас ко ји се упит но пе ње кроз мук бе лих зи до ва и ко ји би још не ко вре ме леб део из над 
не ко ли ко хр пи ца хар ти је, а умо та но у при гу шен ја ук др ве та и гво жђа, тек на че тог 
рђом, ле шка ри ло је пи та ње: Ко ће пр ви? Исти на Па влов има не ко ли ко го ди на ви ше, 
али то ни шта не зна чи, ка кав не сре ћан слу чај и име Шранц мо же пр во ис кр сну ти у 
чи ту љи. Без об зи ра што им не ма још по ла ве ка, са свим је си гур но да ће го то во до кра ја 
жи во та на ста ви ти да до ла зе у ту исту кан це ла ри ју, то је ствар оби ча ја, тра ди ци је, утвр-
ђе на ствар. Јед ном сте че но рад но ме сто, да то на ко ри шће ње осо би на нео д ре ђе но 
вре ме, тре ба и да оста не ис тој на услу зи све док тра је то нео д ре ђе но. За дру га чи је 
вре ме се и не зна, сто ји да оно има не ке осо би не, да се при ка зу је, ма кар по сред но; на 
пред ме ти ма без из у зет ка оста вља тра го ве зу ба. У ме ђу вре ме ну, то јест усред бу ра га 
нео д ре ђе ног, ва ља оста ти и оп ста ти, те одо ле ти, не под ле ћи ис ку ше њу, чак би нај по-
жељ ни је би ло да се са тре сва ка мо гућ ност по ја ве ис ку ше ња у ви ду по ми сли на пре ме-
штај, не ка кве бо ље по ну де, од у пре ти се на го ну ка би ло ка квој рад њи у свр ху про ме не 
рад ног ме ста, на при мер уса вр ша ва ње на лич ну ини ци ја ти ву не до ла зи у об зир. Од-
ре ћи се пред ло га ко ји са стра не кат кад шу шну, на вод но да су дру где бо љи усло ви и 
то ме слич но, не ве ро ва ти про во ка ци ја ма, а ка да до ђе вре ме и пен зи ју ва ља из бе га-
ва ти, уко ли ко је мо гу ће, до са мрт ног хроп ца.

Све је ка ко тре ба, да ни про ла зе, Па влов и Шранц без ијед ног ин ци ден та оба вља ју 
свој по сао и ни шта не мо же да по ђе на о па ко, и њи хов сто је са вр ше но ра ван, олов ка 
се ту не ће др зну ти да кли зне, да се ско тр ља, ле жи сми ре на јед на ко шћу та со ва ко је 
др же Шранц и Па влов, у сво је ше сто у гло по сто ја ње зби ла је ме де но од су ство ре чи, 
ћу ти у ће ли ји чи ји је по преч ни пре сек јед нак во шта ној ко мо ри пче ле. 

Мо жда и то пи та ње о смр ти, о од ла ску и не ма осно ва, ми сли Па влов, на кра ју кра-
је ва, већ се бар јед ном де си ло да је чо век пре ва рио смрт, да је по бе дио, ну жност ту 
про сто не сто ји. Ни је са свим си гур но да та ко су ров ис ход на ших склад них жи во та сле-
ди, ми сли Шранц, мо гу ће је да кон ца не ма, по не кад ми се и чи ни да ми ов де се ди мо 
и вре ме не про ми че, и вр ло је мо гу ће да ће та ко би ти за у век.

ГЛАСОВИ

Урош Пајић



40

2.

