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КИНОТЕКЕ

Мало после смрти Луиса Буњела стајао сам на зачељу реда у Кондиној
улици који се завршавао у Косовској на билетарници Југословенске
кинотеке. Убрзо се појавила, или је раније била објављена књига Мој
последњи уздах у издању Института за филм. Седео сам на поду поред
седишта када је приказиван филм Квака 22 Мајка Николса. Пио пиво
понекад између представа у бифеу између Хотела Унион и Кинотеке.
Некада ишао и на све три представе: у четири, у шест и у осам. Онда од-
лазио у КСТ на јефтино пиво и понекад добар рокенрол, а после тога
у Рупу на увек добар рокенрол и скупље пиво. Те београдске рупе и
подруми: Прешернова клет, Клуб Ликовне академије, Кинотека, ресто-
ран код Буде и Иве...

Кинотека, испијање пива и рокенрол. После неколико деценија,
Борка Павићевић ми је једном пред крај живота рекла: паролу побуни
се после шездесет осме је заменила парола уживај. Бранила је Тиркета
од мојих оптужби да је нас, који смо протестовали на улици готово три
месеца из дана у дан, издао вративши се у Политику 1997. и наставио
да пише као да се ништа није догодило. Умро је још тада за мене. 

Уживао сам тих раних осамдесетих и у врелој попари, у јутрима ма-
мурлука и беспарице. Јогурт и млеко још су се остављали испред про-
давница ујутро, камера није било. 

Знао сам да сам на добитку шта год да се деси са мном. С друге стра-
не, притискале су ме обавезе и очекивања других, нисам ни помишљао
да ћу бити песник, нисам био уметник и нисам имао где да се склоним.
Млад и леп, посут младежима револуције, како би Вујица рекао.
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Годинама сам, од средине деведесетих пролазио Косовском улицом
идући на посао, где сам се бавио и покретним сликама. Још неколико
пута су ме филмови озаривали, чак сам и филмске критике писао по
наговору Слободана Новаковића: бољи си од Неше, бодрио ме је, са
Марком Марковићем ми средио да водим Недељно поподне, а за пр-
вог госта одредио Кустурицу после премијере Подземља, када сам му на
питање да ли ми се свиђа рекао: и свиђа и не свиђа, а он одговорио: та-
ко и напиши. Наравно да сам одустао и зезнуо и њега и Марка кога је
све то требало да спасе од нечега или неког, чини ми се. Нисам могао
да будем неко други. 

Полет наше младости из осамдесетих није се наставио, већ је нагло
ишчезао. Имали смо добар залет али нисмо доскочили него смо у ско-
ку заустављени као републикански борац Шпанског грађанског рата
на чувеној фотографији Роберта Капе. 

Нисам ниједанпут пожелео ни да провирим у нову зграду Киноте-
ке, због контекста који прати кинематографију и филм уопште у Срби-
ји, а и људи који су ту постављени да музејем руководе и да га
представљају, због несклада између онога што је она значила за мене
и онога што сада значи. Некада се Кинотека налазила поред једног од
најјефтинијих хотела у Београду а сада је поред једног од најскупљих.

Због промоције књиге о мирисима која се одржавала у новој згра-
ди Кинотеке, а чији је текст моја жена као лектор обрадила, одлучио
сам да дођем у последњем тренутку. Блиставо здање, не само споља.
Кад се сетим мемле и загушљивости оне Кинотеке у Косовској, уточи-
шта где смо се склањали ми који смо страсно волели филм и знали ка-
кве дарове можемо добити ако је сваки дан посећујемо. Побећи од све
ненаклоњеније стварности, бити у филмским сновима других, времен-
ски и просторно удаљених од нас, али сличних нама.

Степеништа, огромни холови, фотографије великих глумаца и зна-
менитих филмских сцена. Фасцинантно. На промоцији високи функ-
ционер партије која нас је деведесетих заједно за својим вођом
буквално завила у црно, а затим и бивши директор нацоналне телеви-
зије који је одробијао за смрт мојих шеснаест колега током НАТО бом-
бардовања и други људи из тог света који су се служили укусним
канапеима и добрим вином. Такви у стару Кинотеку нису залазили.

Помислих како ће једног дана све музеје, галерије и биоскопе, позо-
ришта, реконструисати и средити, али да људи тамо неће бити, бар не
оних који ће пожелети да живе то што су у храмовима уметности осети-
ли, видели и чули када изађу у неуметничку стварност. Јер чему онда
институционализација уметности. Преостаје она невидљива уметност
која се теже може уочити и која није свима доступна, до које се може
само лутањем стићи.
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Бар сам видео ту нову Кинотеку, рекох када смо полазили, заустив-
ши да кажем још нешто својој жени али сам занемео.

