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ДОБРИ И ЛОШИ БАЛКАНЦИ
сриједа, 01. листопада 2014.
На ли ва да ма ко је окру жу ју Хр ват ско на род но ка за ли ште, ју чер су се из мје њи ва ли 

ор ке стри, ба ле ри не су из ве ле уло мак из ба ле та Жи зе ла, а уз Ме штро ви ћев Зде нац 
на сту пи ли су глум ци ХНК и чла но ви ан сам бла Ла до. Трг мар ша ла Ти та био је по при ште 
пер ма нент ног про гра ма ко јим је оби ље же но отва ра ње но ве згра де Му зич ке ака де-
ми је. По се бан уго ђај при ре дио је 22-го ди шњи пи ја нист Ан дреј Ве сел. У по ла би је ла 
да на, пред за пад ном фа са дом Фел нер-Хел ме ро ва ка за ли шта, чу ли су се зву ци Сер ге-
ја Про ко фје ва (Sug ge stion Di a bo li que оп. 4, бр. 4). Са ња ју ћи да смо се вра ти ли у ју че ра-
шњи сви јет, у Цвај гов Die Welt von ge stern, или у За греб из Ма та чи ће ве и Ја ни гро ве ере, 
ствар ност се у јед ном ча су учи ни ла бо љом не го што јест. Про мет на тр гу био је под-
врг нут по себ ној ре гу ла ци ји, а зврн да ње мо би те ла и шкри пу ауто мо бил ских гу ма за-
ми је ни ле су ба ле ри не и ви о ли не. Куд ћеш ви ше? Био је то пра зник, тим ве ћи јер су 
ма кар на је дан дан и на јед но ме мје сту иде о ло ги ја и де ма го ги ја устук ну ле пред умјет-
но шћу и ље по том. Чи ни ло ми се као да ни сам у За гре бу, ни у др жа ви ко ја се на је дви-
те ја де про швер ца ла у Уни ју, не го у Бе чу или у Салц бур гу, гра до ви ма ко ји су нам про-
стор но и по ви је сно та ко бли зу, али од ко јих смо да нас да ље не го икад. У зе мљи с та ко 
те шком ма те ри јал ним и по сли је рат ном хи по те ком, са сто ти на ма ти су ћа не за по сле них 
и пер спек ти вом ко ја сли чи на сце на ри је за фил мо ве стра ве и ужа са, ко ла у да ци ја згра-
де Му зич ке ака де ми је дје ло ва ла је као жељ но оче ки ван тра чак сун ца.

Уна точ то ме што смо хр ват ски re a lity show је дан дан за не ма ри ли у ко рист му зи ке, 
еуфо ри ји не ма мје ста. Гра до на чел ник не би био то што јест да у свом ме га ло ман ском 
сти лу ни је на ја вио град њу га ра же ис под Тр га мар ша ла Ти та, вје ру ју ћи да ће ма кар 
та ко уз др ма ти по кој ног во ђу упо ко је не Ју го сла ви је и по мо ћи они ма ко ји по сва ку 
ци је ну же ле збри са ти ње го во име. Као да ни ка да ни је по сто јао и као да у по ви је сти 
ни је би ло ни ко га тко је Хр ва ти ма ви ше на у дио. Осим то га, ни сам си гу ран да у се ку-
лар ним и еуроп ски де кла ри ра ним др жа ва ма све ће ник по све ћу је уни вер зи тет ска зда-
ња. Упра во то учи нио је де кан Ка то лич ког бо го слов ног фа кул те та Тон чи Ма ту лић, а 
кад је све том во ди цом по шкро пио пред сјед ни ка др жа ве, ко ји ни је са мо пред сјед ник 
не го исто та ко ком по зи тор и све у чи ли шни про фе сор, па је све ча ној ко ла у да ци ји при-
су ство вао у дво стру кој или тро стру кој уло зи, остао сам за па њен. За не ке је то би ло 
ду хо ви то, за ме не без о бра зно. Ако се пред сјед ник из ја снио као аг но стик, он да то 
тре ба по што ва ти. Или би тре ба ло пре о бра ти ти пред сјед ни ка, али и све дру ге аг но-
сти ке, ате и сте и не зна бо шце, па да сли чи мо јед ни на дру ге као што ја је сли чи ја је ту, 
пљу ју ћи ус пут ко му ни зам у ко јем је све би ло та ко уни фор ми ра но и це мен ти ра но.

Ста но ви те ре зер ве бу ди и згра да ко ју је про јек ти рао Ми лан Шо сте рич (ово ч про-
из ла зи из ње го вих сло вен ских ко ри је на). Не знам ко ли ко су га огра ни ча ва ли па ра ме-
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три не ка да шње Фа бри со ве згра де ко ја је у де се тље ћи ма свог по сто ја ња би ла пред мет 
сва ко ја ких пар би. Осим што је на ди шао ње не ди мен зи је, Шо сте рич је пред њу по ста-
вио на ран ча сту ку глу ко ја нео до љи во под сје ћа на Ко жа ри ће во При зе мље но сун це. 
Не у вјер љи ва су оправ да ња да је ку гла ге о ме триј ско ти је ло с ко јим сват ко мо же под-
у зи ма ти што хо ће, тим ви ше што је тај исти Шо сте рич же лио вра ти ти При зе мље но 
сун це та мо гдје је и би ло, али се Ко жа рић с ти ме ни је сло жио. То што је уз ку глу по ста-
вље на игла ко ја асо ци ра на гу да ло или на лин гам, свје до чи о еклек тич кој сви је сти и 
по ку ша ју да се из бри шу тра го ви пр во бит не ин спи ра ци је. Или кра ђе, ко ја је у вре ме ну 
Цен трал пар ка и Лу на пар ка (Па ић) прак тич ки ле га ли зи ра на.

Шо сте ри че ва ку гла не про во ци ра са мо пи та ње аутор ства. Њен мо дер ни стич ки 
дух у ко ли зи ји је с не ко ли ко ме та ра уда ље ном би стом Ђу ре Стје па на Де же ли ћа, по 
ко јем је име но ва на ули ца што во ди од бив ших Ру дол фо вих во јар ни, од Ули це Ре пу-
бли ке Аустри је до Тр га мар ша ла Ти та. Ђу ро Стје пан Де же лић тек је је дан од Де же ли ћа 
ко јих у на шој на ци о нал ној књи жев но сти има го то во ко ли ко и Хор ва та. Они ма ко ји су 
по ста вља ли би сту ни је био ва жан као пи сац не го као отац и пре по ро ди тељ хр ват ског 
ва тро га ства, ка ко сто ји у под нож ју спо ме ни ка. У књи жев но сти се пр ви пут огла сио 
пје смом „Зи ма“. При по ви јет ку истог на сло ва на пи сао је и По љак Анд жеј Ста сјук. Нор-
берт Гстрајн аутор је ро ма на Зи ма на ју гу (Die Win ter im Süden) ко ји је ве ли ким ди је лом 
ве зан за За греб. И та ко да ље.

че твр так, 02. ли сто па да
Обо жа вам оско ру ше. Ри јет ко их је дем, али да нас сам их на шао на пла цу. Ку пу јем 

по ла ки ле, а љу ба зна про да ва чи ца из око ли це Ше сти на пом но би ра зре ле пло до ве 
ко ји од го ва ра ју мо јој зре лој до би. Што се све мо же обо жа ва ти? Ако кре нем од ко ри-
је на ри је чи, он да је из вје сно да се обо жа ва ти сми је са мо Бог. Оско ру ше се мо гу во ље-
ти, као што се мо же во ље ти ро ђа ку, се стру, же ну, иако љу бав кат кад оста вља го рак 
окус у усти ма. Као и оско ру ша, кад ни је до вољ но зре ла. Али ни чо вјек ни је зрео и ту 
се за тва ра круг.

Осим оско ру ша, на истом штан ду ну де се кру шке, гро жђе, ја буч ни оцат. А тек гљи ве! 
Ли сич ке, гр мо шчи це, пу ха ре или пр ха ви це, цр не ту бе, вр га њи. Штанд као све ча ност при-
род ног оби ља, уна точ сил ним ки ша ма и по пла ва ма ко је по сљед њих мје се ци ни ко га 
ни су ште дје ле. Штанд је оглед ни при мје рак на те му Во ће & по вр ће, ка ко се зва ла јед на 
пје снич ка књи га Ери ке Џонг. Ни је ми се од већ сви дје ла, али то и ни је ва жно. По хр ва-
ти ла ју је Ли ди ја Скле виц ки, ан тро по ло ги ња и со ци о ло ги ња ко ја је ше зде се тих го ди-
на про шло га сто ље ћа утр ла пут фе ми ни стич ким иде ја ма у Хр ват ској и Ју го сла ви ји.

Пра тим јав не ис ту пе кар ди на ла Јо си па Бо за ни ћа. Ма ње за то што смо Бо за нић et 
mea te nu i tas зе мља ци (лан цма ни, ка ко ка жу За греп ча ни), па и вр шња ци, а мно го ви ше 
за то што као над би скуп и за гре бач ки ме тро по лит сво јим ри је чи ма утје че на го лем 
дио по пу ла ци је у на шој зе мљи. У Ши бе ни ку, на еуха ри стиј ском сла вљу по све ће ном 
тро ји ци ар кан ђе ла (св. Ми хо вил, св. Га бри јел и св. Ра фа ел), кар ди нал је из ја вио да се 
де мо нов за дах ши ри раз ли чи тим струк ту ра ма. На стра ну ње го ва вер бал на по бу на 
про тив гри је ха струк ту ра, ко јом је 1997. го ди не, кад је по стао за гре бач ки над би скуп, 
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за му тио уста ја ле во де, иза звав ши раз ли чи та ту ма че ња тих ри је чи. Са да је от крио де-
мо на, што са мо по се би ни је спор но, по го то во ако де мон суп су ми ра зло ко је је на овај 
или онај на чин при сут но у свим дру штве ним сфе ра ма. Не во ља је у то ме што над би скуп 
ни је био пре ци зан, па ње го ва на чел но точ на кон ста та ци ја оста вља ма не вар ски про-
стор за сва ко ја ка на га ђа ња. Па и за лов на вје шти це, или вје шце, ко ји нам је уза све 
не во ље што их пр ти мо нај ма ње по тре бан. Ако је де мон ви дљив, или на би ло ко ји 
на чин пре по зна тљив, не ма сум ње да га за гре бач ки ме тро по лит иден ти фи ци ра на 
јед ном, ја на дру гом, а не тко тре ћи на тре ћем мје сту. Што то зна чи? По нај при је то да 
се про тив оног ко га се не мо же ло ци ра ти, те шко, а кат кад и не мо гу ће бо ри ти.

Апо стро фи ра ју ћи де мо на као суп сти тут зла ко је на гри за ци је ло дру штво, над би-
скуп је им пли цит но по ста вио по та ње од го вор но сти за та кво ста ње. Без по треб не 
пре ци зно сти, прин ци пи јел на тврд ња да смо сви од го вор ни не зна чи ни шта. Јер ку-
ми ца ко ја про да је са ла ту на Дол цу и ко ја ни је пу то ва ла да ље од Ту ро по ља, не мо же 
би ти од го вор на као за гре бач ки ме тро по лит, као што и је дан сла сти чар или про да вач 
сла до ле да не мо же би ти од го во ран као хр ват ски пре ми јер. Же лим ре ћи да је од го-
вор ност сва ког по је дин ца управ но про пор ци о нал на ње го вом ста ту су и со ци јал но 
ступ ње ва ном ран гу. За ста ње у дру штву кри ви су сви упра во у мје ри у ко јој не пре по-
зна ју и не осу ђу ју де мо на (ка ко ка же кар ди нал) или не жи го шу то та ли та ри зам ко ји се 
ма ни фе сти ра у раз ли чи тим, кат кад и вр ло пер фид ним об ли ци ма (ка ко ми сли мо ја 
ма лен кост). А ако се ра ди о од го вор но сти, са крал ној и свје тов ној, цр кве ној и др жав ној, 
он да је од го вор ност кар ди на ла и пре ми је ра не ус по ре ди во ве ћа од од го вор но сти 
пи ља ри це или про да ва ча сла до лед них ку гли ца. Тре ба ли то до ка зи ва ти? Да ни је лу кав, 
де мон не би био оно што јест; за то је нај о па сни ји кад се при та ји, за то је нај бли жи кад 
се чи ни да је нај да љи. То у крај њој ли ни ји зна чи да де мон да је при мат вла да њу под 
ма ском ис прав но сти. Ко ли ко смо се пу та увје ри ли да је та ко? Ко ли ко је пу та го ми ла 
апла у ди ра ла сво јим во ђа ма и кла ња ла се сво јим апо сто ли ма, ко ји су се по сли је све га 
ле ги ти ми ра ли као нај го ри зло тво ри? Уоста лом, у јед ној при ли ци Исус се обра тио Пе-
тру и на звао га со то ном јер је у ње му умје сто Бож јих пре по знао људ ске ми сли. Ру жмон 
об ја шња ва да је Пе тар већ у за чет ку сво ју Цр кву хтио оси гу ра ти код не бе ске бан ке. У 
тих не ко ли ко ре да ка, у ди ја ло гу Ису са и Пе тра (или пр вог па пе), са др жа на је по ви јест 
Цр кве и дра ма по сјед ни ка, ка ко пре ци зи ра шви цар ски фи ло зоф. За то се са сва ком 
рас пра вом о гри је ху и о де мо ну уви јек из но ва за тва ра круг; јер нај о па сни ји не при ја-
тељ је у на ма са ми ма.

Са њаш јед но, а до би јеш не што са свим дру го. (Тар ков ски, Стал кер)

пе так, 03. ли сто па да
Де јан Јо вић ви ше ни је са вјет ник пред сјед ни ка Ре пу бли ке Хр ват ске. Са ма по се би 

то и не би би ла осо би та ви јест да ни је сми је њен из иде о ло гиј ских раз ло га, точ ни је, из 
оних истих раз ло га ко ји су у овом ди је лу сви је та је ди но ва лид ни. Та ко је би ло ју чер, 
док смо жи вје ли у Ју го сла ви ји, та ко је да нас, кад жи ви мо у Хр ват ској, а бо јим се да ће 
би ти су тра и пре ко су тра, док из во ри не пре су ше и пи пе не пре сах ну и док на ши по-
том ци не схва те да се вр те у кру гу уви јек истих и са мо у ни шта ва ју ћих об ма на. Де јан 
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Јо вић док то ри рао је на Lon don School of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce, све у чи ли шту 
свјет ског ран га на ко јем су сту ди ра ли Џ. Б. Шо, Бер транд Ра сел, Џ. Ф. Ке не ди, Фри дрих 
Ха јек, Мик Џе гер и мно ги дру ги, про фе сор је на Фа кул те ту по ли тич ких зна но сти у За-
гре бу, али све јед но је до био шут-кар ту. На рав но, ни су је до би ле ни ти ће је до би ти 
сат ни је ано ним них не спо соб ња ко ви ћа ко ји кра ду бо гу да не по свим мо гу ћим др жав-
ним ти је ли ма и из ми шље ним ин сти ту ци ја ма. Ни су је до би ли јер су кли мо глав ци и јер 
иду низ дла ку све му оном што се сво ди на иде ју на ци о на ли стич ки по сту ли ра не и 
хо мо ге ни зи ра не Хр ват ске. Ка кве год би ле, Јо ви ће ве ком пе тен ци је то пе се као сни јег 
на сун цу због нај ма ње два раз ло га: (1) по нај при је због ње го вих по ли тич ких ста ја ли шта, 
по све му су прот них од јед но гла сја ка кво не по сто ји ни у јед ној чла ни ци Еуроп ске 
уни је и ка кво ни су у ста њу про из ве сти ни Wi e ner Sängerknaben и (2) дис кре ди ти ра га 
ет нич ка при пад ност, ко ли ко год ми хи ни ли да жи ви мо у де мо кра ци ји и да смо оства-
ри ли бит не им пе ра ти ве прав не др жа ве.

Де јан Јо вић не мо же ви ше би ти са вјет ник пред сјед ни ка Ре пу бли ке јер је у ча со пи-
су По ли тич ка ми сао об ја вио текст ко ји ни по че му не дис то ни ра од ње го вих ви ше-
крат но пре зен ти ра них ста ја ли шта. По так нут не дав ним ре фе рен ду мом за от цје пље ње 
Шкот ске, де мо би ли зи ра ни са вјет ник др знуо се про го во ри ти о на ци о нал ном кон цеп-
ту др жа ве, из но се ћи те зе ко је су ма ње-ви ше но тор не и ко је у ци ви ли зи ра ној сре ди ни 
не мо гу би ти ни пред мет спо ра, а ка мо ли не ча сног от ка за! Опет се по не знам ко ји пут 
по ка за ло да ни су ва жне ком пе тен ци је не го јеф ти на по ли ти ка: то ни је жа ло сно за Јо-
ви ћа не го за ци је лу зе мљу ко ја се са свим сво јим ста нов ни ци ма упра во за то и на шла 
у та ко без над ном ста њу. Симп то ма тич но је да су се пред став ни ци дви ју нај ва жни јих 
и нај ве ћих стра на ка (ко ји се ина че не сла жу ни у че му) спрем но сло жи ли око от ка за 
Јо ви ћу. То са мо зна чи да су те дви је стран ке, то бо же ли је ве и то бо же де сне, суп стан-
ци јал но исте и да Јо вић ре ме ти мо дел вла да ња ко ји че тврт сто ље ћа уни шта ва Хр ват-
ску и ко ји се одр жа ва по мо ћу клац ка ли це уза јам них, уви јек истих иде о ло гиј ски кон-
та ми ни ра них дис ква ли фи ка ци ја.

Де јан Јо вић ми сли да је Ју го сла ви ја би ла нај бо ље рје ше ње за ма ле на ро де. Па што? 
Тре ба ли га због то га стр па ти у Ре ме ти нец? Ка ква је то зе мља у ко јој је за јам че но пра-
во на друк чи је ми шље ње, али са мо док га тај ко ји друк чи је ми сли не об зна ни? А кад 
га об зна ни, он да сви на ср ћу на ње га као бик на цр ве ну кр пу. Да Јо вић на сту па за плот-
њач ки, да ши ри мр жњу, као што је ши ре не ки мрач ни фан зи ни и фа ши стич ки нео фи-
ти, све би би ло у ре ду. И Иван Па ђен, Јо ви ћев ко ле га на Фа кул те ту по ли тич ких зна но-
сти у За гре бу, та ко ђер је пли вао у су прот ном смје ру, об ја шња ва ју ћи да су за Бал кан 
нај бо ља Бро зо ва рје ше ња (а Броз је био уче ник Хаб сбур го ва ца и бра ће Ра дић), ако 
точ но ин тер пре ти рам ње го ве те зе. Но, у овом слу ча ју нај ма ње је ва жно је су ли у пра-
ву Па ђен и Јо вић или они ко ји апо дик тич ки не ги ра ју сва ку иде ју бал кан ске за јед ни це. 
Ва жно је то да у Хр ват ској ни је ство ре на кли ма за друк чи је ми шље ње, а ако се тко 
др зне учи ни ти што и Јо вић, раз је ди ње на и не спо соб на по ли тич ка ели та истог ча са 
ис ка зу је зна ко ве за ди вљу ју ће мо но лит но сти. Фућ ка се њи ма за Јо ви ћа, они чу ва ју 
сво је (о)по зи ци је.

Не во ља је вје ро јат но у то ме што Јо вић сво ја ста ја ли шта ни је ми је њао као ко шу ље, 
не при ла го ђа ва ју ћи се мо да ма ко је су про ла зне као и иде о ло ги је. Ни је их ускла ђи вао 
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с по ли тич ким вје тро ви ма, бра не ћи да нас јед на ко рев но оно што је ми слио и ју чер. За 
раз ли ку од жа ло сне и на све спрем не го ми ле без лич них ка ри је ри ста ко ји су јед ну 
би о гра фи ју има ли у Ју го сла ви ји, дру гу или по све опреч ну у Хр ват ској, док тре ћу за 
сва ки слу чај чу ва ју у се фу, Јо вић има са мо јед ну. Сље пи ло ко је вла да го то во је за па-
њу ју ће. Зар ни тко не ви ди, или не же ли ви дје ти, да је бо ле сну уни со ност из ко му ни-
стич ке Ју го сла ви је на сли је ди ла исто та ква уни со ност у на ци о на ли стич кој Хр ват ској 
и да из ме ђу пр ве и дру ге у том по гле ду не ма ни ка кве раз ли ке?