Па влов и Шранц се де за истим сто лом. У ства ри де ле је дан ве ли ки кан це ла риј ски 
сто и ра ме уз ра ме ра де на обим ном Лек си ко ну гра до ва. Ма те ри јал је не пред ви ди вом 
уче ста ло шћу сти зао из про вин ци ја сав уна ка жен не пре кид ним пре ме шта њи ма оп-
шти на, се лид ба ма ме сних за јед ни ца са свим мо би ли ја ром и слу жбе ни ци ма што су 
лич ним име ни ма обе ле жа ва ли сто ли це и ор ма ри ће из сво јих кан це ла ри ја да се не би 
не што из ме ша ло, да се зна шта је чи је те да се та ко жи го са но без бед но пре не се из 
ма њих и већ ру шев них згра да у про стра ни је, све же са зи да не на мен ске објек те, па и 
обр ну то. Тре ба ло је све то уз бра но па пир но ку пу си ште осве жи ти, по шкро пи ти нај но-
ви јом вр стом сло ва и про ре да, на пра ви ти уред ну але ју до ку ме на та ко ји све до че и 
нај сит ни је до га ђа је што су има ли да се од ви ју у не ком од гра до ва Ре пу бли ке, а у тим 
зби ва њи ма су ма хом већ одав но мр тви уче ство ва ли. За дах смр ти ши ри ле су рав но-
мер но раз вла че не ко ри це ре ги стра то ра, она ко као мех хар мо ни ке, не кад жи ву утро-
бу, пулс и ток кр ви, ме со јаг ње та одав но по је де но за ме нио је уста ја ли, хер ме тич но 
за тво ре ни ва здух из про сто ри ја по мно го че му на лик и овој у ко јој се на ла зе, сто и 
от ку ца ји са та, из ве сно је сте да ће та ко би ти до са мог њи хо вог кра ја, али ко ће се пр ви 
згр чи ти, чи је је jus pri mae ri gor? Је ди на не из ве сност ко ја је кла ла гр ла за ва ље на у бе ле 
око врат ни ке, бе ле на сло ња че твр до пре со ва не, твр до ку ва на ја ја у пор це лан ским 
по су ди ца ма, гла ве је њи хо ве је ди но раз би ја ло то пи та ње: Ко ће пр ви?

Ни је тре ба ло ису ви ше вре ме на да про тек не (од оног ко је се чи ни су во, су ше но, 
од но сно ни ма ло теч но, а ипак мер љи во рит мом по де ле, го ди на је јед на де бе ла ко ба-
си ца фи но на сец ка на на елип са сти пла дањ Зе мљи не ор би те, и пот крај сва ког де цем-
бра на плех луп не но ва, тек уз ри ла у су ша ри на Сун че вом ди му) да не ко ме пр во си не 
да се у ис хо ди шту мо же ак тив но уче ство ва ти, да је пре ста нак иш че ки ва ња не што што 
се мо же про из ве сти ве штач ки. Од го ли ца вих ми сли о те та ну су, за ра ђе ном по сред-
ством зар ђа ле рајс не гле (при ча о рђи као но си о цу за ра зе је са мо мит, обо га ћу је гво-
жђем жр тву, сва ка ко, али до бра је као и би ло ко је дру го зло) за лу та ле у уну тра шњи 
џеп са коа, је дан скок де ли сто и чи ви лук по крај вра та, бр зо се пре шло на де ло ва ње. 

Па влов има так ти ку, а и зна тан та ле нат, да го во ром ис цр пи чо ве ка, да му је зи ком ко 
ба штен ском ло па ти цом пре ко па ва жив це, па опет штос је у кон ти ну и те ту на но ше ња 
по вре да, ина че кр ва ре ње не мо ра да бу де до бар знак за трај ну ште ту, де си се угру шак 
те га ва ља раз би ја ти сва ко днев но, јер је ди но та кво оште ће ње мо же да до ве де до упу та 
на пси хи ја три ју, а по том и до убр за ног кра ја, не рет ко под нео бја шњи вим, или сум њи вим 
окол но сти ма. По ма же и уве ћан унос со ли, по мор ци ни ка ко сла ну во ду, а сла ну ка фу, као 
слу чај но? Па влов спре ма ка фу. Крат ко је про ми шља ње док се у џе зви у де сној ру ци не 
по диг не вру ћа пе на, а за гле да не у ва тру очи гу бе фо кус, те се исти сме шта у цен тар ло-
ба ње ко ја ла ком игром асо ци ја ци ја про из во ди на из глед на ив ну иде ју да се ору ђе му чи-
лач ко ко је ће Па влов по тег ну ти при кри је у то бо же бе за зле но ћа ска ње о ку хињ ском 
при бо ру, са џе зве при ча ла ко скли зне до шер пи, јер Па влов ко ба ја ги тре ба да на ба ви 
нов ком плет шер пи ра зних ве ли чи на, оне ко је има већ су до тра ја ле и... ту смо. 