СЛИ КА И МИ САО У ПЕ СМИ

Чи там по е му у ко јој стро фе за по чи њу ре чи ма се ћам се. То као да
оправ да ва пе сни ко во на бра ја ње до га ђа ја и сли ка из жи во та, ко је су и
сли ке све та. На бра ја ње пе сми да је и ри там. То је мо дер на по е зи ја ко ја
те ма ти зу је мит ско и ре ли ги о зно, по ли тич ко и исто риј ско, поп-кул тур -
но и би о граф ско. 

Ме ђу тим, пе сма не би тре ба ло да бу де на бра ја ње сли ка, већ при зи -
ва ње сли ка из ми са о ног, и из сли ке до ла же ња до ми са о ног. То сме њи -
ва ње ми са о ног и сли ке, ви дљи во сти и ис ка за на не ки на чин опо на ша
ри там на шег би ћа. 

Ина че би у пе сму мо гло мно го то га ин те лек ту ал ног да се на гу ра да
не ма сли ке ко ја то не до зво ља ва, не тр пи, јер пред тим сли ка ма, ко је до -
ду ше не по ста ју у пе сми тро ди мен зи о нал не, али по ста ју жи ве као што
је и наш осе ћај са мих се бе, те сли ке ка да се ја ве по ти ску ју ми са о но, не
тра же ми са о но и не ма ју по тре бе за њим. Због то га је ве ћи на нај у спе -
ли јих пе са ма не ми са о на већ опи сна.

ЋО ПИЋ И ЂИ ЛАС

Кри ти чар и ро ма но пи сац го во ре у ра дио-еми си ји о де лу и жи во ту
Бран ка Ћо пи ћа. Ка жу да је он пр ви пра ви ко му ни стич ки ди си дент ко -
га ни Ти то ни је во лео, ко ји је пр ви ука зао на ква ре ње ко му ни стич ких
вла сти и ко га је про га њао и Ми ло ван Ђи лас лич но, а ко ји, ус пут се они
сло жи ше, има не бро је них гре хо ва.

Се стрић Ми ло ва на Ђи ла са ми је, ме ђу тим, у јед ном раз го во ру ре као
(пред ТВ ка ме ром) ка ко је Ћо пић био је дан од рет ких ко ји је, по ред
Де сан ке Мак си мо вић и Сте ва на Ра ич ко ви ћа, по се ћи вао Ђи ла са у ње -
го вом ста ну у Бе о гра ду по сле па да с вла сти и ро би ја ња.

Пољ ска пе сни ки ња, ро ђе на у на ци стич ком ло го ру 1945, Ева Лип -
ска, при ја те љи ца Ви сла ве Шим бор ске, ко ју је пра ти ла на до де ли Но бе -
ло ве на гра де, у раз го во ру, ка да сам је упи тао: ко ју ди си дент ску
ли те ра ту ру су чи та ли ка да је она ин те лек ту ал но и књи жев но са зре ва -
ла, при том алу ди ра ју ћи на Ле ше ка Ко ла ков ског, од го во ри ла ми је да то
ни су би ле ње го ве књи ге, већ књи ге Ми ло ва на Ђи ла са ко је су се тај но
раз ме њи ва ле у Пољ ској ра них ше зде се тих го ди на и за чи је по се до ва -
ње је би ла за пре ће на ка зна за тво ра од пет го ди на.
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ПЕ КИЋ

Пе кић се у Днев ни ци ма (ко ји тек тре ба да бу ду об ја вље ни) бу ни про -
тив ше ма ти зо ва ног ли ка гра ђа ни на ко ји по сто ји у књи жев ним де ли ма
„но ве кла се”: ко рум пи ран, без и де јан, без иде а ла итд. Ово се, ка же Пе -
кић, осе ћа и код од лич них пи са ца.

Не ки се сла жу да је де мо крат ски по крет кра јем осам де се тих го ди на
про шлог ве ка по чео с Пе ки ћем као га ран том кон ти ну и те та прин ци па
и иде ја Гро ло ве и Да ви до ви ће ве пред рат не Де мо крат ске стран ке.

На чи ње ни ци да су пи сци ле ви ча ри у срп ској тра ди ци ји, с из у зет -
ком Ко че По по ви ћа, Мар ка Ри сти ћа и још не ко ли ци не, по ре клом са
се ла, из во ди Бо ри слав Пе кић за кљу чак да они не мо гу су ди ти о ма на -
ма и вр ли на ма гра ђан ског сло ја у Ср би ји пре Дру гог свет ског ра та. 

