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ЗЛАТНА ГРЕДА

Љи ља на Шоп

ПРИ ЧЕ ЗА ОДА БРА НЕ
Про зна ма ги ја Ни ко ле Шо па

Са мо сво јан и ван вре мен у по е зи ји ко ја је за штит ни знак ње го вог књи жев ног опу са, 
Ни ко ла Шоп по се ду је исте или слич не вр ли не и у свом про зном ства ра ла штву о ко јем 
се од у век ма ње зна ло и го во ри ло ме ђу ту ма чи ма и вред но ва те љи ма књи жев но сти, 
прем да је те шко про ник ну ти у раз ло ге за та кву ре цеп ци ју Шо по вог при по вед ног де ла. 
И са ма сам до са да у три на вра та пи са ла о ње го вој по е зи ји, а он да сам у јед ном спе ци-
фич ном пе ри о ду вла сти тог жи во та, осе тив ши да ми се до га ђа ју и ути чу на ме не не ке 
нео бич не по ја ве, ми сли, иде је ко је ме из ме шта ју из све та до са да шњих ис ку ста ва, по-
тре ба и на ви ка, по но во про чи та ла Шо по ве про зе об ја вље не у еди ци ји „Хр ват ска књи-
жев ност Бо сне и Хер це го ви не у 100 књи га“ ко је је при ре дио Бра ни мир До нат. Већ пет-
на ест го ди на по се ду јем у сво јој би бли о те ци ту из вр сно са чи ње ну књи гу ко ју сам чи тала 
с пи је те том пре ма ау то ру и ње го вом те шком жи во ту, али тад очи глед но ни сам би ла 
спрем на за све ње не по нор не ди мен зи је и скро ви та зна че ња, за ње не оне о би че не 
те ме и рас ко шан стил ко ји оди ше вре мен ском па ти ном, али и не па тво ре ном по е тич-
но шћу, енер ги јом сво је вр сне но ве или по нов не све жи не у са вре ме ној про зи, где је 
све ма ње уи сти ну вр сних сти ли ста, јер је ве ћи ни ва жни је шта не го ка ко при по ве да ти.

Мој пр ви ути сак био је да су про зе Ни ко ле Шо па (на ста ја ле од три де се тих до ше зде-
се тих го ди на про шлог ве ка) са вр ше но ком па ти бил не с ње го вом по е зи јом, да се те ме, 
мо ти ви, ви зи је, иде је, ат мос фе ра, слут ње, осе ћа ња чвр сто пре пли ћу, укр шта ју, до зи-
ва ју и тво ре је дин ствен по глед на свет. Ра не про зе сат ка не су од ус треп та лих, мла да-
лач ких емо ци ја пре ма ле по ти при ро де, мла дих де во ја ка, род ног гра да и ње го вих чу ве-
них во до па да и во де ни ца, али и при зо ра смр ти („Сни ва ње за ви ча ја“), јер ва ља има ти на 
уму да се пи сац вр ло ра но су о чио са смр ћу нај бли жих: оче вом, пред по ла зак у основ ну 
шко лу, а мај чи ном кад је имао че тр на ест го ди на. Обе ове смр ти као да су и без по ми-
ња ња при сут не у про зи „Смрт и по греб мо је ба ке“, јер се ба ки ним од ла ском у пот пу-
но сти гу би по ро дич ни те мељ и осло нац за мла до и пре о се тљи во би ће чи ји су жи вот, 
од ра ста ње и шко ло ва ње до ве де ни у пи та ње.