Шта је ва жно код из бо ра шер пе? Код из бо ра шер пе је ва жно да са свим од го ва ра 
сво јој на ме ни, ра ди ло се о шер пи ду бо кој, а уза ној, згод ној за ко је ка кве су пе, па и 
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кр пе и ра зни веш, мо жда по не кад и за ја сто ге или дру го шта ве ли ко што се мо ра уце-
ло ку ва ти, или пак плит ка и ши ро ка, то јест ве ли ког преч ни ка, увек до бра за ду го 
ку ва ње ај ва ра, пек ме за сва ко ја ких уз стал но ме ша ње, др ве ном вар ја чом, на рав но, 
да кле сва ка шер па има сво јим об ли ком од ре ђе ну на ме ну те се мо гу при ку пља ти по-
је ди нач но, ку по ви ном на ко мад, ка ко за ко јом до ђе по тре ба, или их ва ља узе ти у 
ком пле ту ра зних ве ли чи на и об ли ка, а углав ном ком плет би ва из ра ђен од истог ма-
те ри ја ла, чи тав сет се сла же, ка ко по ква ли те ту та ко и по бо ји, де зе ну, уко ли ко се чо век 
од лу чи на ка кву штам па ну му стру ко ја се по на вља на по вр ши ни тр бу ха по су де, цве ће, 
на при мер, или ћи лим-ша ра, или пак не ку дру гу на око при јат ну игру гра фич ких еле-
ме на та ка кве до зво ља ва је ди но емај ли ра но по су ђе ко је има сво је пред но сти, као и 
ма не, јер зна ча јан је из бор ко ји се на чи ни у по гле ду на чи на из ра де су да, не би сва ка 
шер па би ла при ме њи ва на греј ном те лу ко је то по ту ин ду ку је у по вр ши ну су да, а од-
ре ђе не по су де су се по ка за ле из у зет но ло ше у упо тре би на отво ре ном пла ме ну го рио-
ни ка га са за до ма ћин ство, на из глед до бра шер па мо же у та квом слу ча ју да ис пу шта чу дан 
ми рис, на иви ци смра да, да ни ма би се пи тао ода кле до пи ре тај воњ, јер је не ка ко 
нео бич но при та јен, пру жа се у та ла си ма, ти хо, је два при сут но, али све јед но не у год но, 
а та ко шта се не би сме ло де си ти са шер па ма од нер ђа ју ћег че ли ка ко је има ју по себ но 
ма сив но дно ко је до бро при а ња на би ло ка кву греј ну по вр ши ну, ма да тре ба ло би да 
преч ник шер пе са свим од го ва ра преч ни ку рин гле, та ко је ис ко ри шће ње енер ги је 
утр о ше не на ку ва ње и пр же ње на ви со ком ни воу, мо гло би се ре ћи на нај ви шем, за 
да ту шер пу, уз то да и шпо рет бу де до бар, греј не по вр ши не са свим рав не, и до бре су 
те че лич не шер пе, ма да по не ко ко је на ро чи то осе тљив не во ли да их упо тре бља ва 
јер, ка же, осе ћа ме тал ни укус у је лу, мо жда пи та ње ква ли те та, шер пе на рав но, не хра-
не, али та кво не што се не де ша ва код емај ли ра них шер пи, лон чи ћа, џе зви, а ка мо ли 
код ке ра мич ких по су да за ку ва ње и пе че ње, чи је је ко ри шће ње се же у ду бо ку исто-
ри ју чо ве чан ства и да нас мо же де ло ва ти за ста ре ло, али та кво по су ђе, оса вре ме њи-
ва њем на чи на из ра де као и мо дер ним ди зај ном за у зи ма екс клу зив но ме сто у сва кој 
бо ље опре мље ној куј ни. 

Па влов ис пр ва уз по моћ ли те ра ту ре, ка та ло га при ку пље них по про дав ни ца ма 
пред ме та за до ма ћин ство, спро во ди сво ју тор ту ру, јед на ким тем пом на ста вља и без 
но вих штам па них ма те ри ја ла, сред ство се већ не де ља ма по ка зу је као са свим до бро. 
Емај ли ра не или инокс? Ове су до бре, ме ђу тим да ли иду и на ин дук ци о ну рин глу, не 
да ја та кву имам, али мо жда ћу јед ном има ти? Ју че су би ле на сни же њу, ту у ком ши лу ку, 
али бо ја ми се ни је до па ла... Ка ко се ку ва на па ри? Па влов по ста вља пи та ње. На па ри 
се ку ва та ко што... Па влов од го ва ра на пи та ње. 

