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СА ИЗАОЖБЕ ФОТОГРАФША О ВЕЛИКОМ 

ОТАЏБИНСКОМ РАТУ И ЗВЕРСТВИМА НЕМАЦА 

У уметничком павшьону на Кал.емеrдану · већ вшпе 
од недељу дана траје изложба фотографија о великом 
отаџбИ!Нском рату Совјетског Савеза и зверствима која 
су починили Немци у Белорусији, Украјини, Русији. 

Тај су рат, са свим љеговим штукама, бомбама, тен
ковима, бацачима Пll.амена - Немци измислили и зами
слили. Они су све прорачунали унапред, окрутност пре
ма противничком борцу, суровост према цивилном ста
новништву, све предвидели, и · рат им је · у почетку 
изгледао као полицијска рација пшрих размера. Гледајте 
колоне љихове војске. То су »џандари«, · »фликови«, 
»mупоји«, »карабињери«, сви имају тупи израз оних ко
јима занат убијаља ненаоружаних људн ставља на лице 
печат бездушности. Г леда ј мо слике: Немци . у паради. 
Они марпшрају бахато, охоло, као маmине или роботи. 
Немци рањени: дРхтави, плачни. Немци заробљени: по
кrуњени, оrrпуъmа:в;и !КаО лопте, безоб.л:ични, iВИКад ЉYNiL 
Никад, ни мртви. И кад леже мртви, осећа се да су јели 
крадено, да оу убијм.и невИ!Не - и то 111.ебди као прок
Детство над згрченим леmевима. 

Пред једном фотографијом застају читаве 11рупе 
посетилаца. Види се немачки авион у облацима. И пет 
црних и дебе.л:Их бомби како падају. А доЛе, дубОко још, 
простире се град. Река, днмњаци, улице, б.ели дим, аrло
мерација дрвећа, редови кућа са сивим беспомоћним 
кров овима. У лице су пусте. Ни· пса, ни мачке. Испод 
.кровова, скривени љима, шћућурени у подРумима, неви
дљиви ћуте људн,.дРхте деца, жене крше рук~. 

·Под оним,црним и тешким бомбама на слици, кро-
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вови доле уз реку чине се. таљи од прве кожице преко 

ране. Кровови се јеже као жива кожа. И, бледи, чекају 
бомбе .. А оне неумиrно тону. Г де ће ударити? Који ће од 
ових безбројi!ШХ кровова пробиm. Коју ће кућу разне
ти? .!rYv'IY! у поАЈ.)УМИ~Ма юхте, зВИЖ;~~.ук бомбе на;днео се 
над љима, пара зрак, срце замире. Експлозија. Али добро 
је 1КЭџ\ је чују. Он!и који је ;нш:у чу.ли, М'р1'11Шi оу. 

Страховит је овај рат. До у детм.е страхота он је 
сМИII~А>ен и организован од стране немачких генерала 

и инжењера, немачких радника и војника. 
И зато не изазива сажм.ење онај немачки тенкиста 

који је мртав испао кроз рупу на челичним коАИМа, за
мршених ногу у љиховим rусеницама. Он је главом и 
пеаницом у~дарио о 7'Вр.4ЈУ совјеsrок.у 3еМlЛ>'У, искривlоеВ 
и бесан од смрти која ra је снашла. Али не делује стра
вично и не мучи. 

У .IЬудима постоји осећање правде, неумо.IЬиво јер 
праведно. Кад правда стигне и казни кривца, макар и 
сурово, срце се не размекша. Смрт треба да буде вра
ћена као правда и одмазда свима који су мучили народ 
бомбама и r:ранатама, вешаА!ИIМа и рафалвма из машшши. 

Сто немачких арТИ.IЬеријских пукова пуцало је да
ноноћно на Стм.инrрад. /џ.е ХИ.IЬаде летова вршили су 
немачки пилоти сваког дана над Стм.инrрадом. О мино
бацачким батеријама и митрм.езима и осталој смрти 
да и не говоримо. Немци су хтели да виде Волrу, а има, 
.ли оу код кvће Рајну и Елбу-. И то оу вемше iИ лепе реке. 
Ево сад Немца, видео је Волrу. Аежи на самој обали. 
Лице му је искљуцано мецима из аутомата. Не изазива 
самилост. 

С~. Покол.ења ће щ бити ЗЗiХВаА:На не ма
ље од нас којима је вратио живот. Графикони показују 
немачки план. Генерали Рајхсвера и Есесвафе тачно су 
нацртали и написали на картама кад има да падне Ста
.iЬинrрм, кад Кујбишев, кад Москва. Они су довукли 
ог.ромiНу армију, на ХИ.IЬЗ~де тенкова, топова и авиона. И 
ударилИ су !ИЗ све снаrе. Али гард'IЮТИ_ rенера;ла I'ОАИiМ· 
цева одолеА!И оу, а 62. армија генерала Чујкова савлЗ;4.а- -
ла их је. Низ слика показују красноармејце у борби за 
Ста.ышг.рад. За · изгореле зидове, за . -х;рпе цигала. Ено 
сr:релца у још непоруmеном АимњаRу. Млад, rолобрад. 
Из снајперице погодно је Немца који је покушао да се 
пребаци преко улице. Правда. Црвеноармејац скаче с 
једног зида на Немце око митрм.еза. Снимљен је у тре-
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вуrr.ку када IШДЗ. на непри~јоаrrе.IЬС!Ко гнездо, нагнут на
щюд са аутомаrоком у Д!И!lЋЈутој руци. Оно. mrro ће зщде
сити Немце крај шарца, правда је. Неколико црвено
армејаца јуриша преко брисаног. простора на неприја
те./ЬСко упориште. Осећају се метални звиждуци метака 
у зраку. Али црвеноармејци јуре. Рекло би се-обично, 
као .IЬудн који журе. А пред љима је смрт. Али rарднсти 
Родимцева су с правом могли касније да уклешу у зид 
једне куће: »Не поклекнувши, победили смо смрт!« 

Каква ли су лица .IЬУди који су је победили? Ту су, 
пред нама, хероји Стм.инrрада. Поручник Мартињенко 
- млад и плав. Има нечег веселог у изразу очију, и 
свежег у осмеху. Лице - какво има ХИ.IЬаде младића 
једрих од живота, пожртвованих од .iЬубави! Телефонис
ткиња Ана Ковм.. Г лава јој је погнута, израз озбиљан 
и усредсре13ен. СНИМ.IЬена је док преноси прiИМ.IЬене запо
вести. Она је остала хладНокрвна и мирна упркос рафа
..шма који праокају крад ње. Она в,рши овоју дужност. 
Инжењерац Иван Копејкин. Лице добричине, добар чо
век, тачније, човек. Инжењерац Зајцев. Лице невиније и 
несвесније лепоте своје невиности тешко се може зами
слити. Дм.е! Група радНИКа. У порушеном холу фабри
ке р а /\НИЦИ оправ.IЬају опrrећене тенкове. Покрети мир
ни. Лица свакодневна. Нигде непотребне ужурбаности, 
:нm-~де уоплахщкшОС'l'И. Храброст, о,~~;л:учност, .iЬуба:в за 
домОВИЈНЈу не виде се на снимк.у. А ШIЗЈК, оне су ту. Без 
љих би било н.емог.уliе ,1\;Ј: се, у овој саш i!IOplyШeнmt зи
дова, без ilq)Oвa, без прозора, где се 3И1д једiВЭ. још дРЖИ, 
РЗ'IУ! свЗIКОдневн:и посао док се r:ранате распрсюшају пред 
холом:, док се би>је нај~дРама11ВI'ШI!Вiја и iНЗЈјвећа биrка у 
историји . 

Чшm се да је обичан .IЬудски рад и обичан .IЬудскв 
шглед недово./ЬаН да mрааи АИ!Кове ових хероја. Изгле
да као да љихови ликови нису доВО./Ьни за љих. Хтели 
бисмо да су већи и лешпи но што су. А они су .IЬуди 
исто као и ми, исти као ови наши .IЬуди који су дошли да 
гледају фотоrрафије о борбама Црвене армије и злочи
нима Немаца. А.ли ови .iЬУди на сликама одРасли су у 
једном свету који им. је променио душу, ако им није 
још променио лица. Он је дао обичним ./Ьудима велику 
душу. Он је знао да у срцу сваког човека развије све 
што је племенито и велико, оно пrro је најбоље и нај
лепше • 
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Има неколико фотографија немачке војске у пара
·ДНОМ маршу. Немци су утеrнути у каише, сви испег.лани, 
све ~ме блиставе, пароле под вратом беле и сјајне, 
ноге Једнако дИГНуте, руке на исти начин замахнуте. 

~ем натучен до очију без погледа људског у љима, 
Једна г.л.ава као ;ll:pyl'a :и !IЩД оу ОЧ!ШIЛ.едно ;раэМLЧИТе. 

Шл.ем им је свима дао исти облик и исти садржај. С 
љима су ~енкови, топо~и и· авиони. Они надиру. Руте и 
пале. »НиЈедна историЈска или уметничка вредност на 
Истоку немВ; значаја«. Так~ им је рекао сам фелдмар
шал фон РаЈхенау. И тако Је то љима, јер је то рекао 
хер <Ј?он фелдмаршал. И однста, они су »прочеmљали« 
НовоЈеруса:лимск:и манастир, ·yiliiИШI!WШ прекраану ро
тонду, nоломили љене стубове, !Разнели све ОАИКе. Они су 
спалили Волоколамски манастир из 1479. године, центар 
руске средЉовековне филозофије и кљижевности. Разо
рили су љегове куле, покрали кљиге и повеље непроце
њиве вредности. Опљачкали су и униmтили велики Пе
терхофски дВорац, варварски стргали са зидова фурнире, 
дуборезе, rоблене, теnихе, ОNИIКе. Они су ЗаЈIIа.ЛИЛ.И двор 
грофа Бобринскога, који је доврmио 1776. с толИко укуса 
граднтељ Иван Старов, порушили су чувени базар из 
XVIII века IY Kanym, блок зграда на Кру>жrв:ом тргу у 
Калињину, летњиковац Гончарових, у коме је становао 
П'!/!ПИ<ШI. Од соба у којњм:а је живео и рщдио iНЭ.јвеliи пе
сник Русије, Немци су направили кољуmиице. Спалили 
су кућу Чајковскога крај Клина. Јасну Пољану - спа
.лилrи. Бо.лmще, IШКоле, позорИIIIЈЈГа, :цркве - палили, пали
ли, палили._ Стотине хиљада кућа, музеја, институција, 
лаборатор:впе, ~ерзитете - спа.лиш. Поља, села, градо
ве- палили.lьуде мучили и убијали. Децу, жене- стре,. 
љали. То су чинили Немци, без изузетка, сви Немци. 