Пе кић по и сто ве ћу је бо ље сто је ће ста нов ни ке гра да пре ра та са гра ђан -
ством. А то гра ђан ство, на ко је Пе кић ве ро ват но ми сли, за пра во је сво је
вред но сти и на че ла ство ри ло још у Рим ској ре пу бли ци, пре ви ше од две
хи ља де го ди на и као та кво оно је мо гло би ти при сту пач но сва ко ме ко је
пи смен и обра зо ван, ба рем ко ли ко је дан ра до зна ли гим на зи ја лац. 

Ка же Пе кић, не где по чет ком осам де се тих го ди на, ка ко гра ђа ни ви -
ше не по сто је у Ср би ји па ка ко ови ко ји кри ти ку ју гра ђан ску Ср би ју не
мо гу на пра ви на чин ми сли ти о њој и да то ома ло ва жа ва ње по ти че из
за ви сти и из же ље да се сма њи раз ли ка из ме ђу истин ског срп ског (ср -
би јан ског) гра ђан ства и се љач ког и по лу се љач ког сло ја ко ји вла да у
со ци ја ли зму а ко је тај слој вре ђа.

Са да ми па да на па мет ка ко де вет на е сто ве ков ним срп ским ле ви ча -
ри ма и они ма из два де се тог ве ка, до по чет ка Дру гог свет ског ра та, Пе -
кић оспо ра ва пра во да су де о при пад ни ци ма гра ђан ског сло ја и
кул ту ре, за бо ра вља ју ћи да је ле ви ца би ла у мо ди и у де вет на е стом ве -
ку у де лу гра ђан ске кла се у Евро пи, да је је дан Фер ди нанд Ла сал (при -
ја тељ Марк сов и Ен гел сов, чи ји је отац био ин ду стри ја лац), во ђа
не мач ких со ци јал де мо кра та, иза шао на дво бој због же не, и из гу био га
од Ро ма по ре клом из Ср би је! Ле ви ча ри су бар јед но из ве сно вре ме би -
ли и не ки ка сни је углед ни чла но ви Па ши ће ве Ра ди кал не стран ке, а не -
ки ка жу да је и сам Па шић, до ду ше крат ко, био у де вет на е стом ве ку
со ци ја ли ста и ре во лу ци о нар.

Пе кић да ље ка же ка ко се кри ти ча ри ње го вих де ла у Ју го сла ви ји ви -
ше осла ња ју, што се до га ђа ја из про шло сти Кра ље ви не Ју го сла ви је ти че,
на ње го ва ли те рар на де ла не го на исто ри о гра фе! Та ко сти же мо до
истин ске те ме ко ју ће Пе кић, а и До бри ца Ћо сић ва ри ра ти: ве ро ва ње да
се исто риј ска исти на мо же про на ћи у њи хо вим ро ма ни ма а не у исто ри -
о граф ским књи га ма. Уме сто да исто ри о граф ској исти ни и ма ни пу ла -
ци ји њо ме при ђу па ро ди ра ју ћи их, као на при мер Ан дреј Пла то нов, они
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су по ве ро ва ли да су пред о дре ђе ни да пре не су по ко ле њи ма шта се за -
пра во у про шло сти до го ди ло. Упра во је тај по сту пак – иде а ли зо ва ња
оскуд не гра ђан ске кул ту ре у Ср би ји, у ко јем на ци о нал но осе ћа ње ума -
њу је кла сне су прот ста вље но сти у Ср би ји и Ју го сла ви ји пре Дру гог
свет ског ра та, па са мим тим ис кри вљу је и нај бит ни је чи ње ни це дру -
штве ног и по ли тич ког жи во та – и по стао ин ку ба тор ма ло гра ђан ског
ду ха или ка ко да нас ви ше во ле да ка жу, фи ло зо фи је па лан ке.

Пе кић твр ди ка ко се ње го ва има ги на ци ја са мо на сло ни ла на ње го -
ву ме мо ри ју, она ко ка ко је он тај гра ђан ски свет за те као. Ме мо ри ја и
има ги на ци ја, ка ко их је ла ко по бр ка ти и за ме ни ти, ка ко их је те шко
раз гра ни чи ти.

ТРИ ПЕ СМЕ О ПО КО РЕ НОМ ГРА ДУ

По е зи ја Јо ва на Хри сти ћа, иако не ве ли ког опу са, сма тра се оба ве зном
лек ти ром за мо дер не пе сни ке ко ји те же еле ган ци ји из ра за у пе сма ма на
кла сич не те ме.