Род ни град Јај це у про зи Ни ко ле Шо па по ста је бол но сре ди ште ње го вих успо ме на, 
сно ви ђе ња, по то ну ћа, па ра лел не лич не и ве ков не ур ба не исто ри је, исто вре ме но град 
„та јан стве них пре ла“ и „мр тви град кра ље ва“, цен тар све та у ко ји се пи сац вра ћа с по-
ме ша ним осе ћа њи ма ра до сти и ту ге, оза ре ња и стра ха, на де и без на ђа. Шо по ва скло-
ност ка фан та стич ном, ира ци о нал ном и све вре ме ном или без вре ме ном у са вр ше ном 
је до слу ху с осе ћа њи ма пре ма ње го вом род ном гра ду у ко ји се увек вра ти с ути ском 
да град то не, да га за си па ти ши на, зе ле на из ма гли ца и пра ши на, да у ње му сто ји вре ме, 
а ста ри урар уза луд по ку ша ва по пра ви ти спра ву ко ју гу ши си во зе ле ни прах, ма хо вина 
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за бо ра ва и за о ста ло сти, „јер се ту ни шта но во не мо же де си ти и ни ко не мо ра ниг де 
тач но да стиг не“. Кад се, за бри нут за свој град и ње го ве ста нов ни ке обра ти на чел ни ку, 
уме сто за хвал но сти за бри гу и по тре бу да по мог не до жи вља ва да га бе сни су гра ђа ни 
про те ра ју из гра да, и то на ма га ре ту! Асо ци ја ци ја на би блиј ску те му Хри ста ко ји је же лео 
по мо ћи љу ди ма, а до че као вла сти то стра да ње, не из бе жна је, али и не на ме тљи ва, више 
ху мор на не го по ред бе на, пре гор ка не го осве то љу би ва, као што је и „грд ња“ из ре че-
на на чел ни ку го ди ну да на на кон по нов ног до ла ска у још оро ну ли ји и успа ва ни ји град 
од већ бла га у од но су на ње го ву кри ви цу и не мар због ко јег је пре сах нуо и во до пад ко ји 
је кра сио и хра нио цео град. Оста ре ли урар бе сно поч не окре та ти уна зад ка заљ ке гло-
ма зног и те шког град ског са та же ле ћи не мо гу ће: да вра ти вре ме, да под мла ди ста ри це 
ко је су уза луд но че ка ле љу бав и по ро дич ни жи вот, да про бу ди ока ме ње не пе тло ве 
ко ји ви ше не мо гу ку ку рик ну ти ни са за ка шње њем, а ка мо ли пре вре ме на...

Да тум за бе ле жен на кра ју ове при че (што је Шоп ве о ма рет ко чи нио па је тим за ни-
мљи ви је) ка зу је да ју је на пи сао два де сет че тво ро го ди шњи мла дић пун љу ба ви, сна ге, 
зна ња и на де, спре ман да опро сти и по мог не и не спо со бан да мр зи. Де ве де сет три 
го ди не ка сни је мо же мо се с раз ло гом за пи та ти ко ли ко је та квих да нас на овим про сто-
ри ма и да ли је век ко ји их де ли од ове при че ико га иче му на у чио?

Да нас и ов де мо жда за ве ћи ну не зна чи ни шта иде ја о ду хов ном ели ти зму, не ста ла 
и про ка же на на кон Дру гог свет ског ра та и по бе де со ци ја ли стич ког дру штве ног уређе-
ња. Не пред ви дљи во је би ло, ба рем за мо ју дру штве ну и по ли тич ку ин те ли ген ци ју, да 
ће од ла зак тог дру штве ног уре ђе ња сме ни ти још ве ћа од бој ност пре ма ду хов ном 
ели ти зму и још же шћа мр жња пре ма ње го вим за го ва ра чи ма, те да ће на сту пи ти до ба 
ку по ви не ди пло ма и ти ту ла, али и под сме ха пре ма уче њу, зна њу и ин ди ви ду а ли зму. 
Ово је гор ки увод у ме ни ве о ма дра гу и ва жну ау то по е тич ку ре че ни цу, рет ку за при-
по ве дач ки про се де Ни ко ле Шо па, ко ја гла си: „И ина че ја увек при чам са мо ода бра ни ма.“ 
У ње го вој хри шћан ској, људ ској, ства ра лач кој скром но сти она се из два ја са мо све шћу 
и зву чи као да му је из ле те ла слу чај но или да до ла зи из не ка кве да ле ке про шло сти. 
Уо ста лом, мо жда баш отуд и до ла зи. Зар и Исус ни је на са мом по чет ку ода би рао оне 
ко ји ма ће при по ве да ти и про по ве да ти оно што ми сли и осе ћа, оно у што ве ру је и што 
са ња?

