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МИ КИ ШЕ ПАРД У ТАЈ НА МА ИШ ЧЕ ЗЛИХ  
КЊИ ГА СА ОВЕ РЕ НИМ ПСЕ У ДО НИ МОМ  
ЂОР ЂА ПИ СА РЕ ВА

Ру ти на је нај ве ћа опа сност ко ја пре ти пут ни ци ма
да не ка жем ис тра жи ва чи ма и аван ту ри сти ма
ко ји хо де не по зна тим пре де ли ма и кра је ви ма...

Ђор ђе Пи са рев

1. Ми сте ри ја књи жев ног ре бу са

Ко би мо гао би ти Ми ки Ше пард, пи сац књи ге на сло вље не Ста ни ца за лов на ки
то ве,1 а у пре во ду Ђор ђа Пи са ре ва? Да ли нас мо же пре ва ри ти да тум ро ђе ња 11. 
фе бру ар 1957. го ди не у Џор џи ји? На рав но. Би о граф ски се ја вља као син пре зби те ри
јан ског све ште ни ка ко ји је оби ла зио па ро хи је од Вир џи ни је до Фло ри де?! Мо же би ти, а 
и не мо ра. И син пре зби те ра од мет нуо се у пи сце и не сум њај те да ће вас у јед ном 
тре нут ку оча ра ти мај стор ским фи не са ма кре а тив ног пи са ња. Што да не? Ви ђао сам ја 
тог Ше пар да ка ко усред бе ла да на без пи ја ча ри не на Фу то шкој пи ја ци за гле да у фа це 
тек при сти глих на ку па ца ко ји ну де гај бе па ра дај за и тек узре лог гро жђа из Ви зи ћа за 
пар ру ме но штам па них књи га на чи јим ко ри ца ма су ја сно уцр та не фо ке. И чим је угле-
дао фо ке на сви ле ним ко ри ца ма књи га знао је да се на шао у бли зи ни Ста ни це за лов 
на ки то ве.

– Ово је сте не са мо ме сто где се и да ље ло ве ки то ви, не го и је ди но ме сто у Те ра Но
ви где се чи та ју књи ге ко је ни кад ни су на пи са не – ре као ми је у по ве ре њу и не стао.

Угле дав ши цр теж озве зда не ла ђе На ста сје Пи са рев на на слов ној стра ни књи ге, 
схва тио сам да се Ми ки Ше пард ни је слу чај но на шао на зе ле ној тр жни ци Но вог Са да, 
има ту не ког по то па, ско ро да је про ра ди ло кли зи ште у мо јој гла ви као опа сни по ме-
те ник са да шњег вре ме на.

Ако за ви ри те ма ло ду бље уз упо р не пре тра ге по ин тер не ту, ми сте ри ја ће би ти још 
за пе тља ни ја. Мо же би ти да при ли ком гу гло ва ња пред ва шим очи ма ис кр сне рап сод 
и пи сац Ше пард, ро ђен 27. мар та 1932. го ди не, не где у Укра ји ни, осен чен хо ро скоп ским 
зна ком ов на. Не знам да ли је из ми шљен, али је сте опи пљи во не ја сан, штур, де лу је као 
до бро упер тла на ци пе ла! Упра во тај, три ком овен ча ни пи сац, тро ши ста рач ке да не у 
Ка на ди, ако их већ ни је и по тро шио крц ка ју ћи као бај ко ви та ве ве ри ца ора хе у свој ству 