Хри сти ћев на ра тор је сме штен у гра ду, со би, на ули ца ма, на ме ди -
те ран ској оба ли, у ан тич ком пеј за жу, за сто лом или у кре ве ту са во ље -
ном осо бом.

До ла зио је пред крај жи во та у ре дак ци ју Књи жев них но ви на. Пу шио
је ци га ре те лорд (као и Сло бо дан Ми ло ше вић), long size (на шта би Ву -
ји ца Ре шин Ту цић у овом тре нут ку, или ја, пи сац и чи та лац, Авељ и Ка -
ин тек ста, до дао оба ве зно, стих из Ву ји чи не пе сме: „мо ја дра га гри зе”).

Јо ван Хри стић је кра јем се дам де се тих пре по знао мла дог пе сни ка,
ка сни је мог вен ча ног ку ма, Ми ло ша Ко ма ди ну и пру жио му, на пи сав -
ши ре цен зи ју, по др шку за ње го ву пр ву књи гу, Обич но ју тро, об ја вље -
ну у Но ли ту дав не 1978. Чи та ње те књи ге за ме не је до да нас је дан од
нај леп ших тре ну та ка мо јих лек ти ра.

Јо ван Хри стић би сео за ма ли окру гли сто где су се да ли го сти и зу -
рио кроз про зор окре нут Си ми ној ули ци, а јед ном ме је не тре ми це гле -
дао док сам се део за ду гач ким сто лом и пра вио се да не што чи там.
По ми слио сам да се ка је што ме је јед ном не хо ти це увре дио. Не ка ко
сам знао да је чи тао мо ју књи гу Ума ње ња, ко ју сам по кло нио ње го вој
по ћер ки и да хо ће не што да ми ка же по во дом ње. Та ко сам ми слио.
Ни сам же лео да му дам ни ка квог по вода за раз го вор, ко ји сам с дру гим
го сти ма ре дак ци је увек с ла ко ћом за по чи њао. Ни сам му опро стио ње -
го ву ма лу гру бост.

Ни су та да ви ше Хри сти ће ве пе сме за ме нe би ле иза зов не. Сма трао
сам да је та ко и тре ба ло пе ва ти у до ба со ци ја ли зма, као да смо увек у
том кла сич ном пеј за жу где вре ме, за јед но с про сто ром по сто ји са мо
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по ред ка те го ри ја, а не и у дру штве но-исто риј ском зна че њу, где се на
вла сто др шце мо же бес крај но алу ди ра ти, али где они ни су те ма а че сто
ни мо тив у пе сми. Жу део сам за по е зи јом ко ја ће пе снич ки да од го во -
ри на вре ме у ко јем смо жи ве ли, крај де ве де се тих у Ср би ји, крај ве ка,
крај со ци ја ли зма...

Јед ном је Бо ри слав Ра до вић ула зе ћи у ре дак ци ју об у чен у све тле
пан та ло не и бе ли ла не ни са ко ре као: „Ево, до во дим вам јед ног мла дог
пе сни ка.” Ушао је Хри стић у исто та ко, ма ло ви ше спорт ског кро ја, бе -
лом ла не ном са коу. Не ве ру јем да су се до го ва ра ли. Јо ван је био сна жне
гра ђе и јед ном ка да сам се слу чај но су да рио с њим, иако је био окре нут
ле ђи ма, осе тио сам као да сам уда рио у сте ну. Као мла дић тре ни рао је
ва тер по ло на Ади Ци ган ли ји. Во лео сам ви ше од ње го ве по е зи је ње го -
ве есе је Про фе сор ма те ма ти ке, за то што на ра тор у њи ма го во ри из до -
ко ли це (ка ко сва ки мон те њев ски дух и тре ба да пи ше) а то је би ло
не што за чи ме сам че знуо, да на су прот бу ри вре ме на се дим не где, не
мо ра то да бу де чи та о ни ца не ког аме рич ког уни вер зи те та, где сам и ја
на не кој сти пен ди ји ко ја с по е зи јом не ма ни шта, и о све ту мир но раз -
ми шљам и пи шем сти хо ве.

Су ро во ре че но, по што су пе сни ци пре ма дру гим пе сни ци ма, ка да
пре ста ну да им се вра ћа ју, су ро ви, био сам от пи сао пе сни ка Јо ва на
Хри сти ћа. Он сам ни је на пи сао но ве пе сме де це ни ја ма. Од го во рио би,
ка да би га пи та ли за што не ма но вих пе са ма: пре су ши ло.

