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Слав ко Гор дић

ШТА ЧИ ТА МО, ШТА НАМ СЕ ДО ГА ЂА
Днев нич ки од зи ви на књи жев не и оп ште те ме

Че сто се го во ри о ка но ну. Код нас, нај че шће, са за кључ ком да је он сваг да ди на ми чан 
и отво рен.

Дру где, чи ни се, пре те же чвр шће по и ма ње ка но на. Ха ролд Блум у „ка нон ске лич-
но сти“ на шег до ба убра ја „де вет мо дер них“: Фрој да, Пру ста, Џој са, Каф ку, Вир џи ни ју 
Вулф, Не ру ду, Бе ке та, Бор хе са и Пе соу. Ма да ра ди је чи та пе сме не го ро ма не, уве рен 
је „да чак Јејтс, Рил ке и Сти венс знат но сла би је од ра жа ва ју раз до бље од Пру ста, Џој са 
или Каф ке“. Овом по след њем до де љу је „цен трал но ме сто у ка но ну овог ве ка“, прет-
по ста вља ју ћи, ме ђу тим, ње го вим гла со ви тим ро ма ни ма крат ке при че, афо ри зме и 
па ра бо ле. Ус пут ре че но, и Џорџ Стај нер – ма кар друк чи је ту ма чио Каф ку – твр ди ка ко 
„ни је дан глас ни је бо љи све док тми не на шег вре ме на“, под се ћа ју ћи нас и на оп чи ње-
ност Каф ком дво ји це то ли ко раз ли чи тих ду хо ва као што су Одн и Кло дел. Пр ви ка же: 
„Ако би чо век хтео да име ну је пи сца у та квом од но су са соп стве ним вре ме ном, као 
што су Дан те, Шек спир и Ге те би ли са сво јим, нај пре би по ми слио на Каф ку.“ А дру ги: 
„По ред Ра си на, ко ји је за ме не нај ве ћи пи сац, по сто ји још је дан – Франц Каф ка.“

А ми и на ши су се ди?
У јед ној уз гре ди ци Вла хе Бо ги ши ћа чи там ка ко су Хр ва ти ма да нас ка нон ски књи-

жев ни ге ни ји Др жић, Кр ле жа и Ма рин ко вић. Ми пак, ма хом, у европ ском и свет ском 
ка но ну ви ди мо Ан дри ћа, По пу, Пе ки ћа, Ки ша и Па ви ћа. Цр њан ском је скло ни ји дом 
не го свет – ваљ да због лек сич ке и ме ло диј ске „не пре во ди во сти“ ње го вог го во ра.

Ако по ме ну ти свет ски ау то ри те ти од нос са соп стве ним вре ме ном и од ра жа ва ње 
раз до бља, уз под ра зу ме ва ну естет ску ви си ну, ви де као не пре ко ра чив услов ка нон ског 
ста ту са, он да бих мо гао ус твр ди ти – ри зи ку ју ћи чу ђе ње и гун ђа ње мно гих – да у срп-
ској књи жев но сти но ви јег вре ме на пре дру гих, уз Ан дри ћа и Цр њан ског, ка нон ску 
лич ност пред ста вља и До бри ца Ћо сић. Наш вај ни „су ви шак исто ри је“, не ми нов но а 
ду бо ко уткан у њи хо ве суд би не и де ла, мо жда овој тро ји ци и ни је пре по ру ка за ве ли ки 
свет. Али – као да на лог на шег на сле ђа и са вре ме но сти оста је нео по зив.

(14. фе бру ар 2021)

Кад је Каф ку „усво јио као нај ка нон ски јег пи сца на шег ве ка“, Блум је уз већ по ме ну ти 
ок тет ви це шам пи о на на вео и низ ве ли ких пе сни ка ко је не укљу чу је у свој пан те он: „Са 
из у зет ком Не ру де и Пе сое, пе сни ци на шег раз до бља ни су на овом ме сту: Јејтс, Рил ке, 
Ва ле ри, Сти венс, Ели от, Мон та ле, Ман дељ штам, Лор ка, Ва ље хо, Харт Крејн и дру ги.“

Очи глед но, ре пре зен та ти ван и про роч ки ранг и про фил че шће од пе сни ка има ју 
про за и сти. Као да смо све да ље од ро ман ти чар ске ве ре (или пра зно ве ри це) да су пе-
сни ци огле да ла ги гант ских сен ки ко је бу дућ ност ба ца на са да шњост.
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Оста је нам да ти хо во ли мо и пе сни ке ти хе ин спи ра ци је. Фран си са Пон жа, ко ји нас 
(по Зво ни ми ру Мр ко њи ћу) „учи гле да ти“ бе лу так, шкољ ку, хлеб. Шеј му са Хи ни ја, под-
јед на ко „узгло бље ног у свој ир ски за ви чај“ и „отво ре ног пре ма све ту“ (Ср ба Ми тро вић). 
То ма са Тран стре ме ра, пе сни ка се ве ра, сне га, мо ра и га ле бо ва, али и тра га о ца за „ме-
сти ма су сре та ња“ ко ја до во де у ве зу „де ли ће ствар но сти ко је уо би ча је ни је зик као и 
из глед ства ри нај че шће др же по стра ни“, ка ко већ гла си је дан ње гов ау то по е тич ки 
ис каз.

Опис је от кри ће, ци ти ра не ког у јед ној сво јој пе сми Шеј мус Хи ни. Да опис, шта ви ше, 
во ди и ка ме та фи зич ким про зре њи ма по твр ђу је – осим по ме ну те тро ји це – и пе сни-
штво Швај цар ца Фи ли па Жа ко теа. Мо жда је упра во он и глав ни по вод овој за бе ле шци.

Мај стор кон ци зно сти у сво јим „опи си ма“, Жа ко те као да има на уму шест го ди на 
мла ђег Тран стре ме ра, ко ји је, не све сно, ра но „усво јио јед ну исти ну о по е зи ји: ат мосфе-
ра се згу шња ва ка да се ка же пре ма ло“.

Та квог Жа ко теа, пе сни ка за ча ра ног про сто ра, у ко ме се, по ре чи ма Де ја на Или ћа, 
„не ви љи во кри је у ви дљи вом“, а „крх ко и ла ко не зна чи и сла бо, не го нај та јан стве ни је, 
оно на зе мљи, нај бли же не бу“, пред ста вља ју и но во сад ска По ља у дво бро ју за сеп тем-
бар и ок то бар ми ну ле го ди не. Из Или ће вог пре во да од ло ма ка из Жа ко те о вог по ет ског 
днев ни ка би рам за ову при ли ку са мо је дан фраг мент:

„Ми рис цве то ва: ми ри са ти ирис или ру жу је ди ни је гест ко ји ме не по сред но, не у мо-
љи во упу ћу је на де тињ ство; али не та ко као да се се ћам не ког од тих тре ну та ка, не го 
као да сам, ко ли ко тра је бле сак, пре не сен та мо. Чуд но је што се при су ство јед ног већ 
уда ље ног раз до бља ве зу је за не што што је нај крх ки је, нај не ви дљи ви је, за дах та ко 
крат ко трај них би ћа.“

Се ћам се Тран стре ме ра: „У на ма жи ве сва на ша до ба.“ И Се ли но вог за па жа ња да 
ни шта не бу ди успо ме не као ва тра и ми ри си.

Али је нај при сни је се ћа ње на Оли ве ру Ми ли ће вић, сваг да ве дру и ср дач ну, чак и 
у да ни ма бо ле сти без ле ка. Са ра ђи ва ла је у Ле то пи су пре во ди ма Жа ко теа, ко ме је на 
овом је зи ку об ја ви ла и књи гу по е зи је. Пе сник се по сле сту ди ја у Ло за ни и не ко ли ко 
па ри ских го ди на још 1953. на ста нио у јед ном про ван сал ском гра ди ћу, где је – ви ше 
не го два пут ду го веч ни ји од Оли ве ре – не дав но за ко ра чио у де ве де сет ше сту. Си о ран, 
нај мрач ни ји дух овог до ба, убра ја Про ван су у две-три је ди не кра со те Бож је тво ре ви не. 
„Из гле да да ова пла не та ни је уза луд ство ре на.“

Да нам та ко зва ни књи жев ни жи вот ни је за кр чен и за кре чен пи сци ма и де ли ма 
чи ја је ау тор ска тем пе ра ту ра не у по ре ди во ви ша од њи хо ве вред но сти, че шће би смо 
– ма кар по во дом Хи ни ја, Тран стре ме ра и Жа ко теа – по ми ња ли Ср бу Ми тро ви ћа, Мо-
му Ди ми ћа и Оли ве ру Ми ли ће вић.

(17. фе бру ар 2021)

Вра ћам се, друк чи јим по во дом, Каф ки и Блу му. Аме ри ка нац обра зла же сво је ви-
со ке оце не Каф ки них афо ри за ма из 1917–18. слич ном вред но сном си ту а ци јом у Ни че-
о вим нај зна чај ни јим де ли ма, где – упр кос ње го вој кри ти ци „стал ног осла ња ња на 
афо ри стич ко пи са ње као јед ну вр сту де ка ден ци је“ – она „за до би ја ју нај ја чу сна гу из 
афо ри за ма“.
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И наш Ан дрић – о че му сам сво је вре ме но не што ре као у јед ној уз гре ди ци – као да 
про тив ре чи се би на чел ном скеп сом пре ма афо ри стич ном го во ру, у ко јем за пра во не 
оску де ва ње го ва про за.