_ Овде су лешеви. »Durchgang veгboten!« Жице, а иза 
жица, гомиле мртвих. Мршави, с јадно надувеним груд
ним кошевима, с пуно ребара, с рукама искривљеним 
неnриродно, с .мщима као нечmrка, избледела с.л.ова. Сва
:к;и ОД ЉИХ нека:д ДОЖЈИВЉавао је друкчије, !К!роз свој по
себни прелом, исти цвет, исто небо, исту љубав. Сада су 
мртви, голи, у ритама. Изједначешr, в:еприро.А;НИ, и нИко 
од. љих нема !НИШТа да нам каже о оном iПГГО предстаВља 
Највећи интерес ЧОВека, ЖИВОТ сЗм . 

. ~ лица војl!ИКа над лешевима - лица еу људн 
ко~и наЈПЛеМtmИI'!ВiЈОМ !МiрЖЊОМ мрзе 1У iНасилну смрт, и 
КОЈИ ое заклиљу да ће Је гонити без одмора све. док је 
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не савладају. То су совјетски војници над лешевима 
заробљеника убијених у логору, то су они и над хумком 
Зоје Космодемјанске. Ево и љене слике. Дивни лик, де
чачки тршаве коое, нежних црта, тужних а истовреме

но пламених очију. То је омладинка,· херој Совјетског 
Савеза, Зоја Космодемјанска. 

На једној фотографији она је под вешалима, окру
жена Немцима који дувају у прсте и скакућу с ноге на 
ногу. Хладна је била зима 1941. године. Високи намети 
снега свуд унаоколо. Црне ое грубе дрвене rреде и тврда 
омча. А Зоја под омчом, мирна, чак лежерна, обучена у 
мушке панталоне и mирок капутић, наопако· везаних ру
ку - осврће ое. Тако је сликао Немац. Она ое осврће 
ка:о да хоће нешто да iВВ'ДИ још једном, не зна се тачно 
пrr-a. На ОЛИЦiИ је ухваћен почетаiК тог љеног ПО!К!рета, а 
лице јој је љупко и нежно. Немци су у полукругу око ље. 
Један ое смеје, заправо смеmка, али мутно. Но и без те 
групе непријатељских војника око себе, који емотивно 
статирају само, Зоја блиста од унутрашље чистоте, коју 
даје сигурност у себе кад се бориш за највеће - за до
. мовину. Измећу полукруга који чине Немци замотани у 
шалове и ље, Зоје, остаје непrго простора - ваздух, 
облак и снег. Тај простор је најежен као низ ситних бо
ДlЬИ. Хоће ли џелати моћи да прећу преко љих? 

Погледајмо у Немце: ко ће од љих бити џелат. Гле
дајмо пажlЬИВО. Свако би· од љих то могао да буде. И 
овај са наочарима и онај са зечјом mубаром . 

На трећој слици види ое џелат, омален, mирок, кри
воног војник. Он стоји на мердевинама уз веmала и ломи 
палцем врат Зоји. Притом је окренуо главу својим Нем
цима и намигнуо. А они не гледају Зоју, хероја, патри
оту, комсомолку. Немци гледају свог Немца који нами
гује. Зоји су предугачке панталоне прекриле ципелице 
па је, обешена, дошла виша од себе. Немци у полукругу 
смеше се несигурно. Очигледно нису схватили запrго Зо
ја гине, ни запrго гине тако јуначки, ни запrго их је тако 
презриво погледала с вратом у омчи, ни запrго им је ре
кла оне речи. Али оно намигивање џелата у тренутку кад 
зарива пшро:к;и паЈЛаЦ у врат девојке, то CIY[, ЧИ!НИ им ое, 
разумели. 

Два месеца касније. Још увек је снег. Исто онако 
чист и невшr. Ал:и оад су IY Пе::t1Риmчеву поново црвено
армејци. Они су га ослободИЛИ. Они скидају са вешала, 
пажљиво и скоро побожно, легендарну јунакиљу, ком-
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сомо.лку Зоју. Аед јој се скорео на .лицу, зачудо јощ 
у.век Аепом. ЗЗ!д'Рж.а;ла се на њему ова :м:екота щла и онај 
љупк:и оомех. Сва Је бем од Аеда, &Ш још 'УВек неодо
.ъ~ МАада. САедећа фотоrрафија приказује црвеноар
МеЈЦе окушьене око љеног rроба. Сумрачно је. Могила је 
покривена цвећем, венцима. Руски војници дигАИ су пре
~а небу аутомате и поrнуАИ ГАаВе. Лица су љихова махом 
Једноставна, ::модеА!И'раЈНа iiiШ<JPТO и брзо, с !Мало планова. 
Али свако је обузето дубоком тугом. Црвеноармејци су 
оборИАИ очи,. завукАИ ~ у се?е· концентрисани у боАу, 
пред rробом Једне. девОЈКе КОЈУ нико од љих није живу 
п~навао. Они знаЈу само да се, као и они, и комсомоАКа 
ЗоЈа борИАа за домовину, и да је херојски пала као пiто 
се хе~јски борИАа. Зато је воАе и поштују. Њен пример 
им даЈе снаге. И то се видИ. . 

Ови су војници бИАИ код Петршпчева, затИм код 
Стаљаmt1Рщда. Са:д су ;код Бер.шна. Они av . искусиш све 
врсте пакАа. Они су познаАИ све патље теАа. Мноm су 
од љих поmнуАИ. Али сви, ипак, незадржљиво и стаАНо 
иду напред, доносећи живот и сАободу и себи и свима. 

Биm зайtВ&\аiН Црвеној арМ!И!је за све па и за те 
сАВКе, з~ о~о људско шrо је само љино, за ~обеду исАо
боду КОЈе Је она само знала да извојује, то је исувиiпе 
нормаАНо да би то осећање ва.ъаАО изрећи. 

Уосталом, је АИ изрециво? 
Понесимо га као терет дуга, дуга шrо Аакше насе 

они који су се борИАИ и заједнички победИАи. · · 

1945. 
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БЕЛЕШКЕ ИЗ НИРНБЕРГА· 

БрАо рано Нирнберг је стекао назив сАободног цар
ског града. Један је од првих који су се осАободили фе
удал.них Щ!ргrрафова и .4/Pym у Нема!ЧКој који је кал.~ 
,АјрМ!ИСЗ.О своје 1WЈ!Це. Кар.\о IV обаrвезао је овојом »злат
НО/М бу.ЛОIМ« вемач;ке цареве д11 ry Нирнбергу ОАРЖаваЈјiУ 
свој први сабор, а Сиmсмунд је наредно NJ. се, у том rpa· 
щ, чувајiУ реrа.лије и реАШtВИје »Светог немачко-римског 
царства«. 

Нирнбержани нису даАИ веАИКе војсковоће ни пр
вом ни другом ни пОСАедњем Рајху, аАИ су љегови мајс
тори КОВ&\!И бЗIВа.рсiШМ ·и прус.кнм ра'IШЩИ!Ма првоКАас

не панцире и чувене мачеве. Они нису пронапiАИ пушку,. 
аАИ су први ставИАИ нишан на љену цев. Иако су ту жи
ВеАИ и сrвараАИ Ханс Саке и Дирер, Штоб и МеАанхтон; 
Нирнберг је познат и као град чији су мајстори про
НапiАИ ЧеАИЧНО перо, џепни сат и Щ7IПЧИЦУ на ваздушни 

прит!ИСЗiК. Компас 1И опmчке с:щрЗ~Ве, цра!В.ЈЬе1Ш ~. биАи 
еу !Надалеко чувепm. Први rАобус, деАо :Вирнберmкоr 
rраћанина и морепАовца Бехајма, проналазача малих 
.А.зарок1ИiХ острва, дат.њра некоАIИКО годв;на пре Колумбо
вог пута. 

Од сешембра 1933. у iЕШрнберrу су се одржав&Ш иа
ционалсоцијаt.ШС'l'ИЧКИ ПВfРТ:ИјОЮИ: КОШ1Реси. 

Откриће Америке, која још није бИАа уцртана на· 
Бехајмовом гАобусу, знаЧИАо је тежак уNЈ.рац за САавни, 
стари тргоВЭIЧ'КЯ r.ред, који се тек ry XIX веюу, заDСВа~оујући 
бурном развоју индустрије у Немачкој, поново пробу
дно из провинцијске упарАожености. Али у~ЏЈ.рци амери-
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чког ваздухопловства били су још фаталнији. Они су пот
Щ!НО порушiИЛИ средњове:коmш и iМОдер!!Ш Нирнберг. 
Данас је то убијен rрад са мртвим унакаженим кућама. 

Кад су 20. априла прошле године, тачно на дан пос
ледљег Х!итrлеровоr [Юћенда:на, у Нирнберг ~УШЛе без бор
бе јединице III америчке пешачке дивизије, утврћено је 
да је срушено и n011JIYIН0 онеспособљено преко 91% зrра.да 
у граду. . 

Седам месеци доцније отпочело је сућеље највећим 
ратним злочинцима. 

Ако није дао велике полнтИчаре Рајху, Нирнберг ви
»! данас два своја граћанина на оптуженичкој клупи. То 
су алочинци Штрајхер и Фрик. 

Кружећи над Нирнберrом пред спуштаље, видели смо 
под ообоiМ 11рад с раскm.mдшmм К?ћаrма без !КрОВа. 

Посматране са земље, мртве куће нису деловале 
маље језИво. У споредним уАИЦама, још нерашчишћеним, 
деца су се играла рата. Она су спретно јурила преко· ro-· 
мила камеља и цигала, верала се уз :искидане зидине 

скачући са спрата на спрат и провлачећи се измећу пу
котин~ Рушевине су им добродошле. Њине мајке, које 
би с времена на време извиривале из подрума под ру-· 
шевинама, нису их rрдиле. Ниједна није рекла: »Доста 
је ове вечите иrре рата«. Ни људи који су пролазили нису 
замераля нmпта Џl,еЦИ. Измедало 1е ~а оу ЗЭ!дОВОЉIШ шrо 
оу СЗ1МИ ЖЈИIВИ. Бв!л.о их је који оу шетали омејуlћи: се или 
гурали дечнја коАИЦа натоварена кромпиром, брашноы. 
или каквим другим шверцом. По главним артеријща гра-. 
да !ЕШ!дел:и оу се дymr р~ов:и СТЗ1р11Ща. пред кобаоичарни
цама :и пекарама; људи су унезверено прелазили преко 

уАИЦа у страху од малих :и брзих џипова. А они су проми
цали Ж!у!рећи: nоред разбијених 11рИфона, отпаЈАИХ са ск~ 
лета изгореЛ:их цркава заједно с комадима фриза и сас-· 
вим равнодушно крај rотских скулптура. у блату. . 