Би ла је хлад на је сен, већ се би ло смра чи ло тог да на 1998. го ди не ка -
да нам је Јо ван Хри стић у ре дак ци ју Књи жев них но ви на до нео „Три
пе сме о по ко ре ном гра ду“, у ко ји ма се исто та ко не спо ми ње и не алу -
ди ра на Ми ло ше ви ћа, ни на шта ак ту ел но, днев но по ли тич ко и то ме
слич но, не го о се говори су сре ту два при ја те ља у мрач ном гра ду, јед ног
ко ји у ње му жи ви и јед ног ко ји ту го сту је (иако је мо жда не ка да и жи -
вео). Пе сме је пре дао Пе ри. Већ смо се би ли спре ми ли да кре не мо ку -
ћи. Пе ра је, сто је ћи, сво јом тех ни ком бр зог (ди ја го нал ног) чи та ња
по сле три ми ну та пру жа ју ћи ми пе сме ре као: до бре пе сме.

Про чи тао сам их за окру глим сто лом где је до ма ло пре Јо ван Хри -
стић на крат ко се део, и где смо ми, пре не го што се сва ко по вла чио у
свој ћо шак, се де ли. И остао сам, по ред се кре та ри це Је ле не, ко ја је за -
кљу ча ва ла, сам у ре дак ци ји. Кући сам се враћао озарен. Чи та ве ве че ри,
да ни ма по сле то га и све до овог тре нут ка. Над пе сма ма у ко ји ма смо се
мо гли ви де ти, ми у том вре ме ну кра ја де ве де се тих а пре бом бар до ва ња.
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МИТ ДВА ДЕ СЕ ТОГ ВЕ КА И ЖУ ЖА

Мир ном Ули цом Мај ке Је вро си ме до ла зим на по сао и од ла зим с по сла
по след њих го ди на. Ле ти је она у хла ду ве ћи део да на. Уска је то ули ца
са ве ли ким кро шња ма, мир на, из ме ђу буч не Све то гор ске и све ви ше
мон ден ске Ко сов ске, ко ја је из гу би ла мир ко ји је има ла не ка да са Ки -
но те ком и књи жа ром по чи јем ан ти ква ри ја ту сам во лео да пре тра жу -
јем осам де се тих го ди на. Не где на по чет ку Ули це Мај ке Је вро си ме, с
де сне стра не ка да се иде од Та ков ске, у јед ној згра ди, не мо гу тач но да
се се тим ко јој, жи ве ла је Жу жа Бецк Ма рин ко вић. Же на ко ја је очи ма
гле да ла у док то ра Мен ге леа у Аушви цу, на га пред њим, ко ји је ни је
мер као као му шка рац же ну не го је као еуге ни чар кла си фи ко вао у ви -
ши ранг, осу ђу ју ћи је на жи вот, као и ње ну мај ку ко ја је ишла на га за
њом и на тре ну так га до ве ла у не до у ми цу због ожиљ ка од опе ра ци је
ко ји је има ла на сто ма ку. Ме ђу тим и она је про шла, али не и мај ка њи -
хо ве ком ши ни це ко ја је одво је на на дру гу стра ну и истог да на од ве де -
на у га сну ко мо ру. Раз го вор са Жу жом за Фон да ци ју „Шоа” сни мио је
и Сти вен Спил берг.

Пр во је отво ре на књи жа ра у Та ков ској пре ко пу та Те ле ви зи је где
су се мо гле на ћи и нај за ни мљи ви је те о риј ске књи ге, као и де ла из исто -
ри о гра фи је, све по пу лар ни је, а за тим и две књи жа ре не да ле ко у Ули -
ци Мај ке Је вро си ме а јед на баш по ред згра де у ко јој је Жу жа жи ве ла,
са езо те риј ском ли те ра ту ром у из ло гу, па сам јед ном од лу чио да  уђем
и ви дим шта ну де. Ме ђу за ни мљи вим књи га ма от крио сам и но во из -
да ње, под дру гим на сло вом, књи ге Мит два де се тог ве ка Ал фре да Ро -
зен бер га, иде о ло га НСДП-а и учи те ља у иде о ло ги ји Адол фа Хи тле ра,
у ко јој Ро зен берг обра зла же сво ју ра сну те о ри ју чи ја је су шти на у то -
ме да се ис под исто риј ских до га ђа ја ко је зна мо (и не зна мо) од ви ја за -
пра во ра сна бор ба на жи вот и смрт и ко ја се не са мо јед ној вр сти
мла дих де сни ча ра чи ни исти ни том, већ све ви ше и по је ди ним по ли ти -
ча ри ма и ин те лек ту ал ци ма ко ји је још увек јав но не из но се, али во ле
да о то ме при ча ју у ку ло а ри ма.