Ка те го ри ја вре ме на и ње го вог по и ма ња од бу квал ног до сим бо лич ног, од пра во-
ли ниј ског до кру жног, од ва жног до бе зна чај ног, од обич ног до та јан стве ног, од фи зич-
ког до фи ло зоф ског, вр ху ни као те ма мно гих Шо по вих при ча, а на не ки на чин је бли ско 
по ве за на и с пој мом ле по те и ње не (не)про ла зно сти у вре ме ну. „Све му из гу бље ном 
или про пу ште ном ље по та је трај на, јер је сат ка на од вјеч не не до сти жно сти“, ве ли Шоп 
у про зи „Нај чуд ни ја по сје та“, ро ман ти чар ској ва ри ја ци ји на те му двој ни ка, али и ко нач-
ног су сре та са са мим со бом. Ма да до де та ља и вр ло емо тив но опи сан, пр о стор ова квих 
при ча увек оста је у сво је вр сној из ма гли ци, а њи хо ви ју на ци ва зда су у гр че ви том 
по кре ту, скло ни да но се и ме ња ју ма ске (крин ке, обра зи не) и ву ку са со бом тај не, сум ње 
и стра хо ве, те рет успо ме на оли чен у до тра ја лим ко фе ри ма и не ра зу мљи вим пр тља-
зи ма, у сит ни ца ма по џе по ви ма, у ства ри ма ко је са мо њи ма не што зна че. И док се под 
про ла зно шћу обич но под ра зу ме ва вре ме, у овим при ча ма упра во је вре ме не што што 
сто ји, или се вр ти у круг, или се за ле ди у се ћа њу као тре ну так, а он да не ра зум но тро ши 
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у бес це ње да би се тај дав ни тре ну так вра тио, схва тио, про ме нио, са чу вао, оправ дао 
по то ње му ке, ка ја ња и бу ду ће по гре шне од лу ке.

Сма трам да је те ма не у хва тљи во сти и про мен љи во сти све га по сто је ћег до се гла 
по ет ско-про зно са вр шен ство у ци клу су „Пре да ва ње о ди мо ви ма“. Као што је у сво јој 
по е зи ји на кон опе ва ња ге о ме триј ских те ла од лу тао у астрал не про сто ре, та ко је на кон 
чу де сних по ве сти о мит ским би ћи ма, ле ген да ма, би блиј ским при зо ри ма, људ ским суд-
би на ма и суд би на ма ства ри, Шоп до сег нуо ете рич ну без о блич ност ди мо ва при ча ју ћи 
„о див ним, коб ним об ли ци ма, ко јих сми ре ње је са мо у рас пли ну ћу“. Ве ро ват но ни је 
слу чај но што чи та ју ћи „Пре да ва ње о ди мо ви ма“ по пра ви лу по ми слим на Иси до ру Се-
ку лић и оно ње но чу ве но: ам би ци је, дим! И да нас се се ћам ка ко ми се у не за бо рав ној 
шет њи Ри мом 2005. го ди не, где сам го во ри ла о по е зи ји Ни ко ле Шо па, јед но став но отво-
ри ло са зна ње да су ње го ви са вре ме ни ци на про сто мо ра ли ре а го ва ти на ау тен тич ност, 
суп тил ност и му дрост ње го вог сет ног, али ве ру ју ћег гла са. Ви зи о нар ским ви ђе њем 
ње го ве по е зи је на са мом по чет ку ње го вог „бе о град ског опу са“ из дво ји ла се, као и 
мно го чи ме дру гим у сво ме вре ме ну, упра во Иси до ра Се ку лић. Уо ста лом, сам Ни ко ла 
Шоп ме с пра вом упу тио да про на ђем Иси до рин текст о ње го вој књи зи „Исус и мо ја 
сје на“, об ја вље ној у За гре бу 1934. го ди не. Се ку ли ће ва је у том тек сту на пи са ла уи сти-
ну про ро чан ске ре че ни це, тач ни је, осе ти ла је ка мо ће се мно го ка сни је упу ти ти Шо пов 
дух и дар. На и ме, ре кла је:

Ма ли хри шћа нин ове зби р ке мо ра ће од кон так та са осе ћа ји ма у кон такт са исти
на ма. Из ни за пе са ма у по е му. У по е му о жи во ту, или у по е му о ве ли ком хри шћан ству. У 
по е му о при род ном, или и у по е му о нат при род ном, или у јед ну и у дру гу; јер, ма до ко јих 
да ле ких сфе ра гле да ли свет при род но, иза по след ње сфе ре по чи ње цео овај свет окру жи
ва ти нат при род но.