Једна дуrачка зграда из XVI века пререзана је од 
тавана до подрума. Rудљивост случаја оставила је у 
хаосу, на рубу III спрата, подерану плишану фотељу која_ 
се клати над понором. Једна јој ноrа одбије~а, наслов 
скрхан. Спрат ниже- кухиља као да је малочас напущ
тена, с ПОАИЦОМ још на месту, са два плехана таљира 
щтна малтера и комада цигала за вечеру летећих твр15ава. 
Више лево, у једну каду убацио је притисак ваздуха Р.ВЗ
мрскану шиваћу маш:ину. Од неких кућа, иначе потпуНо 
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порушевих, остали су само распукл:и л:имљзц:и,-. танк:и. и 

дут:и. 

Рушевине ilre вщ;им прВ!И пу.т. Има 1ИХ ;и; к~ нас пуно; 
ВИ!део сам опаЈЉеНа села, опустеле IКЗОЗ.бе, зидове с ожил.
цима рафала, 311раде СПА>-оmтене под. ударце~м: експлозије, 
али оно што је наш народ прегрмео као неправду :и бру
талну обест фашисr:ичких џелата Немци имају прилике 
да у својој земљи отрпе као тешку казну за своје злоч:ине. 

Капацmrет !Немачке mrдy:arpиje l!lp611pПeo је мало Пl'l'е
те од дејства авијације. Према подацима америчке Др
жавне комисије за :испитиваље улоrе бомбардерске ав:и
јације у овом рату, произилази да је капацитет ратне 
индустрије повремено, после масовних инкурзија, сма
ЈЫШа!Н са 3-20%. Немци су брэо успеваиш да поправе ош
тећено. Сем тоrа, уал~ дец~је фабр:mка :и noc
IIpOjeљa, :и nри прециmшјем ra.Da:њy ратна производља: 
не би озби.ъније трпела. 

У време :искрцаваља, бомбардер:и су ипак успели да 
поремете саобраћај, а !Нешто ра:IШје :и :rворmще аинте
ТИЧiНОr бен.:шеа. Me15yrnм, Си.менс-Шуи:ерт~ М.АН, А;В. 
Ф.абер и остале фабрике· у околини Нирнберrа моrле би 
већ да раде пуним капацитетом. Ако још нису све под па~ 
ром, разлози су друrе природе. У совјетској зони, ·:индустри
ја, која задовољава мщшодопсж.е потребе, Y~IE.PKOC оэб:ииъ
нијим оштећењима, производи данас местимично с 87% 
капацитета. 

Једно поподне кад суд није заседавао, пошао сам: 
према твр1581В:и. Старе rrабле n<ЖаЗИ!Ва:ле су iЩ/'1' ка ореli/\.IЬО
вековној дворЗiНИ за мучеље, пре'111ЩрЕШ0ј пре вшпе од 
једноr столећа у музеј. Кад сам ст:иrао до ·улаза у ту 
фолтеркамер, видео сам рушевине. Мучионица је Добила 
директан поrодак. 

· Старији човек, који је стајао наслољен на дебло кес
тена, при15е ми скидајући качкет, :и поче да прича Q све
му шrо се некад могло да види ч rroм САаЈВНом ~ју. Био 
је то чувар који је више жалио за пензијом неrоли·за 
средљовековНВЈМ опр81Вама за мучеље. »Пре оу« - река-о 
је - »долазили ту странци, који су давали добре наriој
нице, а бивало је :и Немаца :и војске ув~к пуно. Нарочито 
су често навраћали есесовци. Они су долазили у четво
роредовима, парадrЕШМ кораком. С'11ручљаци: оу им обја
ШiЉавЗ1АИ како се некад мучило.« 

Мора да је СС-еАИТа херенфолка с прил:ичн:е висине 
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гледала на тај ~ ;век :муiКа. ЊшООва. Немачка пре
машила је све векове и на том плану представ..ьала пос
ледљу реч »науке и технике«. 

У осталом, пре неки даН амерички тужилац изнео је 
пред оуд д~е о »8КССПериiМентима« !Које је врЈШЮ. 
др Pamep над заточеницима фернихтунгслагера. 

Тај др Pamep био је пријатељ Хш.мера !И генерала а
ВIИ!јације Мвлха, а сем тоrа есесовац и вat:rpea nоклон:ик 
егзактне науке. Али он је експериментисао над ..ьудиМа јер 
му се журило да докаже како mтука-авијатичар који се. 
сруши у море не може ни с појасом за спасаваље да ос
тане у животу дуже од. 48 сати. Његов ·рад је оквалифи-· 
кОВЗIН »е најDИШег места !КаО посао од велике држiШНе· 

важности и повер..ьивости«. . 
Да би »наччно дОК\'!Меm"ОВаО« своју,тезу;: АР Рашер· 

је побио неколико ХШI>ада логораша дРжећи их сатима 
у .леденој води. Он је nедЭЈН.ТНО мељао те:мпераriWу воде 
и хронометрирао резултате. Он је чак· покушавао да 
поврати у живот своје жртве извлачећи их из леда, у 
ра:швм · стадяј<уМ~В~Ма обащмости, 1И заr.рева.о их паром, 
топлим ·тушевима и другим средствима. Једном је тра
жио· да му се ставе на располагаље проститутке у ЦИ1Ьу 

проАужеља ~ог рада«. Кад iВХ de добиiо-а ТО С'Ј 
биле заточенице из логора, разуме се, а не проститутке 
- терао их је ~да, голе, својом »а.:нима.л.ном топлотом« за
гревајiУ слећене жртве. Некомшrо алучаtјева привреме
них »О~« било је IК!ЛЗСИрЗ!Но у рубр~у: my· 
зеци; а поводом секоум;не реаiК!ЦIИје јЩiог заrrочевшса 
извученог m .Аеда и IПОВРаћеног на: :гај iИаtЧИЈН у живот, дР 
Pamep је забеАежiВD: »Субјект је био ВЗIВ!реДНе телеоне 
КОВiС1'iРУ'IЩВ!је« • . 

Један Немац, професор хемије, коме . сам причао о 
тим. Рашеровим псеудонаучним · и · садиС'l'ИЧКИМ експери
ментима, рекао је: 

- Да, да, нацисти су учинили гадости. 
И без прелаза, саљала.чки загледан у остатке једне 

од најлеппЈ!ИiХ 1'0Г0l<1ИХ сЗ!к,рисm;ја, додао је: · 
- У руској зоНiИ, :шarr~ даtј;у 1600 К31Л.орвја дневно, 

а овде се добија још ~ само 1500. 
УздааанrFО је дrубоко: 
- Слабо нас хрЗ.не, а толико су порушили. 
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. ,..... Најн; најн! -,одговорио· је. ~нуrо ·Ьl.М\ДИћ· ко:-. 
ме сам пришао и питао ra да ли је био за време .Рата у 
;r угославији. . · · · 

То је било првог дана. ПосЛе сам по.стао опрезнији. 
Прилазио сам им, истина, и питао их свашта, али то сам . 
већ чинио паж..ьШю, штедећи им преосеi..ьиве· живце, јер 
сам хтео, кад сам се већ нашао ту, да дознам од обичних 
Немаца, од немачког човека с немачКе улице, шта џсле 
о проШи\ости и како r.ледају .на будуЦност. 

Одлазећи раније у суд, сваког сам јутра заустав
..ьао понеког пролазника који· щје изгледао ни премлад 
ни престар за једну од хипертоталних мобилизација и 
питао ra, рецимо,.води Л11 ова улица ка Диреровој кући. 

-Каnут! - одговарао је. Одиста, била· је срушена. 
То сам знао. Неко се, одrоварајући, смешио тужно, неко 
тупо, а било их је који се нису смешили. 

Разговор се настав..ьао, поткрепЈЪиван циrаретом, ·ко
ју Ш!!КО није одбијао. Већ после првоr дима човек је пО:. 
казивао во..ье да прича о свему, а }iарочито да се вајка. 
на беду у којој се налази. Отуд до оmптијих разМИШ.IЬа· 
ља о рату и љеговим страховитим последИЦама, скупоћи 
и хаосу- није било далеко. А кад је већ био спомещ-т 
рат, питао бих, онако узrред, да ли је господин затекао 
породицу у животу кад се вратио из војске. Многи су 
рекли да нису. Били су :војници. Да, били су, aber ... 

Спретно и брзо извадили би из џепа новчаник, а из 
љеrа, навикнутим покретом, комад папира с некаквим 

;печато~ и нечитким потписом. Текст је био mтампан, по
некад умножен на геmтетнеру. Трипут у току једноr 
дана иста формула· односила се на Фрмща Кошку, Емила 
ЛЗ!Ндбауера и Лудвиr!l Вирта. Документи које оу ми по
казали тврдили су да је сваки од ове тројице· све време 
ращ био запослен као кувар у дрезденској војној болни· 
ци (венеролошко оде..ьеље). Да ,ли је то био случај или. 
се иза та три случаја крила творница лажних докуме
ната и дРугих алибија за нацисте? 

