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Милен Алемпијевић

ВИ ДЉИ ВЕ И МА ЊЕ ВИ ДЉИ ВЕ ПТИ ЦЕ 
КО ЈЕ СУ ПРО ЛЕ ТЕ ЛЕ КРОЗ МОЈ ЖИ ВОТ

Де сеt (не)сни мље них фо tо гра фи ја

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА МЕ ЛАН ХО ЛИ ЈЕ

До га ђај ко ји отва ра ову крат ку, ви ше дел ну при по вест што ће се ско ко -
ви то кре та ти кроз вре ме, збио се у ра но ле то dа ле ке 2015. го ди не. Се -
ћам се дâна ка да је ова го ди на из гле да ла као не ви дљи ва, не по крет на
бу дућ ност, то ли ко да ле ка да се о њој ни је мо гло су ви сло ни ми сли ти,
а ка мо ли шта ре ћи (ни ма њег чо ве ка та да, ни ве ће са да шњо сти; иако
да ле ко од зре ло сти, би ло је то слат ко до ба). Да кле, у ра но ле то по ме -
ну те го ди не, на свој пе де се ти ро ђен дан, од же не до бих на по клон дво -
глед. За по сма тра ње пти ца.

На ше ми сли ниgdе с ми ром не сtо је / све dур ма pр ха ју и ле tе, / ка но
ма ле пти це. / Тко би tо dао на шем сми шља ва њу / tа ква кри ла gо лу би -
ња / dа pо ле tе на dо бро и tу оtpо чи ну. Пр ви пут ви ђен са пти ца ма, да
би се то и за бе ле жи ло, у ле то 1971. го ди не. Де ча рац у крат ким пан та ло -
на ма на фо то гра фи ји, осмех нут. (На си гур ној уда ље но сти у вре ме ну од
Вен цло ви ће вих сти хо ва.) Пре кри вен го лу бо ви ма, у Ду бров ни ку.

ОЛА КО ПРЕ ПУ ШТЕН ПЛЕ МИЋ

На фо то гра фи ји из 1972. го ди не не ма пти ца. У гу стој кро шњи ја бу ке
ви ди се ку ћи ца за пти це, ока че на о гра ну. Ви ше ли чи на ми ни ја тур ну
ку ћи цу за пса, али отац је на пра вио она ко ка ко је умео. На по ду ку ћи -
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це оста вља ли смо пше ни цу и хлеб не мр ве; на вра ћа ли су врап ци, се ни -
це. По ва ле ру си ве на цр но-бе лој фо то гра фи ји не да се за кљу чи ти, али
би ла је пла ва, ул тра ма рин-за чу ђу ју ће пла ва. До бро се се ћам. И да – и
ја сам у тој кро шњи. Се дим на свом др ве ту. (Мо је др во! И по сле то ли -
ко го ди на, док ово из го ва рам, нео бич но зву чим, хва ли са во, гор до; али
ди ван je осе ћај!) Гле дам се бе на гра ни и по ми шљам: Тре ба ло је да оста -
нем го ре! Као Ба рон Пе њач Ита ла Кал ви на! Шта ме бри га!