НИ СИ ТИ МИ О ДРАГ ПА ВЛО ВИЋ

Во лео сам то да чу јем: ка да ми Сло бо дан Зу ба но вић, на мо је тра же ње
спе ци јал них усло ва за об ја вљи ва ње пе са ма у Књи жев ном ма га зи ну, од
ко јих су сви би ли го то во не при хва тљи ви за уред ни ка, док сам пе сник
ни је ни имао за вр ше них пе са ма ко је би по ну дио, ка же: „Ни си ти Ми -
о драг Па вло вић”. 
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За што ми је би ло ве ће за до вољ ство да одем на брод-сплав Гу сар, да
пи јан чим и о три ви јал но сти ма раз го ва рам са љу ди ма ко ји ни су би ли
ни ин те лек ту ал ци ни умет ни ци, не го да одем бар јед но ве че на раз го -
вор о по е зи ји код Ми о дра га Па вло ви ћа, ни до да нас ми ни је ја сно. Го -
ди не сам про вео на Гу са ру, ле по ту жи ве ћи, али о ле по ти жи во та рет ко
пи шу ћи. С го ди на ма све ви ше жа лим за тим про пу ште ним раз го во -
ром, јер Ми о драг Па вло вић ми је у про сто ри ја ма Срп ског књи жев ног
дру штва ре као: „Зна мо ми ва ше пе сме, чи та мо вас са за до вољ ством.
За што не свра ти те код ме не да ма ло по раз го ва ра мо о по е зи ји?” То је
би ло по сле из ла ска из штам пе мо је књи ге Пе сме са Са ве и Ду на ва. Чак
се ни сам ни за пи тао где је мо гао да про чи та пе сме и ко ли ко је мо јих пе -
са ма про чи тао? 

Пет-шест го ди на по сле то га раз ми шљам ко би мо гао да го во ри о
мо јој књи зи иза бра них пе са ма об ја вље них у За гре бу 2009. го ди не, Time
code. Од мах сам на уму имао Рад ми лу Ла зић, мо ју ста ру при ја те љи цу.
Се тих се та да Па вло ви ће вих ре чи и по зи ва. На звах га те ле фо ном, об -
ја сних о че му се ра ди, и он при ста де, са мо ре че да би во лео да му до -
не сем књи гу. У Срп ском књи жев ном дру штву при ја вио сам као
го вор ни ка Ми ју Па вло ви ћа, ко јем прет ход но од нех, на вра та, књи гу.
Дан-два пре то га се де ли смо ис пред књи жа ре „Пла то” и раз го ва ра ли
око по ла са та док је Ми ја че као Ба не та и ну дио му сво ју књи гу ко ја бе -
ше об ја вље на у Не мач кој, по ве ли ку и уви је ну у це ло фан. Већ та да је
до го вор био по твр ђен, сма трао сам. 

„Ма не ће ти до ћи”, ре че ми Ра да Ла зић, исто по но ви и Зу ба но вић, а
ја им ре кох ка ко сам га прек си ноћ ви део и ка ко ми је обе ћао. Ми ја се
на те ле фон ни је ја вљао.

Не по сред но пре не го што је умро, Пе ра му је већ био штам пао пе сме
у Књи жев ном ли сту, дав ши му ме сто не где у дну стра не. Пе сме на пи са -
не ма лим сло ви ма, без ин тер пунк ци је. Пе сме ве ли ког пе сни ка, ко ји нам
се већ та да обра ћао с оне стра не и па ро ди рао те две стра не и те две оба -
ле. Ка ко сам не до ра стао за ве ли ку по е зи ју и ве ли ког пе сни ка, по ми слио
сам, а жа ље ње се мо је по ја ча ва и ис ку пље ње ми се чи ни не мо гу ћим,
осим у по е зи ји, је ди но у пе сми... је ди но на дру гој оба ли. Амин.

ФУ КО ШМИТ ХИ ТЛЕР

У књи зи ода бра них спи са и раз го во ра 1972–1977. Ми ше ла Фу коа ко ја
је код нас об ја вље на под на сло вом Моћ/зна ње у тек сту „О на род ној
прав ди. Де ба та с ма о и сти ма”, Фу ко ка же, го во ре ћи о су ду и на род ној
прав ди то ком ре во лу ци је 1792: „Зар ус по ста вља ње јед не не у трал не ин -
стан це из ме ђу на ро да и ње го вих не при ја те ља, ко ја се сма тра ка дром
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да уста но ви шта је исти ни то а шта ла жно, ко је крив а ко не вин, шта је
пра вед но а шта не пра вед но, ни је на чин су прот ста вља ња на род ној
прав ди. На чин да се она раз о ру жа у сво јој ствар ној бор би у при лог
иде ал ног про су ђи ва ња? Због то га се пи там да суд ни је, уме сто да бу де
об лик на род не прав де, ње на пр ва де фор ма ци ја.”