И још је до да ла не по гре ши ва Иси до ра:

Му дро је ра дио го спо дин Шоп кад је у сво јој пр вој књи зи све сво је енер ги је упо тре био 
на то да по ло жи сва ко оруж је те ла и ду ше пред со бом, пред де вој ком, пред жи во ти ња ма, 
пред Хри стом.

Јед на ка се му дрост огле да, до да ла бих, и у Шо по вим ра ним про за ма, као што се у 
по то њим осе ћа сна жно при су ство те ма и иде ја ко је ће пре суд но обе ле жи ти ње го во 
ка сни је пе снич ко ин те ре со ва ње. По ступ ност, али и ло гич ност ко јом овај сна жни пе-
снич ки дух те жи за ум ном и оно стра ном, сна га пре о бли ко ва ња ствар но сти у та јан стве-
не и скро ви те зна ке ко ји про га ња ју са мо рет ке и не за у ста вљи ве умо ве, фа сци нант на 
је и у мно го че му не у по ре ди ва са ства ра ла штвом ње го вих са вре ме ни ка, слич ни ја 
не ким свет ским пи сци ма по пут ре ци мо Ед га ра Ала на Поа. Оне о би ча ва ње ствар но сти 
Шоп за по чи ње исто вре ме но и на је зич ком и на ду хов ном пла ну. Ис пр ва при ме ти мо 
ка ко из ње го вих про за по ла ко не ста ју обич на име на по пут оних Ана, Ду брав ка, Дин ко 
итд., као и она зна на нам из Би бли је и књи га ста ро став них, те ка ко про зе за по се да ју 
ли ко ви с нај бла же ре че но чуд ним име ни ма: Али кор, Аел, Аспа па, Еxод, Вир, Ра ни ки Ран, 
Ра бан, Ијо, Лан, Ли рин (пе сник), Ао-мен (што зву чи као јао ме ни, са мо на јед ном ме сту 