1 Ми ки Ше пард: Ста ни ца за лов на ки то ве, пре вод Ђор ђе Пи са рев, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2019. 
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та мо не ког но стал гич но зви жду ка вог поп му зи ча ра. Ни сам чи тао ње га са мог у Исти
ни тим при ча ма о ду хо ви ма, ина че ме ђу њи ма са бла сно жи вим и не жу рим се ка та мо 
где ћу за си гур но сти ћи. Те при че по о дав но са ња и до тич ни (да ли са мо пре во ди лац) 
Ђор ђе Пи са рев, чу ве ни књи жев ни ске ле џи ја, а ја са њи ма бог ме и ме се ча рим над бе-
ли ном укле те хар ти је. Зар ни је ме ђу слич ним ду хо ви ма и Иво Ан дрић пи сао опи сно 
на шу Про кле ту авли ју?! Искре но сам раш чи тао умно же на пи та ња: Шта би смо до би ли 
ако би смо жи во ту од у зе ли сву по е зи ју, све сно ве, сву ле по ту ми сти ке и сву лаж? Шта је 
то исти на? Зна те ли ви то? Јер ми се са мо бла го да ре ћи сим бо ли ма кре ће мо на пред и 
те исте сим бо ле ме ња мо сра змер но на шем кре та њу. И, на рав но, да не биh за лу тао, у 
цик зо ре по звао сам те ле фо ном не ку спо до бу да ми об ја сни тач ни ори јен тир и зе мљо-
пи сни то по ним на чи јој ко ор ди на ти се на ла зи Ста ни ца за лов на ки то ве? До био сам 
тре сну ту те ле фон ску слу ша ли цу по но су уз псо вач ки звуч ни удар по уху. Ше пар до ва ћу 
и сам по овој књи жев ној брон хо ско пи ји плућ но док не ис ка шљем и по след њу ал ве-
о лу ро ма неск ног по то па. По ми слим, зар ни смо сра сли уз са мо дно не гда шњег Па нон-
ског мо ра?! На мо мен те ми се учи ни да сам се ро дио са ме ду за ма у очи ма. Ода кле ми 
та и та ква мор ска или ти оке ан ска оп се си ја? Ди вим се ки то ви ма и сло но ви ма, ни у сну 
их не бих ло вио.

2. Ма ло от кри ће Да ни ла Ка би ћа, ве ли ког би бли о те ка ра

Ли ста ју ћи Лек си кон До сто јев ски23 уз мај стор ски скро је не књи жев не ши ње ле До
сто јев ски и ве ли ка че твор ка (Сер ван тес – Го гољ – Тол стој – Ни че)34 уз гред но се се тих 
да при у пи там ве ли ког би бли о те ка ра, пот пи сни ка ових књи га, ка ква и ко ја су ње го ва 
са зна ња о Ми ки ју Ше пар ду? По ње му, то је пот пи сни псе у до ним Ђор ђа Пи са ре ва, 
услов ног пре во ди о ца књи ге, цр но на бе ло, Ста ни ца за лов на ки то ве. Ха лу ци нант но, 
из ла зим из др ве не згра ду ри не, чи ју уну тра шњост ни ка да не ћу ви де ти, осим што ћу 
је на слу ти ти у пре во ду са ен гле ског, ка ко вам дра го, Ђор ђа Пи са ре ва, а ко зна, ни ко 
ни шта не зна, крх ко је зна ње – ка ко ре че дав но пе сник До бри ша Це са рић; мо жда се и 
сам Пи са рев то ли ко уз јо гу нио да се пре во ди са мим со бом пра те ћи уз бур ка не илу-
стра тор ске ве шти не На ста сје Пи са рев. Тај Ми ки Ше пард ро ђен 11. фе бру а ра 1957. 
го ди не ни је баш за ту рен раз вод но на за вод но у ма тич ним књи га ма да удах не ва здух 
Фру шке го ре и Ду на ва у Ви зи ћу. До го ди ло се да ру ско пре зи ме Пи са рев за ђе у ру ка вац 
та мо не ког укра јин ског рап со да М. Ше пар да.

3. Оста вин ска рас пра ва уз пив ске фла ше

У че твр так упр ла теп си ја сун ца. Под не, ко ји ми нут иза. Пи са рев и ја из и шли из ре-
дак ци је рас ку пу са них но ви на, раз бу ца но ша ша ви, да уз пив ске фла ше књи жев но 
шла гвор ти ра мо за го нет ке у од го не ту.

2 Да ни ло Ка бић, Лек си кон До сто јев ски, Про ме теј, Но ви Сад, 2007.
3 Да ни ло Ка бић, До сто јев ски и ве ли ка че твор ка (Сер ван тес – Го гољ – Тол стој – Ни че), Ори он спи-
рит, Но ви Сад, 2015.
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– И ти рас пи сао Ше пар да, да би га ве што се би са мом пре во дио, а да се чи та као 
књи га ко ја ни је ни кад на пи са на не го при по вед но оцр та на ду хо ви ма уз бур ка не дне ви 
На ста сје Пи са рев(не ). И по ред то ли ког ман че стер ског ци ца и раз не ме тал не ро бе: ма
лих и ве ли ких ма ка за, но же ва, кле шта, ви љу ша ка и ка ши ка, сте га, ла на ца и ек се ра, 
шра фо ва ти баш на сто ва ри шту ко је ка квих дран гу ли ја на шао тог Ше пар да књи гу без 
ре вер са ства ра те ља да пре во диш? И ко је тај Ше пард са том уми шље ном ре че ни цом 
да жи вот је иде ал на ствар за по дра жа ва ње, па ни је он Со фро ни је Ки рић из Сент Ан-
дре је, пот пи сан ру ком Ја ко ва Иг ња то ви ћа?!