Шранц не мир но ди ше, хар ти ја ис под дла на упи ја зној и на том се ме сту из ви то пе-
ри, пра ти ме ан дри ра ње мо жда не ак тив но сти уну тар гла ве ко ја, и са ма на лик на шер-
пу мах ни то по ку ша ва да са му се бе отво ри, да одиг не по кло пац скал па и сво ју ми сао 
спу сти на не што, би ло шта што ни је шер па, да ис трг не сво је уши, на рав но са свим на лик 
на др шке ка кве шер пу ље, ко је у си гур ним ша ка ма др жи Па влов. Ни сна Шранц не ма, 
јер чим за спи од мах се бу ди у зно ју, а шта то Шранц са ња? Шранц са ња шер пе.
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3.

Па влов и Шранц се де за истим сто лом. Ни је то као у школ ској клу пи, она ко са свим 
бли зу, њи хов сто је по ве ли ки, ди мен зи ја ма бли зак сто лу за сто ни те нис. Па и кан це ла-
ри ја има ми рис ко ји нео д ре ђе но под се ћа на ми рис ве жба о ни це, са ле за фи зич ко, из-
ме ша ни су ту ми рис гу мо пла сти ке, др ве та, шта вље не ко же са ми ри сом љу ди, упи сан 
је у ма те ри јал мно гим до ди ри ма. Кре та ње тих еста ра, ска то ла, ти о ла и ка да ве ри на кроз 
ва здух би ло је је ди но што се уну тра де ша ва ло, јер по тре ба за њи хо вом ре дак ци јом 
одав но је иш че зла, а у огром ној ин сти ту ци ји чи ји је део би ла, у већ не ме р љи вом про-
стран ству ко је за пре ма Ар хив ко ји је због ста ро сти и ис цр пље не ме мо ри је већ се бе 
са мог по чео да за бо ра вља, а не кад је у пи та њу са мо ло ша цир ку ла ци ја, кр во ток не 
успе ва да до ба ци до пе ри фе ри је, мо гле су да про ђу и де це ни је пре не го што би из ли-
шност јед не од де се так хи ља да рад них је ди ни ца ико при ме тио. Ре дов но сти жу пла те, 
јед на ки из но си, та ко бе ше за ми шље но, да осо бе до де ље не ре дак ци ји има ју исто ду-
жно сти, те да се и по за ра ди рав на ју. Го ди не иду и го ди не оду, а ова за бо ра вље на ће-
ли ја Ар хи ва оп ста је, жи ви, до ду ше пул са не ма, или је он успо рен на та кав тем по да би 
тре ба ло да кроз њу про ђе ви ше ге не ра ци ја осо бља да би се ко ме ма кар при чи нио 
тр зај жи ле ку ца ви це, на при мер у це ви ра ди ја то ра. То пло је уну тра, су во, при јат но, 
је ди но што ре ме ти то ста ње хи бер на ци је, оно што пре ки да сан као пу цањ у да љи ни 
или шум сто па тик ис пред вра та, на оти ра чу, те се те ло пре не ис пред ума ко ји бу но ван 
ра за зна да је уз не ми ру ју ће за пра во то да не сто је јед на ко два слу жбе ни ка Ар хи ва, на 
пр ви по глед да, па ра вре де исто, али не ко ће пре или ка сни је за бо ра ви ти да се про бу-
ди, те та ко оста ти ван мо гућ но сти да при ми сле до ва ња за оне ме се це про ве де не у 
гро бу. Мо жда се још и пот кра де гре шка Ар хи ву те он на ста ви да до ту ра два ко вер та са 
нов ци ма, као и до тад, а да ни ко га и не по ша ље у за ме ну на ме сто умр лог.