КО ТР ЉА ЊЕ НИЗ ПА ДИ НУ

Го ди на је 1987. (Те го ди не, је дан дан у фе бру а ру, и по след њи де цем бар -
ски дан, би ли су то пли као да су би ли про лећ ни. Још увек ни сам са свим
си гу ран да ли је баш то тај ни раз лог због ко га је ова го ди на по ста ла вре -
ме до га ђа ња у мом пр вом и је ди ном ро ма ну. Или је реч о пре де сти ни -
ра но сти ви шег ни воа до ко га се не до пи ре све сно. При вид лич ног
из бо ра и од лу ке. Те 1987. још увек ни сам пи сао. Ни сам пи сао... Ка ко да
иза ђем из ове за гра де? Ди гре сив ност у ко ју по вре ме но скли знем, као
да оду зме део сна ге. Ли чи то на тр ча ње у ме сту. Али је по рив ко ме је те -
шко одо ле ти. Као кад се на вр ху па ди не пре пу стиш де те ту у се би, лег -
неш у тра ву и – ско тр љаш се. Све вре ме це ре ка ју ћи се, без dу ше,
за грц нут. Ди вљи ужи так. Кад се на по кон осо виш на но ге, вр то гла ви -
ца, на гње че на ру ка, из гре ба но ко ле но, фле кав, са по ко јом пре жи ве лом
бу бом на се би. Ко не за жа ли, ни је жив чо век, ко не по же ли по но во, не
тре ба да жи ви.) На фо то гра фи ји, се дим на жар ди ње ри ис пред ба кал -
ни це чи ја је вла сни ца би ла тет ка На да, мај ка мог дру га Мак си ма. Она
сто ји у зад њем пла ну, по ред вра та, на сме ја на, са ру ка ма на ку ко ви ма у
об ли ку ћи ри лич ног сло ва Ф; апа рат је у Мак си ним ру ка ма. У ка дар са
ле ве стра не ушао је зад њи то чак мог де се то бр зин ца, че да љу бљан ске
фа бри ке би ци ка ла „Рог“. У јед ној ру ци пив ска фла ша, у дру гој ци га ре -
та. У то вре ме сам пу шио. Мак са и ја смо пу ши ли исте ци га ре те, „Yоrk“.
Сло ган на па кли ци је гла сио: С ци gа ре tом ни си сам. Не тре ба да се ви -
ђа мо, ре као би Мак са кроз смех, са мо сме та мо је дан дру гом, пљу га је
до вољ на, ле по пи ше. А ви ђа ли смо се че сто, тих го ди на. И у Бе о гра ду,
то ком сту ди ја, и код ку ће. Уго ва ра ли би смо би ци кли стич ке ту ре и во -
зи ли се уским ас фал ти ра ним и не ас фал ти ра ним пу те ви ма по окол ним
се ли ма. У по врат ку, пра во у рад њу ње го ве мај ке, на пи во. Ви ђа ли смо
се, а он да пре ста ли. Не ко ли ко го ди на ка сни је, Мак са се исе лио у Ка на -
ду. Слао је пи сма (и не из бе жни виц о Бо сан цу ко ји ло па том чи сти снег
ис пред ку ће), и ја ње му. Не ко се од се ли на се вер, не ком се се вер усе ли
у ср це. Ку ћи ви ше не до ла зи та ко че сто. Нов ца за ави он ску кар ту не не -
до ста је, Мак са је успе шан би зни смен, али вре ме на увек фа ли. Где ли је



пти ца на овој фо то гра фи ји? Ва ља бо ље по гле да ти је дан нат пис, па спо -
ји ти скра ће ни цу за са мо стал ну тр го вин ску рад њу и де ми ну тив име на
Мак си не мај ке у име ну рад ње, и ето је: сtр на dи ца.

КО ЈЕ ВО ЛЕО МА РИ НУ

Мак са ми је при чао, кад би по ла зио ку ћи, за чуо би зви ждук иза ле ђа,
окре нуо би се и угле дао Ма ри ну на те ра си сво је со бе у „Сту де ња ку“.
Уме сто да му мах не, за ди гла би ма ји цу и по ка за ла би му сво је по ве ли -
ке, обле гру ди. Ма ри на је би ла Мак си на де вој ка, али, нас не ко ли ко ње -
го вих дру га ра, ми смо сви по ма ло че зну ли за њом. Ви со ка црн ка,
крат ке ко се, ви ша од свих нас го то во за гла ву. Ње на нео бич на про ждр -
љи вост чу ди ла је и обе ћа ва ла, од би ја ла и при вла чи ла, све у исти мах.
Гип ка и вит ка, упр кос са бла жњу ју ћем апе ти ту, у сва ком тре нут ку ми -
сли ла је на хра ну, увек је би ла рас по ло же на за је ло, ни је од би ја ла ни
сла но ни слат ко, не ма ре ћи за ре до след; њен ме та бо ли зам са стру ги вао
је све скру пу ле, те рао нас на ма шта ње о бес ко нач ном је де њу, о то ме
ка ко је је сти и ка ко је би ти по је ден. Во ле ла је да се сме је; из ме ђу кри -
вих пред њих зу ба по не кад су се мо гли ви де ти оста ци хра не, а по не кад
би за бо ра вље на мр љи ца ма сти бли ста ла са ње не бра де. Пан та гру ел ска
при ро да оста ја ла је у сен ци ње не бла го сти; за све нас би ло је ме ста у ње -
ним там ним, то плим очи ма.