Пи са рев зу ри у кри глу пи ва, ди же је спрам сун ча не жа ру ље. Ма ла крч ма на Фу то-
шкој пи ја ци у Но вом Са ду сме ју љи се као Ле о нар до ва за го нет на сли ка упам ће на из 
Лу вра.

– Је си ли ти па жљи во иш чи тао из ја ву Ше пар до ву у мом пре во ду, а ко ју је дао за 
ча со пис The New York Timеs Bo ok Re vi ew?

– Ве о ма ми је ста ло до за пле та. – Ци ти рам ја из ру ка ва. – У де тињ ству ме је пр во
бит но за плет на те рао да се ди вим ро ма ни ма и да по же лим да и сам по ста нем пи сац...

Ге ор ги је или ти Ђор ђе Пи са рев, што му до ђе јед но те исто, опет као она Ле о нар до-
ва сли ка из Лу вра. Ис пи ја кри глу и ка жи пр стом оп цр та ва пун круг на ка ри ра ном стол-
ња ку те сне крч ме за две на ред не кри гле:

– Па зи са стро гом цр том у пам ће њу, Ше пар до ва књи жев ност се хра ни књи жев но шћу; 
да ли ре ми ни сцен ци ја ма, им пул си ма, до слов ним пре у зи ма њем, све јед но. Кра ђа ци ви ли
за циј ске про шло сти по ста је нов ква ли тет, про ме њен од нос пре ма ко пи ји (пла ги ја ту) 
и ори ги на лу... Да кле, ко ри сти исте ре че нич не скло по ве, мо ти ве, де ло ве, па и це ле при
че. Али, ком би на ци је су увек раз ли чи те, не мо жеш се два пу та оку па ти у истом тек сту, 
па су та ко раз ли чи те и књи ге.

– Аха, знам за ја дац, Ми ки Ше пард али јас Ђор ђе Пи са рев, или ка ко сво ју књи жев-
ну ствар ност тај исти Пи са рев пре но си от ме но на го спо ди на Ше пар да. Ја сно: Па ра докс 
на ста је ка да се по ста ви пи та ње ка ко не што што би мо ра ло да се ба ви све том и по
ја ва ма мо же да бу де фан та стич но у ствар но сти ко ја, сво јим ма ни фе ста ци ја ма, већ 
је сте фан та стич на.

– И овај наш раз го вор са сли ко ви тим пив ским кри гла ма укруг го во ри да: жи ви мо 
у све ту ко јим вла да ју фик ци је свих вр ста... Жи ви мо уну тар јед ног ро ма на огром них раз
ме ра – по тврд но и убе дљи во раз вла чи Пи са рев.

– А шта ако си ти лич ним псе у до ни мом упри ли чен као онај дру ги Ми ки Ше пард 
ро ђен 27. мар та 1932. го ди не на ин тер не ту?

– Ни шта ни је слу чај но – по те гао је ка јас и ђо ном при ти снуо ди зги не бе лог ко ња на 
ша хов ској та бли Фу то шке пи ја це по чи јим се по љи ма ко тр ља ју ја бу ке, кру шке, су ве 
шљи ве и ора си.

Да су ми рам, ствар ност се не ими ти ра, она се умет но шћу оства ру је.
Стра те ги ја при по ве да ча се са сто ји у то ме да раз ја сни ми сте ри о зну по став ку при че 

при чом. Без ми сте ри је и илу зи је не ма ства ра лач ког чи на, ма ко ли ко ства ри из о кре-
та ли на гла вач ке. Не ма ци пе ле без ђо на као ни ђо на, без та ба на у па муч ним ча ра па ма.
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4. Ду хо ви као жи вот ни за чи ни фан та стич них ма шта ри ја

При че о ду хо ви ма мо гу би ти исти ни те у ми сли ма оних ко ји их ма штом об и сти њу-
ју. Књи жев не ре а ли је ег зи сти ра ју па ра лел но уз мо гућ на жи во то дав на чи ње ња. Упра-
во укњи же ње тих па ра лел но уз бу дљи вих све то ва у до га ђа њу пра ти и ро ма неск на 
хро ни ка. Ми ки Ше пард али јас Ђор ђе Пи са рев је у овом слу ча ју ма ти чар обо стра но 
уо че них чи ње ни ца. Да ли је то са га о ства ра њу или ре че нич ни ла ви ринт ко ји нас увла-
чи у ин три гу ко ја нас та ко уво ди у аван ту ру где се ире ал но ута па у ма гич ни ре а ли зам.