Слу чај је хтео да про шлог ле та, у гај до бран ском из бе гли штву од епи де ми је, чи там 
се ћа ња Гор ког на су сре те с Тол сто јем. Ста ри ји пи сац пре ко ре ва мла ђег због на кло но-
сти афо ри стич ном ис ка зу, на вод но ту ђем ру ском ду ху и је зи ку. Гор ки, ме ђу тим, под-
се ћа Тол сто ја да ни у ње го вом сти лу афо ри зам ни је рет кост.

По по врат ку у Но ви Сад чи там Де ло Ар та мо но вих (у пре во ду Ми ло ва на Ђи ла са), 
ро ман об ја вљен пет на ест го ди на на кон Тол сто је ве смр ти. (За ни мљи во је да о овом 
ства ра лач ком на у му Гор ки го во ри Тол сто ју још 1901–2. то ком њи хо вих су сре та на 
Кри му.) И по ред да на шњих ре зер ви пре ма Гор ком, знал ци ово оства ре ње свр ста ва ју 
„ме ђу зна чај не ге не а ло шке ро ма не и дје ла свјет ске књи жев но сти“ (А. Фла кер). У ро-
ма ну на ла зим не ко ли ко де се ти на афо ри стич них ис ка за ње го вих ју на ка, с бе ле гом 
њи хо ве ег зи стен ци јал не, ста ле шке и идеј не по зи ци је и ори јен та ци је. Ре дов но ка зи-
ва ни у ди ја ло зи ма, они су пре у функ ци ји ка рак те ри за ци је ли ко ва не го ли уни вер зал-
ни јих по ру ка са мог на ра то ра. Он их на зи ва и њи хо вим „уз ре чи ца ма“, а жи вот ну де ви-
зу јед ног ве тро пи ра стог и пре вр тљи вог мла ди ћа „оми ље ном по сло ви цом ко ју је сам 
сми слио“. У мно штву жи во пи сних сце на слу ша мо шта о жи во ту и смр ти, мла до сти и 
ста ро сти, ве ри и без вер ју, по ро ку и вр ли ни, по слу и до ко ли ци, сти ца њу и ра си па њу, 
љу ба ви, љу бо мо ри и раз вра ту ка зу ју се ља ци, све ште ни ци, тр гов ци, пред у зет ни ци, 
по ли цај ци, офи ци ри, ре во лу ци о на ри и кон тра ре во лу ци о на ри. Ма да бих са ви ше чи та-
лач ке ра до сти све до чио о пи шче вом до жи вља ју при ро де, по себ но ју тар ње и ве чер ње 
све тло сти, као и ње го вом уме ћу пор тре ти са ња ли ко ва на ге не ра циј ској и со ци јал ној 
раз да љи ни од осло бо ђе ња се ља ка 1861. до ре во лу ци о нар них зби ва ња у 1917. го ди ни, 
ево пре гр шти ма хом на су ми це узе тих гном ских ис ка за. Елем, ка ко ми сле ју на ци по-
ве сти о три на ра шта ја Ар та мо но вих, „бу да ле су са мо у бај ка ма срећ не“, „по хле па је 
љу ти не при ја тељ спо ко ју“, све јед но је шта се пе ва јер „у ре чи ма не ма ду ше“, „ве се ље 
је од свих бе да спа се ње“, „све су ми сли опа сне, на ро чи то про сте“, „жи вот је бор ба, 
ли ри ка, хи сте ри ја, не у ме сне су у ње му па чак и сме шне“, „у не се ћа њу је мир“, „љу ди 
не жи ве су тра шњим да ном, већ пре ђа шњим“, „сва ко ве ру је на свој на чин“, „сва ко има 
сво ју мр жњу, сво ју му ку“, „ре во лу ци о нар на де лат ност у Ру си ји је је ди ни по сао за не-
да ро ви те љу де“, „про сја ци не ма ју убе ђе ња“ и, нај по сле, „сје ди ње ње стра шног и гад ног 
са бед ним – то је чи сто ру ска хе ми ја“. 

(20. фе бру ар 2021)

На ста вак при че о Де лу Ар та мо но вих, ко је би у на шим шко ла ма мо гло на ћи ме ста 
с не ма њим пра вом од ци клу са о Глем ба је ви ма, за крат ко пре ки дам при ми сли ма о 
дру гим и друк чи јим до га ђа њи ма и лек ти ра ма. Та ко сам, не дав но, за стао над прет по-
став ком В. Г. Зе бал да да је Хи тлер, у јед ном тре нут ку, у не кој мин хен ској пив ни ци, пре 
об зна не сво је док три не и по чет ка по ли тич ке ак ци је, мо рао пе сни цом лу пи ти о сто и 
уз вик ну ти ка ко не мо гу да по сто је два иза бра на на ро да! Па жњу ми је при ву кло и упо-
зо ре ње из ве сног Б. Бу де на да нам нај стра шни ји фа ши зам до ла зи из бу дућ но сти, а не 
из про шло сти. Пре не ко ли ко да на те ле ви зи ја је еми то ва ла све до че ња ју го сло вен ског 
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кон тра о ба ве штај ца о звер стви ма у туђ ма нов ском Ке ре стин цу, ме ђу ко ји ма је од нај-
кре а тив ни јих при ре ђи ва ње ла жних стре ља ња, по пут оног ко је је 1849. до жи вео До сто-
јев ски, а пре кју че и ис по вест о че тво ро го ди шњем там но ва њу у са ми ци пен зи о ни са ног 
и смрт но обо ле лог ге не ра ла Бра ти сла ва Ди ки ћа, ла жно оп ту же ног од цр но гор ске 
вла сти за при пре му др жав ног уда ра. Вре ме зла на овим про сто ри ма с не по ре ци вом 
до ку мен тар ном и умет нич ком ве ро до стој но шћу сли ка Да ра из Ја се нов ца, чи ју је те-
ле ви зиј ску пре ми је ру си ноћ ви де ло 2.650.000 гле да ла ца. Град је био не чу јан и не по-
ми чан. Осе тио сам, као и то ли ко пу та ра ни је, срам што још ни сам ни са при бли жном 
тач но шћу до ку чио и упам тио сва име на у ја ме ба че них или у ку ћа ма жи вих спа ље них 
жи те ља сво је род не Да бри це.

(21. фе бру ар 2021)

Ме ђу че тр де сет или пе де сет ре че ни ца ко је би се мо гле у се ман тич ко-стил ском 
по гле ду свр ста ти у афо ри зме, из ре ке и по сло ви це са мо је јед на у Де лу Ар та мо но вих 
три пут ка за на. Два пу та као „Жи вот је ле по ти ца“, а тре ћи пут с ма лом али ва жном до-
пу ном: „Жи вот је ле по ти ца, па мет ни ца!“ Кон текст је, чи ни се, ви ше зна чан: клик та ва 
ве дри на је при пи са на епи зод ном ли ку, зе ту Ар та мо но вих, „ла ком, окрет ном, ве о ма 
ве се лом“, ко ји зна „без број за бав них по ско чи ца, при чи ца, сме шних уз ре чи ца“ и ко га 
та зби на ви ди као вр ти ре па и па ја ца, али је до пу сти ва и по ми сао – осо би то у све тлу 
чи ње ни це да је ис каз по на вљан на знат ној тек сту ал ној раз да љи ни и ти ме упа дљи во 
при ви ле го ван – ка ко је у овом клик та ју пре по зна тљив и од сјај ау то ро вог зна ног ви та-
ли зма и оп ти ми зма у по и ма њу чо ве ка, жи во та и све та.

Мој за ста нак пред на ве де ним по кли ком је, ипак, мо ти ви сан друк чи јом за пи та но-
шћу. За пи тао сам се, као и то ли ки дру ги, ни је ли пре во ђе ње уи сти ну умет ност не мо-
гу ћег. Жи вот је у ру ском име ни ца жен ског ро да. Ре че ни це, ци ти ра не по пре во ду, у 
ори ги на лу гла се „жизнь – кра са ви ца“ и „жизнь кра са ви ца, ум ни ца“. Пре во ди лац се 
на шао на му ци као и они (Ми ло рад Жи ван че вић и Сте ван Ра ич ко вић) ко ји су, доц ни је, 
„Се стра мојя – жизнь...“ с по чет ка Па стер на ко ве ан то ло гиј ске пе сме пре пе ва ли ре чи-
ма „Жи вот – се стра мо ја...“ Гра ма тич ка ло ги ка је на ла га ла: брат – чи ме би се, ме ђу тим, 
из не ве рио и ори ги нал и емо тив на ко но та ци ја ко ја у ње му иде уз се стру. (Ако је пак 
сво је вре ме но утвр ђе но, ка ко сам чуо од Бог да на Ко са но ви ћа, да је син таг ма Се стра 
мојя апо стро фа, да кле во ка тив, он да на ши пре во ди о ци и чи та о ци мо гу да одах ну.)