78

от кри ва ау тор при ча), Во шта ник (за ла га о ни чар), Ви лен, Фур, Ал на, Тих на... По том за па-
жа мо ка ко уче ста ва ју ре чи ко је да нас зву че као ар ха и зми али и нео ло ги зми: за бра шни-
ти, та њу ро ва ње и ка ши ко ва ње, сто ло ва ње и клу по ва ње, пје тло ва ње, до зве ки ва ње... 
Пеј за жи од иди лич них очас по ста ју зло коб ни и опа сни, ро ман тич на ме се чи на пре о бра-
жа ва се у за стра шу ју ћи фе но мен, људ ске ме ђу со би це се од обич них и угла ђе них из не-
на да пре тва ра ју у ма ли ци о зне и ра то бор не, ве ли ке љу ба ви то ну у ве ли ке за бо ра ве, 
рав но ду шност или це ло жи вот не тра у ме и пат ње. Ро ман ти чар ска на гла ше ност емо ци ја 
пре о бра ћа се у по тре бу за ра зум ним об ја шње њи ма по ја ва и од но са, и обр ну то. Све то-
ви жи вих и мр твих се до ди ру ју, ко ла ју бај ке, ле ген де и апо кри фи, ви ле је зер ки ње не стају 
па се пре о бра ћа ју у де вој ке ко је тра же по сао за пре жи вља ва ње, су сре ти с па лим ан ђе-
ли ма, па туљ ци ма и ви ла ма су мо гу ћи, а ис хо ди пре не пред ви дљи ви не го по уч ни, сре ћом 
по књи жев ну вред ност ових про за на ста ја лих у до ба пре те жног ре а ли зма и ра зних 
иде о ло шких дик та та. На гла ше на со ци јал на, тач ни је нај че шће си ро ма шка ди мен зи ја 
жи во та, час као по сле ди ца људ ске не прав де, не ми ло срд но сти и из ра бљи вач ких дру-
штве них си сте ма, час као мо рал на вр ли на, пле ме ни тост и до бр о та, хри шћан ски узор 
(„Од ла зак ства ри и вје рид ба све тог Фра ње“), ства ра не ку чуд ну рав но те жу ко ја исто-
вре ме но, без же ље да се ба ви дру штве ним жи во том у од ре ђе ном вре ме ну, као да упире 
пр стом у го ру ће про бле ме, иде је и за блу де вре ме на о ко јем је реч. Оно што је ве ћи на 
пи са ца у до бр ом де лу два де се тог ве ка на овим про сто ри ма схва та ла као свој исто риј ски 
за да так, а по том и на ци о нал ни, иде о ло шки и дру штве ни, Шоп је пре вас ход но, ре кла 
бих чак и ис кљу чи во сма трао мо рал ним, је зич ким, ма штар ским, сно ви дим, ин ди ви-
ду ал ним за дат ком. На про сто је имао ис тан чан слух за зна ме ња вре ме на. Зна ме ња и 
слух ни је слу чај но на слов нео бја вље не књи ге ње го ве, уко ли ко ми ње но ка сни је об ја-
вљи ва ње ни је про ма кло, а све је мо гу ће у овим вре ме ни ма од де ве де се тих на о ва мо! 
Тек, исто и ме на при ча је обе ле же на мо то-по дат ком „Зе мун, лет њих ве че ри, 1941“, а 
вре мен ске од ред ни це ни су че ста прак са овог пи сца па их он да ту мач пом ни је раз мо-
три с осе ћа њем да му је тим де та љем ау тор (не)све сно скре нуо па жњу на бит ну ствар. 
Оди ста, већ пр ва ре че ни ца ни је фор му ла ци ја ме те о ро ло шка, већ исто риј ска par exel
len ce: „Кад су тму р на и по тму ла вре ме на, коб ни зна ци то по ка зу ју на не бу тај ним не ким 
бли ска њем и ко пља стим пре си је ца њем брит ких му ња.“ Ни сам се мо гла отрг ну ти 
ути ску да је ова про за у пот пу но сти ау то би о граф ска, и да је „шу тљи ва пра ти ли ца“ у 
њој Ан то ни ја Ер цег с ко јом се Шоп 1941. вен чао, те да ис тан ча ним слу хом обо је мла дих 
љу ди на по чет ку за јед нич ког жи во та за бри ну то пра те не ста ја ње ком ши ја у пр вим 
ме се ци ма ра та! Страх од агре сив них зву ко ва чи ни да ме тал но по су ђе при ли ком обро-
ка за ме њу ју др ве ним не би ли ушу шка ли или са свим ућут ка ли зву ке нај о бич ни јег 
по сто ја ња. „Ово је ври је ме слу ха. До ба кад и нај ми ли је кућ не ства ри по ста ју тво ји 
из дај ни ци.“ У свест мла дог па ра ко ји би тре ба ло да за поч не жи вот увла чи се смрт или 
ба рем иде ја о ње ној бли зи ни, гу ши их сва ко дне ви ца, ба нал ност зла, буд ност, ства ри 
ко је све сно и не све сно па ку ју за бу дућ ност ко ју не ви де. Над вла да ва по тре ба да све 
ућут ка ју, за стру, по кри ју, за тво ре, јер „отво ре ни су про зо ри про ду же ње ку ће у свјежи-
ну, про ши ре ње ку ће у про сто ре сло бо де и сун ца“.

Ве ли ка Шо по ва при ча о пред ме ти ма по сто ји го то во па ра лел но и у ње го вој про зи 
и у по е зи ји, као и мно ги дру ги пој мо ви. Обич но су у пи та њу јед но став не ре чи (ше шир, 
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пе тао, гост, ма ска, ства ри, про стор, ти ши на, пра зни на, го зба, ше тач, руб, со ба, про зор, 
свје жи на, да љи не, бдје ња...) ко је по ста ју кључ не ши фре за раз у ме ва ње ње го вог по-
ет ског ко смо са. Ве ру јем да се ви ше знач на енер ги ја пред ме та и њи хо вог жи во та не-
за ви сно од њи хо вих вла сни ка, као и њи хо ве суд би не не за ви сне од суд би не вла сни ка, 
уло го ри ла у пе сни ко вој све сти по чет ком ра та и да га ни је на пу шта ла све док им ни је 
до зво лио да од ле те кроз ње гов про зор у Во ћар ској 90 у За гре бу, го то во че ти ри де це-
ни је ка сни је!