Јед на од ка та стро фа на шег вре ме на јест у то ме што се „на ци о нал на др жа ва“ го-
то во јед но гла сно при зна је као пра ви ло. (Жак Елил)

по не дје љак, 06. ли сто па да
Зо ве ме го спо ђа Ве ра Га ври ло вић, уред ни ца днев ног ли ста По бје да из Под го ри це. 

У да на шњем бро ју об ја вљен је мој при лог о Мир ку Ко ва чу, пи сан за сим по зиј ко ји је 
пот крај руј на одр жан у Ро ви њу. На рав но, По бје ду се да нас не мо же ку пи ти у За гре бу. 
Ни на Је ла чи ће ву тр гу, ни на Же ље знич ком ко ло дво ру. У глав ном гра ду Хр ват ске По-
бје да је до ступ на са мо on li ne. На рав но, цр но гор ски днев ник је у сте ча ју. На рав но, хо-
но рар не ћу до би ти или ћу до би ти не ку сим бо лич ну су му. Та ко ме по тан ко из ви је сти-
ла љу ба зна го спо ђа Га ври ло вић.

Та ња Тар бук по сла ла ми је ру ко пис књи ге Ме ди те ран ко ју је на пи сао Пор ту га лац 
Гу ста во де Ма тош Се ку е ра. Чвор из ме ђу пор ту гал ског и хр ват ског Ма то ша не чи не 
са мо иден тич на пре зи ме на. Мо је је да на пи шем по го вор за књи гу ко ја ве зу је дви је 
ме ди те ран ске зе мље, али и два пре зи ме ња ка и су вре ме ни ка.

уто рак, 07. ли сто па да
Ми ни стри ца обра зо ва ња у но во фор ми ра ној вла ди Кра ље ви не Швед ске по ста ла 

је Аида Ха џи а лић. У тој чи ње ни ци са мој по се би мо жда не би би ло ни чег нео бич ног 
да ни је по сри је ди осо ба ко ја је као пе то го ди шње ди је те са сво јим ро ди те љи ма из Бо-
сне и Хер це го ви не пре бје гла у Швед ску. Но во и ме но ва на ми ни стри ца ро ди ла се 1987. 
у Фо чи, на све у чи ли шту у Лун ду ди пло ми ра ла је пра во, а на но ву функ ци ју до спје ла 
је с мје ста за мје ни ка гра до на чел ни ка Халм ста да. Ако јед на осо ба у ци гла два де се тље-
ћа при је ђе пут од из бје гли це до ви со ке по ли тич ке ду жно сти у но вој до мо ви ни, он да 
то слу жи на част тој осо би и тој до мо ви ни. При мјер Аиде Ха џи а лић бје ло да но свје до-
чи да је Швед ска др жа ва у ко јој мо гућ ност шко ло ва ња и ин те гра ци је стра на ца ни су 
мр тво сло во на па пи ру. Швед ски пре ми јер, со ци јал де мо крат Сте фан Лоф вен, пред-
ста вио је у Сток хол му но ву вла ду с 24 ми ни ста ра и иде ал ним спол ним па ри те том: 12 
же на и 12 му шка ра ца. Да се за ше фа ми ни стар ства обра зо ва ња би ра та ко мла да осо-
ба, к то ме дје вој ка и му сли ман ка, у Хр ват ској се мо же са мо са ња ти. Ни је ни то нај го ре. 
Над ре а ли сти су о сну га ји ли ви со ко ми шље ње, тре ти ра ју ћи га као пре двор је сво јих 
умјет нич ких чӣна.
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Око по ла но ћи, прак тич ки у сри је ду, 08. ли сто па да, по че ло је еми ти ра ње фил ма 
Pe a ce and Con flict, по све ће ног Бен џа ми ну Брит ну (1913–1976). У ре а ли за ци ји та квих 
про је ка та, ко ји ком би ни ра ју до ку мен тар не и игра не па са же, Бри тан ци су до ка за ни 
мај сто ри, што је еми ти ра њу фил ма о нај ва жни јем про та го ни сту ен гле ске кла сич не 
му зи ке но ви је га до ба да ли при звук екс клу зив но сти. Бритн је био скла да тељ, ди ри гент 
и пи ја нист, успје шно се ис ку ша ва ју ћи у пи са њу опер них, во кал них, ор ке страл них и 
ко мор них дје ла. Већ опе ром Пи тер Грајмс (1945) сте као је ме ђу на род ну ре пу та ци ју. С 
јед на ким за до вољ ством скла дао је опе ре, али исто та ко му зи ку за дје цу и ама тер ска 
ка за ли шта. Нај ва жни ја пер со на у Брит но ву жи во ту био је ње гов про фе си о нал ни и 
при ват ни парт нер, те нор Пи тер Пирс. У по во ду сто те об љет ни це умјет ни ко ва ро ђе ња, 
про шле го ди не у дво ра ни Ва тро слав Ли син ски из ве ден је War Re qu i em. На пра и звед-
би су се на шли умјет ни ци из Ве ли ке Бри та ни је, Са ве зне Ре пу бли ке Ње мач ке и Со вјет-
ског Са ве за, а на за гре бач кој по зор ни ци пр ви пут по сли је До мо вин ског ра та оку пи ли 
су се из во ђа чи из Хр ват ске, Сло ве ни је, Ср би је те Бо сне и Хер це го ви не.

Филм Pe a ce and Con flict по ка зао је Брит на у ска ли ње го вих му зич ких ин те ре са, не 
иг но ри ра ју ћи ње го ва по ли тич ка и хо мо е рот ска прег ну ћа. Био је ље ви чар и увје ре ни 
па ци фист. Уна точ мо јим но ћоб диј ским на ви ка ма и из вр сно сти фил ма, ни сам га успио 
од гле да ти до кра ја. Пи там се ко ме су на ми је ње ни про гра ми ко ји за вр ша ва ју у два са-
та иза по но ћи? По тко зна ко ји пут схва тио сам да те ле ви зиј ску при стој бу не тре ба 
пла ћа ти и да је то пи та ње до бро до шлог али у нас за кр жља лог гра ђан ског не по слу ха. 
Жи во ме за ни ма ко ли ко је оних ко ји су сто ри ју о Брит ну од гле да ли до кра ја? Те ле ви-
зиј ски уред ни ци јед на ко су ан ти па тич ни као и њи хо ви по ли тич ки на ло го дав ци. Због 
че га у глу хим по ноћ ним тер ми ни ма не пре но се са бор ске сјед ни це и пре ми је ро ве 
пре ми је ре, па да ви ди мо чи ја мај ка цр ну ву ну пре де и ка кав ће би ти ода зив ва зда 
по спа не (ре)пу бли ке?

сри је да, 08. ли сто па да
Ве ли ки ре да тељ, ка за ли шни пе да гог и глу мац Ју риј Љу би мов умро је у Мо скви у 

98. го ди ни. Ње го во име ве зу је се уз Јев ге ни ја Вах тан го ва и Все во ло да Ме јер хољ да, 
прем да је вје ро јат но нај по зна ти ји по Те а тру на Та ган ке ко ји је во дио од уте ме ље ња, 
1964. го ди не, го то во до смр ти. Љу би мов ни је ко ре спон ди рао с ко му ни стич ком иде о-
ло ги јом, не ко ври је ме про вео је у ино зем ству, али нај ви ше про бле ма имао је 2011. 
го ди не, за го сто ва ња у Че шкој, кад су чла но ви ње го ве тру пе због не ис пла ће них хо-
но ра ра од би ли из и ћи на сце ну. Та кав ре да тељ, за пра во фан таст, ни је мо гао вје ро ва ти 
да су нов ци ва жни ји од ду жно сти и умјет нич ког до сто јан ства. Осје ћао се из да ним, па 
је по сли је све га за тра жио да се с ре пер то а ра ски не свих осам ње го вих пред ста ва. 
Та ко је по ви јест слав ног те а тра при ве де на не слав ном кра ју. Ко му ни зам Љу би мо ву 
ни је успио на у ди ти, али му је на у ди ло дру штво спек та кла и вир ту ал не ствар но сти у 
ко јем је про фит раз о ран као ку га. Го сто ва ње ње го вог те а тра на БИ ТЕФ-у, ка да су у 
глав ном гра ду Ју го сла ви је из ве ли Ха мле та, с Вла ди ми ром Ви соц ким у глав ној уло зи, 
до че ка но је као пр во ра зред на сен за ци ја. Ри јет ки су ре да те љи чи ја се ми са о на и кре-
а тив на сна га на та ко пре ци зан и пје снич ки ди стин гви ран на чин ма те ри ја ли зи ра ла на 
сце ни, али још су рје ђи они ко ји су у том по сла њу ус тра ја ли до кра ја. Као да их се ни-
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шта дру го не ти че и као да сви јет не по сто ји осим, да ка ко, на по зор ни ци. Го ди не 2012. 
ре жи рао је Бје со ве, а го ди ну да на при је смр ти по ста вио је Бо ро ди но вог Кне за Иго ра у 
Бољ шом те а тру. Да су кри ти ке би ле па не ги рич не, из ли шно је спо ми ња ти. Не ус по ре-
ди ви Ви соц ки, чи ји је ви јек био не ус по ре ди во кра ћи, по све тио му је пје сму „Још ни је 
ка сно“. Ако је у За гре бу те шко оче ки ва ти но вог Га ве лу, под јед на ко је те шко прет по-
ста ви ти да ће у Мо скви ус кр сну ти Љу би мо вљев двој ник. Друк чи ја вре ме на, друк чи ји 
оби ча ји.

Ко ли ко на ших су на род ња ка зна да је умро Љу би мов? А ко ли ко их зна да је та кав 
ге ни ја лац уоп ће жи вио?

че твр так, 09. ли сто па да
Књи жа ра Мла до сти у нај стро жем сре ди шту гра да, у Пе трин ској 2, изо ли ра на је 

др ве ном огра дом. Да се не тко не би при бли жио и у сво јој на ив но сти по вје ро вао да 
се он дје про да ју књи ге. Као да овој зе мљи и овом на ро ду тре ба ју про из во ди Гу тен-
бер го ве га лак си је! У 25 го ди на са мо стал не Хр ват ске уни ште на је Мла дост (исто и ме ни 
из да вач ки ги гант), али и мла дост но вих на ра шта ја ко ји пер спек ти ве тра же у ал ко хо лу 
и у ино зем ству, а ле ши на ри у слу жби ма ги стра та оби ла зе атрак тив не град ске ло ка-
ци је, не би ли на шли још ко ју Мла дост и де бе ло је утр жи ли. На мје сту зна ме ни те 
књи жа ре у Или ци 30 да нас се про да ју кр пи це под фир мом За ра, на углу Га је ве и Је ла-
чи ће ва тр га, гдје је не коћ ста ја ла књи жа ра Зна ња (под у пр та Кр ле жи ним пот пи сом), 
да нас се крч ме мо би те ли, а на мје сту ан ти ква ри ја та Тин Ује вић на Зри њев цу 16 смје-
сти ла се бу ти га Ге тал ду со вих цви ке ра. Ша ро ли кост ко ју је За греб ну дио у не ка бив ша 
вре ме на све ла се с јед не стра не на тр го ви ну мо би те ли ма и на ки том Сва ров ски, а с 
дру ге на ин фла ци ју то плих сен дви ча и пи ца. То се зо ве кру ха и ига ра у увје ти ма но во-
ком по ни ра не и гло ба ли зи ра не Хр ват ске.

А по кој на књи жа ра по кој не Мла до сти у Пе трињ ској 2 пре тва ра се у фи ли ја лу Хр-
ват ског но го мет ног са ве за. Ако ће мо пра во, нај бо ље је да се за тво ре све књи жа ре и 
све шко ле. Умје сто што је пред сјед ник но го мет ног са ве за, Шу кер би мо гао би ти пред-
сјед ник све ко ли ке Хр ват ске, умје сто да бу ба ју по ви јест и ма те ма ти ку, дје ца би мо гла 
тре ни ра ти но го мет. Ни ка ква ме ди ци на, ни ка ква књи жев ност. Лоп та им је је ди на шан-
са! Сви гра ђа ни, ста ро и мла до, му шко и жен ско, ка то ли ци и без бо жни ци, хе те ро сек-
су ал ци и хо мо сек су ал ци, ве ге та ри јан ци и љу би те љи жи во ти ња, уми ро вље ни ци и 
ухи ће ни ци, сви тре ба ју одје ну ти коц ка сте дре со ве и Хр ват ску пре тво ри ти у Јед но 
(ко змич ко и он то ло шко сре ди ште). Ако је Мао Це-тунг про мо ви рао ки не ску ре во лу-
ци ју, об ја шња ва ју ћи да на род мо ра учи ти од вој ске, Хр ва ти уче од но го мет не ре пре-
зен та ци је. Она је њи хо ва вој ска; за то се на ста ди о ни ма уни со но кли че за дом спрем ни, 
за то за гре бач ки ма ги страт про стор у Пе трињ ској ве ли ко ду шно ну ди Шу ке ру и ње го-
вој бра ти ји. Што се ме не ти че, та ко мра чан ин сти тут као што је Хр ват ски но го мет ни 
са вез те шко је и за ми сли ти. А да ни је мра чан, не би ни до био по вла штен пункт у ср цу 
гра да. У че тврт сто ље ћа на ци о на ле иди ле де жур ни му ти ка ше, скри ве ни иза хр ват ске 
тро бој ни це, то ли ко су то га успје шно де ва сти ра ли да се пи там је ли игдје пре о ста ла 
не ка ли ва да ко ју ни су за пи ша ли сво јим ал ко хол ним до мо љу бљем. Ко ли ко су под у зет-
ни, бо јим се да ће ми по сли је то ли ко го ди на де фи ни тив но зга ди ти и но го мет.
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пе так, 10. ли сто па да
Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност до био је фран цу ски ро ма но пи сац Па трик Мо-

ди ја но, син фла ман ске глу ми це и та ли јан ско-еги пат ског Жи до ва. Од лу ка ни је из не на-
ђу ју ћа, осим за оне ко ји су се кла ди ли на из не на ђе ње, јер је Мо ди ја но пи сац ме ђу на-
род не ре пу та ци је и до бит ник број них на гра да. У Хр ват ској се про чуо ро ма ном Ули ца 
мрач них ду ћа на, ко ји је при је 34 го ди не об ја вио Злат ко Црн ко вић у зна ме ни тој би бли-
о те ци Хит (у при је во ду Ане Ко ле са рић) и сце на ри јем за филм Лу ја Ма ла Ла комб Ли сјен. 
Мо ди ја но ви ро ма ни ве за ни су за ениг му оца, им пли цит но за тај ну вла сти тог иден ти-
те та и ври је ме на ци стич ке оку па ци је. Осје ћа ју ме лан ко ли је и пра зни не су прот ста вља 
се ра фин ма ном и пом но из гра ђе ним сти лом ко ји ње го ве књи ге пре тва ра у сли ков ни-
це за од ра сле.

Ври је ме ко је све ма ње ко ре спон ди ра с књи жев но шћу – а ако ко ре спон ди ра, чи ни 
то на на чин ко ји ни је свој ствен ери Гу тен бер го ве га лак си је – ума њи ло је и ва жност 
Но бе ло ве на гра де. Пи та ње је ко ли ко је то ме при до ни је ла пре власт спек та кла, а ко-
ли ко су то ме ку мо ва ли чла но ви Но бе ло вог од бо ра ко ји ма су кри те ри ји по ли тич ке и 
спол не ко рект но сти не ри јет ко ва жни ји од оних књи жев них. У ре цент ном слу ча ју од-
лич ни ци из швед ског од бо ра игра ли су на си гур ну кар ту. Хо но ри ра ли су ауто ра из 
зе мље го ле ме књи жев не кул ту ре, чи та ног и афир ми ра ног, а кап жи дов ске кр ви при-
је је по мо гла не го од мо гла у де фи ни тив ној од лу ци. Ко ли ко је ви дљи во по име ни ма 
сла во до бит ни ка, очи то је да од бор во ди ра чу на и о ге о граф ским раз ло зи ма, па се 
на гра да се ли из Еуро пе у Ази ју и на дру ге кон ти нен те, вра ћа ју ћи се та мо гдје је и ро-
ђе на. По себ на су те ма швед ски до бит ни ци: То мас Тран стре мер ни је ми при ра стао 
ср цу, уна точ они ма ко ји су у ње му иден ти фи ци ра ли ве ли ког пје сни ка. Исто та ко мо гло 
би се по ле ми зи ра ти о на гра да ма ко је су до би ли Да рио Фо (1997), Ел фри де Је ли нек 
(2004), Хер та Ми лер (2009) и дру ги до бри, али не и ве ли ки пи сци, као што је пи та ње 
због че га се за о би ла зе Ми лан Кун де ра, Фи лип Рот, То мас Пин чон, Џу ли јан Барнс и 
мно ги дру ги. Не мо гу се оте ти дој му да чла но ви од бо ра при је функ ци о ни ра ју као чи-
нов ни ци Ор га ни за ци је ује ди ње них на ро да, не го као con na is se u ri ко ји бес ком про ми сно 
бра не ли те рар ну из вр сност.

У ве чер њим са ти ма у Хр ват ском на род ном ка за ли шту гле дам ба лет Но ћи у из вед-
би ба лет не тру пе Пре љо цај. Њен осни вач је пле сач и ко ре о граф Ан ге лин Пре љо цај, 
ро ђен 1957. у Фран цу ској. Ба лет је ин спи ри ран мо ти ви ма из Ти су ћу и јед не но ћи, а ин-
сце на ци јом, му зич ким bac kgro und-ом, па и са ста вом пле сач ког ан сам бла ко ре спон-
ди ра с ду хом гло ба ли за циј ске ере у ко јој се спа ја ју ори јен тал но и ок ци ден тал но, пар-
ти ку лар но и уни вер зал но, езо те рич но и еро тич но. Скулп ту рал ном ко ре о гра фи јом, 
чи сто ћом и јед но став но шћу, у ин тер ак тив ном од но су ти је ла, му зи ке, сце не и свје тла 
кре и ра на је пред ста ва ко ја је пу бли ку оста ви ла без да ха. Пре љо цај је пот пи сао пе де-
се так ко ре о граф ских на сло ва (Жар пти ца, Ро мео & Ју ли ја, По све ће ње про ље ћа, Сње гу-
љи ца, Ка за но ва, Си дар та) ко ји су га про сла ви ли ши ром сви је та. Од 2006. го ди не ње-
го ва тру па има сје ди ште у Екс ан Про ван су, гра ди ћу ло ци ра ном 30 ки ло ме та ра сје вер-
но од Мар се ја.
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су бо та, 11. ли сто па да
Бес пу ћа по ви је сне збиљ но сти, ко ја је пи сац исто и ме не књи ге фун ди рао на ду ги 

рок, ви дљи ва су го лим оком на Је ла чи ће ву тр гу. Ко ли ко ви ше гра ђа на ру је по кон теј-
не ри ма, то ли ко цир кус на нај ва жни јем агра мер ском тр гу по при ма раз мје ре при ка за-
ња чи ја вул гар ност на ди ла зи сва ку ма шту. Ако је спек такл не пре ки ну ти дис курс тре-
нут ног по рет ка о се би, ка ко об ја шња ва Ги Де бор, он да не ма сум ње да се тре нут ни 
по ре дак де мон стра тив но раз го ли ћа ва на спо ме ну том тр гу. Не знам је су ли Је ла чи ћа 
ви ше по ни зи ли ко му ни сти, ко ји су 1946. укло ни ли Фер нкор нов спо ме ник (али га ни су 
уни шти ли не го по хра ни ли у Глип то те ци ХА ЗУ) или Ве ли ки Хр ва ти. Јер слав ни бан ра-
то вао је не коћ с Ма ђа ри ма, а да нас ра ту је са ша то ри ма ко ји сва ко ма ло ни чу у ње го вој 
бли зи ни, на гра ђу ју ћи сли ку За гре ба ко ји упра во у том пунк ту, бли зи ном Дол ца и Ка-
те дра ле, ну ди ур ба ност и бли скост, спој тје ле сне и ду хов не хра не ко ји на тај на чин не 
пер зи сти ра ни у јед ном дру гом гра ду. Али не ма то га што Хр ва ти у сво јој ира ци о нал-
но сти не ће уни шти ти или до крај чи ти. Нај но ви ји ми ра кул ре жи ра ла је Уни кре дит бан-
ка; ње ним по сре до ва њем на Је ла чи ћев трг до пре мљен је пе хар на ми је њен по бјед ни-
ку но го мет не Ли ге пр ва ка. Те шко је за ми сли ти да би се не ки хр ват ски клуб икад мо гао 
до мо ћи та квог тро фе ја. Ако је то са нак пу сти, нек се ба рем на род ве се ли. Оту жно је 
ви дје ти го ми лу ко ја сто ји пред по ка лом с оним ве ли ким уше си ма као па ра ли зи ра ни 
вјер ник пред ки пом рас пла ка не ма до не. Ка кво ра дост, ви дје ти и до дир ну ти је дан 
ди ви ни зи ра ни пе хар! Дав но је Ор те га и Га сет пи сао да људ ски род не мо же оп ста ти 
без ари сто кра ци је. Не мо же ни без ци ви ли за циј ских и кул тур них нор ми. У но вој Хр-
ват ској је ди на нор ма је од су ство би ло ка кве нор ме. А кад је већ по кал у За гре бу, ка ко 
се ни тко ни је сје тио и смје стио га у Је ла чи ће во кри ло? Ле ген дар ни бан као по бјед ник 
Ли ге пр ва ка: куд ћеш ви ше!