- Познајете ли Фј>а;,нца Кошку? 
- Видите ·ли - рекао је Лудвиг Вирт, одевен с 

неубеД~оивом елеганцијом самозадовољног: банкарског 
чвновника ...;.. :(!Ма и добрих Немаца. Иако га не познајем, 
он је сигурно добар човек. Јавол. Нису .сви· пљачкаши и 
убице. Ја, на пример, щсам за све време рата избијао 
из Рајха и, према томе, нисам могао да извршим ниједан 
од оних злочина који се прицисују свим . НеМЦВ!Ма. Мој 
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је случај,· уосталом, очиrледан. ИмаМ црно на бело. АА,и 
нисам dедшш Немац који је ооуЬивао Хит.лера. Већина. 
немачког народа била је против љегових авантура, јер 
је осећа.ла да сви '11И љеrови ратови морају једног дана 
да се заврше поразом. Уошпте, требало је поступити миО. 
ro опрезније. Хитлер није имао добре саветнике. Он је 
сам и~о желео IНЗ.јбо..ъе немачком IНЗрОду. Али шта 
ћете. Несрећа је шrо ми вика;д iНИСМО iШ4З.А!И добре по.ли-
т.ича.ре као Енrлези. · 

Разговарао сам са много Немаца. Видео· сам 46 нај
разшчитијш: док.уtМената. Ни у једном случају mrcaм 
затражио ни од једНог саrоворника да ми га покаже. 
А.л!И Немац је пооледњmt месеци уобичајио да сваку сво
ју peq пООЋрди иеком исправом, !КаО што су то ин_аче 
склони да раде емиrранти и људи неизвеснвх занимаља 

и судбина. Али занимљиво је то, већина докумената уве
равала је да је љихов власник служио вермахт у јед
ном од три неборачка вида: као кувар, болничар или 
шофер интендантуре. 

Било је људи који нису вадили документе. Али 
таквих је било маље но првих. 

Чудновато је да од шездесеторо Немаца с којима 
сам rоворио, свих у rо"инама које нису прелазиле педе
сету нити падале мноrо испод двадесете, ни један није 
био тевКист, тобџија, митраљезац, авијатичар, подм:ор
ничар, есесовац или бар обичан пешак. Чак ни посилни. 
Hero само - болничар, кувар и шофер интенда.нтуре. 
Таоош недостатак фантаЗИје врећа чак !И кад је неко, 
као ја на приМер, спреман да на ту тему не очекује 
.11/PY!I'O до пресну лаж. Ис'IIИНа, један: ми је одrоворио да 
је служио у трговачкој морнарици. После се изрекао да. 
је љеrов брод још 1940. претворен у помоћну крстарицу. 
Био је подофицир. Но тај Хамбуржанин приiпа.о ми је 
сам и затражио »Лаки страјк«. 

/Џю сам му циrареrу !И рекао да нисам Ешлез. 
- Гот зај данкl- - ускликнуо је обрадован. 
- Зашто захваљујете боrу? 
- Ми IВе во.лимо Енrлезе-рекао је с брзоплетом 

спретНошћу жицара од заната. И наставио: - Знао сам. 
Само Европљани моrу да буду племениrи. И док се :ми 
Немци и ви Французи не сложи:мо и не скинемо_ с врата 
ове одвратне Анrлосаксонце, неће бити праве среће и сло
боде. 

- Немојте се мучити, ја Ш!1Са1М Француз. 
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, .. ..,... Па шта сте~- упитаО-је.~оро уврс$ено. 
- Јуrословен. - · 

-- _.- .. Он се одмах сна:rпао. Нас:мешио.се поверљиво. 
. -Ах, дивно! Био сам ја У-.IIЈ'РОЛ8ЗУ и код вас. Чека.ј
_те, како- се само звало оно местанце где смо се таКо коло
~о најели -.~ .Шп ••• Шп .• : .-iПпаЛат... · .. · 
·. -Сплит. . . ·- ~ 

: ·· _ -,/!;Ј., да, СпшТ. ФамОзНо a.IO се· тамо прежДрали 
и напили. Срећна сте ви земА>а, ја вам кажем, rосподинеl 
Џiто Шd:а.те вина и . .некоr шнапоа, проСто да вам се 
после једног јединог шта:мпрла не мили никад умрети. 
Дакле Јуrословен, мило ми је, мило ми је. · _ 

Зашто му је било мило, не знам. Не знам ни да ли 
иу је одиста било Мило. Али чињентш:iа је да се осетио 
н~IЩКо уrодније и реКао бих да је без икаквог разлога~ 
наједном почео да се понаша маље ·снисхоД~Ъиво. У јед· 
цом тренутку погледао ме је ~је, али неШо за-
МВП~А>ено, као да се иечеr прнсећа. · 
_ - Реците што сте ви сви тамо нервозни људи? 
Брзо ПЛЭIВеtrе. Не '!/IМ6Ге да се чувате. Памтим: !Неке ла. 
ће које су rореле у луци. Каква корист од пЗ..ъеља 
бродова? . 

Тај човек, који ни стојећи није престајао да :миче 
ногама, да се љуља у боку и млатара рукама :каД говори, 
није имао ни једног папира да докаже да је служИо у 
»трговач:кој морнарици«. Чему? Окупационе власти у 
Хамбурrу дале су му пропусницу за Нцрнберг, а. она је 
била довољна да задовољи радозналост овдашљих вој
них по.лицајаца у случају рације. Он је, IIIИcaлo је, допу
товао да потражи породицу. Али прави разлог био је 
друrи. 

- Код А:мер:икаиаца. се боље једе IВеrоли код Енгле
за. А то је главно; Код Руса је још боље, али тамо опет има 
дру.1ЋiХ незгода. Чехисrи итд. • •. 

- Аш Чека IВе постоји већ око 20 rо,А~В~Ва. 
·' · · - МислИте? - упитао је с неверицом. - Свеједно. 
Бољmевички комесари незrодан су свет; не зато. што су 
Јевреји .• _. Ја АИЧво IВема::м !НВ'П1ТЭ. ПрсУrив Ј~ја, има 
их, ·кажу, свакојаквх~ али ипак, знате, ооље је бити пода
ље од Њ1ВХ пооле свеrа шrо се десило. 
· · - После чега? · 

- Ах, ништа. Знате, политика.. Мене то не занима. 
Зај!fВ!Маа.о ме шта ће :на аЮ тО рећи ~y»Лir Вирт, ко-
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ra сам ·срео jorii :В:еко.ыiко Пута:. Он је тУЖНо· климао 
r.ла:вом. 

- Такви су вам mm, есесовци. Само ТИ љу.дu моrу 
биrи у толикој мери дрски! ЗауставИти једНог· новинара, 
и :ro ст.раног новИНара !На улици због цшареrе, то МоЖе 
само прави нациста! Сви ·ми немамо · дувана; Али· мИ; 
анmфаmисти, ,имамо поноса. Ми не просимо~ A;pyro је 
кад нас господа странЦИ и новинари сами поНуде. Одбити 
нећемо. Хвала. Баш су добре ове ваше цшарете.: 
· То је све што је Аудвиr Вирт имао тог дана да каже. 

У љегов стан· спуштало се Rроз pyi:i!y у зИду п6ру
mене куће. Косо положене даске водиле су у подрум. 
Из прве влажне подэемне просторије улазИло се у неко 
заrупr.tоиво и мрачно оде.л:,еље пуно саздука.. А одатле, у 
пријаrmу сутеренску собу с два прозорчића која су rЛе-
дала на нераскрчено, хаотично двориiпТе. · 

Прозори су бИАИ застр'l'И ПровидНим заВесаМа, а поiд 
је био паркетиран и застрт ћилимом: у ДНу собе додири
вала су се под правим уrлом два нова кауЧа, а леВQ, 
иза пmанскоr зида, налазио се електрични mrioper у ·ми
нијатурној кухиљи. Десно, један од три ормана био је 
отворен, крцат пост~ином .. Падали оу у очи разлИчити 
мои011рами на новим јастучницама. и чаршавима од дама
ста. Хер Вирт, ухвативши мој Поглед, поста мелаНхоли-
чаи в, покш:rуј~ главом 1На ормаие, рече: · · 

·-Усnомене! Све што ми је остало од брата. 
- Поrииуо? · 
- Да. Пред крај, у ХоландИји. Био је то вредан 

човек. Шта ћеrе, · ни он није био нациста. • . нико то, 
заправо, у мојој фамилији није био. Па, богме, мало ко 
- и уопште. Зле смо вам среће. Ми смо, Немци, у ства-
ри преварени. · · · 

Тај ме закључак, признаћу, изненадио, иако сам био 
навикао на изненаћења .. Рекох опрезно: 

- Значи, ~ :СТе му веровали? 
- Веровали! Веровали! Ко не би поверовао? Тром-

пете, добоши, победе. Моrућност да будемо први у свету. 
Да имамо. довољно животноr простора. А затим лук
суз, сјај, брилијЗIНТИ срасли за прсте и· све осТало .што 
није за бацЗЈЊе. Једном речи, уrодЗЈН живот ... Уостмом, 
ја први нисам вер(>вао! - за.кА>учи он неочекивано, мада 
енерrично. 

Донео сам му. флаmу вина и корнедбиф. 
- Штета што моја жена није код куће! - .rоворио 
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је отварајући конзерву . ХаАаПIDИВО .. као . да су . .му руке 
rладне. . . . . . . . 
. . - Она се враћа врло к.асно. Већ недМ.у дана раДи у 
Гранд хотелу као певачица, док ја чиновникујем у Оп~ 
mтиии. Пре. рата, ах,. пре рата био сЗ.м прокуриста. коД 
Кредитанmталта. · · · · 

После друге чаше био се распо~оЖИ:о.. . 
- Сад сам члан соција:лДем<трмске Clipaш{e. То је 

оно. што нама .треба. Кому:нисти су непопуларни. Конач
но, мећу нама буди речено, Руси су нас и поразили. Не-
логично би било да их воЛимо. · 

- Па ви нисте били :хиrлеровац! 
Он намиrНу: »Пре свега, ово није руска зона. Затим, 

и сами сте имали прилике да видите и чујете да наш 
свет 111е мари за по.л:итику. Наше нас новине rрде што 
смо пол;и;тичiш !НеэЗ:И'НТереС:овани. :Ал:и после свега ·што 
се десило, паметан Немац једино може рећи: Nie mehf 
Politik. Те речи најбо.lье iИIЭражавају наша осећа:ља. Пар. 
тнје висе у ваздуху. Ја сам социјалдемократ зато· шТо 
иислим да се од нас то траЖи сад да будемо. Иначе,. 
П.lьујем ја и на све то . . • · 

- После прошлог рата социјалдемо:к;ра;r.и оу rово
рили: »Никад више рата« .•• 

- Глупост. То су илузије. A;pyro је рат, а друго по
Аl!:I'ИКа. Боље не водити никакву политнку неголи водити 
лошу. Ми Немци не умемо да водимо добру. Зато смо 
ооога ;пу.rа :и пропаА!И!. За.кА>учаЈК је јасан: ~ више 
политнке! 