Ова кви и слич ни при го во ри суд ству ја вља ли су се то ком исто ри је
че сто, на ра зним стра на ма. Ре ше ње про бле ма ко ји је ис та као Фу ко по -
ну дио је Шмит у рас пра ви „Др жа ва, по крет, на род”, го во ре ћи да је по -
треб но: „Да сва ки чо век ко ји је за ду жен за ту ма че ње и при ме њи ва ње
не мач ког пра ва бу де пре ма др жа ви и на ро ду оба ве зан јед на ко шћу ро -
да”, а Адолф Хи тлер је ова ко ви део ре ше ње Фу ко о вог про бле ма: „Пра -
ви Во ђа увек је та ко ђе су ди ја. Од ауто ри те та Во ђе про ис ти че ауто ри тет
су ђе ња... у ства ри Во ђи но је де ло ва ње чи сто пра во су ђе. Оно ни је под -
ре ђе но прав ди, не го је оно са мо нај ви ша прав да... Ауто ри тет Во ђе да
су ди на ста је из са мог из во ра пра ва, из ко јег на ста је све пра во сва ког на -
ро да... Сва ко пра во по ти че од пра ва на жи вот на ро да” (го вор у Рај хста -
гу, 13. ју ла 1934).

ПО РЕ ДАК

Он је био за ме ник окру жног ту жи о ца али ми смо га зва ли су ди ја, ми: је -
дан фи ло зоф и је дан по ли ти ко лог. Игра ли смо с њим пре фа ранс де ве де -
се тих, по вре ме но и по сле две хи ља ди те. Жи вео је сам у ком фор ном ста ну
с пер сиј ском мач ком. Слу шао је му зи ку Луа Ри да, ко ју сам и ја во лео и
чи тао књи ге у ко ји ма ужи ва ју ис ку сни чи та о ци. Ни је био на на шој стра -
ни, али ни је био ни на оној, чи ни ми се. Са мо је ра дио свој по сао, ка ко
љу ди во ле да ка жу. Рет ко смо раз го ва ра ли о по ли ти ци, али јед ном ка да
сам му спо ме нуо не што, ре као је да ће да по кре не ту жбу. Не мој, ре као
сам му, то ни је про ве ре но. На ста ви ли смо раз го вор и ја сам отво рио сво -
је кар те, по ку шао сам да иза ђем из фор мал но прав ног окви ра, да го во ри -
мо о пра вим узро ци ма на шег бед ног ста ња. Же лео сам ди ја лог с њим јер
сам сма трао да је до бар прав ник, а он је пак, пре ма фи ло зо фо вим ре чи -
ма, од био по ну ду да бу де аси стент про фе со ра Ди ми три је ви ћа на бе о -
град ском Прав ном фа кул те ту. „Су ди ја” је, ка ко би скра тио раз го вор
ре као: Та кав је по ре дак. То ми се свих ових го ди на че сто ја вља. От при -
ли ке је не што слич но ре као Мак су Ве бе ру је дан бе лац то ком из бо ра у
Аме ри ци ка да га је Ве бер упи тао за што црн ци не до ла зе на гла сач ка ме -
ста ка да им за кон омо гу ћа ва да гла са ју. Бе лац му је ци нич но од го во рио:
Шта вре ди за кон ако га љу ди не по др жа ва ју!

Пи там се са да да ли смо ми раз ви ли ме то до ло ги ју за ис тра жи ва ње
по рет ка, не по ли тич ке и не прав не те о ри је, већ то пи ку за из у ча ва ње
по рет ка, јер увек по сто ји са мо по ре дак.
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ПРО ЛЕТ ЊЕ ОЧА ЈА ЊЕ 2001.

По сле крат ке чар ке са же ном из ла зим из ку ће око по ла де сет уве че.
Се дам на ше зде сетпе ти цу, на сла њам се на про зор. Же лим да одем до
кра јње ста ни це на Зве зда ри и да се вра тим. То је бар јеф ти но, ин ти ма
за га ран то ва на. У ба шти Фон џе, где су не ка да ор ди ни ра ли Жорж Стан -
ко вић и ком па ни ја, ви дим так си сте и љу де ко ји ни су мо гли или хте ли
да при хва те ка фи ће и ка фић кул ту ру, про па ле но во бе о град ске ман гу -
пе ко ји су се ту кли на фер ку, кад ни је би ло хе кле ра и дру гог ма лог ауто -
мат ског оруж ја. Ста ри маг ну пи во ле да су у цен тру зби ва ња.