Кон церт на дво ра на Ва тро слав Ли син ски: Or che stre Na ti o nal de Fran ce, ди ри гент Да-
ни је ле Га ти. Про грам: Игор Стра вин ски (Пе тру шка, бур ле ска у че ти ри сли ке), Ри хард 
Штра ус (сим фо ниј ска пје сма Дон Ху ан, сви та из опе ре Ка ва лир с ру жом). Из вр стан про-
грам и из вр стан ор ке стар. Ни пу бли ка ни је би ла ло ша. Ка шља ло се са мо по вре ме но, 
у фи нал ном ди је лу, а за див но чу до за ка за ли су и ма ни ја ци мо бил не те ле фо ни је. Нај-
бо љи фран цу ски ор ке стар има ко ре лат у исто та квом ди ри ген ту. Да ни је ле Га ти рав нао 
је фил хар мо ниј ским са ста ви ма из Бер ли на, Бе ча, Лон до на, Ми ла на, Кра љев ским Con-
cert ge bo uw ор ке стром, Дре зден ском др жав ном ка пе лом и та ко да ље. За раз ли ку од 
оних ди ри ге на та ко ји на по ди ју из гле да ју као вје тре ња че, из ло же не не ми ло срд ним 
уда ри ма вје тра, Га ти на о чи глед мо де ли ра сва ки тон при је не го што га чла но ви ор ке-
стра као на плад њу сер ви ра ју пу бли ци. По чет ком 20. сто ље ћа жи го са на Пе тру шка, 
да нас се тре ти ра као кла си ка. О ње ном скла да те љу, Иго ру Стра вин ском, би зар но свје-
до чан ство оста вио је Мил ко Ке ле мен. Кад је слав ни Рус по хо дио За греб, у дру штву 
Ке ле ме на и Ве ће сла ва Хо љев ца при сје тио се сво јих дје чач ких да на. Спо ме нуо је про-
сја ка ко ји је сје дио пред ње го вом шко лом, пје вао ста ре ру ске пје сме и гу ра њем де сне 
ру ке под ли је ви па зух про ду ци рао бе стид не шу мо ве ко ји су под сје ћа ли на пу шта ње 
вје тра (cre pi tus ven tris). Син ко пи ра ни ри там ко ји је си му ли рао про сјак, по стао је те мељ 
ње го ве гла збе не сви је сти, при знао је том зго дом Стра вин ски.
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Уна точ ви со кој ра зи ни свих из ве да ба, вр ху нац кон цер та би ла је сви та из опе ре 
Ка ва лир с ру жом, скла да на у Мо цар то вој ма ни ри. Осим Мо цар та, Ри хард Штра ус ди вио 
се Ваг не ру. И Штра ус и Ваг нер би ли су те у тон ски ми то ма ни, је дан и дру ги иза зи ва ли 
су сво јом умјет но шћу сва ко ја ке ре ак ци је, а је дан и дру ги сте кли су исто та ко ве ли ку 
сла ву. За ере Тре ћег рај ха, Штра ус је ко ке ти рао с Хи тле ром, по сљед ње го ди не ра та 
про вео је у Шви цар ској, али ан ти на ци стич ки суд у Мин хе ну осло бо дио га је оп ту жби 
за ко ла бо ра ци ју с на ци змом. Кла ус Ман свје до чио је о Штра у су с не при кри ве ним пре-
зи ром, сје ћа ју ћи се рат них го ди на у ко ји ма су љу ди уби ја ни као ко мар ци, док се ста ри 
скла да тељ жа лио јер му кћи ни је мо гла ја ха ти ко ња. Умро је у ду бо кој ста ро сти у ба-
вар ским Ал па ма, у ам би јен ту ве ли чан стве них пла ни на ко је су јед на ко та ко фа сци ни-
ра ле и Фи ре ра. Ка ко пи ше ње гов ве ли ки опо нент, Ште фан Цвајг, за ли је пог вре ме на 
Фи ре ро во Ор ло во гни је здо (Kehlste in ha us) гле дао је из свог салц бур шког до ма.

не дје ља, 12. ли сто па да
На слов из не дјељ них но ви на: У За гре бу оби ље жен Дан здра вих дој ки.

14,30 са ти. Зо ве ме Иво Ка сан дрић. На по врат ку из За гре ба за Хвар и за Ду бо ви цу 
за стао је у Спли ту. Ру чао је у буч ном ло ка лу ко ји је у зна ку ја ње ти не и Хај ду ко вих за-
ста ва. На кон што је по је де но шест ја ња ца, но ви сек стет је ста вљен на ра жањ, оба вје-
шта ва ме Ка сан дрић. Ја ње је жр тве на жи во ти ња, па се у ка то лич кој ико но гра фи ји 
вр ло че сто при спо до бљу је с Кри стом (Ag nus Dei). За то ни је точ на тврд ња да Хр ва ти 
та ма не мла де јањ це да би до ка за ли сво је ме со ждер ске апе ти те. Кон зу ма ци јом не ви-
них бе шти ји ца, они за пра во до ка зу ју да су пап ски ји од па пе, а ако ус пут ужи ва ју, не 
тре ба им узе ти за зло.

Али Ка сан дрић! За ври је ме сво га са да већ ду гог ви је ка (ко ји се ме ни чи ни стра шно 
крат ким), упо знао сам сва ко ја ке ин ди ви дуе. У гим на зи ји, на фа кул те ту, у вој сци, на 
пу то ва њи ма ту зем ним и ино зем ним, на го ди шњим од мо ри ма, на ли те рар ним ску по-
ви ма, на за ба ва ма, на слу чај ним и про гра ми ра ним су сре ти ма до ла зио сам у кон так те 
с осо ба ма свих мо гу ћих за ни ма ња. Не ма сум ње да је сва ки по је ди нац сви јет за се бе 
и да два људ ска би ћа мо гу би ти слич на као бли зан ци, иако се мо гу раз ли ко ва ти као два 
уда ље на пла не та, али та квог осо бе ња ка као што је Ка сан дрић ни сам упо знао ни ка да. 
Не знам с ким бих га мо гао ус по ре ди ти. Ро ђен је на Хва ру, мла де нач ке го ди не про вео 
је у ино зем ству (Нор ве шка, Ње мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја), има ше сте ро дје це с три 
же не, на вр шио је се дам де се ту, а жи ви у Ду бо ви ци, иди лич ној ува ли на Хва ру, у ку ћи, 
ха ци јен ди, окру же ној ме ди те ран ским ра сли њем, има њем и при па да ју ћом цр кви цом.

Мо је по знан ство с Ка сан дри ћем тра је ба рем три де сет го ди на. То што се у тим го-
ди на ма ни смо успје ли по сва ђа ти сво је вр сно је чу до. И за ње га и за ме не. За ње га за то 
што не ма дла ке на је зи ку и за то што ње го ва из рав ност кат кад по при ма раз мје ре агре-
си је, углав ном вер бал не, за ме не за то што због нај ма њег ис па да пре ки дам даљ ње 
кон так те. Ни је ла ко из др жа ти с Ивом, али ја сам из др жао. Не што ме у ње му при вла-
чи ло. У мно гим раз го во ри ма у три је зном или ма ње три је зном ста њу пре тре са ли смо 
све жи во, ана ли зи ра ју ћи за јед нич ке знан це, при ја те ље и се бе са ме. Иви не оцје не 
по је ди них лич но сти из на ше бли зи не или из јав ног жи во та би ле су углав ном точ не, 
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чак и кад о тим лич но сти ма ни је имао до вољ но ре ле вант них по да та ка. Осим што су 
би ле точ не, би ле су бес ком про ми сне, че сто не ми ло срд не, а нај че шће не га тив не. Уна-
точ пре тје ри ва њи ма ове или оне вр сте, не бих ре као да је био у кри ву. Јед ног мог 
ду го го ди шњег знан ца про ци је нио је уби тач но точ но, али исто та ко ду хо ви то и сли ко-
ви то, за кљу чу ју ћи да во ли му сти кра ве, али их не хра ни. У го ди на ма Иви не мла до сти, 
док је био жив ње гов отац Мир ко, али и ка сни је, Ду бо ви цу су по хо ди ли сли ка ри, пи сци, 
глум ци, ге не ра ли, све у чи ли шни про фе со ри и тко све не, по хо ди ли су је про би сви је ти 
и фић фи ри ћи, а у тој не вје ро јат ној га ле ри ји ли ко ва на Иву су нај ве ћи до јам оста ви ли 
Ју ре Ка ште лан и Вла дан Де сни ца. Па тко се он да не би дру жио с та квим чо вје ком? 
Мо жда ми је у Иве нај ви ше им по ни ра ло то што пред по ли ти ча ри ма и дру гим фи гу ра-
ма из јав ног жи во та, ко је пра ти глас успје шно сти, ни ка да ни је сви јао кич му. На про тив, 
пред њи ма је још спрем ни је бра нио сво ја на че ла, имун на уступ ке и би ло ка ква до-
дво ра ва ња.

Сво ју кон зе квент ност и дрч ност де мон стри рао је у ко му ни ка ци ји са стран ци ма, 
али и у стал ном ра ту са ши ро ко раз мно же ном сор том ло кал них шпе ку ла на та ко ји свој 
за ви чај и гру ду ме ди те ран ске зе мље ви де ис кљу чи во као про фит. Ни је по ди ла зио 
ту ри стич кој кон јунк ту ри, чу ва ју ћи љу бо мор но свој ин те гри тет, свој Хвар, оточ ку и 
оби тељ ску ба шти ну, а мо гућ ност да ду бо вич ки па ра ди зо пре тво ри у хо тел за ма сов-
ну упо тре бу ни ка да му ни је би ла ни на крај па ме ти. Сло бо дан Но вак на пи сао је ро ман 
Из гу бље ни за ви чај, а с Ивом ме упо знао Сло бо дан Про спе ров Но вак, књи жев ни по вје-
сни чар и све у чи ли шни про фе сор ко ји се с њим ми ри и ра зи ла зи као што се ми ре и 
љу бе, он да сва ђа ју и ра зи ла зе, док се опет не на ђу у истом кру гу, они чи ја је та шти на 
кат кад ја ча од па ме ти. Да би смо би ли истин ски за до вољ ни, мо ра мо би ти за до вољ ни 
са со бом и с дру ги ма. Та ко ми сли ен гле ски кри ти чар и есе јист Ви ли јам Ха злит. Ни сам 
си гу ран да је Иво и с ким пре тје ра но сре тан, прем да су га ин диг на ци ја и по тре ба за 
по бу ном очу ва ли у мен тал ној и фи зич кој кон ди ци ји. Ње го во пре зи ме за зи ва име зна-
ме ни те грч ке про ро чи це Ка сан дре, кћер ке тро јан ског кра ља При ја ма и Хе ку бе. Као 
што је Ка сан дра про ро ко ва ла про паст Тро је, Ка сан дрић је на ја вио про паст ја дран ског 
ту ри зма, чу ва ју ћи свој ду бо вич ки азил од ле ши на ра ко ји ви ше ни су ен дем ска по ја ва 
(као бје ло гла ви су по ви у ста ни шти ма на ото ку Цре су). Кад се кан ди ди рао за хвар ског 
гра до на чел ни ка, знао је да ће про па сти јер ни је члан ни јед не ин те ре сне гру па ци је и 
јер сво јим по на ша њем од у да ра од си сте ма. Они ко ји га ни су би ра ли, зна ли су што 
ра де. Зна ли су да ни је њи хов и не у спјех на ло кал ним из бо ри ма тре бао је схва ти ти као 
сво је вр сни ком пли мент. Мо жда га нај ви ше од ре ђу ју два пој ма: ди шпет и са мот ни штво. 
Са мот ни штво Хе се о ва Step pen wolf-а, ко ји је свје стан да је хи јат из ме ђу ин ди ви ду ал не 
по тре бе за сло бо дом и вла да ју ћих кон вен ци ја те шко или ни ка ко са вла див, али ко ји 
не од у ста је од јед ном иза бра ног пу та. У то ме је раз лог што по сли је то ли ко го ди на 
при ја те љу је мо и ћа ку ла мо, у За гре бу или на Хва ру, кад се за то пру жи при ли ка.

Пред сјед ник Ре пу бли ке Хр ват ске је кла сич на му зи ка. Ње го ви ко ле ге, по ли тич ки 
парт не ри и опо нен ти, кла сич ни су тур бо фолк. Се ве ри на, у нај бо љем слу ча ју. То је 
суд би на јед не зе мље и јед ног пред мо дер ног на ро да; да ови си о из ним ка ма.



уто рак, 14. ли сто па да 2014.
У Хр ват ском на род ном ка за ли шту ина у гу ри ран је но ви рек тор за гре бач ког Све у-

чи ли шта Да мир Бо рас. На све ча ност без пре се да на у ана ли ма ви со ког школ ства по-
зва но је око 600 го сти ју, ме ђу ко ји ма су би ли пред сјед ни ци нај ва жни јих др жав них 
ин сти ту ци ја, ми ни стри, гра до на чел ни ци, бив ши и са да шњи де ка ни за гре бач ког Све-
у чи ли шта (огр ну ти у об ве зат не то ге), пред став ни ци вјер ских за јед ни ца, 30 ве ле по сла-
ни ка и дру ги. Осим што је одр жа на у ка за ли шту, а не у Рек то ра ту, као што је уоби ча је-
но, при је ина у гу ра ци је узва ни ке је пред ка за ли шном згра дом до че као но во и за бра ни 
рек тор. У тре ну ци ма кад је док тор Бо рас си ла зио низ сте пе ни це Рек то ра та да би сти-
гао пред Фел нер-Хел ме ров те а тар, про мет на Тр гу мар ша ла Ти та био је за у ста вљен. 
Не знам је ли врап ци ма и го лу бо ви ма за бра њен лет, је су ли за сва ки слу чај пре кри-
ве не об на же не фи гу ре на Ме штро ви ће ву Зден цу жи во та и је су ли на обли жњим кро-
во ви ма де жу ра ли снај пе ри сти, али да је За греб опет јед ном био по при ште па ра де с 
оку сом про вин ци је, о то ме не ма ни ка кве сум ње. Нај при је је по диг нут Бу ков чев све-
ча ни за стор, збор Con cor dia Di scors из вео је Хен длов Can ti co rum Iubi lo, а пе дел Ми лан 
Рак тре снуо је сре бре ним пе ду мом о под и на ја вио по че так це ре мо ни је за че те го во-
ри ма и ше ћер ним фра за ма ко је се у та квим при ли ка ма раз ба цу ју као ко ри јан до ли. 
На чи ном на ко ји је оби ље жио по че так свог че тве ро го ди шњег ман да та, 82. рек тор, 
ина че док тор ин фор ма циј ских и ко му ни ка циј ских зна но сти, ка нио је ваљ да сиг на ли-
зи ра ти да ће ње го ви ре зул та ти у про ми ца њу Све у чи ли шта би ти ба рем исто та ко пом-
по зни као и да на шња све ча ност.

Це ре мо ни ја ко ја је у под не по пут ме те о ра по го ди ла За греб, не би би ла знак уку са 
ни да је Хр ват ска у мно го ма њој кри зи не го што јест. А ка ко је Све у чи ли ште из гу би ло 
свој сто ље ћи ма стје цан кре ди би ли тет, спо ме ну та све ча ност зр ца ли се у ка ри ка ту рал-
но сти свог гран до ман ског глан ца и мањ ка осје ћа ја за мје ру. Раз мје ри та кве па ра де 
при мје ре ни су усто ли че њу па пе, или бри тан ског су ве ре на, а не све у чи ли шној ен кла-
ви ма ле др жа ве ко ја ра пид но гу би ко рак с раз ви је ни јим су сје ди ма. Мо жда би тај облак 
од gla mo u ra имао ка квог-та квог сми сла да се ка лен дар вра тио у 1895. го ди ну, ка да је 
Ka i ser Фра њо Јо сип до пу то вао у глав ни град Хр ват ске на отва ра ње но ве ка за ли шне 
згра де. Али та мо гдје не ма са др жа ја, за ко ни то се ин зи сти ра на фор ми. Не вје ро јат но 
је али исти ни то да је но ви рек тор члан Хр ват ске ста ро ка то лич ке цр кве, од вјет ка про-
те стант ске тра ди ци је, ко јој је скром ност јед но од основ них на че ла. Ка ко год узе ли, 
та шти на и пра зни на би ло је све што је на ја ви ла ни кад ви ђе на рек тор ска па ра да.

Сје ти ло ме то на мо је ста ре на Кр ку ко ји су сми сли ли по сло ви цу: ма ли тић, ве ли ки 
крич.

У исто ври је ме у ко јем је у нај ва жни јем др жав ном ка за ли шту по све ћен но ви рек-
тор, на Ми ро го ју је ис пра ће на ве де та хр ват ско га глу ми шта Ана Ка рић. Те шко под но-
шљи ву фра зу о ли је пом спро во ду, до пу ште но је упо три је би ти у слу ча ју по кој ни це 
ко ја ни је пли је ни ла са мо као умјет ни ца не го и као осо ба. Бор хес је твр дио да би во лио 
да га ње го ви по том ци ви ше пам те као чо вје ка не го као пи сца. А све што се у уто рак 
до га ђа ло на Ми ро го ју, што се осје ћа ло у зра ку, су ге ри ра ло је та кву Ану, го спо ђу од 
ко ма да ко ју је од у ви јек пра тио до бар глас (у раз ли чи тим зна че њи ма те ри је чи). Слав ни 
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Ар ген ти нац пи сао је исто та ко да у смрт тре ба оти ћи као у све ча ност. Ми ро гој ски ис-
пра ћај био је упра во то, све ча ност ко ју су ре жи ра ли они ко ји су се он дје на шли, свје-
сни вр сте ду га ко ји им је на не ки на чин на мр ла по кој ни ца, го спо ђа и глу ми ца из ван 
про то ко ла, та ква да је за зи ва ла ди вље ње. Го спо ђа Ана ни ка да ни је остар је ла, што је 
де ли кат на тврд ња ко ју до слов це схва ћа ју са мо бе да ци. Ни ка да ни је остар је ла јер се 
ни ка да ни је пре да ла, а у Хр ват ској, ка за ли шној или ка квој дру гој, то је ви ше не го за-
хтјев на за да ћа. Ма тош је ра до по на вљао да му је Хр ват ска сим па тич ни ја од Хр ва та, а 
ме ни је Ана сим па тич ни ја од Хр ват ске у ко јој је по ли ти ка је ди но ка за ли ште и у ко јој 
ве ћи на уви јек из но ва на ср ће на ма њи ну. И да не би би ло за бу не, Ана је ма њи на ко ја 
је у За гре бу си му ли ра ла ви шак! Прем да је смрт нај те жи жа нр, Иви ца Бу љан на ди шао 
је пра зну про то ко лар ност ко ју по греб ни го во ри нај че шће им пли ци ра ју. Без Ане Ка рић 
За греб ни је и не ће би ти исти. Као што је не бо мрач но без зви је зда, ни сви јет ни је исти 
кад га на пу сте ње го ве нај свје тли је ин ди ви дуе.