При бо ја вам се, из ви ше раз ло га, да ка жем ка ко сам од не ког чуо или не где про чи-
тао да је Све ти Дух у не по врат но из гу бље ном ара меј ском је зи ку био жен ског ро да. 
Ко га пи та ти?

(23. фе бру ар 2021)

Ко ме ве ро ва ти? Ако за пре ка ве ри и ни је у са мом је зи ку, је сте – не рет ко – у пре во-
ди о цу. Уз без гра нич ну за хвал ност пре во ди о ци ма за све што зна мо о све ту бла го да-
ре ћи њи хо вом тру ду, че сто му чи мо му ку с не до у ми ца ма, па и на сту пи ма љут ње (а 
гнев је грех) ко је они по бу ђу ју. Из о ста вља ју, пре и на чу ју, скра ћу ју, про ши ру ју, дез ин-
фи ку ју, упи то мљу ју, убла жа ва ју, по ја ча ва ју.
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Де це ни ја ма пам тим ка ко је у пре во ду Рил ке о вих са ве та мла дом пе сни ку из о ста-
вље но да – уз на бро ја не ви до ве ну жних ис ку ста ва, до жи вља ја и пу то ва ња – ва ља чу ти 
и по ноћ не кри ке по ро ди ља у мрач ним со ба ма. Би ће да се пре во ди о цу учи ни ло ка ко 
Рил ке о вој пре та ње но сти не при ли чи, ре ци мо та ко, ни при се нак на ту ра ли стич ко-екс-
пре си о ни стич ке брит ко сти.

Нај све жи ји по вод овој бе ле шци је упо ред но чи та ње два ју пре во да Мо би Ди ка. А 
све уз се ћа ње на Ан дри ће ву из ја ву Љу би Јан дри ћу ка ко ве ли ка сре ћа че ка оног ко 
још ни је чи тао а јед ном ће чи та ти Мел ви лов ро ман.

Бе о град ски пре вод пот пи су је Ми лан С. Не дић, а за гре бач ки Злат ко Гор јан и Јо сип 
Та бак. Сад оста вљам по стра ни рас пра ву да ли је реч о два је зи ка, истом је зи ку или 
две ма ва ри јан та ма истог је зи ка. Ипак на во дим тврд њу Сло бо да на Шнај де ра ко ји, по-
во дом по ја ве Раз ли ков ног рјеч ни ка хр ват ског и срп ско га је зи ка, ка же ка ко би од у стао 
од „сво јег да нас та ко не по пу лар ног ста ва чим ми не тко на хр ват ски пре ве де ову срп-
ску ре че ни цу: хр ват ски и срп ски два су по све му раз ли чи та је зи ка.“

Не за ла зим, та ко ђе, ни у чуд не не по ду дар но сти у на сло ви ма не ких по гла вља и 
не до ку чи ве раз ло ге усит ња ва ња па су са или, обр ну то, њи хо вог укруп ња ва ња, ми мо 
из вор ног ли ка тек ста. Идем са мо тра гом тзв. уни вер зал них ис ка за, без ма ло ре дов но 
раз ли чи то сро че них у два на ша пре во да. За стао сам ви ше од три де сет пу та са мо у 
пр вој по ло ви ни ро ма на. Ево тек не ко ли ко при ме ра.

У пр во по ме ну том пре во ду чи та мо: „Те шко оно ме ко гле да пре да се до пад не не го 
да за стра шу је!“ – а у дру гом: „Јао оно ме ко ји на сто ји да сти ша ва и сми ру је, умје сто да 
за стра шу је!“

По јед ном пре во ди о цу „свет је овај по ква рен на свим по днев ци ма“, а по дру гој 
дво ји ци „ру жан и зао под свим ме ри ди ја ни ма“.

„До сто јан ствен не ки брод, али не ка ко ису ви ше ту жан! У сви ма до сто јан стве ним 
ства ри ма има то га по ма ло.“ Исте две ре че ни це у дру гом пре во ду и ин то на ци јом и 
зна че њем иду дру гим сме ром: „Да, пле ме нит би ја ше тај брод, али ипак пун не ке ме-
лан ко ли је, не ке сје те! Но, све што је пле ме ни то пу но је ме лан ко ли је...“

У јед ном пре во ду „ми смо сви уби це, на коп ну и на мо ру; ура чу на ва ју се ту и Бо на-
пар та и ај ку ле“. У дру гом – „та сви смо ми убо ји це, на коп ну и на мо ру, укљу чу ју ћи ту 
и На по ле о не и мор ске псе“.

„Вре ме и пли ма да ле ко те ра ју.“ Та ко у јед ној вер зи ји, а у дру гој: „Ши рок је ток мо ра 
и вре ме на.“

„Људ ско лу ди ло је че сто ве шта и као мач ка пре пре де на ствар.“ Или ва ља ви ше 
ве ро ва ти дру гој ина чи ци: „Људ ско је лу ди ло че сто вр ло лу ка во и по дло.“

У зна ме ни том по гла вљу „Ки то ва бе ли на“, од но сно „Бје ло ћа би је лог ки та“, ре че но 
је о бе лом ме две ду из по лар не обла сти и бе лој ај ку ли: „Баш та је зи ва бе ли на да је ону 
мр ску бла гост, ви ше од врат ну не го ужа сну, не мо ме из гле ду њи хо ве спо ља шњо сти.“ 
Исто је у дру гом пре во ду ви ђе но друк чи је и ка за но оп шир ни је: „Та са бла сна бје ло ћа 
ули је ва нам осје ћај не ке од врат не ме ко ће, ко ја је ви ше гну сна не го стра шна, та са бла-
сна бје ло ћа ко ја у нас бу љи ни је мо, злу ра до и про ждр љи во.“

Ко ју стра ни цу по том, у истом по гла вљу, на ра тор ка зу је ка ква је му ка ду ху раз ми шља-
ње о „нат при род но сти“ бе ле бо је, јер „...за пре фи ње ност је по треб на пре фи ње ност, 
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и без ма ште не мо же ни је дан чо век да пра ти ни ко га кроз ова пре двор ја“. У дру гом 
пре во ду исто ме сто гла си ова ко: „Но за та ко за мр ше но ис пре пле те не про бле ме хо ће 
се мно го про ниц љи во сти, и чо вјек без ма ште не ће мо ћи пра ти ти та ква раз ма тра ња.“

По сле де се так стра ни ца, јед но од та квих раз ма тра ња, ста ро ко ли ко и људ ска ми-
сао, раз ре ша ва се ла пи дар ном тврд њом да „ми сао не по сто ји ако ни је удру же на с 
ду шом“, у пр вом пре во ду, а у дру гом са мо на о ко истом те зом – ка ко „ум не по сто ји ако 
ни је ве зан уз дух“.

Ево нај по сле и јед ног сет ног а ле пог ис ка за ко ме не по ду дар но сти у два пре во да 
знат ни је не ума њу ју су ге стив ност. Та ду га ре че ни ца јед ном је ова ко пре ве де на: „Има 
из ве сних нео бич них до ба и при ли ка у овој чуд но из ме ша ној ства ри ко ју ми зо ве мо 
жи вот, кад чо век схва та цео овај свет као ве ли ку и обич ну ша лу, ма да ње ну ду хо ви тост 
са мо не ја сно за па жа и ви ше не го сум ња да та ша ла не иде ни на чи ји дру ги ра чун не-
го баш на ње гов соп стве ни.“ А дру ги пут: „По не кад до ђу та ко не ка чуд на вре ме на, 
на и ђу не ки та ко чуд ни ча со ви у тој сму ше ној збр ци ко ју на зи ва мо жи вот – ча со ви кад 
нам се цио све мир при чи ња као не сла на ша ла, прем да вр ло не ја сно схва ћа мо у че му 
је та ша ла, те нас све ја че об у зи ма осје ћај да се та ша ла зби ја баш на наш ра чун.“

Као да ко мен та ри ни су ну жни. Ипак ћу под се ти ти ка ко у пр вом при ме ру оно до па-
сти се ни је ни из да ле ка исто што и сти ша ва ти и сми ри ва ти, као што ни у дру гом 
ни је ру жан и зао исто што и по ква рен. У тре ћем слу ча ју не по ду дар ност је у нај ма њу 
ру ку дво стру ка: ни су си но ни ми до сто јан ствен и пле ме нит, а по го то во је у не по мир-
љи вој за ва ди оно ма ло ту ге и оно пу но ме лан хо ли је у све му што је до сто јан стве но или 
пле ме ни то. Че твр ти раз лаз два ју пре во да ви ше је од не са гла сја у сти ли за ци ји: Бо на-
пар та (син гу лар) на су прот На по ле о ни ма (плу рал). Су ви шак ства ра лач ке сло бо де обе-
ле жа ва и два на ред на пре во ди лач ка су че ље ња: исте сен тен ци је о мо ру и вре ме ну, те 
о људ ском лу ди лу, у два пре во да зву че као да су из раз ли чи тих из вор ни ка. До жи вљај 
са бла сне и је зи ве бе ли не, у на шем сед мом ис пи су, пре до чи ли су пре во ди о ци с ни зом 
ме ђу соб них не по ду дар но сти на лек сич ком и син так сич ком пла ну. У осмом на шем 
при ме ру од мах пад не у очи се ман тич ка раз да љи на из ме ђу пре фи ње но сти и про ниц-
љи во сти, а у де ве том из ме ђу ду ше и ду ха, ко ји су пре опре ке не го си но ни ми. Мел ви-
ло ву ре флек си ју, де се ту у на шем из бо ру, ко ја под се ћа на ми сао Ла ва Ше сто ва да Бог 
мо же све, па и да ва ра, пре во ди о ци углав ном чи та ју на исти на чин – ма да би не ко ко 
це пи дла чи ус твр дио да не зна че исто чуд но из ме ша на ствар и сму ше на збр ка; као и 
ве ли ка и обич на ша ла и не сла на ша ла.