На фо то гра фи ји с кра ја осам де се тих, Ма ри нин длан по чи ва на по -
тиљ ку Мак си не гла ве у ње ном кри лу. Она гле да пра во у објек тив (апа -
рат овог пу та др жим ја), ка жи прст дру ге ру ке је на ње ним усна ма:
пссст! Ви де се још не ки мла ди ћи и де вој ке, сви гле да ју у стра ну, осе ћа
се на прег ну тост, шта ли слу ша ју са Ма ри ни ног ма лог пор табл гра мо -
фо на? Од го вор ле жи на Мак си ном тр бу ху, књи га у там ном по ве зу из
чи јег је за џеп ка на уну тра шњој ко ри ци не ки ми нут пре то га из ва ђе на
син гли ца ко ја се сад вр ти. Рил ке. Ни ка да се не би ре кло по озбиљ ним
ли ци ма, али би ли смо та ко пи ја ни. „За пи се Мал теа Ла у рид са Бри геа“
чи та хр ват ски глу мац Свен Ла сtа.

Као што ре кох, Мак сим је оти шао у Ка на ду. Али, без Ма ри не. Да ли
се она вра ти ла у свој Сом бор или Сен ту (не се ћам се ви ше гра да), или
је оти шла не где дру где, за ову при чу ма ње је ва жно.

РЕД МО РА ДА СЕ ЗНА

Нај ма ња од три на ше со ве, ка жу ор ни то ло зи. Са ушним ћу ба ма. Ћук.
Има га у про ре ђе ним шу ма ма, воћ ња ци ма, пар ко ви ма, ру шев ним ку -
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ћа ма. Је дан се сме стио и у по ро дич но име мог гим на зиј ског про фе со -
ра књи жев но сти. Гра ђа нин Ми о драг О. Ћук сва ке пе те го ди не чи та са -
бра на де ла До сто јев ског. Зву чао је као не ки ома њи бог кад нам је то
го во рио, мо ра ло се ве ро ва ти ње го вим „пе то љет ка ма“. У за вр шној го -
ди ни Мак са је пао у не ми лост јер га је гра ђа нин Ћук увре бао ка ко чи -
та Ага ту Кри сти ис под клу пе. Чи ни ми се да је упо тре био реч
блас фе ми ја, из гле дао је вр ло увре ђен. На фо то гра фи ји сни мље ној на
де се то го ди шњи ци на ше ма ту ре упра во то об ја шња ва, при зна је соп -
стве ну страст за мај стор ским за пле ти ма Кри сти је ве, али – ред мо ра да
се зна! 

Ко мен та ри шу ћи мо је при по вет ке не ком при ли ком, ре као је пре -
кор но: „Све је на свом ме сту, са мо, че му псов ка? Ти си при сто јан чо -
век, не тре ба да псу јеш.“ Ни сам то ја, по ку ша вао сам кроз смех, то су
ју на ко ве ре чи. Из вио је обр ве: „Ах, не при чај сва шта!“

Сре ли смо се јед ног пре то плог лет њег не дељ ног пре по дне ва, у цен -
тру на шег ма лог гра да ни је би ло жи ве ду ше. На ње го вом ли цу као да
је био осмех олак ша ња: „Ти си ми тек тре ће до бар дан!“ Гра ђа нин Ћук
во ли љу де и љу ди во ле ње га. Гла го љив и ра се јан, наш оста ре ли отац,
по не кад за ста не усред ре че ни це, по диг не прст и зна чај но по гле да пре -
ко иви це на о ча ра. Ни ко не зна на ко ју ће стра ну ње го ва ми сао, па ни
он. У та квим тре ну ци ма до ђе ми да га за гр лим.