Post scrip tum (1): У ври је ме но ви нар ске ини ци ја ци је по не кад сам ин тер вју и рао глу-
мач ке и ине зви је зде. Раз го ва рао сам и с Аном Ка рић, а раз го вор је ти скан у са ра јев-
ском Сви је ту при је го то во 40 го ди на.

Post scrip tum (2): Не ма сре ће та мо гдје по сто ји сје ћа ње. (Кла ус Ман)

За тво ре не су мно ге ком па ни је, твор ни це и бро до гра ди ли шта ко ја су успје шно по-
сло ва ла, а он да су се пре ко но ћи, с ус по ста вом но ве Хр ват ске и при хва ћа њем ка пи-
та ли стич ких ре гу ла, по ка за ли као ба ласт. Али ба ласт је исто та ко со ци јал де мо крат ска 
стран ка ко ја ве ли ким ди је лом об на ша власт. Ни је са мо ба ласт, не го је и сра мо та. Не 
због со ци јал де мо кра ци је и оног што та ко ва ни ца им пли ци ра, не го за то што при пад-
ни ци стран ке с том атри бу ци јом не ма ју ни чег за јед нич ког. Па за што се не де но ми ни-
ра ју или не еута на зи ра ју, кад су већ уз за вид ни ан га жман ла жне опор бе еута на зи ра ли 
ци је лу Хр ват ску?

сри је да, 15. ли сто па да
Од свих све ти ца из ка то лич ке по ви је сти нај ви ше ме фа сци ни ра Те ре зи ја Авил ска. 

Њен дан у ли тур ги ји се сла ви 15. ли сто па да. У ра ном ше сна е стом сто ље ћу, у ка стиљ-
ском кра ју у бли зи ни Ави ле, те шко је итко мо гао и слу ти ти у што ће се пре тво ри ти 
дје вој чи ца Те ре зи ја де Аху ма да. Кад је има ла пет го ди на, по кре нут је по сту пак у ко јем 
је уста но вље но да су при пад ни ци ње не оби те љи кон вер ти ти. У са мо ста ну је за вр ши-
ла слу чај но или по ка зни; као ше сна е сто го ди шња ки ња ухва ће на је у чи ну бе за зле ног 
ко ке ти ра ња, што је у оно до ба, пре ма ри гид ним пра ви ли ма шпа њол ског дру штва, 
тре ти ра но као те жак гри јех. Сту пи ла је у кар ме ли ћан ски ред, а у ње ном ду хов ном 
зре њу осо би то су ва жне књи га Фран ци ска де Осу не Тре ћа ду хов на абе це да и Аугу сти-
но ве Ис по ви је сти. Са св. Ива ном од Кри жа и не ко ли ци ном дру гих про ве ла је ре фор му 
кар ме ли ћан ског ре да и до че ка ла ду хов но вјен ча ње. Умр ла је 1582. го ди не, а 40 го ди-
на ка сни је про гла ше на је све том. Ус по ста вља ју ћи ба ланс из ме ђу ср ца и ума, об ја шња-
ва ла да се пут пре ма Бо гу оства ру је по мо ћу мо ли тве. Да би та кво што би ло мо гу ће, 
по треб ни су по ни зност и сло бо да, ко ји се оства ру ју ели ми на ци јом би ло ка кве по тре-
бе за ма те ри јал ним до би ци ма. По Те ре зи ји Авил ској, кри те риј ду хов ног са вр шен ства 
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су спрем ност на жр тву и љу бав пре ма бли жње му. На пи са ла је књи ге Пут к са вр ше но-
сти, Мој жи вот и Уну тар њи за мак (Ca stil lo in ter i or). Мо жда је нај ва жни ја ова по то ња, 
у нас не по треб но пре ве де на под на сло вом За мак ду ше.

На гла ша ва ју ћи есен ци јал но зна че ње мо ли тве, све ти ца из Ави ле здру жи ла је осје-
ћај по ни зно сти и ек ста тич но сти с та квом пу ни ном ко ја је у по ви је сти Ка то лич ке цр кве 
би ла и оста ла без пре се да на. Уче ност је го ле мо бла го, пи са ла је, али са мо ако је ве за-
но с по ни зно шћу. Ње ну спо соб ност ура ња ња у ми стич ну ек ста зу нај бо ље је тран сфе-
ри рао Ло рен цо Бер ни ни у спо ме ни ку по ста вље ном у цр кви San ta Ma ria del la Vit to ria 
у бли зи ни рим ског ко ло дво ра Ter mi ni. Ка стиљ ску ми сти чар ку Бер ни ни је би рао во ђен 
прин ци пом срод но сти, фик си ра ју ћи у мра мо ру ста ње за но са ко је не при зна је ни ка кве 
гра ни це. Јер људ ско је ври је ме ко нач но, бо жан ско бес ко нач но. Пред спо ме ни ком у 
рим ској цр кви је дан ки пар и јед на све ти ца от кри ва ју се као тан дем ко ји је об и шао 
ег зи стен ци јал ни круг, жи ве ћи свој уну тар њи жи вот на на чин ко ји је при ка зан у кар-
ме ли ћан ки ним књи га ма, по нај ви ше у Уну тар њем зам ку. To do es na da. Све је ни шта, 
пи ше слав на ре дов ни ца ко јој је сна гом уну тар ње усре до то че но сти нај бли жа ре ко ва-
ле сцент на ате ист ки ња Си мон Вејл. Све та Те ре зи ја за штит ни ца је По же ге, за ви чај ног 
гра да мо га оца. И Мат ка Пе и ћа, да ка ко.

Ако Те ре зи ји ни су вре ме ни ци ни су мо гли пред ви дје ти њен пут, још ма ње су то мо-
гли су гра ђа ни и ко ле ге глу ми це Еди те Ма јић, ко ја се при је де сет го ди на за ре ди ла и 
за вр ши ла у кар ме ли ћан ском са мо ста ну у Ави ли. До тог ча са, у За гре бу, би ла је по зна-
та као глу ми ца ко ја у свом до му ску пља не збри ну те псе, а на кон раз до бља авил ске 
ини ци ја ци је, ин тер прет ки ња Кр ле жи них и дру гих уло га по ста ла је се стра Еди та Ма-
ри ја од Кри жа.

На да на шњи дан, при је 25 го ди на, умро је у Па ри зу Да ни ло Киш. Ако по сто ји ве-
зив но тки во из ме ђу ин те лек ту а ла ца из Сло ве ни је, Хр ват ске, Ср би је и дру гих бал кан-
ских др жа ва, он да је то Киш и ње го ва остав шти на. Зна ју ћи што је пи сао и ка ко је ди сао, 
ни сам си гу ран да би ужи вао у ен кла ва ма ко је су ни кле на раз ва ли на ма Ју го сла ви је и 
чи ји се во ђе над гла са ва ју у до ка зи ва њу вла сти те ва жно сти ко ја не до пи ре да ље од 
њи хо вог ге о граф ски и суд бин ски за да ног ли ме са. Прем да ни је био ко му нист, још ма-
ње је био на ци о на лист и шо ви нист, а хај ка на Гроб ни цу за Бо ри са Да ви до ви ча по сље-
дич но се пре тво ри ла у екс пло зи ју оних сна га ко је ће под ма ском бор бе за Ју го сла ви-
ју бра ни ти ис кљу чи во ве ли ко срп ске ин те ре се. Што се то га ти че, на дру ги сви јет оти шао 
је у пра во ври је ме. Иона ко је по сљед њих го ди на оби та вао у Па ри зу, у де се том ar ron-
dis se ment-у, без осје ћа ја но стал ги је (ка ко је не у вјер љи во твр дио), че му су ку мо ва ле 
не у год но сти и про це си ко ји су се за ре да ли у по во ду свих мо гу ћих кон тро вер зи ве за-
них за ње го ву нај по зна ти ју и нај чи та ни ју збир ку при по ви је да ка. Ни су то би ла ла ка 
вре ме на, нај ма ње за Ки ша, тим ви ше што је ње го ва аутор ска ри го ро зност би ла у кон-
тра дик ци ји с ње го вом осје тљи во шћу и не скри ве ном та шти ном. Је дан од ак те ра хај ке, 
но ви нар Дра го љуб Го лу бо вић Пи жон, ишао је то ли ко да ле ко да је тра жио пси хи ја триј-
ско вје шта че ње ин кри ми ни ра ног пи сца, вје ру ју ћи да ће га та ко то тал но по ни зи ти и 
обе ћа ва ју ћи да ће од у ста ти од ту жбе ако се струч њач ки на лаз по ка же по зи тив ним. 
По пут ка кве за ра зне бо ле сти, афе ра око Гроб ни це про ши ри ла се и на За греб. Осим 
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Ки ша, по кре нут је и суд ски про цес про тив Пре дра га Ма тве је ви ћа, а јед ну ре пли ку 
Пи жо ну у за гре бач ком ли сту Око Киш је за по чео на во ђе њем срп ске на род не по сло-
ви це: шта зна сви ња шта је ди ња. На рав но, тим ци та том, за пра во увре дом, алу ди рао 
је на слич ност из ме ђу дви ју фран цу ских име ни ца pig и pi geon (сви ња и го луб), али и 
на ка рак тер ну ин су фи ци јен ци ју свог ту жи те ља. Стра сти уз ви тла не око јед не књи ге 
ука за ле су на ду бок и те шко пре мо стив ан та го ни зам из ме ђу Ки ша и бе о град ске чар-
ши је; свје то на зор не раз ли ке би ле су у крај њој ли ни ји ве ће не го ли те рар не, а књи га је 
по слу жи ла као по вод за ко лек тив ну ка но на ду из ко је је Киш је два из ву као жи ву гла ву. 
Иако је по ле ми ка за кљу че на, иако су ње ни ак те ри мр тви, у по ви је сном и ци ви ли за-
циј ском сми слу она тра је и да ље. У Бе о гра ду јед на ко као и у За гре бу на ци о на ли сти 
ср ља ју на од на ро ђе не опо нен те, а бор ба про тив Ју го сла ве на – ма што то зна чи ло – 
до би ла је у Хр ват ској ди мен зи је ко лек тив не па ра но је. Сво је ра то ве Киш је за вр шио, 
са да по чи ва у Але ји ве ли ка на на бе о град ском Но вом гро бљу (уз Пе тра Лу бар ду и 
Сто ја на Ара ли цу), али бит ке ко је је во дио на ста вља ју се јед на ким ин тен зи те том, без 
из гле да да бу ду ри је ше не, по го то во на на чин ко ји би имао би ти при мје рен гло ба ли-
зи ра ном, у ет нич ком сми слу дис пер зив ном и уза јам но увје то ва ном 21. сто ље ћу. Уто-
ли ко нас ни је за ду жио са мо сво јим књи га ма, не го и по ле ми ка ма у ко ји ма је, бра не ћи 
свој ли те рар ни и мо рал ни ха би тус, бра нио Бал кан од ње га са мог, од оног што га по-
га ђа као ви рус и што га је пре тво ри ло у кли ше, у цр ну сли ку еуроп ске мар ги не од 
ко је ње го ви за то че ни ци бје же као од вла сти те сје не.

Оно што се до го ди ло ју на ку при по ви јет ке Пси и књи ге, на ко јег се, за у зе тог пи са њем, 
око ми ла хор да на о ру жа них при ми ти ва ца, до го ди ло се и Ки шу. До го ди ло се или се 
до га ђа и сви ма на ма! Пси и књи ге ма ње дје лу ју као при по ви јет ка, још ма ње као при ча 
или као бај ка, а мно го ви ше као ис по ви јест ко ја по га ђа сво јом си ро вом до ку мен тар-
но шћу. Ко ме мо ри ра ју ћи јед ног ве ли ког пи сца, 25 го ди на по сли је ње го ве смр ти, раз-
ло зи за спо кој ство ни су осо би то ве ли ки. За то мо же мо по но ви ти с њим: ми пје ва мо у 
пу сти њи.

Ки ша сам срео не ко ли ко пу та у Бе о гра ду и Ду бров ни ку. По чет ком осам де се тих 
го ди на про шлог сто ље ћа во дио сам прес-цен тар Ду бро вач ких љет них ига ра. Сје ћа ње 
ни је по у здан са ве зник, али оно што же лим ево ци ра ти до го ди ло се у ко ло во зу 1982. 
го ди не: јед ну ве чер про ве ли смо у ре сто ра ну Оце ан ко ји је био отво рен до ра них ју-
тар њих са ти. Осим Ки ша, за сто лом су сје ди ли Па скал Дел пеш, брач ни тан дем Шо мен 
и ја. Не сје ћам се да сам икад ви дио не ког тко је та ко па си о ни ра но пу шио (Ga u lo i ses, 
Gi ta nes, без фил те ра!). Мо жда је Киш на тај на чин сми ри вао нер во зу, али ру ке су му 
стал но по се за ле за па клом, не оним Дан те о вим не го за па клом у ко јем су се на ла зи ли 
ни ко тин ски опи ја ти. Струч ња ци твр де да 8 гра ма ни ко ти на уби ја сло на. Али чо вјек је 
над мо ћан над сва ком бе шти јом и сва ким еле фан том, по го то во кад тре ба удо во љи ти 
вла сти тим стра сти ма. А Киш? Ни сам имао осје ћај да пу ши не го да је де ци га ре те. И кад 
је про фи ти рао и кад је гу био, у све му што је под у зи мао био је чо вјек стра сти. У јед ном 
ча су по чео је и пје ва ти, а знао је ма ђар ске пје сме, фран цу ске шан со не, сев да лин ке. 
До бро рас по ло же ње за чео је јед ном анег до том, на кон ко је се на сми јао и по ка зао свој 
не вје ро јат но им по зан тан је зик. Не спо ми њем то слу чај но. Као тје ле сни ор ган је зик 
има про чи шћа ва ју ћу функ ци ју (не ка же се за луд пла ме ни је зи ци), а као ин стру мент 
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по сре до ва ња при пи су је се апо сто ли ма и екс клу зив ним бра тов шти на ма ко ји ма је Киш 
као пи сац нај ви ших за хтје ва на не ки на чин при па дао. У Ду бров ни ку сам га срео и 
кон цем ко ло во за 1989. го ди не, у вр ту хо те ла Ар ген ти на, у дру штву На де Бо јић и Ми-
ла на Ми ли ши ћа, мје сец и пол при је ње го ве смр ти. Прем да је по оцу ма ђар ски Жи дов, 
по мај ци Мон те не грин, прем да се ро дио у Су бо ти ци, а по нај ви ше жи вио у Бе о гра ду 
и Па ри зу, од свих пунк то ва бив ше др жа ве нај ви ше је во лио Ду бров ник. Кр ле жа је мр-
зио Град јер је у ње му пре по знао set te ban di e re. А за што га је во лио Киш? Због бли зи не 
мај чи ног за ви ча ја, због ко змо по ли ти зма и због мо ра ко је је би ло ње го ва го ле ма фа-
сци на ци ја. Ма ње је по зна то да је ка нио на пи са ти ро ман о пор ту гал ском Жи до ву Ди-
о гоу Пи ре су (1517–1599), ко ји је као кон вер тит за вр шио у Ду бров ни ку. По сљед њи есеј 
по све тио је mar qu is-у Де Са ду, за зи ва ју ћи те шко из бје жи во по бра тим ство с Па зо ли-
ни јем чи ји је те ста мен тар ни филм на дах нут тим истим mar qu is-ом. Ни ка да се ни је 
кла дио на тре ну так, али је сво јим пи са њем до дир нуо вјеч ност. За то ћу за кљу чи ти с 
Де бе ља ком, на slo ven šči ni: Še ved no se nav di hu jem pri Ki šu, nik dar bolj kot v so dob nem pre-
da po ka lip tič nem sve tu, kjer evrop ski mo ti vi na ci o nal nih de li tev na ‘ci vi li zi ra ne’ in ‘bar bar ske’ 
prev ze ma jo glo bal no ob li ko v ame ri ško-bri tan ski za sed bi Af ga ni sta na in Ira ka.

че твр так, 16. ли сто па да
Та лен ту на шег на ро да да ра ди у ко рист вла сти те ште те ни шта не мо же ста ти на пут. 

Ми ну ле не дје ље, у бли зи ни аеро дро ма, по крај це сте ко ја јед ним кра ком во ди у Оми-
шаљ, а дру гим пре ма ју жним ди је ло ви ма ото ка Кр ка, от кри вен је спо ме ник па пи Иван 
Па влу II. Од лу ка ло кал них вла сти да ис ка жу по част ве ли ком пон ти фек су, ко ји је за 
ври је ме тре ћег по хо да Хр ват ској сту пио и на крч ко тло, са ма по се би ни је спор на. Они 
ко ји су би ра ли спо ме нич ку ло ка ци ју, ру ко во ди ли су се прет по став ком да ће сва ки 
стра нац ко ји на Крк стиг не коп не ним пу тем схва ти ти о ко ме је ри јеч и ко ја је ци ви ли-
за ци ја на нај ве ћем ја дран ском ото ку оста ви ла нај ду бље тра го ве. На из глед ло гич на 
же ља ре зул ти ра ла је фа тал ним учин ци ма. Иза спо ме ни ка је из гра ђен тр го вач ки цен-
тар с гло ма зним нат пи сом КОН ЗУМ, па се стје че до јам да је пољ ски па па por te-pa ro le 
кон зу ме ри зма ко ји је у су прот но сти с из вор ним на у ком Цр кве. Ваљ да ни нај ве ћи кри-
ти ча ри Ва ти ка на не би би ли ка дри сми сли ти та кву увре ду. Осим блас фе мич не сце но-
гра фи је, по ста мент на ко јем по чи ва спо ме ник из гле да као ћи лим, па се стје че до јам 
да ће све ти отац по ле тје ти, што на не ки на чин ко ре спон ди ра с бли зи ном ри јеч ког 
аеро дро ма.

На тлу на ко јем је за че та хр ват ска пи сме ност, на ото ку крч ких кне зо ва, ка сни јих 
Фран ко па на, на ко рак до мје ста гдје је 1971. го ди не по ги нуо пје сник Јо сип Пу па чић, 
па па Иван Па вао ИИ пла тио је цех вре ме ну у ко јем еко но ми ја цвје та то ли ко ко ли ко 
ве ну зад њи оста ци ду ха. И уку са, ко ји ни је ап стракт но не го пр во ра зред но мо рал но 
пи та ње. Умје сто Све тог трој ства, до би ли смо трој ство кон зу ме ри зма, кле ри ка ли зма 
и ки ча. На ка рад ни спој ле те ће скулп ту ре и тр го вач ке но мен кла ту ре очи гле дан су до-
каз за то. Те о ре ти ча ри но ве кул ту ре ко ји об ја шња ва ју да спек такл ни је ни шта дру го 
не го ре кон струк ци ја вјер ске оп сје не, у иди о ти зму оми шаљ ског спо ме ни ка до би ли су 
спек та ку лар ну по твр ду. При је Дру гог свјет ског ра та Кр ле жа је исми ја вао на шу страст 
за по ста вља њем спо ме ни ка. Иро ни зи ра ју ћи на те му сто ље ћи ма под гри ја ва ног увје-



170

ре ња да су Хр ва ти уви јек у пра ву, за кљу чио је in pa rent he si да су нај ти пич ни ји ма ло-
гра ђан ски по ли тич ки кве ру лан ти на гло бу су. Ипак, ни је све та ко цр но: два де се так ки-
ло ме та ра од оми шаљ ске утва ре ље по та кра јо бра за и ар хи тек ту ре пре тво ре ни су у 
јед но. У Ри си ки, на мје сту ко је је не коћ слу жи ло као гум но, Ри је ча нин Идис Ту ра то 
про јек ти рао је ку ћу чи ја те ра са под сје ћа на брод и ко ја сво јом струк ту ром бри ше 
гра ни це из ме ђу ин тер и је ра и при род ног око ли ша. А они ма ко ји не по зна ју Крк или га 
по зна ју је ди но по кон фек циј ском ту ри зму, пред ла жем оби ла зак ста рих кр шћан ских 
цр кви ца: Св. Вид по крај До бри ња, Св. Лу ци ја, Ју ран двор по крај Ба шке, Св. Је ро ним, 
ува ла За ла по крај Ста ре Ба шке, Св. Ју рај, ло ка ли тет Ма ла Кра са по крај Пун та, Св. Ду нат, 
Кор нић по крај Пун та, Св. Кр ше ван по крај Ми лох ни ћа у Ду ба шни ци.