До пу сти мо се би, на кра ју, и ша љи ву при ми сао ка ко је Ан дрић имао на уму сре ћу 
ко ју да ру је ори ги нал, а не пре вод. И овла шно под се ћа ње на Хо се Ор те га-и-Га се та, 
ко ји је (по пре во ду Ду шка Вр тун ског) др жао да је пре во ди лач ки по сао „уто пиј ска му-
ка“. И до дао дво сми сли цу: „Ме ђу ин те лек ту ал ним по сло ви ма не ма скром ни јег. Ипак 
про из ла зи да је пре го лем.“

(1. март 2021)

Џорџ Стај нер и В. Г. Зе балд, оба већ по ми ња на у овим за бе ле шка ма, под се ћа ју на 
све при сут ност Фран ца Каф ке у са вре ме ном све ту. Пр ви по ми ње је дан ка та лог ко ји 
„ис пу ња ва ско ро че ти ри сто ти не стра ни ца и по ка зу је да од Бра зи ла до Ја па на ско ро 
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да не ма ве ћег је зи ка или књи жев не кул ту ре ко ја не рас по ла же пре во ди ма и ту ма че-
њи ма Каф ке“. А дру ги твр ди ка ко „ни о јед ном пи сцу ни је пи са но ви ше не го о Каф ки. 
На хи ља де спи са о ње го вој лич но сти и ње го вом де лу на ста ло је у ре ла тив но крат ком 
пе ри о ду од по ла ве ка.“ Ус пут Зе балд иро нич но ука зу је и на „па ра зит ску при ро ду ове 
про ли фе ра ци је“, по себ но пец ка ју ћи „гер ма ни сте по стру ци, чи ја се вај на ис тра жи ва-
ња ре дов но из о кре ну у тра ве сти ју на у ке“ и „те о ре ти ча ре књи жев но сти ко ји на сло-
же но сти Каф ки ног де ла уве жба ва ју сво је про ниц љи ве умо ве“. Се ти мо се дав на шњег 
Мон те ње вог за па жа ња: на мно жи ли се ко мен та то ри – оску ди ца је у ау то ри ма.

А Фјо дор Ми хај ло вич До сто јев ски (1821–1881)? Хо ће ли две окру гле го ди шњи це и 
у овом слу ча ју да ти но ви за мах „про ли фе ра ци ји“? Или ће пре ваг ну ти уве ре ње Вла ди-
ми ра За ха ро ва, ре дак то ра кри тич ког из да ња са бра них де ла, по кре ну тог у пост со вјет-
ском вре ме ну, сре ди ном 1990-их, ка ко је за ту ма че ње тек сто ва До сто јев ског ва жни ји 
Но ви за вет не го се кун дар на ли те ра ту ра?

Ми, ов де, чи та мо у но ви на ма ка ко Зо ран Жив ко вић на ла зи да су Зли ду си књи га о 
коб ном деј ству фи зич ке му шке ле по те и ка ко у Ле то пи су Ма ти це срп ске Волф Шмид 
(у пре во ду Дра ги ње Ра ма дан ски) раз лу чу је три мо ти ва ци је Рас кољ ни ко вље вог зло-
чи на – со ци јал но-ху ма ни стич ку, мит ску и иде о ло шку – од ба цу ју ћи тврд њу Вла ди ми ра 
На бо ко ва (мо жда ин спи ри са ну „ње го вом за ви дљи вом на стра но шћу“) о мо ти ва циј ској 
„за пе тља но сти“ по ме ну тог чи на. „Мо ти ва ци ја ни је ’за пе тља на’, ка ко сма тра На бо ков, 
ко ји за це ло и не те жи да се истин ски ра за бе ре у основ ном про се деу, већ мно го стра-
на и сло же на, сло же на баш ко ли ко и свест ко ју нам До сто јев ски при ка зу је, у ко јој се 
про ти ву реч ни им пул си на ла зе у спо ру је дан с дру гим“, ка же Шмид.

Волф Шмид, не мач ки фи ло лог, ру си ста и те о ре ти чар књи жев но сти, је дан је од че-
шће ци ти ра них ме ђу ви ше од сто ти ну би о гра фа и ту ма ча До сто јев ског по ме ну тих у 
књи зи До сто јев ски, би о гра фи ји ко ју је 2018. на не мач ком об ја вио Ан дре ас Гу ски, а на 
срп ски пре ве ла Ду ши ца Ми лој ко вић (Ла гу на, Бе о град, 2020). Чи та ју ћи књи гу ове зи ме 
био сам за ди вљен мно штвом ин тер пре та ци ја ве ли ког пи сца из пе ра зна ме ни тих кри-
ти ча ра, те о ре ти ча ра, књи жев них исто ри ча ра, пси хо ло га, фи ло зо фа и гла со ви тих књи-
жев ни ка ме ђу ко ји ма по не ки (по пут Тур ге ње ва, Бу њи на и по ме ну тог На бо ко ва) пре ма 
ње му има ју „при лич но дис тан ци ран од нос“. Кад не би мањ ка ло вре ме на и сна ге, с 
ко ли ком би се ра до шћу и ко ри шћу – да по ме нем са мо јед ну спе ци ју из те кри тич ко-
ин тер пре та тив не фло ре – ужи ва ло у уче ним по ре ђе њи ма До сто јев ског с Ни че ом (Л. 
Ше стов), с Тол сто јем (Д. С. Ме ре шков ски) и Све ден бор гом (Ч. Ми лош)!

Или је, ме ђу тим, што мо же за зву ча ти чуд но и ка при ци о зно, лич ност твор ца ком-
плек сни ја од ње го ве тво ре ви не? Не дав но ме је из не на ди ла тврд ња До бри це Ћо си ћа 
да је Иво Ан дрић за го нет ни ји и сло же ни ји од сво га де ла. Сад не знам шта да ми слим. 
При се ћам се и На ста си је ви ћа: у пр вој ре че ни ци ње го вих бе ле жа ка о До сто јев ском – у 
за гра ди, као у ка квој уз гре ди ци – сто ји ка ко је он „пи сац са мо по тех нич кој ну жди, као 
што је мо жда био чо век са мо по те ле сној“. Ме ђу тим, Ан дре ас Гу ски би ра за мо то књи-
ге о До сто јев ском ње гов ту жба лич ки ис каз из јед ног раз го во ра: „На дам се да ће ми 
све ово до не ти 15.000 ру ба ља – али ка кав је то ро би ја шки рад!“ и за па жа ње Ро бер та 
Вал зе ра: „Не пре ста но пи са ње за ма ра као ко па ње.“ У књи зи је нај че шће реч о бес па-
ри ци, му ци са из да ва чи ма и те сним ро ко ви ма. Жи виш да би пи сао – али и пи шеш да 
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би жи вео. Му че ник тог епо хал ног пре о кре та је, по сле Бал за ка, и До сто јев ски. „Мо ја 
суд би на је ве ро ват но да у нај не при јат ни јем сми слу ре чи ра дим за но вац“, ка же у јед-
ном пи сму. Ни је сто га чу до што је Ан дрић не где за бе ле жио ка ко пи сци ни су ниг де 
та ко ма ле ни као у сво јим пи сми ма.

Гу ски, сре ћом, уз по тан ку хро но ло ги ју пи шче вих ег зи стен ци јал них му ка – по ме-
ни мо са мо два ег зи ла (Си бир и Евро пу), брач не и по ро дич не не спо ра зу ме и ка та стро-
фе, тр но вит пут до књи жев ног три јум фа – опи су је и ње го ве уну тар ње, ду хов не и 
иде о ло шке сум ње, пу те ве и рас пу ћа, од ко јих је нај по зна ти је пре о бра ће ње бун тов ног 
у на ци о нал кон зер ва тив ног ак те ра ру ског јав ног жи во та. Би ће да је, ипак, До сто јев ски 
нај пре и нај по сле „па ра док си ста“, ка ко у За пи си ма из под зе мља, ко ји пред ска зу ју ње-
го ве ве ли ке ро ма не, та ко и у чу ве ном Пи шче вом днев ни ку, где „вр ви од па ра док са као 
у ко шни ци“. Уз по зна ту Бах ти но ву те зу о „по ли фо ни ји“ гла со ва и уве ре ња у де ли ма 
До сто јев ског, Гу ски на во ди и не чи је по лу ша љи во опа жа ње о „по е ти ци зад њих вра та“ 
– пра ву да се ис ка зу да пот пу но нов смер и та ко омо гу ћи го вор ни ку да по бег не од 
соп стве не те зе. Овом уви ду тре ба до да ти и онај по ко ме До сто јев ског ње го ве ин те-
лек ту ал не игре пред ста вља ју као „коц ка ра књи жев ног дис кур са“. Срод ног је зна че ња 
и на лаз с кра ја жи во то пи са – да су До сто јев ског „ма гич но при вла чи ле гра нич не си ту-
а ци је сва ке вр сте“, што зву чи као убла жен од зив Ме ре шков ском, ци ти ра ном сто ти нак 
стра ни ца ра ни је, ко ји за па жа ка ко је ве ли ки пи сац во лео „да се игра с опа сно шћу и 
играо се с њом увек и сву да – (...) за кар та шким сто лом, при сла до стра сном раз вра ту, 
у тре ну ци ма ми стич не је зе“.