Као и до тад јед на ко у све му, Па влов и Шранц осе ћа ју ујед на че ну мо ти ва ци ју да 
пре ду зму не што по пи та њу раз ре ше ња про бле ма смр ти, слут ња свр би, мр ви це иш-
че ки ва ња су се за ву кле у ру ка ве, жу ља ју скри ве ну го ло ти њу, ко жу осе тљи ву на гру-
бо сти, те се слу жбе ни ци вр по ље у фо те ља ма. Пр во де лу је Шранц. При ме ни ти слут њу 
са му пр ва је иде ја, те и до вољ но до бра, не ма се вре ме на за гу бље ње. Шранц у по 
гла са, по вер љи во го во ри да са мо Па влов чу је, ни ко не сме да зна, али сви већ зна ју, 
го вор ка се ту по од ре ђе ним кру го ви ма, на по у зда ним из во ри ма, нео д ре ђе ног, али 
про ве ре ног са др жа ја не по у зда ног ка рак те ра, да ће се ства ри про ме ни ти, да ми ту 
ни шта не мо же мо, до шла је но ва власт и сад ће, још ко ји дан им тре ба да стек ну увид 
у ства ри, шта се то ов де код нас ра ди, по ми њу и от ка зе, не ки дан су до бри мом ци што 
ни су би ли за стал но, ра ди ли су већ ме се ци ма уто вар/ис то вар што се ка же у жар го ну, 
ма оно, да се ана лог но пре ба цу је у ди ги тал но, као и обр ну то, е све су њих от пу сти ли, 
и још јед ну де вој ку при де. Па влов ши ри очи, отва ра уста, она ко уз бу ђе но, за ди ше се, 
не мо же да ве ру је, ли це по бе ле ло, па узи ма ма ло ше ће ра и во де, што Шранц ср дач но 
до ту ра, ре ак ци ја је за до во ља ва ју ћа, јер стрес са свим си гур но скра ћу је жи вот, а Па влов 
де лу је при лич но по тре се но. Зна Шранц да је њи хо ва ре дак ци ја са свим ис под ра да ра, 
мо жда се та кве ства ри не где у бли зи ни Цен тра ле за и ста и де ша ва ју, али сва ка се власт 
пре крат ко за др жи да би сти гла да на пи па за ба чен и оба мро уд Ар хи ва.
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Су тра дан Па влов при сти же до кан це ла ри је и пред вра ти ма устук не, ни је што је 
уну тра већ не ко, Шранц је то ве ро ват но, већ зву ци ко ји кроз ма ти ра но ста кло до пи ру 
ни су при па да ли ту, стра не су по ја ве, ти шу мо ви, та ста ту ра кло па ра, за ста ре ли штам-
пач сте ње, шу ми хар ти ја. Па влов опре зно од шкри не вра та, за у ста вив ши кру жни по крет 
на оном по зна том ме сту где шар ке по чи њу да шкри пе, и не до зво ља ва ју ћи та ко да се 
при ме ти да ико га на вра ти ма има, гви р не уну тра. Шранц ра ди. Пре ме шта ре ги стра-
то ре из ор ма ри ћа на сто и на зад, пре ку ца ва текст чки ље ћи у ис кр за ну стра ни цу, по том 
от ку ца но штам па, па чи та оно што је штам пач кр кља ју ћи из ра дио, као и увек уз ма лу 
по моћ ру ке на са мом фи ни шу (ка да стра ни ца го то во са свим иза ђе тре ба је још ма ло 
по ву ћи да би ваљ ци по пу сти ли). Из не на ђу ју ће је то, и вр ло чуд но, али Па влов свом 
сна гом што је има у гу ши про гу та уз не ми ре ност ко ју ова сце на иза зи ва и ула зи у кан-
це ла ри ју ка шљу ца ју ћи два-три пу та се би у ра ме. Шранц не при ме ћу је да је не ко ушао, 
већ по све ће но и уне ко ли ко ра се ја но на ста вља сво је де лат но сти. Тек кад Па влов спу-
сти тор бу на сто Шранц про мр мља не што што ли чи на по здрав не по ди жу ћи по глед 
са штам па них стра ни ца. Па влов по ла ко се да и тад при ме ти да осе ћа у сво јој ле вој 
ру ци трн це ка ко се од пр сти ју пе њу на ви ше.

4.