5. Да или не

Да ли се Ста ни ца за лов на ки то ве мо же чи та ти као по ма ма, вре ме уни же них вред-
но сти ка да се ве ли чан ство до стој но по што ва ња сро за ва у бла то или оп ста је као прах 
пра ха оца мо га и тво га ко ји не ма ни ми та ни ле ген де у са же том при по вед ном то ну су 
анег до те? На рав но да мо же, али и не мо ра та ко би ти. До бро, упи та ће ме са ве стан чи-
та лац, зар се не об ја вљу је у са жет ку ро ма неск но Тол сто је во шти во Рат и мир или (не)
ве што скра ће ни Ка ра ма зо ви за три ру ка ва уна пред Ф. М. До сто јев ског? Чи ни ми се да 
је тај шнај де рај пом пе зно бу да ласт. Ко ли ко је жур них – то ли ко је и стр пљи вих у жи-
во то дај ном ду ћа ну. 

Да се не би ста њи ло стр пље ње чи та ла ца пси хи ја три су по че ли пи са ти исто ри ју 
све та, а да свет ска исто ри ја има слич не за вр зла ме као и на ши жи во ти ко ји по ср ну ло 
ба ха та ју Мо сквом, Ва шинг то ном, Лон до ном, Пе кин гом, или ба у ља ју Ду нав ским со ка ком 
ко ји већ по о дав но као да и ни је у Но вом Са ду. Мо жеш ти пра ви ти ски це за ко је ка кве 
ме га ло ман ске ро ма не, ако ни си ка дар уо чи ти си сте мат ске не во ље пр во га ком ши је, 
од тво га пи са ња не ма ни шта. Екс трем но до ба зах те ва екс трем но ја сну ли те ра ту ру, јер 
емо ци о нал но без со ци јал ног не иде.

Шта је ро ман? Да ли је то џак укра де них нов ча ни ца ис пред ста кле них вра та ме син-
га не бра ве По штан ске ште ди о ни це у Су бо ти ци, или по тра га за том вре ћом укра де ног 
нов ца? Пред по ста вље ним пи та њи ма и по тен ци јал ни чи та лац оста је збу њен. Он би 
да збра ја су ро во ре ал не чи ње ни це до по след њег цен та. У овом слу ча ју глав но ли це 
ро ма на би ла би ноћ гу ста као ле пљи ва смо ла, или пу на сат ни ца у пси хо мон та жи ка да 
ру ка А гра би из ру ке Б вре ћу с нов цем. Мно го ро ма на у јед ном слу ча ју. Ка ко уло ви ти 
пра ву искру ко ја ће иза зва ти ро ма неск ни по жар? По тра га за та квом ре цеп ту ром је 
још увек у то ку. Ва жно је оби ти тре зор скри ве не ег зи стен ци јал не чи ње ни це, под усло-
вом да у ноћ ној за би ти схва тиш облак пра ши не чи ја ти се ма гла гне зди бак те ри о зно 
ис под ко же и чим те по че лу тре сне гро зни ца ти бе ле жи транс те исте гро зни це у 
ко јој си се би са мом Лир у кра љев ству тра ге ди је Ви ли ја ма Шек спи ра где ти и трон ис-
по вед но ва жи као коњ спре ман за га лоп у не по зна то. Не ма пи сца без ноћ них при ка за, 
без гро теск них зве ра ди у па ме ти. Пи сац у де лу мо ра би ти пит ко про зи ран, пре тво рен 
у Ни шта из чи јег ни шта ви ла пре до ча ва Не што. Нај ви ше је све тло сти у бу нов но скро-
је ним ве три на ма олуј но хи трих стра ши ла. Без олу је не ма де мон ске све тло сти. Цр на 
ма ра ма од сви ле је на ша суд бин ска мре жа. Нај те же је слу ша ти се бе са мог у ку ти ји соп-
стве ног те ла, про го ва ра из дна ср ца дух за гроб ним гла сом. У ро ма ну Ми ки ја Ше пар да 