(Јо сип Пу па чић: По вор ка из дав ни на из ви ре/ По вор ка не пре ста је/ Тут њи/ По вор ка 
све да ље ко ра ча/ Ци је ли мој на род ко ра ча из ме ђу не ба и зе мље)

пе так, 17. ли сто па да
Сла вен ска ноћ у Хр ват ском гла збе ном за во ду у Гун ду ли ће вој 6. Про грам: Ле ош Ја-

на чек и Ан то њин Двор жак. У кон цер ту су су дје ло ва ли Су за на Јо ко Хен кел (ви о ли на), 
Ју ра Ли (ви о ли на), Сте фан Ми лен ко вић (ви о ли на), Ли зе Бер туд (ви о ла) и дру ги. У про-
гра му сла вен ских скла да те ља ни је се на шао ни је дан хр ват ски аутор. Мо жда је то слу-
чај но. А мо жда Хр ва ти ви ше не спа да ју у сла вен ске на ро де?

су бо та, 18. ли сто па да
Дво ра на Ва тро сла ва Ли син ског: кон церт Збо ра Ми ха ил Ива но вич Глин ка из Санкт 

Пе тер бур га, ди ри гент Вла ди слав Чер ну шен ко.
Ове ве че ри зна ме ни ти збор из Ру си је слу шао сам по тре ћи пут или че твр ти пут. 

Број ка ни је ва жна јер бих их мо гао слу ша ти уне до глед. Као што ми не мо же до ја ди ти 
ужи ва ње у не ком кра јо ли ку или у ви ну, не мо же ми до са ди ти ни пјев сан ктпе тер бур-
шког збо ра осно ва ног при је ви ше од 500 го ди на. О не вје ро јат ној тра ди ци ји свје до чи 
чи ње ни ца да су ње го ви чла но ви би ли Иван Гро зни и Пе тар Ве ли ки. По сљед њих че тр-
де сет го ди на во ди га Вла ди слав Чер ну шен ко, ње гу ју ћи по нај при је ре пер то ар ру ских 
скла да те ља, али не за не ма ру ју ћи ни на род не пје сме. Њи хо ве из вед бе ко рал не и во-
кал но-ин стру мен тал не гла збе до ступ не су на дис ко ви ма, а Ли тур ги ја св. Ива на Зла-
то у стог П. И. Чај ков ског про да на је у ви ше од ми ли јун ко пи ја. Мла ди Си о ран пи сао је 
да би га од му зи ке мо гли одво ји ти са мо рај и мо ре. Као да из ме ђу тих три ју име ни ца 
има не ке ве ли ке раз ли ке! Ве чер њи звон… На ми сли ме на во ди он/ О мла до сти у кра ју 
свом/ гдје љу бљах ја, гдје мој је дом/ Ка ко сам с њом, пред дуг свој пут/ слу шао звон по-
сљед њи пут. (Ве чер ний звон)

по не дје љак, 20. ли сто па да
При је мје сец да на, у јед ном раз го во ру, свом ро ђа ку Ан дре ју Ка у зла ри ћу на бра јао 

сам фил мо ве Ан дре ја Звја гин це ва. Ни је то би ло те шко јер их не ма мно го. Али оно што 
је сни мио на ди ла зи уоби ча је не и да нас пре вла да ва ју ће стан дар де. Ан дреј, име њак 
слав ног ру ског ре да те ља Тар ков ског и ње го вог на ста вља ча Звја гин це ва, ни је за бо ра-
вио упу ту, па ме те ле фо ном под сје ћа да се да нас у ки ну Ту шка нац при ка зу је Ле ви ја тан. 
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Мо рам на пи са ти по го вор за књи гу јед ног гла со ви тог Вел ша ни на (Ди ла на То ма са) и 
јед ног ма ње по зна тог Пор ту гал ца (Гу ста ва де Ма то ша Се ку е и ру). Али не мо гу из не вје-
ри ти Ан дре ја, кад сам га већ на ву као на та нак лед. Пред ки ном га упо зо ра вам да се 
Звја гин цев не до дво ра ва пу бли ци, да је мра чан, склон ду гим ка дро ви ма и та ко да ље. 
Не мој ме псо ва ти ако ти се филм не сви ди, до да јем за сва ки слу чај, али Ан дреј не од-
у ста је.

Дво ра на је кр ца та, а при ча о гра до на чел ни ку не ке ру ске ву ко је би не, упле те ном у 
све мо гу ће со тон ске рад ње, са вр ше но ко ре спон ди ра с ре цент ним хап ше њем за гре-
бач ког бир гер мај сте ра. Би ло би сми је шно да ни је жа ло сно. Овај пут Звја гин цев је 
уро нио у во де по ли тич ког фил ма, не ли бе ћи се га ђа ти из рав но у гла ву. Да не би би ло 
за бу не: уред у ко јем све моћ ни гра до на чел ник (Ва дим) сми шља сво је ма ки на ци је, да-
ка ко, у ко про дук ци ји с пр ва ци ма ло кал ног су да, по ли ци је и цр кве, де ко ри ран је пор-
тре том Вла ди ми ра Пу ти на. И на ши си не а сти ра до би сни ми ли та кво што, али под увје-
том да у уре ду глав ног не га тив ца ви си сли ка Јо си па Бро за. Звја гин це вљев филм до био 
је у Ка ну на гра ду за нај бо љи сце на риј, а кри ти ка је у ње му иден ти фи ци ра ла мо дер ну 
вер зи ју би блиј ске Књи ге о Јо бу. Од ис ку ше ња ко ји ма је из ло жен ауто ме ха ни чар Ко ља, 
пу бли ци се ле ди крв у жи ла ма, тим ви ше што си стем не шти ти жр тву не го оног тко је 
на вла сти. Бог ко ји је ис ку ша вао Јо ба, у Звја гин це вље вој ин тер пре та ци ји по при мио 
је лик пра во слав ног вла ди ке, ко ји по у ча ва Ва ди ма ка ко ће за па при ти Ко љи. Прем да 
Ко ља ни је крив ни за што, ње го во про ти вље ње да гра до на чел ни ку про да сво ју ку ћу 
од вест ће га у ка та стро фу. Да ка ко, ка та стро фу је ре жи рао гра до на чел ник уз зду шну 
по моћ вла ди ке ко ји ће аме но ва ти све ње го ве чи не. И зло чи не исто та ко. Ако у не чем 
не ма раз ли ке из ме ђу крв ни ка и жр тве, или из ме ђу Ва ди ма и Ко ље, он да се она пре-
по зна је у кон зу ми ра њу вот ке ко јом се је дан и дру ги на ли је ва ју као во дом. Ја ке емо-
ци је зах ти је ва ју ја ке сти му лан се, а Звја гин це вље ви ју на ци има ли су за њих и те ка ко 
мно го раз ло га. По тре сна при ча ко ја дје лу је го то во до ку мен тар ном сна гом, уто ли ко 
ви ше јер је осло бо ђе на мо ра ли зи ра ња и по тре бе за хо ли вуд ским свр шет ком. Кад сам 
се већ оче шао о Хо ли вуд, да јем сто аме рич ких фил мо ва за јед ног Звја гин це ва.

уто рак, 21. ли сто па да
И же не пр де, твр ди ано ним ни аутор гра фи та на Сту ба ма Ри кар да Јор го ва ни ћа, пре-

ча цу ко ји спа ја за во ји те ди је ло ве На зо ро ве ули це. У Књи зи сми је ха и за бо ра ва је дан 
лик, гла вом и бра дом Бо ка чо, об ја шња ва да се му шкар ци ди је ле на адо ран те же на или 
пје сни ке и же но мр сце или ги но фо бе. Ни сам си гу ран да сви пје сни ци обо жа ва ју же не, 
под прет по став ком да ап стра хи ра мо ро ман ти зи ра ну сли ку не ка да шњих сти хо кле па-
ца ко ји су чу ча ли под бал ко ни ма сво јих му за, као Пе трар ка пред две ри ма Ла у ре де 
Но вес и иден ти фи ци ра ли љу бав пре ма же ни с љу ба вљу пре ма до мо ви ни. Пи та ње је 
ипак друк чи је. Тко је аутор зид не чрч ка ри је: же но љу бац или же но мр зац? Ако је су ди-
ти по двје ма го спо ђа ма ко је су се пред гра фи том згро зи ле, из гле да да је же но мр зац. 
Ја ми слим су прот но. Увје рен сам да је то дје ло же но љуп ца ко ји ње жни спол ви ди 
над зе маљ ски ви со ко, а тврд њом да пу шта ју вје тро ве ве ри фи ци рао је да су и оне са мо 
људ ска би ћа.
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сри је да, 22. ли сто па да
Из ло жба из збир ке фра Стје па на Па ви ћа у Хр ват ском дру штву ли ков них умјет ни ка 

(Трг жр та ва фа ши зма 16). Не во лим вер ни са же јер се сво де на по здра вља ња и че сти-
та ња, а умје сто за екс по на те, очи углав ном слу же за мјер ка ње дру гих по сје ти ла ца. 
Овај пут учи нио сам из ним ку због оних ко ји сто је у по за ди ни из ло жбе. При је че ти ри 
го ди не, у кру гу са мо ста на Св. Ан те у Ду бра ва ма, по крај Брч ког, отво ре на је Га ле ри ја 
Ши мун. Фун дус од 800 сто ти на ра до ва на стао је за хва љу ју ћи са ку пљач ком ма ру фра 
Стје па на Па ви ћа, ко јем по сљед њих пет на е стак го ди на аси сти ра спи са те љи ца и по вје-
сни чар ка умјет но сти Жељ ка Чо рак. Иако је збир ка дје ло јед ног фра њев ца (исто та ко 
кла сич ног фи ло ло га, пи сца и пре во ди те ља Бо на вен ту ре), до ступ на је свим зна ти жељ-
ни ци ма, а је дан дио из ло жен је са да у Хр ват ском дру штву ли ков них умјет ни ка. Од 
слич них ко лек ци ја ова се раз ли ку је по то ме што иза ње не сто ји не ка ин сти ту ци ја или 
бо га ти ме це на. Чи не је ра до ви про та го ни ста хр ват ске и бо сан ско хер це го вач ке умјет-
но сти од кра ја де вет на е стог сто ље ћа до да нас. Ен ту зи ја зам уте ме љи те ља и ње го вог 
пр вог се кун дан та, ако је то пра ва ри јеч за ан га жман Жељ ке Чо рак, омо гу ћи ли су да 
се при је ђе кри тич на точ ка, на кон ко је је је дан обе ћа ва ју ћи по че так до био ди мен зи је 
се ри о зног и зна лач ки во ђе ног ли ков ног про јек та. Мно ги из ло шци на ба вље ни су у 
из рав ним кон так ти ма с умјет ни ци ма и њи хо вим на сљед ни ци ма. Али има и друк чи јих 
слу ча је ва. Стан чи ћев пор трет дје вој чи це от кри вен је на сај му ан ти кви те та ко ји се 
сва ке не дје ље одр жа ва на Бри тан цу, а цр теж Ко сте Ан ге ли ја Ра до ва ни ја спа шен је 
на кон што је у ње го ву ате љеу из био по жар. Тра га ње за ли ков ним бла гом кат кад је 
ус по ре ди во с де тек тив ском во ка ци јом, па осим ком пе тен ци ја под ра зу ми је ва ин ту и-
ци ју, ин те ли ген ци ју и бес крај ну стр пљи вост. Да су за ки ну ти за та кве осо би не, фра 
Стје пан и го спо ђа Жељ ка те шко би успје ли у пот хва ту за ко ји би у не ким дру гим увје-
ти ма до ста ја ла мно го ве ћа и нов ча но си ту и ра ни ја еки па. По став у Ме штро ви ће вом 
па ви љо ну по ка зао је по тко зна ко ји пут да све ови си о по је дин ци ма. У овом слу ча ју, 
по је дин ци су фра Стје пан и Frau Жељ ка. Ме ђу мно гим знан ци ма на отво ре њу су срео 
сам Мар ка Гр чи ћа и ње го ву го спо ђу Де сан ку. Епи зо да са ма по се би мо жда не би би ла 
бит на да на кон кур то а зног раз го во ра у су сјед ној про сто ри ји ни сам опет су срео Гр чи-
ћа; за пра во, су срео сам ње го ву гла ву у скулп тор ској ин тер пре та ци ји Сти пе Си ки ри це. 
Та ко је двој ство оног што чо вјек ми сли и што ра ди, оног што су по ни ра и кре и ра ус кр-
сну ло у сво јој нео че ки ва ној пу но ћи. Вра ти ло ме то ре ла ти ви зму све га по сто је ће га, 
па ра лел ној ствар но сти и иде ји Doppelgänger-а ко ја је оп чи ња ва ла Бор хе са. Уоста лом, 
тко је пре во дио слав ног Ар ген тин ца ако ни је Гр чић.

Пре зен ти ра на збир ка ле ги ти ми ра умјет ни ке, али и њи хо ве са ку пља че. Ма ли фор-
ма ти мо гу по не кад фа сци ни ра ти ви ше не го ве ли ки; то до ка зу ју ра до ви Ме до ви ћа, 
Јур ки ћа, Му ја џи ћа и дру гих. Бран ко Ру жић пред ста вљен је као сли кар, Ми ро слав 
Кра ље вић као ки пар, иако је слав ном сли ка ру на не ки на чин прет хо дио ње гов су гра-
ђа нин, име њак и пре зи ме њак, што ви ше, пи сац књи ге По же шки ђак ко ја се тре ти ра 
као пр ви ро ман но ви је хр ват ске књи жев но сти. У пре ми јер ној вре ви успио сам за ми-
је ти ти Оре бо ву вер зи ју у брон ци фик си ра ног Тар та ље, Ко жа ри ће вог ме двје да и Ле-
сја ков сре бр ни ре љеф дје те та. На кра ју – шок. За стао сам пред фи гу ром Ма то ша, за-
сје ње ном до не ке мје ре Ко жа ри ће вом ви зи јом слав ног ва га бун да, ко ја је по ста ла је дан 
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од за штит них зна ко ва За гре ба. Ра да у ше ва скулп ту ра дио је ци клу са Pa nop ti cum cro a-
ti cum ко ји је 1961. из ло жен у Умјет нич ком па ви љо ну и у ко јем су, осим Ма то ша, пред-
ста вље ни Кри жа нић, Ли син ски, Сла ва Ра шкај, Ра чић, Су пи ло, Це са рец, Го ран и дру ги. 
Прем да Ма то ше ва би о гра фи ја не сли чи на бај ку, пре не ра зи ла ме Ра да у ше ва вер зи ја 
спо ме ни ка с мо ле ћи во ис пру же ном де сни цом. Нај ве ћи хр ват ски пи сац про си. Ка кви 
год би ли Ра би је ви на сљед ни ци, ни њи ма се бо ље не пи ше.

че твр так, 23. ли сто па да
Че твр ти дан за ре дом Ју тар њи лист сво ју на слов ну стра ни цу по све ћу је аре сти-

ра ном за гре бач ком гра до на чел ни ку. In ex ten so. Ако то ни је пор но гра фи ја, он да не знам 
што јест. На ив но би би ло по вје ро ва ти да је с том вр стом ре дун дан ци је на сла ђи ва њу 
над јед ним слу ча јем – ко ји има ди мен зи је на ци о нал ног слу ча ја – и при бли жно крај.

пе так, 24. ли сто па да
Ка сни ру чак или ве че ра у ре сто ра ну Кор чу ла (Те сли на 17). Не коћ се под ра зу ми је-

ва ло да бла гу јем у Кор чу ли; за то што је ре сто ран у цен тру гра да, за то што во лим ме-
ди те ран ску ку хи њу и за то што сам си та кво што мо гао при у шти ти. Ни ка да ни сам ми-
слио да је при ви ле гиј је сти ту ну на жа ру, лиг ње с бли твом или пе че ну хо бот ни цу. Али 
вре ме на се ми је ња ју. У на шој зе мљи здра ва хра на тре ти ра се као лук суз. И не са мо 
хра на. Осим ге нет ски мо ди фи ци ра них жи та ри ца, про да је се ге нет ски мо ди фи ци ра на 
иде о ло ги ја ко ја во ди у прет хи сто риј ску ма глу, та кво ста ње у ко јем се сви ња ри је не 
са мо до га ђа ју не го и то ле ри ра ју. Без кр зма ња и без па ме ти! При је длог или име нич ки 
пре фикс без озна ча ва не по сто ја ње, не до ста так, ни је ка ње, све оно у че му се ра зум ни 
раз ло зи пре тва ра ју у дим.

Док је дем де серт, Те сли ном про ла зе Ђе ни са Ме две дец и Здрав ко Пе цо тић, ко сти-
мо граф ки ња и пси хи ја тар здру же ни у бра ку и по тре би за опу шта ју ћим по чет ком ви-
кен да. За јед но од ла зи мо у Ма лу ка ва ну на Је ла чи ће ву тр гу 5. Из бор ни је слу ча јан јер 
од ве че рас у тој ка ва ни сва ког пет ка пје ва Бо ја на Кле пач По гр ми ло вић. Про грам је 
већ за вр шио, али кад смо ушли, Бо ја на се при хва ти ла ми кро фо на и на ја ви ла још дви-
је пје сме за но во при до шле го сте. Нај при је La Vie en Ro se, ко јом се про сла ви ла Едит 
Пјаф, а он да Un amo re così gran de (стје го но ша љу ба ви зо ве се Пе пи но Га љар ди). Не знам 
ка ко је би ло с дру ги ма, али нас тро је ни смо има ли при го во ра. Ње зин по о чим, пре ра-
но пре ми ну ли фа го тист Жељ ко Кле пач, био је мој при ја тељ. Жељ ко је син ду го го ди-
шњег про фе со ра на салц бур шком Мо цар те у му, фа го ти ста свјет ске ре пу та ци је Ру дол-
фа Кле па ча, и опе рет не при ма до не Ру же Цвје ти ча нин. Жи вје ли су у Ули ци Вла ди ми ра 
Со ло вље ва 14 (да нас Ули ци Кне за Бор не), ко ју сам у ра ној мла до сти че сто по хо дио, 
до ду ше, ма ње због Жељ ка, а ви ше због не ких дру гих ста на ра и ста нар ки. Сје ћам се 
њи хо ве љет не ре зи ден ци је у Дра мљу, не ка квог сми је шног пса и фа са де, љу би ча сте и 
кри ча ве, ко ја је под сје ћа ла на ин сце на ци је из опе ре та у ко ји ма је пје ва ла Жељ ко ва 
мај ка.

Бо ја ну са му упо знао при је три го ди не. Пје ва ла је на гран до ман ској про сла ви Мир-
ни ног и мог ро ђен да на у ка ва ни Вел вет, у нај љеп шем за гре бач ком па са жу, Де жма но-
ву. Осим што пје ва, Бо ја на глу ми, во ди те ле ви зиј ске еми си је и спре ма док то рат с те зом 
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о по ли тич кој ко рект но сти. Не знам ко ја ће по ло ви ца по би је ди ти и че му ће се на кон-
цу при кло ни ти. Зна но сти или естра ди? Мо жда то не зна ни Бо ја на. Узи ма ју ћи у об зир 
њен му зич ки ре пер то ар, али под јед на ко та ко ви шак па ме ти и ма њак фри вол но сти, 
Бо ја ни не шан се да по ста не естрад на ве де та ни су осо би то ве ли ке. Што се мо је ма лен-
ко сти ти че, то јој је нај ве ћи ком пли мент.