Па влов и Шранц се де за истим сто лом. То је та ко већ ви ше де це ни ја. Одав но су 
пре ма ши ли све оне гра ни це што у за ко ни ма по сто је, оне кла у зу ле ко је ка жу да се у 
јед ној кан це ла ри ји мо же бо ра ви ти то ли ко и то ли ко го ди на рад ног ста жа, или до то-
ли ко и то ли ко го ди на ста ро сти је до зво ље но би ти у рад ном од но су, па шта пр во до ђе, 
а њи ма је, ето, до шло и про шло и јед но и дру го. На рав но, ка да то ли ко вре ме на про ђе 
са ма реч „сто“ у ре че ни ци „Па влов и Шранц се де за истим сто лом“ ни је озна чи тељ 
јед ног од ре ђе ног пред ме та ко ји на ре че не осо бе ме ђу соб но де ле, то је сам по јам сто-
ла, ње го во об ја шње ње, та кав је пред мет осло бо ђен иден ти те та, а то се де си ло вр ло 
по сте пе но, сто ло ви су је дан за дру гим до ла зи ли и од ла зи ли, а Шранц и Па влов оста-
ја ли, по ла га ли ру ке на по дат ну по вр ши ну, об ли ко ва ли ње ну лич ну ма лу исто ри ју, 
ожиљ ке и ме ста угла ча на ми ло ва њем, а по ред та квог ши ро ког пе да го шког ис ку ства 
сва ки сле де ћи сто је све бр же на пре до вао, до сти зао зре лост и вр ху нац ко ји је дан 
упо треб ни пред мет мо же до сти ћи и са свим је мо гу ће да се као пред мет осло бо дио и 
соп стве не пред мет но сти. Мо же се сло бод но за кљу чи ти да ту ни ка квог сто ла и не ма, 
али то не зна чи да Шранц и Па влов за истим не се де. 

Пут ко ји их је во дио до си сте ма одр жи во сти, до ста ња са вр ше ног ми ро ва ња из ког 
не би мо гао да их из ве де ни је дан пи шљи ви акт, за пис чо ве ка да не што мо ра би ти, 
во дио је че сто не пред ви дљи вим прав ци ма. На при мер, би ло је ис пр ва по треб но да 
се ко нач но и нео по зи во утвр ди да ни ка квог пу та НЕ МА, да је пут из ми шљо ти на, не 
по сто ји. Пут је на зад на иде ја, не по ма же ни ка ко вр хун ској кул ти ва ци ји жи во та ком 
су стре ми ли Шранц и Па влов, би ли су ми шље ња да је при ми тив но опо на ша ти при ро-
ду и умо ва ти о не че му што под се ћа на ре ку, а ако би и узе ли узор по ко ме се мо же 
из но ва уре ди ти жи вот за по тре бе не по миц љи во сти, он да то мо ра би ти не што ма сив-
но, те шко, и са мо по се би не по мер љи во и не про мен љи во. Хри ди. Твр де сте не. Оне 
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ко је су сла жу ћи че сти це у гу сте ре до ве са зда ле сво је те ле си не, за то чив ши ма те ри ју 
у не про бој ну ко ру са ме иде је о чвр сто ћи, о тра ја њу. Тре ба ло је да кле од сту пи ти од 
пра ви ла ко ји ма под ле жу сви смрт ни, они ко ји ма је да то да спо ро на пре ду ју раз ви ја-
ју ћи се на ни воу вр сте, по шту ју ћи по на ша ње сво је кр ви ко јој ге нет ски за пис, иза за-
ве се скри вен, ми сте ри о зан, па са мо за то и мо ћан, ша пу ће ку да и ка ко, не, тре ба ло је 
на том ми кро пла ну, у двој цу у ком су се на шли Па влов и Шранц рас ки ну ти са ево лу-
ци јом људ ства, да би се уз ди гли из над ње, јер иа ко на ни воу хе миј ских је ди ње ња, 
при мар ни по гон кр ви се умно жа ва као ехо и пре но си до свих де лат но сти љу ди. По-
ступ но, је дан по је дан, усло ве ко ји обе ћа ва ју ево лу ци ју ли кви ди ра ти.

Ста тич ки раз вој зах те ва ис кљу че ње се лек тив но сти, не са мо на ни воу ода би ра 
у сми слу пре но са ре про дук тив ног ма те ри ја ла, већ и до но ше ња ма ка квих од лу ка, 
из бо ра. Све мо же. И ни шта не мо же. Та ко се пу шта да све жи во и не жи во про ђе кроз 
усну ду пљу за јед нич ког ор га ни зма Па вло ва и Шран ца, њи хо ве кан це ла ри је. Сле ди 
убри зга ва ње ен зи ма, рас та ка ње ма те ри је, а че сто би би ло до вољ но оста ви ти ар те-
факт, или лич но ар те фак то ра да са ми од се бе ис тру ну. Мол ба и мо ли лац. Ту жба и ту-
жи лац. Пи смо и пи сац. Жи ве ре чи ла ко по ста ју мр тва сло ва, са мо их не тре ба ди ра ти, 
тек при ми ти их по про пи си ма, за ве сти по пра ви ли ма и за бо ра ви ти по фи о ка ма. А 
он да но ви сто ла ким ка сом утр ча ва на вра та, про пи ње се и гра ци о зним ге сто ви ма 
пра зних фи о ка са ле ве стра не ука зу је на пра зни ну фи о ка са де сне, као и обр ну то. 