76

али јас Ђор ђа Пи са ре ва пр во ли це јед ни не бе жи од пат ње да би на шло му че ње. Ша ка 
је та ко на пу ште на и од соп стве не ру ке, у ку ћи са бла сти по чи јим со ба ма на ме штај уз 
зву ке раз би је них ча ша раз и гра ва пред ста ву чи је ку ли се сен че сми сле ни Ду хо ви бли
зна ки ња и са бла сти ру ског до бер ма на. Ап сурд на дра ма о иш че зну ћу из по дру ма тро-
шне згра де ко ја се рас тре са са се дам за ба та уз ле ко ви то упо зо ре ње: ка да ства ри 
јед ном кре ну по гре шно, те шко их је вра ти ти на пра ви пут. И шта ми сли те, да ли се 
за и ста и жи ви у цр во то чи ни та кве исти не?! Про су ди те са ми. Уме Ше пард али јас Пи са-
рев да ре чи то цр та при чи це о Шер ло ку Хол мсу за гле дан у ле де но ли це ко је не ста је и 
иш че за ва пре то ва ре но у обла ке дав но ис па ре них и ис пра них књи га и пи са њем као 
да ре ђа са ве сти и све сти не при пре мље не за чу да оно стра ног. Он упра во раз от кри ва 
и упо зо ра ва, спа са ва ју ћи на ше ду ше од је зе ко ја се ши ри те лом уз ши ро ко на гла ше ну 
опо ру ку у ре чи ма ка да ка зу је: је дан дух дру гом – Не ве ру јем у љу де. Мно ге при род не 
по ја ве ја вља ју нам се као аве ти, ва ди мо их из ку ти ја ша ре но те шких сно ва и ту ма чи мо 
се у соп стве ним зби ва њи ма са да шњег вре ме на. Хре сто ма ти ја ро ма на ин вен та ри ше 
ре цеп те упут них при ча Чар лса Ди кен са, Да ни је ла Де фоа, Мар ка Тве на, Ан то на П. Че-
хо ва, Оска ра Вајл да, Ед га ра Ала на Поа и лич но пот пи са ног Ђор ђа Пи са ре ва.

Пре Стра шних при ча да не ис пу сти мо спрам свих је ван ђе ља те о риј ску ми сао Ко-
сте А. Си ми ћа, књи шки уред но за ве де ну: Пре ма спи ри ти стич кој те о ри ји, у ва се ље ни 
по сто је два све та: је дан је ду хов ни – не бе ски, а дру ги је ма те ри јал ни – зе маљ ски. Кад 
чо век умре, он са мо на пу шта свој ис тр о ше ни ма те ри јал ни или зе маљ ски об лик и вра
ћа се по но во сво ме пр во бит ном из во ру, у цар ство ду хо ва. Књи жев ност је бли ска спи-
ри ту а ли зму, она и је сте сва у при ви ђе њу. 

6. Не чи ни зло ни се би ни ти бли жњем

Уби ти и уби ти се јед на ко је те жак грех. Ра ди ка ко хо ћеш, али не чи ни зло ни се би, 
ни бли жњем. Бу ди увек у при ли ци да у се би са мом гле даш и ви диш ле пе ства ри. Исти
на, мо рам при зна ти, ни је ов де баш све та ко ле по, не по сто ји ниг де ни шта са вр ше но, 
па та ко ни ов де у Еде ну. Ва ља нам жи ве ти у све ту илу зи ја и при ви да.