ЧИ ТАШ, СЛУ ШАМ. ЧИ ТАМ, СЛУ ШАШ

Гроф Бру га. Нај че шће, са мо – Бру га. И са мо сам га ја та ко звао. По пи -
ли смо јед не но ћи, по при лич но, и та да је пр ви и по след њи пут го во рио
о јед ној же ни, из ве сној Сне жа ни, ко ја му је не што учи ни ла са ср цем.
Рак-са мац, окру жен књи га ма. Њи хо ва ср ца ла ко стра да ју. Ја сно ми је,
ја сно ми је, за пли тао сам је зи ком, она је би ла Џун, а ти си био гроф
Бру га. Се тио се и он мла де и за но сне Уме Тур ман у уло зи же не Хен ри -
ја Ми ле ра и ње ног лу та на-ма ри о не те нео бич ног име на, и уз дах нуо.
Пи ли смо ра ки ју, и пи во, че сто, у бир цу зи ма у ње го вом ком ши лу ку, у
си тан ноћ ни сат. При чао је о Ма лар меу, Рем боу, Ло тре а мо ну. А он да
би ти хо за пе вао. Као и сви они ко ји то ме ни су баш вич ни, и он је баш
во лео да пе ва. Сви су га у тим ћу ме зи ма по зна ва ли, ни ком ни је би ло
чуд но; по не ка кон ба ри ца би чак сма њи ла ра дио, да га бо ље чу је. Поч -
не та ко, Гdе си dа си мој gо лу бе, шtо се не ја виш, или Ој gо лу бе, мој gо -
лу бе, не pа dај ми на ма ли не. Го лу би ји pot po ur ri. Пе ва Бру га, пти це ле те
око нас, и што ви ше фал ши ра, ја то је све гу шће.

У јед ној со би ње го ве не ве ли ке ку ће ни је би ло на ме шта ја. Ко би та -
мо по же лео да сед не, мо рао је да сед не на књи ге, или да лег не на њих,
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или чак да хо да по њи ма. Али, та мо се угав ном ни је ни ула зи ло. Та мо
су жи ве ле књи ге. „Знаш ли не ког мла дог пе сни ка или си ро ма шног сту -
ден та да му дам дво ја, тро ја ко ли ца књи га?“ Ше пу рио се. Ту и та мо, из -
нео би на ра мак, спу стио га на сто у днев ној со би и чи тао шта му до ђе
под ру ку. Ако му та да до ђеш у по се ту, он си па и те би ра ки ју и ка же:
„Па зи ово...“. И чи та. А ти слу шаш.

Јед не та кве ве че ри на ста ла је и ова фо то гра фи ја. То нам је је ди на
за јед нич ка. На сла га ли смо књи ге јед ну на дру гу до од го ва ра ју ће ви си -
не, по де си ли тај мер на ауто-оки да чу. Пре шао сам на дру гу стра ну сто -
ла и сео по ред ње га. Ле по је ис па ла; ара бе ска ду ван ског ди ма на пра ви ла
је ле лу ја ву сен ку на ње го вом ли цу. У ру ци је др жао „Епи ло ге по е зи ји“
Еуге на Фин ка. Ту ми је књи гу по кло нио исте те, 2002. го ди не. Као да је
знао да ће ми за тре ба ти, ако ни за шта дру го, ма кар за овај текст, јер се
ја сно чу је бо жан стве ни цвр кут: финк. (Frin gi la co e lebs, пти цо знан ци ма
на во љу.) Див на пе ва чи ца из ро да зе ба.

На пи сао је да тум и не ко ли ко вла сти тих сти хо ва уме сто по све те:
pре цр tа ва мо ве ли ки бе сtи ја ри јум / а ве ли ки нас pа цов gле dа / не tре -
ми це. Ду го га ни сам ви део, да би ме не где су сти гла вест о ње го вој смр -
ти. Ср це. Сне жа ни на играч ка се по ква ри ла. Кон ци се ис ки да ли, Бру га
се осло бо дио и оти шао. Јед но став но, оти шао је.