- 111Dачкашки ратови нису једина врста политнке. 
- Слажем се с вама. Али: немојмо говорити о поли~ 

'l'ИЦИ. То су mкак~Dиве ствари 1И сад ,кад је демократија и 
кад се вели да се све !МОЖе рећи щободlно и таКо _Даље. 
Јер хлеб вам је сладак. · 

Он эажмури и МlЫЩНУ '\/ОНама: 
- Сладак! Нећу ја да због неке pe<m изг.убим мес

то. Политика и није интересантна материја. Ја бринем 
само за своју породицу и вазда сам тако Чинио. 

У мећувремену застро је сто ЧИСТIИ!М чарша:вом, 
подrрејао месо и донео ra у порцуланском таљИру. 

- Извол'те! -понудио !Ме, баЦИiВШИ се истовремеНо 
саЈМ !На јело. Гутао је !НесажвЭЈКане IКОМ~е меса и журио 
као да га јуре. Кад се заситио, палио је нову чашу вина 
и замислио се: 

- Сад Ва/ьа бити социјалдемократа. Молим, ја сам 
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љИхов Човек. То је- Idio кЦА. ·се рЗДиО.аnарат п!Јеi:ПалТује 
на друа-е таласе. Окрене се дугме 1И - готово. А!КО сУтРц 
буде трёбал~ ·нешrо треће --'" не прејудИцирам, претпос
тављам само ,;_ у реду, ево ~е, ја сам ваш. Нећу бши ·нИ 
пооледљи, али 1В!И проо; После шжуства. са нацизмом, 
једно смо научили: не :В~а се претерано зarpejtmaпi за 
OПIIl'1Y ~Р· Ошпта С'Џiар?_ Фразе! Ионако је сВе ._· rшц 
еrал. Не? . . : · · 

Код четврте чаше, хер Вирт је поста.О :у толиКој 
мери rоворљив да ми је без колебаља објаСнио откуд 
толико војнооолничарских и војнокуварских увереЉа; 

- У Минхену се код попова може купши докуменат 
~о мој· за 30 марака. Овде ·су мноrо скуш,и. Највише 
кошrају они о концла.rероваљу. Пре неки дан могао сам 
м iНЭбаЈВ:им јЕWШ ва 100 мщрака. Фина СТВЭ!Р· Црно на бе
Л~ стоји iН8ШТЗ!М!ЈI8Ш) да си провео '11рИ roдmie у ферних~ 
тУшслаrеру као политички противник нацизма. То се Да~ 
нас ·добро котира. Хтео сам да ra узмем~ алн после, 
помислио сам: зашто тропшти паре? Ионако све је то 
жмwка са обе СЈ11.РШе. У зароб.IЬеВ'ВiЧКе ,логоре више· не 
о~оде. Доста им је и оних наших iоу.А;И које већ имај'у 
на врату. А ја полшичких Змбиција - више немам. У 
почетку документи су ваљалн. Сад им је и цена ма!ьа; 
Мале и средње људе, чак и кад имају понешто бутера на 
rлави, власти не дирају више. И сами ВидИТе кaima је 
љихова судска процедура. Да осуде Геринrа, за чија део
ла И недела зна цео свет; потребно им је брдо доказноГ 
маrrериј~а. А замиа.ште КОЈIШ(О би им тек требало· да до
кажу кривицу некоr средњеr нацисте, каквих има на 

десетиНе и стотине ХИI'оада. Прозит! Боrат ·свет, па има 
времена, Код· нас се увек брже судило. Ха-ха-ха! Сем 
тога, ВидИТе, Пораст криминала апсорбује све више паж'
њу пОМЩВЈјохmх влаСТИI. Нацизам је већ засrарела кри
вица. 

Враћајући се од Ау~иrа Вирта у Гранд хотел, rде 
су били омешrеЕШ чла:ноВ!И наше ,Аржавне комисије, про: 
mao сам п<ЖЈI)а!ј . д'Yror реда старих жена које су стрiЊи
во чека.л.е на бо.жићње следован.е кобааица. Једна стари
ца изаће из реда и журећи приће џипу који је у том тре
нутку застао пред тротоаром. Поред црнца· за воланом 
сед~ је ШЗ~да !IL\ЗВyma. Она се пољуби са старицом~ 
даде ЈОЈ нешто новаца и махну руком. Џип одјури, ·а 
старица се врати у ред. · · · 

- Моја Кћер! - рече с наrлаmеним поносом. Ни 
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једна од присутних жена .не ·;примети•нишrа зајеАА>ИВQ 
на рачун плавуше или љене озарене мајке •. 

· Проституција је у зэпалним деловима Немачке узе-. 
ла страховите размере и свет се. с њом морално поми

рио. Број жена које се само 'У Бермшу баве ТИ!М .послом 
премаmа 250 000. То је мноrо, ако се узме у обзир . да. у 
Берлину има данас маље становника неголи npe рата. Чи
тав милион и по маље. 

Енглески новинар који је отуда дошао твр.А;Ио је 
да »СВе иоле пожељне жене хране мајке, мужеве и децу 
т.вм занатом, чак 1И ющ им он :вије rлзmю ЗЗ~В!В!Ма~Ње«. У 
америчкој зони склапало се још јесенас по 100 бракова 
недељно. У Newsweek.;yz, :позна.rrом америчком часоmюу, 
:взишао је поводом тих америчко,немаЧIШХ бракова ве
обично ПОМIИЈрЉ~ИВ чланак под :насловом: Pa"L" који су 
Не.мци изzубили добијају њихове zоспоћице. 

После венчаља, те rоспоћцце одлазе у Америку •. Оне 
дезер-щрају брашш ш мшерије у којој се својом, па 
и њиховом, вољом обрео цео немаЈЧКIИ Н:аЈрОд. А и док су 
још код куће, оне не престају да причају свом окупаци
оном мужу и њеrовим пријатељима како су Французи 
- бЗiрабе, Пољаци - В81IП1ЬИ!ВЦИ, Енглези - неџентлмени. 
Свака фројлајн има прилично искуства и стално се по
:mва !На понеки дoraliaj из своје прошлости. То звучи 
уверљиво. Ал1и тrиЈМ iЈЈiРВiЧањем фројлајн врши и друти пре
цизан посао, можда и о,АЈрећен зщдатак. 

У неким немачким новинама изишао је тих дана 
чланак у коме се прво констатује да фамозни Химлеров 
»Werwolf« - IН!В!је IIШМJaiAO акТИ!ВЗ!Н и заТIИ:М закључује 
да су све приче о орrанизованом отпору у Немачкој после 
капитулације биле обичан нацистичкИ блеф. 

Чини ми се да је закључак преурањен. Гебелс је из 
броја 'У број свога Das Reich зава:ћао савезНИiКе .. Енrлезима 
је доказивао да су их Руси преварили, Американце убећи
вао да Енглези mroy IИсжрен!И nрема ЊИ!МЭ.; а. Руоима је 
скретао пажљу да су им Анrлосаксонци бацили љуску 
од банане под iНOre. Ни најнмшши:ји човек 1И!Ш1!К :не би 
моrао помиСtШТИ да је Гебелс савест Уједшьених шщија и 
да би савезни;ци без !ЊеГОВИХ. забри!нуmх упозореља 
одавно већ покЗiрабасИЛIИ. Па И!ПЗ1К •.•• 

Гебелс се отровао у свом подруму арсеником као 
пацов. Али и 8 месеци после љегове смрти прилично 
велики број Немаца и Немица покушавају да новим и 
старим лажима наставе њеrово дело сејаља неповереља 
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меЬу савезницима. Мис.шм ·да би И сви .оНи Немци којИ· 
се понекад ыатеморски п:Штју · шта ради фамозни Wer
wolf, могли сами да одговоре на своје питаље разШП111Ьа
јући :мало о сМЈИСЛу и ·ци.ьу оног што Ш4 је маиючас још аr
цвркутала нека фројлајн или mапнуо портир или, више 
као узгред, рекао сам бранилац Штрајхера или можда · 
чак и Сајс-Инкварта. 

Браниоци на.јвећих patmИ!X злочинаца старија су rоо
пода, ~.ледни правшщи; има их који оу и професори не
ког универзитета. Разуме се, ·сви су, веле, антифаmисти. 
Штрајхеров бранилац, с ким ме је уПознао јед~ фран
цуски новинар, рекао је, чим смо остали насамо, да ·је 
»за нас Европљане амерички судски·поСТуПак комичан 
и инфантилан, једном речи несхватљив •.. « 

· Неко може рећи: · Дозволите једном а;А;Вокату да 
има своје посебно миш.л.ење о америчком· судском пос
ТуПКу. То је минимум који себи може да дозволи демо
кратија. 

Дозво.л.авам, разуме се, дозвољавам. 
Али nустимо претход'НО старијег гооподина, ЈUЩа у.на

каженог буtрmевским mмисовима, да заврши своју ми
сао: ... »Исто тако несхватмВ!ВО нам је што СЗ!Везници не 
третирају ФршщуСI<Ју - победницу - друкчије од пораже
не Немачке.« Ово већ !НИје само резервисана МИШ.tЬење о 
судском п~. У овој реченици ИНСШiу!Вiран је и суд о 
ПОСТуПКу једне од ујелињених нација према друrој. Ве
рујем да је бранилац нацисте Штрајхера мало квали
фикован да о томе rовори. Али не само он, превелики 
број Немаца заборавио је да је Трећи Рајх пре пола 
rодине изгубио рат. 

Бранилац Сајс-Инкварта био је са мном исте среће 
као и онај незапослени Хамбуржа:шm, »тобџија 11рговач
ке морнарице«. Ни он није моrао да поrоди отпрве из 
коrа сам краја. И Бечлија је рекао исто »гот зај данк« 
када је чуо да нисам Енrлез, иако је час пре тога рекао 
да им се одувек дивио. После је тврдио да воли Амери
КаiЩе, односно Пољаке, пардон, Французе. А кад сам му 
коначно iКаЗао одакле сам, човек се •необјЗIIШЬИВо оду
mевио. /:!.{а се код нас :юупује рог за свећу, можда бих 
остао и т.рону:r. И. бечки хер доктор, као и хамбурmки 
тобџија, био је у Југославији. У Загребу и у Скопљу. И 
он је щmчао како се фино НЗЈЖАРао »ИН ЈуrоЗлавиен«, 
како је јео •mевапmшпе« и пио »слифофицс и »прима 
ВВ!НО«. »Kollosal, kollosal war's in Jugoslavien!« И он је 
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зак.л.учио да. смо срећна зем..ьа! Само је до~о да би 
убудуће требало да створимо здраве односе са Аустри
јом, јер Аустрија; Маћарска и Југославија представљају · 
јединствен rеополитички и, једном речи, економски·прос-:
тор и да је он свим својим старим верним срцем за пот-: 
цу.но збАИЖење .наших кОШIЛеМеiПЋ!ИХ земаља и народ& 

Био сам слободан м подсетим rосподяна доктора. 
да од смрти Гебелсове нисам чуо за формуле о живот
ном простору. 