Кад год ра ту јем с пред ме ти ма (ства ри ма), а до га ђа ми се, вра тим се чи та њу Ни ко ле 
Шо па и про ми шља њу ње го вог нео бич ног од но са ко ји се мо же са же ти у кон ста та ци ју 
да је „је зи во оста ти сам са пред ме ти ма“. Да чо век с вре ме ном по ста је роб ства ри није 
ми ни шта но во. По што сам то га одав но све сна и уве ре на у то на по ро дич ном, али и 
лич ном при ме ру, бо рим се про тив те бољ ке ко ли ко год је мо гућ но. Не дав но сам побе-
гла од свих сво јих ства ри и го ди ну да на жи ве ла у пот пу но но вом, да ле ком окру же њу, 
чак и без сво је би бли о те ке, што ми се од у век чи ни ло не мо гу ћим. Уз сва огра ни че ња 
и оба ве зе са вре ме ног чо ве ка, пре пла вио ме је у тој го ди ни осе ћај сло бо де, као што ме 
на кон по врат ка угу шио осе ћај за ро бље но сти и се ћа ње на све „смр ти ће“ ко ји ме већ 
го ди на ма пре сре ћу у бли зи ни мог до ма, у ам бу лан ти, про дав ни ци, лиф ту, ка фи ћу, и 
сво јом агре сив но шћу под се ћа ју на Шо по ве смр ти ће ко ји би и пра вед ну „дра гу ку му 
Смрт“, се ду ста ри цу са сим бо лич ном ко сом, стре ља ли без ми ло сти јер им се ме ша у по сао.

Дис крет ни ју кри ти ку ра то ва и иде о ло ги ја од ко јих је тр пео у жи во ту и чи ја је жр тва 
и те ка ко био, те шко је про на ћи у два де се том ве ку у ју го сло вен ским књи жев но сти ма 
од оне ко ју је екс пли цит но и им пли цит но у сво јем опу су из ре као Ни ко ла Шоп. Ве ро ват-
но то до ла зи из ње го вог обра зо ва ња и по зна ва ња кла сич не књи жев но сти од ње них 
по че та ка, а пре ко ње них умет нич ких вр ху на ца, па са мим тим и уве ре ња да је циљ 
умет но сти ства ра ње ле по те и му дро сти, а не „ујед но ли че ње ства ри, а за тим ујед но-
ли че ње љу ди“. 