Ма да не ћу ти о они ма ко ји опи су ју јед ну стра ну пи шче вог та лен та као „вуч ју“ и 
„је зи ву“, Гу ски бра ни До сто јев ског од ни ских чи та ња, ка кво је и Тур ге ње вље во, ко је 
јед на чи пи сца с ње го вим ју на ком. Би о граф, ма кар ус пут но, ука зу је, и на не ка иден ти-
тет ска кри во тво ре ња и ин тер пре та тив не зло у по тре бе пи сца и ње го ве ре чи. Та ко, што 
зву чи го то во не ве ро ват но, пи шче ва кћи Љу бов, шам пи он ру со фо би је, твр ди да До-
сто јев ски и ни је Рус и да му је по ре кло нор диј ско и ли тван ско. А Ро зен берг и Ге белс с 
оду ше вље њем чи та ју До сто јев ског сто га што је, ка ко пи ше Гу ски, ве ро вао да је рат 
„мо рал на те ра пи ја за под мла ђи ва ње ће ли ја по што зах те ва вр ли не као што су хра брост, 
част и спрем ност на жр тво ва ње, ко је у до ба ми ра сла бе“. Кон текст, ме ђу тим, ба ца 
спе ци фич ну све тлост на те зу До сто јев ског – бра ње ну на сво је вр сном ру ском „тр жи шту 
иде ја“ у да ни ма ка да се па ци фи ста Тол стој кри тич ки об ра чу на ва са сла њем ру ских 
до бро во ља ца на тур ско-срп ски фронт.

Ево, нај по сле, и по во да за овла шну па ра ле лу ве ли ка на. Је дан је бо га ти гроф, а дру-
ги, по пут ро ба на га ли ји, из ло жен ти ра ни ји из да ва ча. Обо ји ца ве ру ју у Бо га, али је 
Хри стос за Тол сто ја са мо про рок – док би До сто јев ски, би ра ју ћи из ме ђу исти не и 
Хри ста, увек иза брао Хри ста. За раз ли ку од Ру со о вог уче ни ка Тол сто ја, До сто јев ски 
се гну ша иди ле. Ипак је у по след њим го ди на ма жи во та за во лео мир се ла. Та нео че ки-
ва на бли скост, на жа лост, оста је не до ре че на. „До сто јев ски и Тол стој ни ка да се ни су 
лич но сре ли. Мо жда би до њи хо вог су сре та и до шло да је До сто јев ски ду же по жи вео. 
Си гур но се, ме ђу тим, не би сре ли на не кој књи жев ној ве че ри, већ на не кој аук ци ји 
др ва за огрев или на не кој по љо при вред ној из ло жби.“ По след њи да ни и смрт Тол сто-
је ва сви ма су зна на при ча. Ма ње је по знат при зор ис пра ћа ја До сто јев ског на веч ни 
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по чи нак. Бе ле жим са мо од ло мак из по тан ког опи са ње го вог би о гра фа: „У про це си ји 
је уче ство ва ло мно штво пред став ни ка раз ли чи тих ин сти ту ци ја, ви со ких шко ла, ре-
дак ци ја удру же ња итд., ко ји су се при кљу чи ли уз пут. Сва ка де ле га ци ја но си ла је ве нац 
по диг нут на ме тал ним шип ка ма. Ту су би ли и по смрт ни вен ци од смре ко вих гран чи ца, 
као и ви ше од де сет хо ро ва ко ји су пе ва ли ду хов не пе сме, је дан са сто ти ну пе ва ча. 
Нев ски про спект био је то ли ко за кр чен љу ди ма да је са о бра ћај ко чи ја ма пот пу но за-
мро. Бу ле вар је пре пла ви ла ре ка од не ко ли ко де се ти на хи ља да љу ди, ко ја се ла га но 
кре та ла кроз шпа лир зби је них по сма тра ча на тро то а ру. Тек око че тр на ест са ти ско ро 
ки ло ме тар ду га по вор ка сти гла је до ма на сти ра, где су је оче ки ва ли игу ман, мо на шко 
брат ство, сту ден ти Те о ло шког фа кул те та и уче ни ци бо го сло ви је. На кон то га ков чег је 
унет у ма на стир ску Цр кву Све тог ду ха, где је у ма лом кру гу одр жа но крат ко опе ло.“

У прет ход ном и овом ве ку До сто јев ски је при сут ни ји од Тол сто ја. Гу ски не по ми ње 
Фре де ри ка Коплсто на, у чи јој књи зи Фи ло зо фи ја у Ру си ји јед но од че тр на ест по гла вља, 
сед мо, при па да До сто јев ском, док је Тол стој, у осмом, тек „су ста нар“ с Кон стан ти ном 
Ни ко ла је ви чем Ле он тје вим (1831–1891) и Ва си ли јем Ва си ље ви чем Ро за но вом (1856–
1919), од ко јих је овај дру ги ве ли ки по што ва лац До сто јев ског – „нај ду бљег ана ли ти ча-
ра људ ске ду ше“ и чо ве ка ко ји у се би са др жи „оба по но ра, ви си не и ду би не“. Гу ски, 
ипак, на ви ше ме ста го во ри о До сто јев ском као про ро ку то та ли та ри зма XX ве ка и 
за чет ни ку но вих иде ја у раз ли чи тим ди сци пли на ма ду ха. По себ но су За пи си из под зе-
мља, са сво јим па ра док сал ним ју на ком, би ли пред мет рас пра ве у За пад ној Евро пи и 
Аме ри ци. На дах њу ју ћи Ни чеа, Фрој да, Каф ку, Ка ми ја, фи ло зо фи ју жи во та (Le ben sphi-
lo sop hie) и ег зи стен ци ја ли зам, „ово де ло је по ста ло текст ко ји отва ра вра та мо дер не...“

Из ви ња ва ју ћи се евен ту ал ном чи та о цу, ко ме је још све же се ћа ње на Зе бал дов 
под смех ко мен та то ри ма, са мо ће мо на го ве сти ти мо гућ ност по ре ђе ња Каф ке и До-
сто јев ског, глав них ју на ка ових бе ле жа ка, ко ји се и на шем вре ме ну обра ћа ју из „оба 
по но ра, ви си не и ду би не“. Из у зме ли се про ро чан ска да ле ко ви дост, као за јед нич ки 
име ни тељ, мо жда су у све му дру гом, као лич но сти, суд би не и ства ра о ци, пре раз личи-
ти не го срод ни. Пси хо а на ли ти ча ри ће, до ду ше, у сфе ри под све сног, по себ но у фи гу ри 
Оца, и да ље на ла зи ти до ди ре. На ма, обич ним ра до знал ци ма, осим ин спи ра тив но-те-
мат ских и жан ров ско-по е тич ких не по ду дар но сти, и пре њих, па да ју у очи раз ли ке у 
мен тал ном скло пу и жи вот ној ори јен та ци ји. Је дан је не про ме њив, а дру ги (као и Тол-
стој, као и Ле он тјев) про жи вља ва ду бо ка пре о бра ће ња. Је дан је мај стор оса мљи ва ња, 
дру ги увек с дру ги ма, у сло зи или спо ру. Је дан ка та стро фа лан љу бав ник, дру ги сла-
до стра сник. Је дан за коп чан и нем, дру ги гла сан, „ан га жо ван“, све при су тан, с да ром и 
жа ром пу бли ци сте по ле ми ча ра, по не ки ма – пр ви бло гер. Пр ви се је жио од успе ха, 
дру ги жи вео за успех. Ко ли ко је је дан за го не тан, то ли ко је дру ги па ра док са лан. „Дра-
жи ри зи ка“, о ко ји ма се ре дов но го во ри по во дом До сто јев ског, по зна је ипак и Каф ка, 
али на не до ми сли во друк чи ји на чин.

(12. март 2021)

Мр тва тр ка пан де ми је и вак ци на ци је, стра ха и на де. Бор ба вла сти с ор га ни зо ва ним 
кри ми на лом, у ко јој су не рет ко ак те ри из ме ша ни. Раз мах нар ко ма ни је и бан ди ти зма у 
се ли ма – о че му ћу те и се ла, и по ли ци ја и сред ства ин фор ми са ња. Раз ли чи те бо ле сти, 
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ма хом те шке, мо јих нај бли жих. Ето ра пор та, у нај кра ћим цр та ма, о окол но сти ма ко је 
узро ку ју за стој у пи са њу, чи та њу и пре пи сци с при ја те љи ма.