Моја ra је примедба, изгледа, . увредила, можда и 
узнемирила. 

;__Ја никад IНИСЗ!М био фаiшист-IL\:З3уо је. -
У осталом, изволите прочиrајте. 

Увереље које ми је поднео уВеравала је да је доктор 
имао од анmлуса до капитулације низ непријатности и да 
је чак једном био зват на саслушаље у Гестапо. 

Мећутим, ја сам већ био имун: на документе, па смо 
ускоро наставили разговор о процесу. 

О Сајс-Инкварту рекао је да је невин и да верује 
да ће бити ослобоћен. »Он је добар Немац и добар· като
лик. Све што је рад'ИО, чmmo је ш најплемешпијих: 
побуда«. 

По миш.л.ењу браниоца, оптужба није поседовала 
довољно материјала против њеrовоr клијента. 

Неколико дана касније, оптужба је имала прИАИ!Ке 
да увери Сајс-Инкварта и браниоце у супр001Но и, нема 
сумље, да ће и клијент бечког хер доктора на крају про
цеса висити као и остали њеrови нацистички саучес

шщи. 

Сућење траје већ два и по месеца. Продужиће се, 
по овој прилици, до ма:ја. Ипак оно се одвија с нај
већом моrуnом брзином. Но безброј-ии оу зл.очини опту"
жених, а број најаутеитичнијих доказа толико је велики 
да је зби.л.а скоро немоrуће изићи брже накрај с тим 
материјалом. 

Проблем који се на почетку поставио пред тужиоце 
и судије био је овај: преюи су,д или нормални процес? 
Потпуно правилно, преовладало је, на енерrичан захтев 
совјетск:и;х и америчких представника, ово .A;py:ro гле
диmте. Јер није важно само ЛИКВИАИРати нацисmчке 
воће и ратне злочинце. 

Овде IНВ!је реч о пукој примени права јачеr. То су 
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чинили оnтужени док суимали силу .. Реч је о правди. Т& 
ринга и љегову разбојНичку дружину ч>еба осудити зато 

· шrо су се огрепiИМI о nисане и неписане 3а[{ОНе човечности 
за ;време мира и током рата:, зато шrо оу беспlјалио те
рорисали и истреб..ьивали народе у окупираним зем..ьа
ма, зато шrо оу консrmрисали већ од 1933. rоДИIНе противу 
мира и зато што су .извршили злочин· агресивног рата. 

На страну палиmчки значај тако схваiћеног задатка Нирн
бершког процеса, први пут у историји ОВИЈМ се оућељем 
ударају теме..ьи, и то соАИДНИ теме.ъи, мећународном кри
вичном судском ПОС'IЈlПКУ и 3а[{ОНОдаЈВСТВу. Свака изречена 
оnтужба и свака пресуда створиће преседан од далек~ 
сежних последица ако миро..ьубивим снагама свега поће 
за руком да овој'!{ вољrу спроведу у дело. 

Важност свега тога не треба нарочито доказивати, 
мада је у својој уводној речи nредстаmmк америчке оп
тужбе Џексон хтео унеколико да оrраничи могућни д~ 
мет преседана који се стварају, изјавивши М је овлашћен 
да дигне оnтужбу само против подстрекивача овога рата. 
Чиљеница је ипак да се у Нирнбергу стварају закони ко
ји ће, буде ли снаге и правде, моћи да вежу и казне сва
ког прекршите..ьа меоународних уговора, сваког освајача, 
ратног авантуристу и ..ьубите.ъа »политике«, »динамике«, 
је.А~Ном речи, СВЗЈКОГ 1И!МПериј8!АИсту. Очшле,.що је да се у 
Нирнбергу кује овог пута првокласно оружје за заштиту 
мира и демокраrmје. Али убојитост оружја зависи и од 
чврстине, чистоте и јунапrrва руку које ће се с љим ·слу
жити. Од политичке и војне снаге истински демократских 
елемената у свету зависи и правилно и пуно примељиваље 

ових закона, зависи хоће ли се у љихово име судити само 
онима који су спалили Аидице у Чехословачкој и Коре
ницу у Јуn>аАВ~Вији, ·или СВИIМа који, можда, још данас 
илн сутра имају намере да лидицирају и искорене не јед
но него стотине :х:и.ьаде села ради осигураља интереса 

реакције. 
Као што се то може и очекивати, Нирнбержани, 

који серВИМiо илк дроко, још увек IИ!Ма и таквих, промичу 
нер~рчен!ИiМ '!{.лицама свога града, о свему говоре више 

но о самом процесу, док љихове новине без коментара 
преносе необично скраћене запиОНВ!Ке са оућеља. Нигде 
није у граду одржано предаваље о процесу. Ншде се о 
љему Ш!!је водила дискусија. А било би и те како .важно 
упознати Немце с чињеницама које излазе на видело. Ако 
џ;и због чега, бИА.о би то важно .због :раОiq>ВЈВiКЭ.Ва.Ља на-
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цИСтичких главеmина· на које приличан. · број Немаца 
још гледа с iИА.узијама. 

Говори се о денацифи!кацији . Немачке, али аЈКо се 
бу\де чекала за тшко пrro iИ!ВIИЦИiјатива ·од СЗ1М1ВХ Немаца, 
протећи ће много времена узалудно. 

Не зна се где се чу!ЛО да са!Везници шrсле како сеМ 
рћавих Немаца постоје и добри. Од тада су сви уобра
зилн, многи и многи неоправдано, да спадају у врсту д~ 
брих и имају специјалан начин да пшье у странце, као 
да све код таквих Немаца, и уста и уши и нос и оЧИ ·И 
р"ј/\Ке и држање врата и .лећа, хоће да ва:м каже: гледајте 
ме, гледајте ме, ја сам добри Шваба! Ту је и сервилаи 
осмех, и понекад блесав поглед. Као да баш тај исти 
добри Шваба шшщд !НИ!је хистерично вик.iю ·хај.л и пуцао, 
палио, силовао, убијао. 

НеМци знају ~да оу нацИсm ~ИЗГУбили рат, зато сва
ки изјављује: »Ја никад нисам био нациста«. 

Лажови се увек позивају на сведоке и ·дају часну 
реч пре но пrro им је ко затражи. Немци ваде докумен
та :на . којима пише да нису били чла:нови нацистичк.е 
странке, да су били у концентрационом логору или да су 
припадали некој од антифашистичких партија. КатолиЧ
ка странка самозвано се прогласила за аиТифа:ri::шстичку 
и како јој нико досад није затражио доказе, она неумор
но дели и nродаје какве год хоћете до:rоу:меате и алибије. 

У Италији се такоће трговало документима. Нема 
мало фашиСТИiЧIGI!Х . »ћерарка« који носе ry џепу потврду 
сумљивог манастирског порекла, која. жели да увери да 
је љен сопственик био савезнички шпијун или бар ор
ганизовани щпифашиста и завереник: А кад се утврди да 
је, у ствари, био у служб,и Овре или Гестапоа, он ће !=8 
заклињати да је то чинио само зато да би бо..ье користио 
»идеји«. Деморалисани фашисти Италије, кичме прелом
..ьене надвоје капитулацијом, постали су мутни шампиО. 
ни дупле игре »del doppio gioco«. · 

Али оно шrо се данас види у Немачкој односи се 
према италијанској проституисаиости и »дупА.ој шрв« 
као Занатска производља према индустријској. Слушају
ћи IИIЗВеане Немце, човек би могао да помисли м се· у 
Рајху шрала дупла шра на текућој траци. Да су и Геринr, 
и Гебелс, а није искључено и Химлер, па и сам Хитлер, 
били савезнички агенти и Шарже антинацистичке под
земне војске. Па ипак, Хитлер није. побећен због тога. Да 
НИЈје Црвене а~рмије, он би, .уза сву ту ·"дуплу .шру« »-на. 
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цистичких антифаmвсrас, владао Немачком до своје при-
родне смрти. . 

У сваком случају, документи се производе не само 
на гештетнеру него и на пmел-преси, чак н на ротацији. 
Несносна оmпта проституисаност јавља се не само као 
послеДIЩа фашизма и неизвршене денацификације него 
и као узрок који омета. љено спровоћење. 

Немци с којима сам говорио уверавали су ме да их 
поЛИ'IЋКа уrМI!Вном не заНИ!Ма.· Известан маљи број мећу 
љима био је ипаа< уписан у IЩ'l'ОЛИЧ*У :њш социјалдемо
кратску странку. Реда радИ, и због, боrзна каквих, при
ватних комбинација, јер убећених припадника једне од 
тих страНака нисам срео. Нико од љих није знао да из
ложи проrрам партије у ~оју је формално ускочио и 
да објасни љене циљеве. . . 

Странке постоје СЗIМО у врховима. Доле цвета снтна, 
устарапска и крухоборачка комбинаторика која се не
ретко налази на rрашщама криминала. Или - у љима. 

Немачка је била хиперорrанизована и хипериндус
тријализована земља; сада је љена адМИНИстрација раз
бијена, а привреда парализована. Незапосленост је го
тово omnтa. Али љу овог пу.та прати пометља и ПОIИШiе
ност која је, можда, и страх од казне. Те чиљенице гоне 
људе да се сналазе како знају, а то је чеџdiе.мимо,.пош
теноr наiЧИIНа. У:юус за екстремнија решеља као да је за 
доrледн:о време нестао. Са IIIИipeг друма аrолективних 
напора бежи се у мишје рупе у којима се проблем сва
чијег живота решава посебно, кришом, у страху и неиз
весности, од данас до сутра. 

Али постоје мноrобројне банде дезертера које још 
iLьачкају по друмовима. Оrромни комплекси рушевина 
у Ј:1Ра;А.ОВИМа Представљају савршена склонвшrа· за масу 
људи који су се ставили или остали ван закона. Немоrу
ће је кон:тро.лиса"l'И хаос развалшiа и докумената. У Мин
хену је у тим рушевинама донедавно радила »Висока шко
-ла за џепаре и обијаче«. 