При па дам оним ду ша ма за ко је же не ка жу да их во ле, а ка да их срет ну, ни ка да их не 
пре по зна ју; а да их пре по зна ју, чак их ни он да не би пре по зна ле. (Пе соа)

су бо та, 25. ли сто па да
Му зеј су вре ме не умјет но сти у Но вом За гре бу. У зад њи час ула зим у дво ра ну Гор-

го на у ко јој се при ка зу је би о граф ски филм о Па зо ли ни ју. Ре да тељ је пр вак аме рич ке 
ал тер на тив не про дук ци је Абел Фе ра ра, а глав ну уло гу ту ма чи Ви ли јам Де фо. Ако је 
Ка ин у на па ду љу бо мо ре убио Абе ла, ре да тељ Абел Фе ра ра је по дру ги пут убио Па-
зо ли ни ја. Мо жда пре тје ру јем, али у ра зр је ша ва њу тај не Па зо ли ни је ва жи во та и/или 
смр ти Аме ри ка нац ни је до спио пре тје ра но да ле ко. По сљед њих не ко ли ко де се тље ћа 
о слав ном та ли јан ском пи сцу и си не а сту оба вље на је хр па ин три гант них на сло ва, у 
Еуро пи је ње го ва остав шти на по ста ла дио оп ће кул ту ре, па сам од ауто ра с та ли јан-
ским пре зи ме ном и ста ту сом зви је зде не за ви сне про дук ци је оче ки вао не што ви ше.

Уна точ то ме што ен гле ски има ста тус пла не тар ног ко и неа, ни је ја сно због че га се 
у фил му из ри чи тих би о граф ских ди мен зи ја го во ри тим је зи ком. По по врат ку из Ју го-
сла ви је, у Па зо ли ни је ву до му глу ми ца Ла у ра Бе ти ево ци ра ла је дој мо ве са сни ма ња 
фил ма По ро ци при ват ни, вр ли не јав не чи је је ди је ло ве Ми клош Јан чо сни мао у пар ку 
Опе ка крај Ва ра жди на. Свом при ја те љу глу ми ца је до ни је ла гра мо фон ску пло чу с хр-
ват ским фол кло ром, иако се у фил му еми ти ра ма ке дон ска, а не хр ват ска пје сма. Тај 
де таљ ни је пре су дан за ври јед ност фил ма, али из лу ђу је на ци о на ли сте ко ји се не мо гу 
по ми ри ти са чи ње ни цом да За пад те шко ди стин гви ра на ро де и ен ти те те ко ји оби та-
ва ју на Бал кан ском пот кон ти нен ту. У фи на лу, док гру па на сил ни ка или на ру че них убо-
ји ца на мрач ном игра ли шту у Ости ји ма са кри ра Па зо ли ни ја, чу је се глас ве ли чан стве-
не Ма ри је Ка лас. Пре ма ло за филм, тим ви ше што се Фе ра ра кон цен три рао на по сљед-
ње да не глав ног ју на ка. Не ма сум ње да се тај на Па зо ли ни је ва жи во та кри је у тај ни 
ње го ве смр ти. Али Фе ра ра до то га ни је до спио, а ако јест, у фил му се то и не слу ти. У 
сво јој зад њој го ди ни (1975), Па со ли ни је за вр шио књи гу Pe tro lio, због ко је се на шао на 
уда ру оних ко ји су из нафт ног би зни са из вла чи ли го ле ме тан ти је ме, у исто ври је ме 
пи сао је ко лум ну за Cor ri e re del la Se ra и сни мио филм Salò o le 120 gi or na te di So do ma 
(Са ло или 120 да на Со до ме). До вољ но зна ко ви то и тр но ви то да друк чи ји крај од оног 
ко ји је ре жи ран 02. сту де но га 1975. ни је тре ба ло оче ки ва ти. Што ви ше, тај крај ус по-
ре див је с кра јем аутен тич ног му че ни ка, нео ви сно о хо мо сек су ал ним им пли ка ци ја ма 
од ко јих Па зо ли ни ни је бје жао, а ко ји ма се по сли је све га де ко ри ра или пер си фли ра 
ње го ва на сил на смрт. Па зо ли ни је ве лик због ам би ци је да пре мо сти хи јат из ме ђу ми-
шље ња и дје ло ва ња, а та кво што опра шта се те шко или ни ка ко. Осим што је про ро-
ко вао вла сти ти крај, же сто ко је кри ти зи рао све об ли ке ко руп тив ног ка пи та ли зма, 
об ја шња ва ју ћи да се чо вјек тре ба тран сху ма ни зи ра ти или уз ви си ти из над сво је при-
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ро де. Све што га чи ни из ним ним, у фил му се ни не слу ти. Ва жне књи ге о Па зо ли ни ју 
на пи са ли су Ен цо Си ци ли ја но, Ан то нио Три ко ми, Ђу зе пе Ци гај на, Вал тер Ми ло ван и 
дру ги. За сво јих њу јор шких го ди на, глу ми ца Ду ња Сеп чић упо зна ла је Абе ла Фе ра ру. 
Оно што ми је ис при ча ла Ду ња, би ло је за ни мљи ви је од ње го вог фил ма.

На кон јед ног фил ма, по жу рио сам по гле да ти и дру ги. По стао сам жр тва ме ди ја и 
чи ње ни це да је Ан дер со нов филм Го луб сје ди на гра ни и про ми шља ег зи стен ци ју на 
зад њој ве не ци јан ској Мо стри на гра ђен Злат ним ла вом. Не знам кад ћу по но во у ки-
но, по го то во два пу та у истом да ну. Ни је да ми је Ан дер со нов свје то на зор стран, али 
хва та ти пу бли ку на два му та ва ти па ко ји ба за ју уоко ло, ну де ћи глу па ве ар ти кле за 
за стра ши ва ње, по на вља ти исти штос у тко зна ко ли ко ва ри ја ци ја у тра ка ви ци од сат 
и пол, ипак је пре ви ше. Не са мо да је пре ви ше не го је аро гант но и не вје ро јат но са мо-
до пад но. Али уви јек има до вољ но сно бо ва ко ји при ста ју на тор ту ру. Ја сам из и шао из 
дво ра не, оме та ју ћи оне ко ји су ужи ва ли, или хи ни ли да ужи ва ју у Шве ђа ни но вом 
бле фу. Ве не ци јан ска пре ми ја ни је би ло што, али филм Го луб сје ди на гра ни и про ми шља 
ег зи стен ци ју по ти че од го ва ра ју ћу па ра фра зу: бо ље вра бац у ру ци, не го Ан дер со нов 
го луб на гра ни. Ако је жи вот сра ње, ка ко су ше зде се тих го ди на 20. сто ље ћа ту ма чи ли 
ег зи стен ци ја ли сти, оку пље ни у Caffé de Flo re, то не зна чи да сра ње мо ра би ти и филм. 
По го то во на кон оног што су на мр ли Сар тр (Му хе, Блуд ни ца до стој на по што ва ња), 
Бе кет, Јо не ско и Ада мов, мно го при је не го што је Ан дер сон схва тио да па ти од са турн-
ске ме лан ко ли је. И Јо не ско је твр дио да ху мор ни је ре зул тат ве дрог не го тра гич ног 
осје ћа ја жи во та, али ни је за то му чио пу бли ку. Сво јом екс хи би ци јом Шве ђа нин ме 
под сје тио на пи сца ко ји је сми слио јед ну ду хо ви ту ре че ни цу, мр цва рио је у ти су ћу 
ва ри ја на та и на кон цу сво ју мик сту ру про гла сио ро ма ном. Кај год.

по не дје љак, 27. ли сто па да
Про ла зим по крај згра де у ко јој је по сли је по врат ка из еми гра ци је жи вио Бо рис 

Ма ру на (1940–2007). На ла зи се на Тр гу хр ват ских ве ли ка на број 4, иако би исто та ко 
мо гла би ти адре си ра на на Дра шко ви ће ву ули цу. Та ко се је дан пје снич ки ве ли кан, ко-
јем је би ло до све га са мо не до ве ли чи не, на шао у клин чу с Тр гом хр ват ских ве ли ка на, 
ве ли ка на све де них на ап страк ци ју јер Хр ва ти о сво јим ги ган ти ма има ју раз ли чи та, па 
и сту бо ком опреч на ста ја ли шта.

Про шло је до брих че тврт сто ље ћа, от ка ко су се са ства ра њем но ве др жа ве у Хр-
ват ску вра ти ли број ни еми гран ти и пи сци. Па ра док сал но, по то њи у књи жев ност ни су 
до ни је ли осје ћај ко змо по ли ти зма и ели ти зма, не го дах но стал ги је и до мо вин ске че жње 
ко ји их је за из бје глич ких го ди на пра тио као сје на. Ино ва ци је су у књи жев ност тран-
сплан ти ра ли кру го ва ши и раз ло гов ци, пр ви од ба ци ва њем ути ли та ри зма, те жњом за 
ди ја ло гом и при је во ди ма из ан гло а ме рич ке кул ту ре, а дру ги осла ња њем на те ко ви не 
ег зи стен ци ја ли зма и фи ло зоф ско про ми шља ње људ ске суд би не.

Но, ме ђу по врат ни ци ма из ино зем ства Ма ру на је био из ним ка. За то смо се ваљ да 
и збли жи ли, су ра ђу ју ћи у Ви јен цу и на ла зе ћи се у раз ли чи тим при ли ка ма, у Мур ти ће-
вом ате љеу, у не ка да шњем ре сто ра ну Асто ри ја, или у ње го ву ста ну, на су прот ре сто-
ра ну од ко јег као ни од мно го че га дру го га не ма ви ше ни тра га. Ни сам био Ма ру нин 
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вр шњак, ни сам ни ди је лио ње го ву те шку и не из вје сну из бје глич ку суд би ну, а ипак смо 
се збли жи ли. Ме ђу они ма ко ју су но си ли атри бу ци ју ве ли ких Хр ва та, при ја те ље вао 
сам је ди но с њим. То ни је би ло слу чај но и чи ни ми се да би том од но су нај бо ље од го-
ва ра ла да нас за бо ра вље на и пре зре на гла гол ска име ни ца дру го ва ње. Ма ру на ни је 
био чо вјек од па ра де, ни је му би ло до то га да глу ми му че ни ка или сла вом овјен ча ног 
пје сни ка, а ста тус по ли тич ког еми гран та ви ше је пи та ње оби тељ ске по пуд би не и ње-
го ве мла де нач ке по бу не ко ја га је гур ну ла на ко ло си јек из ко јег ни је би ло из ла за. За 
ври је ме Дру ге свјет ске вој не стриц му се при кло нио уста ша ма, отац је за па дао из 
не во ље у не во љу, па му је уло га ди вер зан та и еми гран та при ши та као оби тељ ски грб. 
У 30 но мад ских го ди на жи вио је ис пр ва у Ита ли ји, он да у Ар ген ти ни (у Кор до би и Бу-
е нос Аире су), у Лон до ну, у ко ји је до шао на дан кад се Бри та ни ја опра шта ла од Чер-
чи ла, по том у Сје ди ње ним Др жа ва ма, у Лос Ан ђе ле су, на кон то га у Шпа њол ској и Ита-
ли ји, по но во у Сје ди ње ним Др жа ва ма и од 1990. у Хр ват ској. Ни сам га мо гао за ми сли-
ти као стар ца, а суд би на му ни је ни да ла да по жи ви и пре тво ри се у спо ме ник ко ји 
функ ци о ни ра од спо ра дич ног гун ђа ња. Ис пр ва еми грант, он да ве ли ки Хр ват и мар тир: 
то су јав не пре доџ бе о Ма ру ни до ко јих ње му са мом ни је пре тје ра но ста ло. Ста ло му 
је до књи жев но сти, до при ја те ље ва ња, ста ло му је до же не као дру гог и друк чи јег, јер 
је за све тра жио, а кат кад и на ла зио су клад ну ин спи ра ци ју. Ни тко до те мје ре и на тај, 
го то во ана крон на чин ни је ве зао до ну и до мо ви ну као Ма ру на. До вољ но је под сје ти-
ти на ам бле мат ски на слов Би ло је лак ше во ље ти те из да љи не или на пје сму Аме ри ка, 
на ста лу у еми грант ској фа зи, у ко јој пи ше: До са да је не ка ко ишло, али ова ко/ Не мо же 
да ље. Ако пра во/ Про су дим, ме ни су се до го ди ле/ Са мо дви је не у год не ства ри/ У жи во ту: 
ти и/ Ју го сла ви ја.

У раз го во ри ма ко је смо во ди ли, и ко ји су тра ја ли док је имао кон ди ци је (или док 
му ни је те ле фо ни ра ла су пру га Бер на дет Кен де рић), знао бих му до ба ци ти: ти си се, 
Бо рис, ро дио у Под пра гу, а ја у Пра гу. На рав но, би ла је то за фр кан ци ја на ра чун ње-
го ва под ве ле бит ског за ви ча ја и мо јих че шких ко ри је на, прем да мо ји пре ци по оче вој 
ли ни ји не по тје чу из Пра га не го из гра да Хра дец Кра ло ве (Пе троф пи ја ни на!). По зна-
вао сам и ње го ва бра та, сли ка ра Пе ру, ко ји де се тље ћи ма оби та ва у Шпа њол ској, ко ји 
му је по мно го че му сли чан, иако ни ка да ни је био раз ба ру шен и на ко стри је шен као 
што је то у нај бо љим, па и нај го рим тре ну ци ма знао би ти Бо рис. Не гдје 1997. го ди не 
от пу то вао сам с Бо ри сом у Ва ра ждин и го во рио он дје о ње го вој по е зи ји. Сје ди ли смо 
у ли је по очу ва ној би бли о те ци, на до мак згра де у ко јој је го ди на ма оби та вао мој крч ки 
зе мљак Иван Мил че тић. Об ја шња вао сам да је Ма ру на вр стан аутор, али да ни је зви-
је зда не го ан ти зви је зда, до ка зи вао да је Хр ват, али не по про пи са ном кро ју, а на зоч на 
пу бли ка, углав ном вре ме шне го спо ђе, звје ра ле су у чу ду, пи та ју ћи се ка кав је то сти-
хо тво рац ко јем Хр ва ти иду на је тра и ко ји твр ди да их у ино зем ству пре по зна је по 
то ме што у јед ној ру ци др же лук, а у дру гој ја ње ти ну. Про блем је у то ме да је Бо рис 
ми слио друк чи ју Хр ват ску, ка ко је за кљу чио у јед ној књи зи, ти ска ној 1964. у Бу е нос 
Аире су. Мо жда је то про клет ство иде а ла ко ји, из врг ну ти вре лој во ди сва ко дне ви це, 
дје лу ју као спа ру ше но цви је ће. Или као цвје то ви зла. Осим сти хо ва, пи сао је есе ји-
стич ке и ме мо ар ске тек сто ве и пре во дио с ен гле ског и шпа њол ског. Пре во дио је Па-
бла Не ру ду, Ок та ви ја Па за и Ни ка но ра Па ру. Сва је при ли ка да је у то ме био во ђен 



177

прин ци пом срод но сти, по себ но кад је по сри је ди Па ра, чи ле ан ски бард ко ји је по сво-
јио мо дел пуч ке вер си фи ка ци је и сво је сти хо ве, им прег ни ра не це ре ком и ци ни змом, 
на звао ан ти пје сма ма.

Не ко ли ко да на при је од ла ска на ве ле по сла нич ку функ ци ју у Чи ле, по кло нио ми је 
књи гу Огра ни че ња с по све том Здрав ку, брат ски, слу те ћи мо жда да се ви ше не ће мо 
ви дје ти. Та ко се и зби ло. У би ље шци на кра ју књи ге по ну дио је вје ро до стој ни ауто-
пор трет; спо ми њао је Под праг, ве ле бит ски кра јо лик, љет не па шња ке, очев по вра так 
из Ле по гла ве, ино зем не де сти на ци је, об ја шња ва ју ћи без па те ти ке да се сву гдје осје ћао 
као стра нац. Ле ги ти ми рао се као ка то лик ко ји не вје ру је у Но ви за вјет, док Ста ри схва-
ћа као бар бар ску вер си фи ка ци ју. Што се по е зи је ти че, на гла сио је да би во лио да га 
чи та ју но го мет ни на ви ја чи. При знао је да во ли бр зе ком пју то ре, бр зе ауто мо би ле и 
бр зе же не. Од пје сни ка ро ђе ног у зо ди ја кал ном зна ку Ов на, под ре ђе ног вр тло гу и 
же сти ни вла сти тих на го на, не што дру го ни је тре ба ло оче ки ва ти. Ни тко не зна тко је 
био пра ви Ма ру на. Мо жда ни је знао ни он сам. Али да је по сли је свих ис ку ше ња, про-
ла зе ћи пут од еми грант ског дна до це ле стин ских ви си на др жав ног и пје снич ког сим-
бо ла, остао свој и сам, о то ме по сли је све га не тре ба га ји ти ни ка кве двој бе. У то ме је 
био из ни ман, не ус по ре див.

Са сво ја два бра та, Пе ром и Ши мом, 22. сту де но га 1960. по бје гао је пре ко гра ни це. 
Нај при је у из бје глич ки ло гор по крај Тр ста а по сли је не ко ли ко мје се ци про ду жио је у 
Ар ген ти ну. Че тр де сет и три го ди не ка сни је, по ло ви цом сту де но га 2003. го ди не, ве чер 
при је од ла ска сје ди ли смо у ње го ву ста ну и ди ва ни ли. На рав но, че као га је ве лик пут, 
го спо ђа Бер на дет се нер ви ра ла, али Бо рис се по на шао као да од ла зи у За пре шић, а не 
у Франк фурт, он да у Ка на ду, у То рон то, по сли је се дам да на у Атлан ту, глав ни град аме-
рич ке др жа ве Џор џи је, а тек он да у Сан тја го, у Чи ле, гдје су га че ка ле ве ле по сла нич ке 
обли га ци је. Та да сам га ви дио зад њи пут, по здра вља ју ћи га у но ви на ма ри је чи ма: buen 
vi a je, дра ги Бо рис! Кад бих га мо рао украт ко опи са ти, по звао бих се на пје сму у ко јој 
Чарлс Бу ков ски пи ше да тре ба во ди ти љу бав док они дру ги – бу да ле – ра де. А још ви ше 
га опи су је јед на го то во не вје ро јат на зго да ко ја је сли је ди ла на кон ње го ва од ла ска у 
Чи ле. Би ло је то го ди ну да на при је ње го ве смр ти. Зво нио је те ле фон, с дру ге стра не 
би ла је не ка го спо ђа из За дра. Твр ди ла је да има Ма ру нин по клон и да ће ми га до ни-
је ти кад до ђе у За греб. Не ко ли ко да на ка сни је, сти гла је пред мо ја вра та и пре да ла ми 
омот ни цу. Уз Ма ру ни не по здра ве, у њој су би ле дви је хи ља де ку на. Био је то но вац за 
по го вор књи зи ње го вих пје са ма и Мур ти ће вих гра фи ка, ко ја ни ка да ни је угле да ла 
свје тло да на. Текст сам ка сни је об ја вио у књи зи Ло вац у ла би рин ту, а хо но рар ни ка да 
ни од ко га ни сам ни тра жио. Али Бо рис је осје ћао дуг, као Иво Ан дрић у исто и ме ној 
но ве ли Да ни ла Ки ша. Та кав је био и не ма сум ње да га тај де таљ оцр та ва ви ше од све га.

(Ове го ди не на клад нич ка ку ћа Lit te ris, ко ју во ди Дра жен Ка ту на рић, об ја ви ла је 
Ма ру ни ну књи гу Тврд пје вач, са не по зна тим сти хо ви ма из дав ног еми грант ског раз-
до бља. Мо жда то ни су Ма ру ни не нај бо ље пје сме, али ва жне су као до ку мент и при лог 
укуп но сти уви да у ње го ву остав шти ну.)