Као у ра ту, не ма мо кад ни да ожа ли мо по стра да ле. „Смрт је ма што ви ти ја од нас“, 
ре че на те ле ви зи ји Јо ван Зи влак по во дом гро зо ви тог од ла ска са овог све та Ми ла на 
Не на ди ћа и Иле а не Ур су. О Не на ди ћу сам јед ном пи сао, свр ста ва ју ћи га – с Ђо гом, 
Но гом, Тон ти ћем и Сла до јем – у круг пе сни ка ко ји су „упи ли из боснско хер це го вач ког 
тла онај ка рак те ри сти чан фер мент же сти не“. Овом ча су, ме ђу тим, од же сти не по тен-
ци ра не на по чет ку за пи са (Са вре ме ност и на сле ђе, 2006) при клад ни ја је ре кви јем ска 
сти ша ност и бла гост на ко ју у јед ној Не на ди ће вој пе сми ука зу је крај те бе ле шке: „Ту, 
на зрач ном тра гу по зног Ду чи ћа, пе сник у но вом све тлу са ме ра ва ви дљи ву с не ви-
дљи вом и зем ну с веч ном ствар но шћу. Од се дам на дах ну тих ка тре на на ве ди мо ма кар 
два пр ва и, не пот пун, за кључ ни: ’Хва лим Те за то што си мо је очи / Збу нио не бом, зла-
том сун ца, ва тре, / Што си ми дао да му цам, све до чим / О тво јој сла ви ко ја ће да са тре 
// У сво ме ог њу мо ју су зу људ ску, / Што си љу љао на свом мит ском ва лу / Мој ма ли 
ча мац, ле шни ко ву љу ску; // (...) Хва лим Те ако и не чу јеш хва лу / Из уста гре шног не до-
ступ ног ме не, Док ми чун игра на Твом мит ском ва лу.’“

(13. март 2021)

Мно го су нам бли же го ди не иза нас од оних ис пред нас. Мо жда по нај пре сто га што 
су ове дру ге под ви ше стру ким лич ним и оп штим упит ни ком.

Они ко ји са да пи шу Стра те ги ју раз во ја обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји до 2030. 
го ди не углав ном не ће би ти и они ко ји је ожи во тво ру ју, уко ли ко она икад и „за жи ви“. 
Ове ту роб не, на кнад не по ми сли дик ти ра у пе ро се ћа ње на рас пра ву о по ме ну том 
до ку мен ту пре де сет да на у Ма ти ци срп ској.

Зеб њу, ме ђу тим, ви ше од не из ве сно сти ре а ли за ци је Стра те ги је бу ди бо ја зан да 
не ће би ти ни ког ко се успе шно бра ни од ње них угра ђе них ква ро ва. А они су број ни 
и, бо јим се, ни ма ло слу чај ни. Не ма мо ли и ми сво ју ду бо ку др жа ву, ко ја у под си сте му 
– на ду жи рок бит ни јем по ову зе мљу од по ли ци је, ту жи ла штва и суд ства – под ри ва 
ње ну иден ти тет ску са мо свест и ства ра лач ку ви тал ност?

Гру па од пет на е стак упу ће них зна ла ца и по сле ни ка упу ти ла је ау то ри ма Стра те-
ги је – уз уч ти ве по хва ле за пред ви ђе но ја ча ње вас пит не уло ге шко ле, уво ђе ње оба ве-
зног сред њег обра зо ва ња и по све ћи ва ње по себ не па жње да ро ви тим уче ни ци ма – низ 
брит ко сро че них и ва ља но обра зло же них за па жа ња о круп ним „не до ста ци ма и не-
пре ци зно сти ма“. Шкр то па ра фра зи ра не, за мер ке ука зу ју на од су ство иден ти тет ског 
ду ха стра те ги је, за не ма ри ва ње зна ча ја оп штег обра зо ва ња и кри тич ког ми шље ња 
мла дих љу ди, од су ство ви зи је обра зо ва ња ко је до при но си ин те лек ту ал ном, емо цио-
нал ном и етич ком раз во ју мла дих, као и не по сто ја ње ја сно из ра же не ми си је обра зо-
ва ња, по себ но у обла сти на ци о нал них и иден ти тет ских пред ме та, те фор ма ли стич ко 
по и сто ве ћи ва ње обра зо ва ња с об у ча ва њем.

За кључ ци уче сни ка у ди ску си ји са др же и два де се так „на чел них пред ло га од при-
о ри тет не ва жно сти“ и де се так „кон крет них су ге сти ја“. Ме ђу њи ма су ука зи ва ња на 
нео п ход ност ве ћег про цен та бру то др жав ног до хот ка у обра зо ва њу, по ве ћа ње бро ја 
ча со ва и да ва ње нат пред мет ног ста ту са срп ском је зи ку и књи жев но сти, за шти ту 
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по сто је ћих и осни ва ње нео п ход них но вих лек то ра та срп ског је зи ка у ино стран ству, 
са др жин ско од ре ђе ње на ци о нал ног књи жев ног ка но на ко ји би се мо рао по што ва ти 
на свим обра зов ним ни во и ма, те низ пред ло же них ме ра о на став ни ци ма, њи хо вом 
обра зо ва њу и ста ту су. Ме ђу су ге сти ја ма су и оне ко је, као по пра ви лу, на и ла зе на твр-
де уши зва нич ни ка са ана ци о нал ним и псе у до е вроп ским вел тан ша ун гом, ко ји ма је 
ту ђа по ми сао на „под сти ца ње ду хов ног раз во ја уче ни ка пу тем са др жа ја раз ли чи тих 
пред ме та са на ци о нал ним са др жа јем пре све га ве ро на у ке“, као и „си стем ско раз ви-
ја ње кул ту ре се ћа ња, исто риј ске све сти и са зна ња о ге но ци ду у 20. ве ку“. Ту је, на 
кра ју, и упа дљи во уз др жан при го вор ко му ни ка тив ној и се ман тич кој не про ход но сти 
тек ста, оп те ре ће ног „пој мо ви ма са флу ид ним кон цеп том и не ја сним зна че њем“.

Не на во де ћи ни ре чи из соп стве ног де се то ми нут ног са оп ште ња, по ми њем са мо свој 
пред лог – у ме ђу вре ме ну ува жен – да се за мај пред ви ђен окру гли сто На ци ја и обра-
зо ва ње од го ди за крај ле та, ка ко би се (ма кар ме то дом слу чај ног узор ка) са гле да ло и 
ослу шну ло о че му го во ре и о че му ћу те на ши на став ни про гра ми, уџ бе ни ци и чи тан-
ке. С на дом да оно што ка же мо и на пи ше мо не ће би ти го вор у ве тар и сло ва по во ди.

(15. март 2021)

Те ку да ни ус кр шњег по ста. По ми шљам, од не куд, на Тол сто ја. Знал ци твр де да је, 
уз из ве стан ути цај Ру соа и Шо пен ха у е ра, глав ни из вор ње го вог на дах ну ћа по сле пре-
о бра ће ња био Но ви за вет, а по себ но по сла ни це Св. Јо ва на. Ту је упо ри ште ње го вог 
по и ма ња хри шћан ства као су штин ског за ко на без ре зер вне љу ба ви. Не си гу ран да ли 
сам их икад чи тао, сад ипак на мар ги на ма тих три ју по сла ни ца на ла зим тра го ве сво је 
олов ке. Бог је љу бав, ра дост и исти на, а ми би ва ља ло „да бу де мо по ма га чи исти не“.

Да нас се за о штра ва ју епи де ми о ло шке ме ре у бор би с му ти ра ним и све ин ва зив-
ни јим ви ру сом ко ро не, ево ци ра ју се ћа ња на ал бан ску про ва лу ру ши лач ке мр жње на 
Ко сме ту пре се дам на ест го ди на и обе ло да њу ју не ве ро ват ни на ла зи о ба сно слов ним 
ра чу ни ма Ђи ла са и Шо ла ка у Швај цар ској и на Ма у ри ци ју су. Ко су у ме диј ском жа го ру 
о арит ме ти ци пљач ке ла жо ви, а ко „по ма га чи исти не“ тре ба ло би да утвр ди суд. Или 
ће, као и не рет ко ра ни је, исти ну за ве ја ти ћу та ње и за бо рав.

Пи сми ма и те ле фо ном са о бра ћам с Мар ком Не ди ћем, Ми хај лом Пан ти ћем и Де ја-
ном Ни ко лић. Пи шу ле пе књи ге за све ма ло број ни је чи та о це.

(17. март 2021)

Свет ски дан по е зи је – без сли ке и ре чи, из у зме ли се кра так при лог у ве чер њем 
днев ни ку РТС, с под се ћа њем да у на шим књи жа ра ма углав ном не ма пе снич ких књи га. 
Бе о град ска за ду жби на „До си теј Об ра до вић“, пр вен стве но за хва љу ју ћи тру ду Ра до-
ми ра Пут ни ка, по след њих го ди на овим по во дом ор га ни зу је у На род ном по зо ри шту 
су сре те с ви ђе ни јим пе сни ци ма. Као и дру ге кул тур не при ред бе, и ову је овај пут 
оне мо гу ћи ла пан де ми ја.