Трrовац продаје на бан муштерији марамицу, од
мах затим вадИ испод тезге шверц-свилу и нуди је дру
гом купцу по црноберзијанским ценама. 

У lllВepцy учесmују беспризорни, дезертери, СС-ов
ци који се крију, фратри који фабрикују документе, про
ститутке, неки окупациони интенданти. Сви су повезани, 
свн заједнички обрћу исту робу украдену из немачких 
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и америчких маmцв;на и троше или зг.рћу исти безвредви 
и прљави IНовац. 

Према извештајима енrлеских и америчких новина
ра, ситуација у совјетској зони је .щ>у!Кчија и "{ том поr
леду. Криминал не узима такве размере услед енерrич
них репресивних мера и смаљеља незапослености. Пуна 
слобода дата политичким странкама и интензиван поли
Т!ИЧКо-ва.спиmи рад делују у правцу диСЦШIЛИНовања и 
организоваља стихије, тако схватљиве после катастрофе. 

У Нирнберrу поЛИТИЧIGI Ж1И!В0Т још је у повоју. Оп
штине у Баварској далеко су од тога да представљају 
самостална полнтичка и самоуправна руководства. Пред
седник ошптине једног од нирнбершких предrраћа, иначе 
социјалдемок.рата, у суш"l'ИНИ је »аполиrичанс као и хер 
Вирт. Но QТКаА се .»поново .активизираос, брине само да 
у љеrовом круrу· не буде комуниста. Чим чује за реког 
»таквог«,· одузима му дозволу боравка: »Комунисти воле 
да праве ексцесе«, rовори . он, »а. сада није време за то. 
Треба радити«. Мећуmм уљеrовом рејону ни једна фаб
рика још не раџ\:И. 

-Верујте -уверавао ме је он-није у питаљу лична 
амбиција. Нисам нимало расположен да управљам. Има 
човек исувише својих прива'l'Н!ИХ бриrа. Али :ипаК, власт 
не можемо предати комунистима. Нека доће представ
ник ма које друrе партије и нека каже: »Уступите мн 
место!« Ја ћу га братски пољубити, потапшати по рамену 
и рећи: »Сервус. Слуга покоран !с . 

Мећутим, масе немачког народа, ошамућене . доrа
ћајима iИ збуљене, .препуштене углавном саме себи и по
ЛШИЧК:И индиферентне, још. увек пролазе кроз најд-убљ.у 
и најошптију кризу економије и морала. ТеПIКо је ве
ровати да ће се из хаоса који је захватио ову област мо. 
ћи у .догледно време подићи нова Немачка, она која .је 
схватила своје злочине и разумела у какву су је .криви
цу бациле најреакционарније снаге немачког· Друштва. 

Требало ·би и више строгости и самокритике. А 
Немци их према себи самима никад нису ималИ. О себи 
су они неговали увек најбоље lim:mљe~. Задржавају га 
и дан-данас, усред Нирнберга,"{ јеку све општије прости
тунсаности, у трећем месецу сућеља НЈ!јвећим и најна
казнијим ратним злочинцима, воћща Немачке која је 
капитулирала. . . 

1946. 
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НИРНБЕРШКИ КАВЕЗ 

Дрхтао сам· од ~буlsеља, у коме је било. помешано 
среће, боЛа, rнева, .. осећаља правде која тражи задово
љ~, обичне љубопитљивости и још десетак. маље раз
rоветних наДа и примисли, у тренутку кад сам, после 

двочасовног пробијаља преко бирократскнх препона, нај
зад залупио за собом врата. Секјурити Офиса и обрео се 
у сивоЩ!ком холу нирнбершког Јустицпаласта. · 

Одатле су се бескрајни ходници rрана.Ли на све че
тири стране гломазног лавиринта са слеi:шм завијуцима, 
еркерима, стубиштИма и одајама, с којима не би изишао 
на крај ни човек кудикамо маље ужурбан. А ја сам 
био rрозничав од жеље да што пре ylseм у дворану где 
пред већем Меlsународног војног суда одговарају Хит
леровИ маршалИ, ·министри и лајтери ~ Геринr, Хес, 
Рибентроп, Кајтел, Розенберг, . Франк, Фрик, Штрајхер, 
Фуик, ШШ, Деmщ, Редер, IIIИpax, Саукел, Јодл, Папен, 
Сајс-Инкварт, Шпер, Нојра.т и Фриче, за злочин и заверу 
Щ)ОТИВ мира и све оне не~ециве нацистичке монструоз

не злочине овог рата, КОЈИ су они хтели и повели, и у 

ком је тепiкm.l, насилним смртима уморено 57 милиона 
Љу~ . . . 

Зато, нестрпљив. И врућ, не задржавајући . се, завио 
сам првим ходНи:ком лево, појурио, завио по дРуги и 
трећи Пуr и - после Четврт сата трке нашао се иа по
.Лазној тачки. Журећи,. уда.рио сам, овог пута, десним 
правцем, али нисам стигао да преlsем ни двадесетину ко
рачаја·кад ме стражар, који се као чудом, како то в,ећ 
бива, створио преда мном, ухватио нешто за раме и окре
нуо као чиrру. 

з о 

Док сщ;·тражио -исправе по свим џеповима, он ме 
је, !Прежввајући· »ЧВИН-rум«, гледао с r;:одсмеШliЬИВО наг
лашеном стрП~о~ВВошћу. Кщ.1. сам их :нашао 1И показао, 
почео је да сумљичаво врти главом. А кад их је узео у 
руке, стао их је. разматрати с. тако очито- априористич
књм: неповерељем да бих МЈу најрЗ!дИје скресао ... Јер не
ма честита и мирољубива човека ког не би у сличној 
прилици спопала неодољива слична потреба, без обзи;ра 
на евентуалне неугодне последице. И било ми је збИЈоа 
врло горко и тешко не· 1(ЧВ!НИiiИ срцу по вољи, па пукло 

куд пукло. Но ХШ'ао сам сувише да бих могао rубиm 
време на задовољеље својих врло разум.ьв;вшt жеља. 

Папири су били- »О кес, рекао је пошто је престао 
да мрљави по љима. · 

Али следећи агент чешкао се испод белог, лакира
ног ПIАема, ломећи се дуго да ли да ме пропусти или не. 
Прошао сам, ипак. Он је гледао за мном клатећи се ко
лебљиво. Није ме позвао натраг само зато што је рачу-
нао да ће ме следећи свакако задржати. .· · 

. До судске. дворане било их је распореlsено још пет
наестак, а процедура - свуДа иста. Просто сам зажалио 
што одиста немам лажне исправе: да бар знам зашто 
ме сумљиче. Жена Хитлеровог министра полиције Фрика 
јуче је с фалсификованом пропусницом проmла као од mа
ле све страже, и, неузнемирена, с галерије за публику, 
измељивала не знам какве погледе. са супругом на опту

женичкој клупи. · · 
Али код пандура обично су погрешно упућени - из

ливи небудности и напади ревности. Ако је љихова јуче
рашља лакомисленост према фрау Фрик - nропуст, збоr 
ког су добњли преко носа, не значи да је правилно ис
купљивати га шефобојазно претераном сумљичавоmћу на 
моју штету. Поготово не доводити до очајаља оне који 
су годинама саљали о том процесу као о састанку ..• 
Састанку мржље? Састанку љубави? Нисам осећао пот
ребу да прецизирам; чинило ми се да су и мржља и љу
бав зраци исте светлости која је узбудљиво сrрујала 
мојом крви, снагом која није била само моја. 

У сваком случају, стшао ~ до судске сале, где 
ие је пуни, бубуљичави стражар последљи пут леrити
мисао. 

Отворио сам врата и ~о, осећајуlш: да бледим. 
Ниска решеткаста преrрада од орахоВШiе делила. је 

свом ширином судницу на два неједнщса дела. Већа по-
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:ловина, I'аiЛерија и партер, са седmп:rима :као -'У позОршп
ту, били су већ пуни пубЛИке која је с :Пажљоџ пратИ~ 
.ла расправу. Мноm су кроз Дурбин посматрали судије 
·и оптужене, као што се у позоришту гледају глумци. 
./:J.ir!!zгR, са сл уmалица~Ма на 'У'fiШМа, бележили су у· бло
кове оно што им је изгледало значајно или необично. 

Позоршпној атмосфери доприносила је и чиљеница 
. што је онај маљи део дворане био, попут сцене, обасјан 
млечном, раскоmном неонском светлоmћу и приrушеним 
рефлекторима. Показујући своје профиле публици, су
.дије, за високим столом, иа подијуму с десне стране, 
бацllли би с часа на час који поглед на· оптужене. Сов
јетске судије- још млади људи- носили су походие 
униформе. Француске - традиционалне тоге. 
- Одмах иза ограде; додирујући је, налазили су се сто
лови за тужиоце, а на средини- маљи пулт, за којим је, 
-окренут лећима гледаоцима, говорио, у часу кад сам у
шао, амерички тужилац, неким као навлаш свакоднев-

1НИМ, тихим канцел.а.ријским гласом. Али rупркос послов
ности с којом је изрицао оптужницу, осећало се, по 
-напетости која је стезала све присутне за грло, да се у 
-оном освет~DеНОМ делу суднице, као на сцени, дога.Dало 
"Нешто неповратно важно и судбоносно. _ _ 
· У дну сале, ограћени дебелом плочом стаКла, четири 
.м.ладића, слични касирима, преводили су брзо и спретно 
-сваку изговорену реч. Они су шапутали у mкољку пред 
собом, али свако од судија, чвновника, стенографа, тужи
лаца, новинара и остале махом униформисане публике, 
:имајући крај себе мали, црни детектор с прекидачем и 
слуmа.ли;цама, ЩЈатио је процес на једном од четири зва-
нична језика. · 

Изнад глава преводилаца белело се биоскопско 
:платно. 

Тужилац је желео да своја данашља излаrања до:
'ЕV!Ментује филмом о логорима смрти. 

Монтажу тог филма, рекао је, иЗвршили су америчк:И 
-стручљаци, али највећи број ·сцена снимиЛи су есесов
·СКИ сниматељи у време кад се веровало у· пОбеду Рајха. 

У левом ут л у, тачно лицем у лице са суДИiјЗма, седели 
су оптужени на ниским клупама. · · · · · 

Утисак који су остављали био је поражавајући.·чи
·imЛО ми ·се да сам преварен, иако не бих одмах· знао м 

'КаЖем зашто. 