По ни ште ње ва ри ја ци је до ла зи као те жи за да так, упор ним рит мом про ла зност штек-
ће са зид ног са та, не пре кид ни ра фал што до ла зе ће се кун де ша ље у веч ност, а сва ка од 
њих ка ко ис пли ва на хлад ну по вр ши ну са да шњо сти но ва је прет ња, мо гу ће је да је из 
бу дућ но сти про кри јум ча ри ла ка кву про ме ну, не што што ће не по мич ну ра ван сто ла за 
ко јим се де Шранц и Па влов уз бур ка ти, та ла си ће се по ди ћи на по ли ра ној по вр ши рост-
фра ја и уто пи ће их рас то пље ни ме тал, не пред ви ди во је кре та ње теч но сти, оно ва ри ра, 
кре та ње уоп ште, за то ва ља до бро уве за ти ко тве за по у зда не сту бо ве у вре ме ну, рад но 
вре ме, на при мер, од тад до тад, да се не ме ња ни кад и ни у ком слу ча ју. Пре кр шај оче-
ки ва ног, оног што се по на вља њем ука зу је да сле ди, не сме да се до го ди.

У пре ва зи ла же њу пре но са на сле ђа за јед нич ки ге ниј има при ли ку да за си ја. Бу ду ћи 
да је на сле ђе оно што кôд упи сан у ће ли ју су ге ри ше, а то је при ку пља ње ма те ри ја ла 
ко ји је но сач ин фор ма ци је, за пи са, и ње гов пре нос та ко ре ћи са ко ле на на ко ле но, би-
ло је ла ко пре по зна ти да то исто по сто ји ова пло ће но у ор га ни зму ко ји за јед но са сто-
лом чи не Шранц и Па влов. Му зеј је по хра њи вао скла ди шта већ ге не ра ци ја ма уна зад, 
све док и њих ни је власт про из ве ла у чу ва ре ду ха на ро да. По што дух на ро да ни је ухва-
тљив, на њи ма је би ло да до ку мен ту ју ње го ве ма ни фе ста ци је, уве жу у ко ри це за пи се 
о по ја ва ма и нај сит ни јег ду ха у на ро ду, или на род ног ду ха, па и ду хо ви тог на ро да. Та ква 
се рад ња вр ши већ сто ти на ма го ди на, од за пи са на бу ко вој ко ри, па све до оф сет штам-
пе. По гле дав ши у бре ме ни те ви три не под ко нац сло же них, све у истим ко ри ца ма, истог 
фор ма та, сто ти не и сто ти не књи га, осе тив ши ка кву те жи ну дух на ро да има, Шранц и 
Па влов на ста вља ју да зи да ју мо ну мен тал ну утвр ду на сле ђа, али она ко, као да им сва 
при па да, као да ти ме по ла жу пра во на сна гу гра ви та ци је це ло куп не ње не ма се. Ако од 
ма се за ви си на ме ре ност те ла да оста не у ста њу рав но мер ног кре та ња или у ста њу 
ми ро ва ња, он да дух на ро да ни је имао на ме ру ни да мрд не, Па влов и Шранц та ко ђе. 
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Уве ли ча ва ли су по све ће но це лу ло зни ма сив, то ни ран олов ном бо јом, ра сте ром са чи-
ње ним од сло ва, то мо ве зби је не у ре до ве са ути сну тим ред ним бро јем ко ји на хр ба ту 
за си ја сво јом пред ви дљи во шћу, тач но за је дан ве ћи од ле вог су се да, и за исто то ли ко 
ма њи од оног ко ји му сто ји са де сне стра не, кич ма уз кич му. Ова гр до си ја зна чај но сти 
ста ја ла је за стра шу ју ћи на хе ре на над сва ким ко би био до вољ но др зак да у кан це ла-
ри ју уђе пр о бле ма ти зу ју ћи ње но по сто ја ње, не про мен љи вост. Не ко би до шао са иде-
ја ма ка ко би сви за по сле ни за јед нич ким тру дом мо гли да дух на ро да ма кар ма ло при-
бли же ње го вом те лу, ме ђу тим бр зо би од у ста јао за стра шен пре да тор ским сја јем очи-
ју Шран ца и Па вло ва, кроз ко је је же гла уси ја на сна га ду ха на ро да.