Пла не тар на за ра за га си жи во те и на ду у бу дућ ност, ка кву та кву. Али, као да нас ни 
то за јед нич ко зло не ми ри и не ура зу мљу је. Бај ден пре ти Пу ти ну, са сле пом ода но шћу 
нај го рем де лу на сле ђа сво је зе мље. А она је, ка ко нас под се ћа ру ски пи сац За хар При-
ле пин, са мо од 1947. до 1989. из ве ла 72 по ку ша ја др жав ног уда ра у дру гим др жа ва ма, 
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док је то ком сво је исто ри је по кре ну ла ви ше од 200 ра то ва, уни штив ши око 70 др жа ва. 
Ко ли ко се тек зла об ру ши ло и об ру ша ва на овај наш, срп ски свет! Ни не дав но сло бо-
дар ско бу ђе ње и до га ђа ње на ро да као да ни шта не ме ња и ни шта не обе ћа ва. У Цр ној 
Го ри, по Не бој ши Ме до је ви ћу, све је као и у ми ну лих не ко ли ко де це ни ја: ДПС ни је 
по ли тич ка пар ти ја, већ по ли тич ко кри ло јед не од нај ко рум пи ра ни јих ин те ре сних 
гру па Евро пе – рас по ла жу са ми ли јар да ма евра, има ју сво је бан ке, ме ди је, вла сни ци 
су свих ва жних ком па ни ја и кон тро ли шу све еко ном ске и фи нан сиј ске то ко ве, има ју 
сво је љу де у по ли ци ји, ту жи ла штву, су до ви ма, аген ци ја ма, ло би сте у ЕУ и САД и сво је 
екс по зи ту ре у БиХ, Ср би ји, Ма ке до ни ји, Хр ват ској, Сло ве ни ји и ди ја спо ри.

У та квом све ту – где јед ни на па да ју и оти ма ју, дру ги се бра не, а тре ћи (ка ко је До-
сто јев ски го во рио о Нем ци ма) жи ве да би ра ди ли и ра де да би ште де ли – као да по е-
зи ја, ни као до би так ни као ужи так, на про сто не по сто ји. Или до тра ја ва као ста ри за-
на ти, ко вач ки, са рач ки и опан чар ски. Тек по инер ци ји, као на је зи ку ко ји из у ми ре, она 
још го то во не чуј но пул си ра у ма лим ти ра жи ма и сит ном сло гу ма ју шних пе са ма у 
пра знич ним но ви на ма.

Од бра на по е зи је је по о дав но за мо ре на и за мор на те ма. Али, ма кар за љу бав овом 
да ту му, оста ни мо још ко ји час с пе сни ци ма и њи хо вим чи та о ци ма – они ма ко ји ма је, 
као Ша ла мо ву, по е зи ја ор ган ска по тре ба, као ки се о ник, хлеб и во да. Ма ло нас је, мо жда 
и све ма ње, али по сто ји мо. Упр кос све оп штој рав но ду шно сти, укљу чу ју ћи (ако већ у 
сва кој ша ли има и ма ло ша ле) и не хај ле во ли бе рал них ду хо ва, ис пу ње них мо дер ном 
и по мод ном зеб њом за ма њи не сва ке вр сте.

Или се, ко зна, с по е зи јом, пе сни ци ма и њи хо вим чи та о ци ма до га ђа ју, ма кар код нас, 
и не ке нео че ки ва не со ци о кул тур не про ме не, ко је и не мо ра ју би ти обес хра бру ју ће?

(21. март 2021)

Мо жда је кључ на про ме на де ме тро по ли за ци ја кул ту ре – ко ја је до шла не зва на, а 
не кад је при зи ва на, па и про кла мо ва на. Кад је о књи жев но сти реч, би ће да се пре о крет 
до го дио га ше њем ве ли ких из да ва ча и од ла ском ве ли ких ства ра ла ца на веч ни по чи-
нак. И у по е зи ји, и у про зи, есе ји сти ци и кри ти ци све са ми ви це шам пи о ни. На јед на ком 
гла су они у Бе о гра ду и они у Зре ња ни ну, Сом бо ру, Лај ков цу и Кра ље ву? А сви, из у зи-
ма ју ћи Ма ти ју Бећ ко ви ћа, ко ји оства ру је сан пи са не по е зи је да по ста не усме на, сви 
– у ти ши ни и по лу ти ши ни. Ка ко не ве ро ват но зву чи Ми хи зо ва при ча (из 1955.) о По пи 
и Па вло ви ћу у го ди на ма кад су њи хо ве пе сме би ва ле пр во ра зред ни дру штве ни до га-
ђај! „Ка да су се по ја ви ли“, све до чи ау тор књи ге Од истог чи та о ца, „не у пу ће ни су их, 
ни ма ло слу чај но, бр ка ли, по зна ва о ци ра за зна ва ли до де та ља, ши ро ке чи та лач ке пе-
ри фе риј ске ма се узи ма ле као си но ним за блу де, по чи ни те ље гре ха, ме ту за по ру гу. 
Обо жа ва о ци, уто ли ко ва тре ни је уко ли ко их је ма ње би ло, ис кљу чи ва ли су сва ки звук 
ко ји ни је њи хов или њи ма сро дан, гим на зи је су се по де ли ле у два та бо ра, сту ден ти 
акла ми ра ли или зви жда ли, ство ри ли се на ви ја чи, кли ке, смрт ни не при ја те љи.“

А да нас пак, и пре пан де ми је ко ја нам је до су ди ла кућ ни при твор, рет ко се ико мо же 
чу ти – чак и по сле тзв. про мо ци је не ке од пе снич ких књи га – да го во ри о по е зи ји. Као 
у жи вот ном и ства ра лач ком слу ча ју Кр ле жи ног Фи ли па Ла ти но ви ћа, ко ји „при слу шку је 
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раз го во ри ма улич ним већ го ди на ма и још ни ка да ни јед ног про ла зни ка ни је чуо гдје 
би го во рио о сли кар ству“.

Ни је ли, ме ђу тим, по ме ну та де ме тро по ли за ци ја сво је вр сна ком пен за ци ја за гу би так 
ин те ре са ели те и елит них цен та ра за умет ност ре чи? Сти ца јем раз ли чи тих окол но сти, 
ме ђу ко ји ма је мо жда нај пре суд ни ја ин фор ма тич ка ре во лу ци ја, ства ра лац ко ји жи ви 
у Су тје сци крај Зре ња ни на, Ли по ли сту крај Шап ца, Ко стај ни ку крај Круп ња или у Дра-
жев цу по ред Обре нов ца ни је ну жно при кра ћен у до слу ху с то ко ви ма и тзв. трен до ви ма 
ово вре ме ног ду хов ног жи во та. Он мо же би ти, а кат кад и би ва, бли жи фол клор ном и 
је зич ком пам ће њу од сво га пре сто нич ког са бра та, али не при ста је на те мат ско-по е-
тич ки за ко ник не ка квог „ет но граф ског за пећ ка“, ка ко би ре као Вељ ко Пе тро вић. Отуд 
је, ваљ да, да нас и не за ми сли ва и су ви шна фор ма ци ја пе сни ка-се ља ка, књи жев них 
„на тур шчи ка“, ка кву је не кад во дио и огла ша вао че сти ти Дра ги ша Ви то ше вић.

(22. март 2021)

Кра ље во је да нас пе снич ка пре сто ни ца Ср би је. Град без ика кве књи жев не тра ди-
ци је мо же у овим го ди на ма да се по ди чи за па же ним књи жев ним ча со пи сом и буј ном 
из да вач ком про дук ци јом На род не би бли о те ке „Сте фан Пр во вен ча ни“. По ред ау то ра 
из тзв. уну тра шњо сти, ов де сво је књи ге ра до об ја вљу ју и по зна ти пи сци из Бе о гра да. 
Пра во је чу до ка ко се на ши ме ди ји, обич но рев но сни тра га о ци за ло кал ним сти ца ји ма 
и со би ти ји ма, ни кад не по за ба ви ше књи жев ним Кра ље вом. Или их упра во ви си на 
од би ја?

Ту је про шле го ди не, као сто ше зде сет ше сту књи гу еди ци је „По е зи ја, да нас“, Ра де 
Та на си је вић (1962) об ја вио Ства ри око ме не убр за но ста ре – иза бра не и но ве пе сме 
(1994–2020). Пе сник жи ви у по ме ну том Дра жев цу – као мо дер ни Хе си од, под се ћа ју ћи 
нас на у но ви јим вре ме ни ма оне рет ке срод ни ке по уде су или из бо ру, на ов де већ 
спо ме нут нео ства ре ни су срет Тол сто ја с До сто јев ским на не кој по љо при вред ној из ло-
жби, или на Фок не ра, ко ме су пре ба ци ва ли да од већ во ли ра тар ство (и ал ко хол), или 
на Те да Хју за, ко ји у дру гом бра ку, по сле са мо у би ства Сил ви је Плат, жи ви на ма лој фар-
ми пи шу ћи и ба ве ћи се зе мљо рад њом. Онај ко ме се ове па ра ле ле учи не пре да ле ке и 
пре ви со ке ва ља да осмо три ка ко су овом ни ма ло књи шком пе сни ку свој стве не ци-
тат не, ре ми ни сцент не и алу зив не ве зе не са мо с ни зом мо дер них свет ских пе сни ка и 
умет ни ка, ка кви су Ван Гог, Едвард Мунк, Еми ли Ди кин сон, Ди лен То мас, Га бри је ла 
Ми страл, Ви сла ва Шим бор ска и Вла ди мир Хо лан, већ и са оним ста ро став ни јим гла-
со ви ма и из во ри ма, по пут Хо ме ра, Би бли је, све тих ота ца, Ома ра Ха ја ма, Мил то на, 
Блеј ка и на шег Ви шњи ћа.