НЕ ЗА ВР ШЕ НА БИТ КА

У ка сну је сен 2002. об рео сам се у Лон до ну. На фо то гра фи ји сни мље -
ној у бли зи ни Тра фал гар скве ра окру жен сам го лу бо ви ма. Ни је то ви -
ше онај ма лац у крат ким пан та ло на ма у Ду бров ни ку, али се у осме ху
на зи ре слич ност. Очи, пак, ша љу ма ло три ви јал ни ју по ру ку, јер из не -
на ђе ње у њи ма ко је се не да при кри ти ста кли ма на о ча ра иза зва но је
чи ње ни цом да је ја то би ло огром но, то ли ко да је ми сао не ка ко са ма
кре ну ла ка оном Хич ко ко вом фил му.

У На ци о нал ној га ле ри ји, пред јед ним од нај чу ве ни јих ре не сан сних
де ла: Биtка коd Сан Ро ма на, Па у ла Уче ла. Ни ко ло де То лен ти но на
бе лом ко њу про пе том на зад ње но ге пред во ди вој ску Фи рен це про тив
на па да ча из Си је не; 1432. је го ди на. Кад се бо ље за гле даш, чу је се њи -
ска ко ња, брек та ње и уз ви ци рат ни ка, зве кет ко па ља. Али ако за тво -
риш очи, чу је се цвр кут из сли ка ре вог име на. На дим ка, за пра во. Па о ло
ди До но је во лео да цр та пти це па је и по стао ucel lo, пти ца. Ово плат -
но је пр ви део трип ти ха, дру га два су не са мо у раз ли чи тим га ле ри ја -
ма, већ и у раз ли чи тим зе мља ма. Мо ја фо то граф ки ња из Лон до на би ла
је са мном и у Лу вру, не ку го ди ну ка сни је, ви де ли смо та мо дру ги део.
Мо ра ће мо уско ро и у Фи рен цу, у га ле ри ју Уфи ци, да на по кон окон ча -
мо ову бит ку. Са дво гле дом за по сма тра ње пти ца, хра брост на ра ста.



ВР ПО ЉЕ ЊЕ

Већ су све пе сме о Па ри зу би ле ис пе ва не, кад смо ми те 2009. сти гли та -
мо. Или ми се бар учи ни ло, то ли ко их је би ло, ви ше и од го лу бо ва на
Тра фал гар скве ру. Сва ко је имао сво ју пе сму, или ви ше њих, о Па ри -
зу, о ње го вим ули ца ма, тр го ви ма, Се ни, Па ри жа ни ма и Па ри жан ка -
ма: Му ло ђи, Ти но Ро си, Џо зе фи на Беј кер, Мо рис Ше ва ли је, Жи ли јет
Гре ко... за у ста ви ћу се у на бра ја њу. И до да ти још са мо име Шар ла Тре -
неа, јер ње го ва пе сма је по себ на: Les Oiose a ux de Pa ris. Пти це Па ри за.
Шарл пе ва: Je m’re mue dans mon lit / Et je rêve, c’est inouï / Que je su is un
oise au de Pa ris. Нео би чан је са њач Тре не, би ти пти ца сан је сно ва!

Иза пла вих вра та на бро ју 71 у ули ци Бел вил жи ве ла је јед на па ри -
ска пти ца. Пtи чи ца, ис прав ни је је ре ћи. Сли као сам се на сло њен на
ра га стов, осмех нут, као да ми је у том тре нут ку њен глас био у уши ма.
А мо жда је баш та ко и би ло? Мо ра ћу по но во да по гле дам фо то гра фи -
ју, осмех не ла же. (Ни сам ни ка да са вла дао фран цу ски је зик, али не где
сам про чи тао да по сто ји за ни мљив гла гол: pi af fer. От при ли ке, вр по -
љи ти се. Као кад, ре ци мо, врап ци се ку па ју у пра ши ни?)