Де вој ке и мла ди ћи ула зе на ста ни ца ма, иду у про вод. Де вој ке у при -
пи је ним ма ји ца ма. Ужа сно нер во зан осе ћам ка ко из ну тра је дем са мог
се бе. Ни стар ни млад, ка ко ре че Ели от, из ме ђу уто пи је ко ју сам ство -
рио у са мо у прав ном со ци ја ли зму и ре ал ног по стпост ко му ни зма, ниг де.
До бра по зи ци ја за пе сни ка, али ни ка ква за му жа и оца ше сто ме сеч не
бе бе. По бе гао сам и од ру ко пи са за кон курс пр ве књи ге. Не ве ро ват на
без и деј ност и не пи сме ност. Де ца ко ја су од ра ста ла под Ми ло ше ви ћем.
То ком де ве де се тих би ло ми је чуд но ко ли ко је поп кул ту ра осам де се -
тих по пу лар на ме ђу при пад ни ци ма ге не ра ци је ко ја је ро ђе на се дам де -
се тих и по чет ком осам де се тих. И они су као и ја, ниг де, али то не би
тре ба ло да зна ју.

Из ла зим код Ака дем ца и пе њем се ка Ву ку, на Бу ле вар кра ља Алек -
сан дра. Про ла зим по ред „ме троа”, ле пих ста ни ца град ског са о бра ћај ног.
Де лу ју ту жно, ни су про мет не, јер се готово ни ко не во зи под зем ном
же ле зни цом. Идем ле вом стра ном, наспрам Еле тро тех нич ког фа кул те -
та ка Скуп шти ни. Ду го го ди шњи еми грант ко ји ни је ни куд оти шао, за -
тво ре ник ко ји је био на сло бо ди и ко ји не ма ро би ја шки стаж. Про ла зе
ле пе де вој ке, по кри те ри ју ми ма ко је сам дав но из гра дио. Гле дам из ло -
ге у ко ји ма ме ни шта не за ни ма. Пла че ми се, али се др жим, не би ми
би ло лак ше, знам. Су зе тре ба чу ва ти за мо же би ти но во кр ште ње. „Што
си за ми шљен”, ка же ми мла ди но ви нар ко ји ме не дав но ин тер вју и сао
и ко ји се из не на да по ја вио иза мо јих ле ђа. Он има сла вље у ста ну, али
ку бу ри са пра зним фла ша ма. „Ка у ци рај”, ка жем му. Тек смо за по че ли
раз го вор, ка да он скре ну у улаз и ре че: „Ја сам ов де”. „Здра во”, ка жем
му. Про ла зим по ред Град ске и Са ве зне скуп шти не. „Зар смо се за ово
бо ри ли”, ка жем у се би под сме шљи во. Про ла зим по ред ма ле зла та ре, у
ко ју је по сле пуц ња на ми тин гу 19. ав гу ста 1999. го ди не и оп штег ме -
те жа, ста ло два де сет љу ди. Би ли смо ужа сно пре пла ше ни, ка да нам је
зла тар отво рио вра та. То је би ло ка да је Вук изви ждан. По сле то га ни -
је про шао у Пар ла мен ту.

Сти жем на Те ра зи је и за кљу чу јем да не мам ви ше ку да да идем. Си -
ла зим  до Зе ле ног вен ца и ула зим у пр ви ауто бус, сре ћом – ше зде сет-
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пе ти ца. Мир ме сти же тек ис под кро шњи, на ста зи ка згра ди у ко јој
ста ну јем. Ула зим у со бу ма ње оча јан не го ка да сам по шао, али оча јан.
Се дам за сто и на ста вљам да чи там ру ко пи се за кон курс. По сле не ко -
ли ко го ди на пр ви пут чи там не што са свим но во и ле по. То су пе сме
јед не два де се то смо го ди шње пе сни ки ње ко ја жи ви у Бе чу од пре не ко -
ли ко го ди на. Ево ње не пе сме чи ји је на слов „Тре ћа го ди на”: Про ла зим
кроз твој жи вот / као ноћ на се стра кроз бол ни цу. / Сва у стра ху да не -
ко га не про бу дим, / са свим не моћ на да те из ле чим.

Ка сни је зо вем пе сни ки њу Рад ми лу Ла зић и чи там јој пе сме са оду -
ше вље њем. „Је л’ ви диш“, ка жем јој. Она ме ни: „Је сте, ни је све го то во,
про ђе вре ме па се по ја ви не што но во.”
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