За чу дио сам се од су ству Та на си је ви ћа из пе снич ких ан то ло ги ја, и то оних за ма шних. 
А да је зна ча јан пе сник, од оних рет ких чи јим се пе сма ма ва ља вра ћа ти, уве рио ме је 
Ра ди во је Ми кић ра ни јим јед ним освр том, пре ис црп ног по го во ра („Ми сти ка и сва ко-
дне ви ца“) књи зи о ко јој је реч. По у здан по зна ва лац мо дер ног срп ског пе сни штва, 
Ми кић с под јед на ком увер љи во шћу ту ма чи и пр ву фа зу Та на си је ви ће вог ства ра ла штва, 
ону с ја ким бе ле гом звуч не гра не на шег сим бо ли зма, и ону дру гу, на пр ви по глед ве-
ри стич ку, окре ну ту сло бод ном сти ху. Ка жем на пр ви по глед, јер се ту, као по пра ви лу, 
„ем пи риј ски при зор пре во ди у сфе ру с оне стра не ем пи ри је“.
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Крат ки сти хо ви, осмер ци и ше стер ци, с ви со ким ко е фи ци јен том гла сов не по ду-
дар но сти, ко ји ма су вер со ло зи (по пут Све то за ра Пе тро ви ћа) пред ска зи ва ли де фи ни-
тив но иш че зну ће, по ка зу ју у но ви јем срп ском пе сни штву нео че ки ва ну ви тал ност и 
до ма шу ју за во дљив ар ти зам. До вољ но је под се ти ти на Ми ло са ва Те ши ћа. Та на си је вић 
пак у сво јим по ет ским дра гу љи ма ма хом амал га ми ше то по ним ска и ети мо ло шка по-
и гра ва ња са за чуд ним, за ум ним и па ра док сал ним пре о кре ти ма, ко ји, по Ми ки ћу, на-
ди ла зе „ми ме тич ку ди мен зи ју“. Из ни за по ступ ком и до ма ша јем срод них пе са ма из-
два ја мо „Там на ву“: „Во дом пла вљен, ва тром пр љен / У цр ни ло ср ља Цр љен. // Над 
ру ди штем ја ло ви ште / У ње му се псо глав би ште. // Гор њим све том сун це си ја / На о пач ке 
је чам кли ја. // Уру шен у сво ју пе сан / Сла вуј сла ви цр ни не сан.“

Дра жи ми је, ипак, Та на си је вић кад на пу сти ве за ни стих и поч не да се слу жи, ка ко 
за па жа Ми кић, „не ком вр стом са свим лир ске фа бу ле, ко ја у по је ди ним слу ча је ви ма 
мо же би ти пре тво ре на у пра ву ма лу при чу“. И кад ни су си жеј но за о кру же не, ове су 
пе сме до след но оства ре но при по ве да ње пе сни ко ве би о гра фи је (и по е ти ке), али, за 
чу до, без ин ти ми стич ких ак це на та или „за о кре та пре ма афек ту“ (Џе ни фер Кук). А оно 
што у њи ма нај ви ше из не на ђу је на зва ће мо пред ста вља њем нео бич ног у све тлу и то-
ну обич ног, што је као по сту пак су прот ност зна ној тех ни ци оне о би ча ва ња. „Ора ћу 
но ћас из ме ђу 9 и 3“, бе ле жи јед ног вре лог да на исти онај пе сник (да не ка жем лир ски 
су бјект) чи је смо ви со ке ду хов не са бе сед ни ке, не све, већ по бро ја ли. Дру где се пи та, 
не без ме лан хо ли је, „Шта да ра ди два де се то го ди шњак / ме ђу стар ци ма у за ве ја ном 
се лу, / сем да слу ша стар це и пи је / њи хо ву ра ки ју.“ А на тре ћем ме сту, не без (ау то)
иро ни је, по ми ње ме шта не ко ји ма по кла ња сво је књи ге: „Из по што ва ња ни кад их не 
чи та ју.“

Уз то ли ке дру ге и друк чи је гла со ве, и ово је по е зи ја да нас: „Ноћ је се њег ора ња / 
Јед на од мно гих. / Раз не же на мач ка / У мо то ру мог трак то ра / Пре ла је све уми ља ти је. 
/ Успа вљи вао ме је тај звук.“ Пе сник на трак то ру – мо жда не схва тљи ва атрак ци ја на шег 
књи жев ног вре ме на – за вр ша ва ову пе сму („Ли си ца“) ма ње оче ки ва ним али у ово вре-
ме ном по е тич ко-те мат ском хо ри зон ту стан дард ни јом сли ком: „И ле де на цр та оча ја ња 
/ Пе ње ми се до гр ла.“

Без ма ло ре дов но, и пе сме у сло бод ном сти ху Та на си је вић за вр ша ва за о кре том из 
„ми ме тич ке ди мен зи је“ у сфе ру ви шег има ги на тив но-ре флек сив ног и сим бо лич ког 
зна че ња, ко је „по ру ци“, ма хом па ра док сал ној, при да је ду бљи, уни вер зал ни ји сми сао. 
Ме ђу тим, та про зре ња, и кад су нај ду бља или нај та на ни ја, не за кла ња ју оно што би смо 
на зва ли дар за де таљ, оне сли ке и сли ков не по је ди но сти ко је чи та лач ке сла до ку сце 
по себ но ра ду ју. Ми слим ов де у пр вом ре ду на то ли ке тре нут ке ин вен ци је у Та на си је-
ви ће вом по ет ском тран спо но ва њу опа жа ја из чул ног све та, оних ослу шки ва ња ша па-
та и са бе сед ни штва ва тре, во де, др ве ћа и мра ка, те оних не у си ље них и оча ра ва ју ћих 
си не сте зиј ских ви ђе ња ждра ло ва („клик тав клин у не бу“), или зри ка ва ца („тај искон-
ски звук же ге“), или ћу ка („та ма ла гру два су мра ка“). Ова квим, от кри ва лач ким уз ле ти-
ма ма ште при бра ја мо и зо о морф не сли ке бал ко на ко ји „... ли че / на ис ту ре не че љу сти 
/ ен гле ских бул до га“ (што је је дан од рет ких ур ба них мо ти ва у овим пе сма ма) и род не 
ку ће, до жи вље не као „... ве ли ка ушна шкољ ка / Скро ви ште зна них зву ко ва“ (што је тек 
јед на од уче ста лих, с ар хе тип ском ду би ном про жи вље них мо тив ских по је ди но сти ове 



140

по е зи је, ко је бу де се ћа ња на исто род на лир ска на стро је ња на раз да љи ни од Јак ши ћа, 
пре ко Шан ти ћа, до Сло бо да на Ра ки ти ћа).

По сло ви и да ни, ме не го ди шњих до ба и пе сни ко вих ду шев них и ду хов них (не)са гла-
сја са за да тим жи во том, „пре та ка ње“ ме лан хо ли је у раз бо ри тост и раз бо ри то сти у 
иро ни ју – то су тек мо ти ви и то на ли те ти ко ји ма ова по е зи ја сна гом и шар мом из вор не 
кре а тив но сти по да ру је ви си ну истин ске умет но сти. Кад би ан то ло ги ча ри пи та ли за 
до ка зе, нај пре бих их упу тио на „Бу ђе ње ку ће“, „Ра киј ски ка зан“ и пе сму по ко јој је 
на зва на ова књи га иза бра них и но вих пе са ма не пра вед но за по ста вље ног ства ра о ца.

И та ко, мо жда нео че ки ва но, у овом ма лом, ско ко ви то и при па дом пи са ном днев-
ни ку, за по че том пи та њем о ка но ни зо ва ним ства ра о ци ма, за кључ но ме сто при па де 
го то во не зна ном пе сни ку из Дра жев ца. Или то ни је слу чај но, ако већ ау тор ових бе-
ле жа ка, по за па жа њу Го ра не Ра и че вић, не рет ко под се ћа на те зу Ми ло ша Цр њан ског 
о из ве сној хлад но ћи ве ли ких пе сни ка? Ве ру јем да ни Цр њан ски, ве лик али ни кад 
хла дан, чи ју је ства ра лач ку би о гра фи ју Го ра на упра во об ја ви ла (Агон и ме лан хо ли ја, 
Ака дем ска књи га, 2021), не би био рав но ду шан пре ма по е зи ји ка кву пи ше Ра де Та на-
си је вић.

(23. март 2021)