Не сум њи во је да су Па влов и Шранц сте кли из у зет ну моћ ви ше де це ниј ским бо рав-
ком у јед ној од ру ко во де ћих је ди ни ца ко је чи не Цен трал ни му зеј, ту су мно ге ве зе, 
по знан ства са срод ним фор ма ци ја ма чи ни ле не ку вр сту мре же, ор га ни зо ва не вла сти, 
ко јој са да већ са свим при па да име ге рон то кра ти је. Рад на изо ла ци ји екс трак та ду ха 
на ро да је био дуг, пи о ни ри тог по кре та су при лич но оста ре ли, али и да ље жи вах ни, 
осна же ни сва ком на до ла зе ћом го ди ном, јер оста ју ћи на истом по ло жа ју они рас те-
ру ју смрт, по ста рој по сло ви ци истог на ро да: Бе жи смр че на уну че (што го во ри о рас-
по ло же њу по је ди них ста рих пре ма соп стве ној смр ти, а и пре ма по том ству), не пре за-
ју ни од че га, на сто је да по стра ни др же на до ла зе ће ге не ра ци је, њи хо ва при род на 
сме на је за у ста вље на, до са да са мо Шранц и Па влов сно се од го вор ност за из о ста вља-
ње из си сте ма на де се ти не љу ди ко ји ма би по пра ву при па да ло да ра де баш ту, у Му-
зе ју, има ју ухле бље ње, ку ће се, а ова ко су из о ста ли, при ну ђе ни на пре ква ли фи ка ци је, 
при зна ју ћи по раз, све сни да не ће ни ка да ра ди ти оно за шта су учи ли, оно што во ле, 
јер та су ме ста уна пред обез бе ђе на за де цу оних ко ји чи не мре жу моћ них, мре жу 
ста ра ца, а да ивер не от па да од кла де, за јед но са њом тру ли. Сло бод ни су не при ла го-
ђе ни и да иду што да ље, или да оста ју ра де ћи са мо за сво је одр жа ње, са мо стал но до 
кра ја, без мо гућ но сти да ути чу на ода бир ма те ри ја ла ко ји чи ни дух на ро да. Све мо же. 
И ни шта не мо же.

Са дру ге стра не на род чу ва сво је те ло, хра ни га и ку па, уга ђа му. Кр пе и кр зно. Ва-
тра и секс. Те лу пи ше пе сме. На ро ду и тре ба ју ар ха ич ни чу ва ри ње го вог ду ха ко ји му 
при па да, али не ма на ро чи ту по тре бу да се са њим су сре ће, те ло са мо, и бо ље је да 
дух чи не са мо про ве ре не вред но сти, оно што де це ни ја ма кру жи у ра зним по но вље-
ним, до пу ње ним из да њи ма, са вре ме не ре чи де лу ју опа сно, ри зич но их је штам па ти. 
Та ко и на род оста је увек онај ста ри, до бри. У об зир да уђу са мо де ла Ве ли ких љу ди, 
иа ко пост хум но на ра сли дух по је ди них пре ти да про гу та све оста ле. Те ло на ро да 
хра ни чу ва ре свог ду ха, са мо да га др же по стра ни, да не сме та чул ним ужи ци ма на 
ко је је на род сви као, ко је из над све га во ли.

Па влов и Шранц во ле про ле ће, во ле ве тар, во ле ка да се кроз отво рен про зор чу је 
ве дро звец ка ње сај ли са бар ја ка што сто је на глав ном ула зу. Се де ту за истим оним 
сто лом, ру ку опру же них, дла но ви на пло чи. По сма тра ју сво је ру ке, мно го су то га ура-
ди ли, че сти та ју пр сти ма. По том раз ме њу ју је дан по глед пун раз у ме ва ња, уз бла ги 
осмех што из ра жа ва за до вољ ство, мир но и спо ро спу шта ју кап ке, да би их исто та ко 
по ди гли, а већ сле де ћи по глед је из ме њен, из об ли чен упит но шћу, чки ље ће очи иси-
ја ва ју јед но пи та ње: Ко ће пр ви?