Ни сам мо гао а да не за ста нем по крај ха у сто ра у ко јем жи ви ње го ва удо ва и на чи-
јим вра ти ма и да нас пи ше Ма ру на – Кен де рић. С дру ге стра не ло ци ра на је згра да у 
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ко јој је го ди на ма би ло смје ште но Ми ни стар ство кул ту ре. На јед ном ди је лу згра де 
сто ји ци мер Трг хр ват ских ве ли ка на, а над ула зом у бив ше ми ни стар ство ви дим пло-
чу с нат пи сом: Др жав ни уред за Хр ва те из ван Ре пу бли ке Хр ват ске. С јед не стра не ета-
бли ра ни хр ват ски пје сник, а не ко ли ко ме та ра да ље Трг хр ват ских ве ли ка на и Хр ва ти 
из ван Хр ват ске. Што је то? Ин фла ци ја, про ли фе ра ци ја, та у то ло ги ја, ет но ло ги ја? Наш 
та лент у из ми шља њу др жав них уре да је не ус по ре див. Па Хр ва ти се ни су у ста њу бри-
ну ти ни за Хр ва те ко ји жи ве у Хр ват ској, а ка мо ли да би се би ли у ста њу бри ну ти за 
Хр ва те у ино зем ству. Али уред је фор ми ран, за сва ки слу чај, Ко ли ко има та квих не бу-
ло за, из ми шље них са мо за то да би се ухље би ли при пад ни ци сво га пле ме на и сво је 
ca mor re? Хр ва ти ко ји су оти шли из сво је до мо ви не, ваљ да су и оти шли за то што они 
ко ји су се на бр зи ну осно ва ли ни су ма ри ли за њих. А кад су већ еми гри ра ли, уза луд 
им је ста вља ти со ли на реп. Fi nal men te, не би ли се за Хр ва те с дру ге стра не ба ре или 
у не кој чла ни ци Еуроп ске уни је, све јед но, тре ба ле бри ну ти ин сти ту ци је до тич не др-
жа ве? Сто јим на ску че ном тр гу на ко јем је кон цен три ра но то ли ко то га су ви шно га, 
окре ћу ћи се око сво је оси и око ма ле, али на све стра не дис пер зи ра не Хр ват ске. Др-
жа ва у ко јој је уче ста лост ми је ња ња име на ус по ре ди ва с уче ста ло шћу се зон ских рас-
про да ја (oc ca sion!) не мо же би ти срет на др жа ва. Трг хр ват ских ве ли ка на, на ко јем сто-
јим, 1928. на зван је Трг бур зе, пре ма па ла чи ко ју је про јек ти рао Вик тор Ко ва чић, а 
до вр шио Ху го Ехр лих. Под ша то ром смје ште ном пред Ко ва чи ће вом бур зом, гра ђа ни 
су по чет ком 20. сто ље ћа гле да ли пр ве филм ске пред ста ве. За ври је ме Па ве ли ће ве 
фа ши стич ке др жа ве звао се Трг мин хен ских жр та ва, по сли је Дру гог свјет ског ра та 
по стао је Трг Јо же Вла хо ви ћа, а 1990. вра ће но му је пр вот но име. Оно што се зби ва ло 
у бли жој про шло сти, од 1990. до да нас, под сје ћа на цир кус с Ди на мом, ко ји је у не ко-
ли ко го ди на не ко ли ко пу та ми је њао име и ако ни по че му дру го ме, по то ме је нај по-
пу лар ни ји за гре бач ки клуб нео спор ни пр вак сви је та. Трг се је дан дан звао ова ко, дру-
ги она ко, а по сли је свих мај му ни ја да, ро ки рао је име с Тр гом жр та ва фа ши зма ко ји се 
не ко ли ко го ди на за сва ки слу чај звао Трг хр ват ских ве ли ка на! Ни с Тр гом жр та ва фа-
ши зма ви ше ни сам на чи сту; нај лак ше би га би ло зва ти Џа ми ја, ка ко га гра ђа ни име-
ну ју у ко ло кви јал ном го во ру, по па ви љо ну ко ји је 1939. из ра дио Иван Ме штро вић. Тај 
трг, озна чен нај при је као Трг Н, по стао је 1927. Трг Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, за ври је ме 
Ен де ха зи је био је нај при је Трг III, а од 1942. Трг Kулина ба на, по сли је Дру ге свјет ске 
вој не на зван је Трг жр та ва фа ши зма, а 1990. Трг хр ват ских ве ли ка на. У го ди на ма ус по-
ста вља ња но ве Хр ват ске, био је по зор ни ца пер ма нент них пред ста ва ко је су иде ал но 
зр ца ли ле на шу цр но-би је лу ствар ност, до ду ше, мно го ви ше цр ну и би јед ну не го би-
је лу. Са да је то опет Трг жр та ва фа ши зма, али ка ко вјеч на на сви је ту са мо ми је на јест, 
пи та ње је до кле ће за др жа ти да на шње име. Ваљ да док се не до ка же да су фа ши сти 
би ли ан ти фа ши сти, а ка ко на ша по ви је сна стру ка стре ло ви то на пре ду је, сва је при ли-
ка да би та кво што у ско рој бу дућ но сти мо гло до би ти ста тус слу жбе не и кап тол ски 
ве ри фи ци ра не исти не. Бо ље сре ће ни је био ни нај ва жни ји за гре бач ки трг. Ис пр ва се 
звао Хар ми ца, 1896. по стао је Је ла чи ћев трг, 1946. пре кр штен је у Трг Ре пу бли ке, а 
1990. вра ће но му је име по ле ген дар ном хр ват ском ба ну. А ду би о зе око Тр га мар ша ла 
Ти та не пре ста ју би ти пред мет кон фрон та ци ја и уза јам них су че ља ва ња цр ве них и 
цр них. Трг се нај при је звао Сај ми ште, он да Све у чи ли шни трг, па Ка за ли шни трг и Трг 
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I. Ти то во име до био је 1946. и не ким чу дом за др жао га до да нас. На тр гу се на ла зи 
Фел нер-Хел ме ро во ка за ли ште, згра да све у чи ли шног Рек то ра та (ис пр ва за ми шље на 
као бол ни ца), Ка за ли шна ка ва на, Учи тељ ски дом, Ка за ли шна ака де ми ја, Болeов Му зеј 
за умјет ност и обрт, ње му ком пле мен тар на Шко ла при ми је ње не умјет но сти и ди зај на, 
Ме штро ви ће во ре мек-дје ло Зде нац жи во та и ње го ва По ви јест Хр ва та те Фер нко ро-
нов спо ме ник св. Јур ја. Да нас нај ви ше ужи вам у Бри тан ском тр гу (не коћ Илич ком 
тр гу и Тр гу Ла ди сла ва Пе ја че ви ћа, ко ло кви јал но Ма лом пла цу) ко ји чу ва сво ју ин ти му 
и Зри њев цу, не ка да шњем Мар вин ском тр гу, фраг мен ту Ле ну ци је ве пот ко ве с кра сним 
пе ри во јем и по пр сји ма Кло ви ћа, Ме ду ли ћа и Ма жу ра ни ћа, ко јим би се по но си ле мно-
го ве ће и ва жни је ме тро по ле. У ста рој Грч кој тр го ви су би ли збо ри шта де мо кра ци је. 
Али та мо гдје су ва жни са мо има ги нар ни ве ли ка ни, гдје су гра ђа ни до ве де ни на про-
сјач ки штап, док ви тал не функ ци је ови се о ком би на то ри ци стра нач ких пе ли ва на, де-
мо кра ци ја је мр тво сло во на па пи ру. Не знам гдје је Хр ва ти, дро ги ра ни пу ким по сто-
ја њем вла сти те др жа ве, уоп ће ви де. За то ми не пре о ста је дру го не го да се по зо вем на 
Ма ле ра: Тро стру ки сам бес кућ ник, као Чех у Аустри ји, Аустри ја нац ме ђу Ни јем ци ма и 
Жи дов у ци је лом сви је ту. По сву да уљез, ни ка да до бро до шао.

сри је да, 29. ли сто па да
Ју чер сам до пу то вао у Бе о град. Ра до до ла зим у тај град, уна точ јед ној вр сти су на-

род ња ка ко ји са ња ју зи до ве из ме ђу на ше дви је зе мље. Би ло би то див но; та ко би смо 
се за све ви је ке це мен ти ра ли у ста њу уза јам но под гри ја ва не и по др жа ва не мр жње, 
хра не ћи тлап ње о вла сти тој из ним но сти. Ју чер сам об и шао са јам књи га, што не зна чи 
да га не ћу по хо ди ти по но во. Али пред не пре глед ним ни зо ви ма но вих из да ња осје ћам 
се као и пред го ми лом хра не; на кон два-три за ло га ја гу бим апе тит. Ви ше во лим ша ла-
ба за ти гра дом, оби ла зи ти ка ва не и ма ле књи жа ре у ко јим се још за др жао дах људ ско-
сти. У дру штву Зо ра на Сен те идем од хо те ла Сла ви је до нај по зна ти јих град ских пунк-
то ва. Сен та је мој при ја тељ. Имам три озбиљ на раз ло га за та кву тврд њу: об ја вљу је 
анар хи стич ку ли те ра ту ру (Ема Голд ман, Маks Не тлау, Х. Д. Торo), ску пља ра ри тет на 
из да ња и во ли крат ко дла ке ја зав ча ре (kur zha a ri ger Dac hshun des). И са да има јед ну та-
кву бе шти ји цу. Зо ве се Ма ли, а овје ко вје чен је и у дво све шча ном Кул тур ном бе сти ја-
ри ју ко ји су уре ди ле Су за на Мар ја нић & Ан то ни ја За ра ди ја Киш. Про ла зи мо Ули цом 
кра ља Ми ла на. Прем да по сљед њих го ди на не до ла зим че сто у Бе о град, за ста јем пред 
спо ме ни ком ко ји ни сам ни ка да ви дио. На рав но да ни сам! Усред Де во јач ког пар ка, 
на до мак Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, по ста вљен је спо ме ник ру ском ца ру 
Ни ко ла ју II. По сљед њег ру ског ца ра, ње го ву су пру гу и пе те ро дје це уби ли су бољ ше-
ви ци. Уби ли су их крај ње окрут но 17. срп ња 1918. го ди не у Је ка те рин бур гу, у на мје ри 
да за у ви јек за тру тра го ве Ро ма но ве ло зе. Ру ска пра во слав на цр ква ка но ни зи ра ла је 
умо ре ног ца ра, а спо ме ни ком у стро гом сре ди шту Бе о гра да Ср би ја му се оду жу је због 
по др шке у ра ту с Бу гар ском. Го лем мо ну мент ко ји с по сто љем те жи 40 то на, тре бао је 
би ти от кри вен за ври је ме Пу ти но ва бо рав ка у Ср би ји. И ка ко то би ва у овом ди је лу 
сви је та, за вр шни ра до ви су ка сни ли. Ка мен за по ста мент за пео је на гра ни ци јер се 
по сум ња ло да је ра ди о ак ти ван. Ка ко год би ло, ца ре ва ста туа под сје ћа нас да ма ли 
на ро ди тре ба ју за штит ни ке као што дје ца тре ба ју па тро на ко ји ће их др жа ти за ру ку. 
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Не што ка сни је на Те ра зи ја ма, на штан ду на ко јем се крч ми на ци о на ли стич ки кич, гле-
дам ма ји цу с Пу ти но вим ли ком и по прат ним тек стом на обли гат ној ћи ри ли ци: Ко со во 
је Ср би ја.

Он да до ла зи мо на наш те рен. Зо ран и ја ула зи мо у ан ти ква ри јат Две ри, смје штен у 
су те ре ну згра де у Јак ши ће вој 6. Не ка ним пре тје ри ва ти, али та кво што ни сам ви дио 
ни у Па ри зу. У дви је-три ску че не про сто ри је књи ге су на ни за не до слов це од по да до 
стро па, као ста лаг ми ти и ста лаг ми ти из ме ђу ко јих се про вла че ри јет ки књи го љуп ци. 
Под сје ти ло ме то на при зо ре ко ји ма је Мир ко Рач ки илу стри рао Бо жан стве ну ко ме-
ди ју у при је во ду Иси до ра Кр шња во га; гре шни ци лу та ју под зе мљем а он да, с књи гом 
у ру ка ма, мо ле за ис ку пље ње. У Две ри ма, ис ку пље ње је у овла сти го спо да ра ко јег 
по сје ти о ци зо ву Ла ки. Те шко да још игдје по сто ји ан ти ква ри јат у ко јем је у та ко ма лу 
ква дра ту ру угу ра но то ли ко на сло ва. Гу сто на чич ка не књи ге дје лу ју као ци гле, па тре-
ба би ти крај ње опре зан да се не на ру ши по ре дак ко јим су пер и ор но вла да Ла ки. Го-
спо дар под зе мља ла ко од го ва ра на све за хтје ве, из вла че ћи из сту по вља упра во ону 
ци глу ко ју тра жи ку пац. Ме штар ко ји зна што про да је, зна исто та ко што ку пу је, али 
му ни је ни на крај па ме ти да се цјен ка. До сто јан ство зад њих вла да ра Гу тен бер го ве 
га лак си је, ко јом кру же ри јет ки са те ли ти, са мо по се би тра жи тр го вач ко до сто јан ство. 
Та ко је то у Ла ки је вом Ха ду у ко ји се спу шта ју ре ак ци о нар ни ти по ви, не сви кли на 
тврд њу да је књи га ро ба и да сва ку збир ку есе ја тре ба пре тво ри ти у скан дал с оку сом 
спек та кла. Ту, у ка та ком ба ма у ко ји ма ле же штам па не ре ли кви је, по ми ре не са сви је том 
и са сво јом суд би ном, от крио сам Љу де за вра ти ма го сти о ни це, Ује ви ће ву књи гу есе-
ја ти ска ну да ле ке 1938. го ди не. Чуд ни су пу то ви ли те рар ни: Ла ки др жи до Ује ви ћа, али 
га про да је по ма њој ци је ни од оне ко ју би та кво из да ње из и ски ва ло у За гре бу, гра ду 
у ко јем од ан ти ква ри ја та с Ти но вим име ном ви ше не ма ни тра га. Не са мо због ње го ве 
остав шти не, Ср би ма не тре ба об ја шња ва ти тко је Тин. Је дан од нај ве ћих хр ват ских 
пје сни ка жи вио је у ви ше на вра та у Бе о гра ду, у кон ти ну и те ту од 1920. до 1926. го ди не, 
а у том раз до бљу у глав ном гра ду Ср би је об ја вио је сво је нај ва жни је збир ке.

Из ла зим на да ње свје тло, опо ра вља ју ћи се од спи ри ти стич ких сен за ци ја у Две ри ма. 
У Ка ра џи ће вој 9 сто јим пред вра ти ма са ци ме ром Mo ritz Eis. Ма ње због сла до ле да, а 
мно го ви ше због ље по те и јед но став но сти ко јом кон ди то рај на про сто зра чи. Ри јет ко 
је дем сла до лед, али Mo ritz-ова ма не кен ка би ла је та ко слат ка да ни сам одо лио ње ним 
по ну да ма. Ку шао сам ма да га скар ску ва ни ли ју и фи рен тин ску кре му с до дат ком ци ме-
та. При род ни сла до ле ди, за ко је се ко ри сти свје же во ће и по вр ће, спра вља ју се по 
про ку ша ној та ли јан ској ре цеп ту ри. На ре пер то а ру су ма ли на, ма ре ли ца, бре сква, али 
исто та ко ку ку руз, хи би скус (сљез), шар га ре па (мр ква) и та ко да ље. Осни вач фир ме, 
Аустри ја нац Мо риц Фрид, пр ви пут је до шао у Ср би ју 2007. На би ци клу. Но во из не на-
ђе ње че ка на по лу ка ту. По се бан зид по све ћен је Ју ли ју Кни фе ру. На јед ној фо то гра-
фи ји пре по зна јем Ва ни шту, у гру пи умјет ни ка ко ји су сво је доб но од но си ли сли ке у 
при ро ду да ви де ка ко ће ре а ги ра ти на ат мос фе ри ли је. У град ској ар те ри ји, у Кнез 
Ми ха и ло вој, вре ва је не пре ста на. На бро ју 42 ула зим у књи жа ру Zep ter. Тко има ика кве 
ве зе с књи га ма, не мо же за о би ћи та кво мје сто, под јед на ко због апарт но сти, атрак тив-
них из да ња, али и го спо ђа ко је зна ју што ра де (и за ко га ра де). Кад то ка жем, ми слим 
по нај при је на го спо ђу Слав ку Илић, ше фи цу књи жа ре, у тан чи не упу ће ну у ли те рар не 
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и из да вач ке тај не. У ру ка ма др жим По ре ме ћај (Verstörung), је дан од ра ни јих Бер нхар-
до вих ро ма на, а он да у књи жа ру ула зи брач ни пар Ве лич ко вић. Вла ди мир и Ма ри сте-
ла. С она ко мла де нач ким ли цем, у кам гарн јак ни и хла ча ма с на ши ве ним џе по ви ма, 
те шко ће тко по вје ро ва ти да је ака де мик, срп ски и фран цу ски (или обрат но), на пра гу 
осам де се те. Уви јек сам за ви дио сли ка ри ма за то осим ста на има ју ате ље, ко ји ни је са-
мо про стор кре а ци је не го и сво је вр сно уто чи ште. Ве лич ко вић го то во по ла сто ље ћа 
жи ви у Па ри зу, а ате ље од 500 ква дра та, пред ко јим сто ји ја пан ска тре шња, до вољ но 
је ко мо тан да ис пу ни све за хтје ве. Сво јом би о гра фи јом ве зан је и за За греб, јер је од 
1963. до 1966. аси сти рао у Мај стор ској ра ди о ни ци Кр сте Хе ге ду ши ћа. Он да раз го ва рам 
с го спо ђом Ма ри сте лом (дје во јач ко пре зи ме: Ма ту лић). Бр зо на ла зи мо за јед нич ки 
је зик, тим ви ше што је ро ђе на у Спли ту ко ји во ли бес крај но. Као што га во лим и ја, 
иако сам ро ђен на Кр ку, а у Спли ту жи ви мој син Лу ка. Го спо ђа Ма ри сте ла по кла ња 
ми ме мо а ре Пи те ра Бру ка Ни ти вре ме на (Thre ads of Ti me), ко је је пре ве ла с ен гле ског 
је зи ка. И пре во ди те љи цу и ње ног су пру га, ауто ра сли ке на ко ри ца ма, мо лим да ми се 
пот пи шу у књи гу. Та ко је ис цр тан још је дан мо за ик: брач ни тан дем Ве лич ко вић и Слав-
ка Илић, ше фи ца књи жа ре те глав на и од го вор на уред ни ца из да вач ке ку ће Zep ter 
Bo ok World ко ја је об ја ви ла Бру ко ве ме мо а ре. Сво јим име ном кри жаљ ку упот пу њу је 
пи сац пред го во ра Јо ван Ћи ри лов. И ка ко ме оба вје шта ва го спо ђа Слав ка, ле ген дар ни 
ди рек тор БИ ТЕФ-а, драм ски пи сац и дра ма тург, ве ли ки по кло ник Кр ле же и ве ли ки 
го спо дин му ку му чи с тер ми нал ном бо ле шћу.

По сли је под не ру чам у ре сто ра ну Про ле ће. И прем да је ли сто пад при кра ју, ври је ме 
ви ше сли чи на про ље ће не го на ка сну је сен. На по врат ку у хо тел сре ћем Вла ху Бо ги ши ћа.