Жи ве ћи че ти ри де це ни је на кон Шо по ве смр ти све ко ли ку по шаст ујед но ли че ња све-
га и сва че га, у ла жи ма и при ви ду ра зно ли ко сти, у тр ци за бо га ће њем без ра да, зна ња, 
по ште ња, у још јед ном кр ва вом и бра то у би лач ком и вер ском ра ту и још јед ном ап сурд-
ном, сва ђа лач ком ми ру, че сто сам се осе ћа ла као од ба че на ствар ко ја не до спе ва чак 
ни до за ла га о ни ча ра Во шта ни ка из ње го ве сјај не при по ве сти о суд би ни „ства ри ко је 
спа ва ју на про стир ци сво јих сје на“. Иде ја о пре о бра жа ју чо ве ка у ствар на раз ли чи те 
на чи не и у ра зним вре ме ни ма кру жи свет ском књи жев но шћу, а у Шо по вој из вед би 
по се ду је та јан стве ну сна гу, еле гич ну ин то на ци ју и про стор за не слу ће не тран сфор-
ма ци је. Шта је све ви део овај са њар ко ји је у го ди на ма вла сти те не по крет но сти, али и 
мно го пре ње кра дом по сма трао пред ме те и от кри вао тај не „иза ствар но сти пред ме та“, 
ка ко се све мо же пре ки ну ти суд би на и „бит ства ри“, чу ју ли и дру ги „ни је му за хвал ност 
до тра ја лих пред ме та“, до жи вља ва ју ли де по ни је као „по греб ства ри“? Чи ни се да је 
са вре ме ни чо век до се гао нај ви ши сте пен нео се тљи во сти пре ма ства ри ма, све ве ћу 
по тре бу да их по се ду је, али и ме ња, ба ца, за бо ра вља, оту ђу је и не при ме ћу ју ћи да у 
та квом по на ша њу има не чег не у ро тич ног, не ло гич ног и нео д го вор ног. Од у ста ју ћи од 
ства ри у чи јем би окру же њу спо кој ни је до че као чак и „до бру ку му Смрт“, чо век од у стаје 
и од иде ја, сми сла, бор бе за жи вот, те слу ти ка ко иза сва ког ћо шка ви ри по не ки смр тић 
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баш ње му на ме њен, ко ји вре ба свој тре ну так. От ка ко му је пра ва Смрт, де фи ни шу ћи 
се бе са му и свој кон такт с чо ве ком кад за то до ђе вре ме до шап ну ла: „Чу вај се са мо не-
ви дов ног, нео слу шног и нео пи пљи вог“, Шоп се упу тио у баш та кве ко смич ке да љи не, 
од лу чан да пре ђе руб е да би их ви део, чуо и опи пао. Мо жда и да свом про фе со ру из 
Пр ве му шке гим на зи је у Бе о гра ду, зна чај ном срп ском пе сни ку Мом чи лу На ста си је ви ћу, 
ко ји је на пр ве сти хо ве мла ђа ног по чет ни ка из ре као за са вре ме ног чи та о ца Шо по вог 
опу са чуд ну ре че ни цу: „Ви сте, Шо пе, ису ви ше ово зе маљ ски“, по ка же и до ка же да га је 
с го ди на ма раз у мео.

Ве ћи на са вре ме них пи са ца с ових про сто ра да нас је по ме ни за и ста ису ви ше ово-
зе маљ ска. То ме је под ста кло да у Шо по вим про за ма по тра жим „нај о во зе маљ ски ји” 
и нај кри тич ки ји у од но су на дру штве ну ствар ност ње го вог до ба од ло мак, ка кав би ме 
сво јом ак ту ел но шћу а не при зем но шћу за до во љио и ове муч не 2021. го ди не. Ево та квог 
од лом ка:

Док сам та ко ишао, вје тар се по и гра све жњем па пи ра, што је не моћ но шу шкао у раз
лу па ној ла ди ци, и раз мо та пре ко мр твих ства ри по там ње ле ли сто ве ста рих но ви на. 
Круп ни на сло ви, још до ста очу ва ни, из ви ки ва ли су на сав глас не ку ве ли чи ну. Чи тао сам, 
сми је ше ћи се гор ко, док је ју нак да на – ју че је би ло, а већ та ко дав но – на сли кан на сред 
ли ста, ви со ко уз диг ну тих ру ку и сти сну тих ша ка, го во рио не што на ро ду ши ро ким зи је
вом и гр че ви тим тр за јем на ли цу. Вје тар до ли ста но ви не, за хва ти их и од не се у обли жњи 
воћ њак, гдје су по па да ле по кро шња ма. (…) По вр то ви ма су ви јо ри ли на вје тру, са бла сно 
шу ште ћи, ли ко ви не ка да шњих моћ ни ка и пла ши ли пти це, то јест, по ку ша ва ли да их 
пла ше.(…)

Ка ква је то су пер и ор ност над гре шним љу ди ма и (по)гре шним вре ме ни ма! Чак ни 
де се то го ди шња суд ска пре су да на при сил ну ћут њу и нео бја вљи ва ње због по ли тич ке 
не по ћуд но сти (тј. „гре ха“ ба вље ња сво јом про фе си јом за вре ме не мач ке оку па ци је) 
ни је из ма ми ла те же ре чи и гор чи про тест или уби тач ни ју иро ни ју. Тек јед ну не за бо-
рав ну сли ку ка ко се у пеј за жу и вре ме ну рас та че до не дав но нео гра ни че на, де спот ска 
моћ оних ко ји уми сле да су не до дир љи ви и веч ни.