7. То та лан или пре врат нич ки раз гра ни чен крат ки ро ман

Ни је Еке р ман мо гао за пи са ти умет нич ке фи не се ко је му Ге те ни је ни хтео из ре ћи, 
ни ти је Ге те сум њао у бе ле жнич ку моћ Еке р ма на, а би ће исти на да ни Еке р ман ни је 
при мао од Ге теа све ре че но као здра во за го то во. Да Еке р ман ни је сум њао не би ни 
бе ле жио, ни ти би му се Ге те као при ка за ја вљао над ис пра зном тај ном бе ле хар ти је. 
Че сто уме сам је зик да бу де за ве ден бу ни лом у пре зен ту, не ве ро ват ни ја ствар је нај
си гур ни ја. Жи вот нас уве ра ва да не мо гу ће увек успе ва. Хо ће ли вар ва ри под мла ди ти 
свет? Ако ниг де дру где, оп ста ће мо у књи га ма из ме ђу не ба и зе мље, на ше шан се су 
опи са не, али их не чи та мо, јер ни смо ка дри за ко ра чи ти деч јим ср цем у свет не ви не 
игре. Пло ви ти се мо ра, али не би би ло на од мет зна ти ку да и где. Учи ни мо да љи не до-
ступ не оку, оста ви мо се ми оно га што је из ван ока. Бо жан ство је на слут са мо, на ша 
ма шта је бо жан стве ни по ход у не по зна то, по хо ди нас осе ћај да леб ди мо из над обла ка, 
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по пут бо го ва што су из гу би ли ми сао и ори јен ти ре. Ми ки Ше пард али јас Ђор ђе Пи са рев 
ка же да ни је за бра ње но ма шта ти за гле дан у ши ро ку оке ан ску пу чи ну, пре ме ра ва ју-
ћи не бе ску ку по лу, од го не та ју ћи тај не да ле ких са зве жђа са па лу бе По ла ри са, тог ње-
го вог Ти та ни ка, по ма ло твог и мог, а По ла рис је сте би бли о те ка, исто ри ја раз ли ста них 
епо ха сру че них у вр тло жна вре ме на. Мо жда ми та ње го ва про стор на ла ђа сли чи не-
ка квом но са чу са мо ле те ћих утва ра. На кра ју ро ма неск не пло вид бе ослу шку јем у 
по лу гла сном иш чи та ва њу раз го вор:

– Не ве ру јем да је пре о стао ије дан кит – из ја вио је оја ђе но Ка пе тан. – Они су из у мр
ли, баш као у ста ра вре ме на што су иш че зли ди но са у ру си.

– Мо жда је њих уни штио пад ве ли ког ме те о ри та, мо жда и соп стве на не при ла го ђе
на огром ност, жи вот с те ли ма ко ја ви ше ни су би ли спо соб ни да на хра не – ре ко ше 
Ми ки Ше пард и Ђор ђе Пи са рев углас.

– Али ки то ви ни су из у мр ли: по би ли смо их и за тр ли ми, љу ди – уз вра тио је Ка пе тан.
Као гром из ве дрог не ба по го ди ла ме је спо зна ја: свет у ко јем су љу ди до зво ли ли се би 

да уби ја ју та пре ле па, ди вов ска ство ре ња, мо рао је да про пад не.
Да ље се ни сло вом ни је мо гло, јер да ље, осим го ле пу чи не, ни че га и ни је би ло. Ма 

ко ли ко ха лу ци нант на би ла фраг мен та ри ја ово га ро ма на, она нас не тре ми це под се ћа 
да дух на овом све ту не по сто ји са мо за нас. Пу стош, ма ка ква би ла, бла го твор но је 
на до ме ште на књи гом ко ја чи ни облак над Те ра Но вом је ди ном ме сту где се чи та ју 
књи ге ко је ни кад и ни су на пи са не у аван ту ри го лог оп стан ка.

Пред на ма је сте сме ли оби јач књи жев них фор ми, али и фра зе о ло шки ве штак и 
ја сан лак мус да из дво ји и пре до чи у оп се гу уо че ног чи ње нич ног ста ња ку да кли зи 
его цен трич на су је та.

То та лан или пре врат нич ки раз гра ни чен ро ман, Ста ни ца за лов на ки то ве мо же се 
чи та ти као ре бу сна ома ма сме ле књи ге ко ја је клин у за ки ва њу му дре књи ге. Ро ман 
но си оно ли ку сме лост ко ју је но сио и сам Ро бин сон Кру со ка да се оти снуо да опло ви 
оке ан чи та ла ца. Ми ки Ше пард као пот пу ни псе у до ним Ђор ђа Пи са ре ва је у пре врат-
ном сми слу ре чи по у зда ни по вра так Оди се ја са Ита ком књи ге ко ја још увек иште 
пи сца у по тра зи ко ја пре ва зи ла зи ма шту и са мо га чи та о ца, да би мо гла би ти из ло же-
на и у сме лим цр те жи ма ре ал но ире ал не На ста сје Пи са рев. Ше пард – зна чи оп ста нак 
деч је ра до зна ле ум но сти у ге сту пле ме ни те од ра сле про ту ве, сме ле у рас крин ка ва њу 
све ко ли ког на си ља. Пи та ње ни је су ви шно, а сва ки од го вор у про це су на ста ја ња ва жио 
би као дра го це ни ак си ом.