че твр так, 30. ли сто па да
Око под не опет од ла зим у град. Као пи ја нац ко ји се вра ћа у оми ље ну бир ти ју, ни ја 

ни сам мо гао одо ље ти да још јед ном не свра тим у Zep ter. Ћа скам с го спо ђом Слав ком, 
кад вра та отва ра сје до бра ди ше зде се то го ди шњак у прат њи му шко-жен ског па ра. То је 
Пе тар Пе ца По по вић, је дан од пр вих и нај ва жни јих рок кри ти ча ра у овом ди је лу сви је-
та. Пе ца је не вје ро јат но ко му ни ка ти ван, го во ри као на ви јен, док оно дво је у по за ди ни 
ста ти ра. Пе ца ми го во ри о Ле о нар ду Ко е ну, а ја оста јем збу њен, с јед не стра не ње го вом 
вер бал ним ва тро ме том, а с дру ге чи ње ни цом да до бро знам још јед ног Пе тра По по ви-
ћа. До ду ше, тај ни је му зич ки кри ти чар не го док тор по ли тич ких на у ка, отац му је сли кар 
Ди ми три је По по вић, а мај ка Ја го да Зду нић По по вић, та ко ђер сли ка ри ца. Он да Пе ца 
од ла зи у прат њи сво јих аме рич ких или ка над ских го сти ју, а го спо ђа Слав ка ми по кла ња 
Из вод из књи ге ро ђе них, мо но гра фи ју Мар ка Томп со на по све ће ну Да ни лу Ки шу.

Око 15 са ти од ла зим на Ан дри ћев ве нац. На рав но, ту је спо ме ник слав ног но бе-
лов ца ко јег сво ја та ју три бал кан ска на ро да. Иако ни су скло ни пре тје ра ном ма ни фе-
сти ра њу за јед ни штва, ра до се сви скла ња ју под ње го ву сје ну. Пре ко пу та спо ме ни ка 
на ла зи се Но ви Двор, зда ње ко је је би ло на ми је ње но за ре зи ден ци ју кра љев ске оби-
те љи. До из град ње Дво ра на Де ди њу, у њој је сто ло вао Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, 
а да нас слу жи као ка би нет пред сјед ни ка Ре пу бли ке. У обли жњем пар ку ви дим спо ме-
ник На де жди Пе тро вић. По том при ти шћем зво но на вра ти ма згра де на Ан дри ће вом 
вен цу број 8. Осим Иве Ан дри ћа, у ис тој згра ди жи вје ла је зна ме ни та глу ми ца и пр ва-
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ки ња На род ног по зо ри шта Не вен ка Ур ба но ва (1909–2007). Ула зим у стан ко ји је јед ним 
ди је лом пре тво рен у му зеј. Прем да му зе ји ни су крч ме, не осје ћам се до бро у том 
гро бљан ском ам би јен ту. Ат мос фе ру до дат но по гор ша ва ку стос или чу вар пла же у 
зим ском пе ри о ду јер ми стал но пу ше за врат, па се осје ћам као кри вац ко ји ви ри кроз 
кљу ча ни цу. Не знам што је ми слио до тич ни, да ћу раз би ти ста кло и др пи ти не ки ауто-
граф, ста ру Ан дри ће ву фо то гра фи ју ко ја из гле да као да ге ро ти пи ја или ко пи ју док тор-
ске ти ту ле ко ју је сте као у Гра цу. Ко ли ко сам же лио ући у ин тим ни сви јет слав ног пи сца, 
ви дје ти стол за ко јим је сје дио и књи ге ко је је до ди ри вао, то ли ко ми је лак ну ло кад 
сам се опет на шао на ули ци. Good bye кер бе ри, спа вај те до бро!

У ве чер њим са ти ма од ла зим у Цен тар за кул тур ну де кон та ми на ци ју (Бир ча ни но-
ва 21), у ко јем Иван Чо ло вић сва ке је се ни, па ра лел но с тра ја њем сај ма, одр жа ва свој 
ал тер на тив ни про грам. Као што је ал тер на тив на и у сво јој по себ но сти не за о би ла зна 
Би бли о те ка XX век, ко ју тај го спо дин, ан тро по лог, ет но лог и пре во ди тељ као не вје ро-
јат ни one man band во ди, уре ђу је, кре и ра и ре кре и ра у не пре ки ну том сли је ду од 43 
го ди не. Тко се све ни је ту за те као? Осим Чо ло ви ћа и во ди те љи це Цен тра Бор ке Па-
ви че вић, скра си ли су се он дје Мир ја на Ми о чи но вић, Ла тин ка Пе ро вић, Ве сна Пе шић, 
Ми лан Влај чић, Иван Ме снер, Џе вад Ка ра ха сан, Џе вад Са бља ко вић, Те о фил Пан чић. 
Ни Хр ва ти ни су под ба ци ли. Ко ли ко ме сје ћа ње не ва ра, за сту па ли су их Вла хо Бо ги-
шић, Ми љен ко Јер го вић, Ан те То мић. По сли је крат ке ве се ли це, кур то а зног по здра-
вља ња и на здра вља ња, ју рим пре ма Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту (Кра ља 
Ми ла на 50). На по зор ни ци ко ја но си име Бо ја на Сту пи це, при ка зу ју се За пи си из под-
зе мља. Ре да те љи ца Ана Ђор ђе вић нај при је је по ста ви ла на сце ну Ред во жње Ан дре а са 
Са ма, по так нут про зом Да ни ла Ки ша, а на кон то га по сег ну ла је за До сто јев ским. При ча 
о его и зму и еро ти зму, оса мље но сти и охо ло сти, за ви сти и љу бо мо ри, са мо са жа ље њу 
и са мо за ва ра ва њу, шар ла тан ству и ме га ло ман ству, до вољ но атрак тив на с об зи ром 
на пред ло жак и до вољ но про во ка тив на с об зи ром на дух но вог вре ме на. Глум ци мла-
ди и по лет ни, а пу бли ка исто та ко мла да и со ли дар на. Вр ло до бро, то ли ко до бро да 
сам по же лио да ве чер тра је и да ље. Про ду жио сам до хо те ла Мо сква. На кон фран цу ске 
ју хе, та ли јан ске па ште и ча ше ви на (срп ско, бе ло!) и ти је ло је до шло на сво је.

Не је бу вас пе де ри не го ка пи та ли сти. (гра фит на згра ди у бе о град ском цен тру)

петак, 31. ли сто па да
Опет сам на оном пра вом сај му. Не мо гу вје ро ва ти очи ма. По сје ти о ци се сли је ва ју 

у го ми ла ма и кад би се по то ме смје ло су ди ти, ис па ло би да жи ви мо у нај бо љем од 
свих мо гу ћих свје то ва у ко јем је јаг ма за књи гом по при ми ла раз мје ре епи де ми је. Је два 
се про би јам кроз го ле ме ха ле у ко ји ма има све га са мо не ма зра ка. До ла зим до штан да 
Кул тур ног цен тра Но вог Са да. Он дје сто лу је Ален Бе шић, пи сац и уред ник у тој на-
клад нич кој ку ћи. Ње но сје ди ште је на јед ном од нај љеп ших тр го ва ко је сам ви дио, 
ма кар у овом ди је лу сви је та. Зо ве се Ка то лич ка пор та, ло ци ран је у сре ди шту Но вог 
Са да, а ар хи тек тон ски про ји ци ра ном отво ре но шћу и за тво ре но шћу суп су ми ра нај бо-
ље осо би не ар хе тип ске аго ре. До сту пан је, али ипак скри вен, чу ва ју ћи ко му ни ка ци ју 
на на чин на ко ји да нас ва ља чу ва ти ти ши ну. Бе ши ћа сам по зна вао са мо по сред но, као 
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су рад ник По ља, ко ја су је дан од про шло го ди шњих све за ка по све ти ле То ма су Бер нхар-
ду. Тај ча со пис из ла зи од 1955. го ди не, а тек по сљед њих го ди на ти ска се ћи ри лич ком 
азбу ком. За ко ни ак ци је и ре ак ци је не очи ту ју се са мо на фи зич ком не го и на ду хов ном 
пла ну. Док је дан дио Хр ва та осло ба ђа сво је на го не раз би ја њем ћи ри лич ких пло ча, не 
схва ћа ју ћи да на тај на чин ма ни фе сти ра дво стру ки при ми ти ви зам (јер ћи ри ли ца је и 
хр ват ско пи смо), ча со пис ко ји се тра ди ци о нал но ти скао на ла ти ни ци, вра ћа се тра ди-
ци ји та ко што је уки да! Бе шић ме је оп скр био књи га ма с еги дом Кул тур ног цен тра 
Но вог Са да, ме ђу ко ји ма из два јам збир ку при по ви је да ка Јо ви це Аћи на Је ван ђе ље по 
ма гар цу.

При је мно го го ди на су ра ђи вао сам у бе о град ској Књи жев ној ре чи, нај при је с Аћи-
ном, а он да с Гој ком Те ши ћем. Прем да су ми књи ге Вал те ра Бен ја ми на до ступ не у 
раз ли чи тим вер зи ја ма, оби ла зе ћи са јам ске штан до ве ни сам мо гао одо ље ти да не 
ку пим пр ви све зак ње го вих Иза бра них де ла у ре дак ци ји и при је во ду Јо ви це Аћи на. 
Та кав пи сац као што је Аћин имао би свој за слу жен ста тус и у да ле ко раз ви је ним кул-
ту ра ма и ста бил ни јим сре ди на ма не го што је ње го ва ма тич на, ра за пе та из ме ђу еуроп-
ских ам би ци ја и ру ских удва ра ња, из ме ђу (по)чет ни штва и ва зда но вих по че та ка. Ње-
го ве при по ви јет ке, с ефек ти ма вр то гла ви це у ко јој рав но прав но су дје лу ју ср це и ум, 
чи тао сам с уди вље њем. И сла жем се с ауто ром по го во ра, Ђор ђем Де спи ћем, ко ји 
твр ди да са мо чо век са има ги на ци јом мо же да пре по зна зло. Јест, Аћин је скри вен у свом 
име ном. Аћин или ха ким, хе ћим (хе ким), ер го: уче њак, фи ло зоф, су дац, док тор и та ко 
ре дом.

Ка сни је, на штан ду хр ват ских на клад ни ка, по здра вљам се с Гој ком Те ши ћем. По-
зна мо се ви ше од три де сет го ди на, ко ли ко због књи жев них ин те ре са, то ли ко и због 
чи ње ни це да је Гој ко као вој ни об ве зник го ди ну да на про вео у За гре бу. Са да је про-
фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а као књи жев ни по вје сни чар по себ-
но се ба ви аван гард ним по кре ти ма и срп ском књи жев но шћу из ме ђу два ра та. Гој ко 
ми оду ше вље но го во ри о јед ном мом тек сту из 1991. го ди не ко ји је увр стио у хре сто-
ма ти ју о Ста ни сла ву Ви на ве ру (1891–1955). Оста јем го то во ска ме њен, под јед на ко због 
ње го ве ем фа зе, али и за то што сам за бо ра вио да сам тај текст икад на пи сао. Док Гој ко 
го во ри, при сје ћам се да сам у по во ду сто те об љет ни це Ви на ве ро ва ро ђе ња на пи сао 
hom ma ge том из ним ном пи сцу. Ка ко је у том ча су по чео рат из ме ђу Хр ват ске и Ср би-
је, или из ме ђу Хр ват ске и са мо зва не Ју го сла ви је, Ви на ве ра и срп ске ауто ре гур нуо 
сам не свје сно у за пе ћак, го то во по ма три ци по ко јој ће два де се так го ди на ка сни је 
је дан дио на ше по пу ла ци је не са мо иг но ри ра ти срп ску ба шти ну не го на ср ну ти на ћи-
ри ли цу као на нај го ру бе шти ју. С књи жев но шћу је као и с љу ба вљу, што зна чи да и 
јед но и дру го тре ба ње го ва ти. Ви на вер је био је дан од мо јих фа во ри та, а он да је у 
јед ном ча су тре ба ло за бо ра ви ти да Ср би ја и ње на књи жев ност уоп ће по сто је.

Под ри је тлом из оби те љи пољ ских Жи до ва, тај пи сац, ро ђен у зо ди ја кал ном зна ку 
Рибâ, нај ве ћи је ho mo lu dens ко јег је срп ска књи жев ност икад има ла. У Па ри зу је сту-
ди рао ма те ма ти ку и му зи ку, у ври је ме Ок то бар ске ре во лу ци је за те као се у Ру си ји, због 
двој бе не ге не ти ке 1941. за ро би ли су га Ни јем ци, а од 1945. до пре ра не смр ти ства рао 
је го то во ра сип нич ки, ири ти ра ју ћи књи жев не ми то ма не и оста вља ју ћи бли став траг 
ко ји и да нас има сво је сљед бе ни ке. Био је пје сник, есе јист и пре во ди тељ, прем да се 
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у све му очи то ва ла ње го ва по тре ба за пре вред но ва њем кон вен ци о нал ног по рет ка. 
Ње го ви нај ва жни ји на сло ви су Ва рош злих вол шеб ни ка (сти хо ви), Пан то ло ги ја но ви је 
срп ске пе лен ги ри ке (па ро диј ски пан дан По по ви ће ве Ан то ло ги је но ви је срп ске ли ри ке), 
Гро мо бран све ми ра (есе ји), Над гра ма ти ка (есе ји). Пре во дио је са шест је зи ка, а ње го ви 
при је во ди Ра блеа и Ха ше ка и да нас се тре ти ра ју као па ра диг мат ски, иако се ни је уви-
јек др жао из вор ни ка и иако је ње го ва страст за кре а тив ном тран сми си јом кат кад 
би ла ја ча од по тре бе за вје ро до стој но шћу. Кад је Ре бе ка Вест оби ла зи ла Ју го сла ви ју, 
во дич јој је био Ви на вер. А кад би се ко јим слу ча јем опет про бу дио, имао би до вољ но 
ма те ри ја ла за но ве књи ге. Јер ме ди о кри те ти ко је је та ко ште дро исми ја вао, на мно-
жи ли су се као пан та га не. Ви на вер је пи сац и про грам, не са мо за да нас не го и за су тра.

Кад сам ка нио оти ћи, на и шао је Ко ља Ми ће вић. Иако ни је у цви је ту пр ве мла до сти, 
пре по знао сам га истог ча са. И прем да га су сре ћем пр ви пут, имам осје ћај да га знам 
одав но. На рав но, знам књи ге ко је је пи сао, пре во дио и уре ђи вао. Ко љи ду гу јем дру-
же ње с Ва ле ри јем, са свим оним све ска ма или би ље жни ца ма (Ca hi ers) ко је је пре во дио 
и об ја вљи вао у ба ња луч ком Гла су. Ду гу јем му и Бо дле ра у јед ној од мно гих ва ри ја на-
та, не за бо ра вљам Се га ле но ве Сте ле (ко је ни су зви је зде не го сту по ви, стећ ци), не 
за бо ра вљам Рил кеа у при је во ду Ко ље Ми ће ви ћа и Ран ка Ри со је ви ћа, не за не ма ру јем 
Гон го ру у Ми ли ће ви ће вој вер зи ји, а још ма ње за не ма ру јем на сло ве ко ји су ми у ври-
је ме то тал не оп чи ње но сти му зи ком при бли жи ли Бе то ве на, Мо цар та, Шо пе на. И Ба ха, 
не ус по ре ди вог мај сто ра и кан то ра о ко јем је свје до чи ла ње го ва дру га су пру га Ана 
Маг да ле на Бах. Раз го ва рам с Ко љом као да се по зна мо од у ви јек. На мје сту ње го ве 
ба ња луч ке ен кла ве са да пу шу дру ги, све при је не го књи жев ни вје тро ви. Спо ми ње ми 
Бо жан стве ну ко ме ди ју ко ју је с та ли јан ског пре вео на фран цу ски. И што се то ме има 
до да ти или од у зе ти?

У ве чер њим са ти ма од ла зим у Ми ле шев ску 53, у дом Ива на Чо ло ви ћа и ње го ве 
су пру ге Ду брав ке Сто ја но вић, про фе со ри це по ви је сти на бе о град ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту. На рав но, би ла је ту и њи хо ва де се то го ди шња (?) Ана, ко ја је по здра ви ла 
го сте и пре пу сти ла се сво јим филм ским за до вољ стви ма, ма што тко под тим под ра зу-
ми је вао. Дру штво је по зна то и про вје ре но: Џе вад Ка ра ха сан, Фи лип Да вид и Ми лан 
Влај чић. Не ко ли ко ми ну та ка сни је сти же и Љу бин ка Тр гов че вић Бу ба, по вје сни чар ка 
и про фе со ри ца на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка. Го спо ђа Љу бин ка би ла је чла ни ца 
Пред сјед ни штва СР Ср би је у ври је ме кад је на ње го ву че лу био Иван Стам бо лић. Тај 
по да так свје до чи и о ње ним по ли тич ким увје ре њи ма. У ат мос фе ри не у си ље не кон-
вер за ци је и при год них де ли ци ја, ври је ме ко је не за др жи во ју ри про шло је још и бр же. 
Ка ра ха сан је био ду хо вит ка ко са мо он зна, Фи лип је се кун ди рао, уви јек јед на ко му дар 
и де цен тан, а Влај чић је ево ци рао не ке епи зо де от при је 40 го ди на као да су се до го-
ди ле ју чер. До так ну ли смо се и Ми ло ва на Да ној ли ћа, ко ји је про шао чу дан пут од 
књи жев ног анар хи ста до за гри же ног на ци о на ли ста. Али ни је то би ла ње го ва је ди на 
ми је на. Јед ном је Влај чи ћа и ње го ву Ду шку по звао на го збу, у нај ве ћој мје ри ме сна ту, 
а већ мје сец да на ка сни је, кад су га Влај чи ће ви по зва ли на биф тек, био је ве ге та ри ја-
нац и ци је лу ве чер жва као мр кву. Чо ло ви ће ва су пру га, Ду брав ка, пи са ла је ко ле ги 
Бо жи да ру Је зер ни ку у Љу бља ну. За све сте кри ви ви, Сло вен ци, оп ту жи ва ла га је. 
Вје ро ва ли смо да сте не што дру го, да ни сте под ми тљи ви и по да тљи ви као оста ли 
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бал кан ски на ро ди, а на кон цу, по ка за ло се да из ме ђу вас и нас не ма не ке ве ли ке раз-
ли ке. На то јој је Је зер ник од го во рио: ни смо ми кри ви, кри ви сте ви, Ср би, јер сте нас 
иде а ли зи ра ли, упор но твр де ћи да су Сло вен ци ци ви ли зи ра ни ји и уз ви ше ни ји. А ка ко 
по хва ле го де, Сло вен ци су ра до по вје ро ва ли у оно у што су ина че и са ми сум ња ли. 
Див на анег до та о до брим и ло шим Бал кан ци ма, ко ја под сје ћа на по ле ми ку из ме ђу 
на ви ја ча два ју но го мет них клу бо ва. Осим кад се по ле ми ка во ди у Чо ло ви ће ву до му!

Као пра ви до ма ћин, Чо ло вић је па зио да нам не фа ли ни птич јег мли је ка, иако смо 
ви но пи ли пу но озбиљ ни је не го да нам је ко јим слу ча јем под ва лио мли је ко. У је дан 
иза по но ћи схва ти ли смо да је ври је ме за од ла зак. Не ки су ушли у так си, а Ми лан Влај-
чић и ја кре ну ли смо пје ши це пре ма сво јим де сти на ци ја ма. Ноћ је би ла то пла, раз го-
вор из Ми ле шев ске 53 на ста вио се на ули ци, а Влај чић ме увје ра вао да бих све сво је 
тек сто ве, кри ти ке, фељ то не и есе је, тре бао об ја ви ти и у књи га ма. Кад бих то учи нио, 
он да у мо јој би бли о гра фи ји не би би ло пет на ест књи га. Би ло би их дво стру ко. Ни сам 
си гу ран да ћу по слу ша ти Влај чи ћа. Не за то што о сво јим тек сто ви ма су дим ло ши је од 
свог бе о град ског ком па њо на, не го за то што за та кав ан га жман не ви дим раз ло га. За 
књи ге је ка сно, за бло гос фе ру исто та ко. Ни сам си гу ран да cyber spa ce мо же на до мје-
сти ти укус, гу гле ге не ра ци о ни ста не же лим глу ми ти, а у кон ку рен ци ју с on li ne пи сци ма 
и YouTu be-ом не ка ним се упу шта ти ни у сну. Ла ка ти ноћ, Ми ла не!