АКО РЕ ТИ НА ПАМ ТИ

У про стра ној, за там ње ној ода ји зам ка Клу ни, све тло сти је та ман то ли -
ко да се у чу ди ма на зи до ви ма мо же бес крај но ужи ва ти, а да им она не
на у ди. Фо то граф ски блиц стро го је за бра ње ни уљез; раз ро га че но око
објек ти ва оста је глад но све тло сти. Али, и че му фо то гра фи ја? По сто је
тре ну ци ка да оза ре ност при зо ром тра жи баш езо те рич ну ин ти му по -
лу та ме. У њој по сма тра че во око не у мор но упи ја до тад не ви ђе но. Пет
та пи се ри ја, сва ка по на о соб, рас ко шне су по све те чу ли ма: До дир, Укус,
Ми рис, Слух, Вид. Ше ста у име ну кри је ми стич ну по ру ку: Mon Seul
Désir. Под за јед нич ким име ном „Да ма с јед но ро гом“. Ре мек-де ло сред -
ње ве ков не умет но сти ко је при пи су ју мај сто ри ци Ани из Бре та ње, из
XV ве ка. За го нет на да ма и мит ски коњ с ро гом на че лу, окру же ни пре -
о би љем ствар не и има ги нар не фло ре и фа у не (и пти це су по сву да), од -
у век су уз бу ђи ва ле ма шту за не се них по сма тра ча. Не ки ме ђу њи ма
из да шно су пре но си ли сво ју ус хи ће ност у пи са не тек сто ве. Рил ке, ре -
ци мо, у „За пи се Мал теа Ла у рид са Бри геа“. (До ле ти у ухо, Све не Ла сто!
Од не ких пи јан ста ва не мо же се ис тре зни ти.)

Ли це мо је же не на фо то гра фи ји сни мље ној ис пред зда ња двор ца
Клу ни, из ми ца ло је опи су. Та ко по зна то, а опет, из ме ње но на не ки осо -
бен на чин, не до ку чи во у тре нут ку у ко ме се ста па ју ла ка не ве ри ца и
бла жен ство. Мо жда је и мо је слич но из гле да ло. По ко сио нас је Стен да -
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лов син дром. Ако ре ти на ствар но пам ти, по ми слио сам, све оне пти це
од сви ле ног кон ца, свра ке, ждра ло ви, со ко ло ви, па па га ји, плов ке, фа за -
ни, ја ре би це, сва ког тре на би мо гле да прх ну на по ље. Са гни гла ву!

КО ГА ГЛЕ ДА ЈУ ПТИ ЦЕ

Бе ле шка ко ја за тва ра ову при по вест што се ско ко ви то кре та ла кроз
вре ме је о фо то гра фи ји сни мље ној сеп тем бра 2014. го ди не на бе о град -
ском Тр гу ре пу бли ке. Се дим на ни ском бе лом зи ду фон та не на ко ме је
цр ве ним спре јем ис пи са но: ГО ЛУ БО ВИ НИ СУ ЉУ ДИ. Бли зу мо јих
но гу су њих тро ји ца. Гле дам у објек тив, сме шно ми не што. (У јед ној
при чи Чар лса Бу ков ског, јед на ве шти ца ба ци чи ни на јед ног му шкар -
ца. И сма њи га. Му шка рац-играч ка слу жио је злој вол шеб ни ци за ње -
не ауто е рот ске игре. До зло гр ди ло му је и ус пео је не ка ко да по бег не из
свог ка ве за (без сум ње, рет ка пти ца). Из ву као је иглу из ко се усну ле
му чи те љи це и за био је у ње но ср це. Учи ни ло му се да је истог тре нут -
ка мал чи це по рас тао. На ули ци, још увек вр ло ма ли, на тра пао је на го -
лу ба на плоч ни ку. Пер на ти устук ну, а ми ни ја тур ни му шка рац ре че:
„Кад при ме тиш да те се го лу бо ви пла ше, сма трај да си ус пео у жи во -
ту“. Ето, још јед ном сам се ско тр љао низ па ди ну и сад ћу, му сав и зе ља -
вих ко ле на, да ис ко ра чим из за гра де.) Фо то апа рат је за ову при ли ку
био у ру ка ма оне, с по чет ка при че, ко ја ће ми по кло ни ти дво глед. За
по сма тра ње пти ца. Са да, ја јој ка жем: Кад бу деш чи та ла ово, знај, ни -
ка да не ћу мо ћи до вољ но да ти се за хва лим.
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