У гомили, једЗIН 'УЗ друrог !КаО на :хрпу'бачене стВари, 
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кад се при у.лазу још IИЗда!Лека угледа:ју, деловали су 
недиференцирано уплашено, непроветрено и подбуло, љи
хове косе или ћеле имале су све одреда исту, плавичасто
сиву боју бући, а њихова тела, под цивилним llfAИ вој
ничким оделима, тако су се чудно спихтијано дРжала да 
се морало поМИШlЬати да су већ лежали под зеМЈЬом, где 
су се напили трулежи и влаге . 

А зrужвани, мада у испегланим оделима, остављајући 
утисак да заударају на прљаво, иако опрани, у толикој 
мери нису били налик на себе, тачније на представу коју 
су имали о њима сви које су морили, сви који су се бо
рили против њих, да је у први мах изгледало немоrуће 
да се и једна једшm реч ОП'l"УЖбе може Од'НОСИТИ на ту 
ГЉ'И!ЛУ rужву несварене беде. 

Можда то нису били - они? Можда сам погрешно 
и ушао у дворану где за своје грехове одговарају ситни 
фалсификатори стотинарки или банда некаквих прес
трављених кокошара, а не највећи злочинци овог и свих 
ратова. Како тако јадно и којекако, тако никако смеју 
да изгледају .iЬVди .који m.mjy на души то.лико 'У()истава,· 
толшrо про.лввене крви, rrолико смрm, аtрТИ, смрти! 

Узалуд сам се теmио. Ипак су то били они, осваја
чи овета, јrунаци б. априла, хероји краrујевачког покоља, 
Катинског масакра, јунаци Освјенћима, инспиратори Ја
сеновца, подстрекачи шофера свих душеrупки, наредбодав
ци меха:ничара свих rааних комора, организатори лажних 

научних експеримената и ексцизија ЗдРавих мишића ру
ку, то капетааи а:мпутација здравих ногу н стерилвзаци
ја заточеница у Равенсбрику,. то команданти џелатских 
студија о прогресу рака вештачки пренетог на ХИlЬаде 
младих људи у Аушвицу, то адмирали тифуса у Бухен
валду, болести срца у Нацвајлеру ... 

То су били они. А својим чвновничкопензионерским 
mr.ледом н АРж.а!ЊеМ iН!ИОу одrо:взраАИ језивој веNИЧВ~~Ш 
својих недела. 

Ово сазнаље није само разочаравало. Врећало ·је. 
Како се усућују да тако никако изгледају! У мени је нас
тајао необичЗIН муtК. ТШIIИ!На се ширила ш нутрИ!Не, од
некуд где сам као дете веровао да се налази душа, и пла

вила је мене и људе око мене и део суднице налик на 
сцену, где се још увек са свом моrућом IНaiiieтomћy одиг
равало нешто од судбоносног значаја по живот и смрт, 
по :мртве и живе, нешто пrro iВШПе нисам могао сасвим ја
сно да разаберем. 
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До малочас сам осећао свет, и себе у свету, своје 
присуство неодрећено као· здравље. Знао сам шта у ком 
тренутку осећам и мислим. А сад - тШIIИНа. Празно. 
Као да сам са!В, по души iИ месу, iИСтуiiiИрЭЈН, лаписом, па 

сам се следио, уrрнуо, отуnео, постао неосет.~~:>ив. 

Колико је то трајало? Неколико секуНДИ? Дуrо? 
После извесног времена почео сам да, гневан, до

лазим себи. Људи и ·предмети израњали су из магле, а 
бестрага, иза зидова, иза брда и долина чуо сам поново 
шумове свог срца. Они су постајали све јаснији, ближи, 
срдитији. 

И заједно са ритмом бИла причинило ми се да чу
јем и глас старца Јерка, као намет.II:>И!Во mуштање лиш
ћа шибаног ветром измећу свака два откуцаја дамара ... 

Модар и макар, бануо сам око трећих петлова љему 
у колибу да се угрејем. 

Он је дугом варјачом од сирове буковине мешао 
скроб у казану под којим је горела танка, шиштава ват
ра од раките и оуве балеге. При сваrком к,руЖIНом покрету 
љегове суве руке, избијао би му испод мишке ·и из ло
ше штављена коЖЈуХа зад-ах овчијег лоја, n;pecн:or меса 
и :хiЛебноr :rеста које на топлом :ки.сеАR. 

Јерка није имао много зуба, а лице му је било 
покривено густом мрежом безброј попречних и уздужних 
бора, стално ry поюрету. Оне су се вечито мрсиле, укрш
тале, уплитале, правећи чипкаст вео пред љеговим лицем, 
чије је црте било готово немогуће сагледати. Доrк би гово
рио, и уане су МЈУ се борале, расплита:ле и безубо мрсиле. 

А :волео је да !ПрИЧа !И уtМ:ео. Сл.адио је nолако сваку 
реч, и изговарао је тако да би увек изненаћивала, мада 
си баш љу само, на том месту приче, очекивао. qне ноћи, 
почео је изненада да ми говори о свом сину- орлу пар

тизанском.- кога су Немци стрељали. 
Тешко раљена, донели су га друrови на носилима 

кући. »Али- недељу дана тек минуло, ране набоље кре
нуле, а Немци у само свитање хрупилн у шталицу где 
је лежао, без речи га подИГли са сламе, извукли на 
двор ... « 

Тужно старачки зашуштао је глас друrа Јерка. 
»Знао сам СИ!На !КаО шrо се доуша зна, до испод дна. 

Леп је био он свима iИ сви су волели љегових двадесет 
и пет година, једрих као чокот грожћа и чистих као суво 
злато. А мени је увек било дово.LЪНо да ra nогледам само 
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па да се од радости насмејем. Чинила ми се, ја га и не 
гледам, ја га оком као усном .~~:>убим. : 

Девојке су волеле љегову снагу, а друrови љегову 
храброст. 

Има храбрости . . . Различитије су него јунаци. Ње
гова је била као ЗАрава јабука. Ништа да бациш! Глатка 
хра?рост, и радним даном и недељом једнако орна, обла, 
од Једног излива, без превоја и слојева у којима се може 
некад да наће и; код lваLЪ!ШШХ јунака Т[>уње олабости. 

Нико га није знао као ја. По ојцу љеговом. 
Одвукли га Немци до двориmног зида, све лепо, без 

речи и кутн-дака, и дигли га на ране, на ноге. И стаде 

мо~ак, цветићу мој млади! Ни жмирнуо није, нити се оз
,НОЈИО. Од цркоса неће 1НИ да се наслони на зид. Стоји, 
~Арав човек, а кост му пребијена ry једном буту, гелери 
ЈОШ- у другом. · 

Гледам га кроз маглу у очима мојим. Цветићу мој 
љубазни, не гледам, маглом у оЧИма га .~~:>убим по свакој 
од шест рана, и по лицу још нерањеном! 

Жена љегова Милка, пре годину доведена, стисла 
дете на груди, стоји скамењена, а сва је још врућа од 
сна. 

А он, МИlШ, дише :мирно, прибрано iН лепо, као да 
не жали,. као да га ни кост ни месо не боле. Ја, старац, 
гледам 'У љега iН не .могу да се од ыубави не смешим, ИЈаiКО 

ми у срцу ~е.шн. Судбвщт :шдим, јутро у црном, али не 
~ory ~уrоЈаче- навикао сам да му се лику смешкам, 
Јер ми Је радосно од љеговог изгледа. Очи се радују само 
оном што виде, и не мисле на nосле. 

~емц:и -:- све полаrко. Онај каПлар, r:upћacrи, рић, као 
да ra Је рћа Јесеља осула, пришао сину, загледа га,. љуш· 
ка пропетим носићем, врти се око љега, и ни реч не го
вори. Rути човек. 

Rутке се постројило и пет војника. Нико од љих 
да мрморне. Дигли само nyn:nкe и почели -да узВЈМају на 
око, некак<;> полагано, врло споро, као да су им руке
nужеви. А Ја не скидам радосне очи са сина, иако видим, 
брижан, пуm;ке каЈКо се дижу, !Мало-помало, СИТНiИМ одско
цима, цвете мој весели, као да бирају и пипкају где да 
га _љуће саставе. А види се, нису радосни ни војници, 
КОЈИ се све опасније коче, iН!И рићи каплар, који се тромо 
враћа. Гледам и сина и знам да и он све то види. Али 
з~а га то као да се не односи на смрт љегову, ни 
ичи]у, iiia равнод'УП!Но, зато и тледа само, рекао би то и 
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m М1 си му и душмаШЈј!Ј био. Нв!је се препао !НИ за вајта
љи .листић бледила. Сасвим му ништа није жао било мла
дости коју ће ИВЛШ'И!. Мирно му ојце, блаЈГо, прибрано. 
Гледа у сунце које се ·страпшо уrом стало да помаА>а, без 
туrе гледа, као да ће сву вечност само светлост гледати. 

Птицу по перју познат, цвет по мирису, шуму по 

АШЈiћу. Свако биће има свој изражај и знак одаваља. 
Ја љега по оку хватам. Не би то свако могао. Али ја сам 
му очи одувек гледао. Ех, леширићу мој жељени, знао 
бих да му је то све падало тешко, таман да му то тешко 

није било теже ни од латичине сенке у подне. 

Смешак некад ништа не значи. Али он се смешио 
не да би шТа оюрио, него мени и свету сав да би· се оr
к.рио. Смети се он, Ве'11Рићrу мој бист.ри, и прибранИЈМ 
оком види како Немци коче лице од пакости изнутра, 
и нишане, померајући полако цеви м~, све краћим 
трзајима, док се нису укочиле, као да Је већ свака папи
пала рану коју ће задати и унапред rрлом У_ШЛЭ- у љу. 

А љеm не врећа та спорост цеви. ЧВIК у Једном тре
:нуrку, као прави Сllрелац који је био, ЖМ!ВЈРНУ на .лево 
око. Рекао би и сам нишани у љихово нишањеље: он Је то, 
браrrићу мој, проверавао КЗIКО је који Немац цев у ње:а 
:наперио. /Џsе цеви је ТЗIКО ИСIШТИВаЧКИ оценио, ~ ~ Је 
био код треће, он се На!МЈРШТИ као кома:ндаиr !КОЈИ Је ух
ва"ШЮ војниха у греху вој!НИЧКом. Ништа rв:е рече, сам 
·се rюмери за прст-два, исправи војнич:ку Ј:1РЕШ.1iКУ и стаде 
пра!В и тој цеви на меrд'Э!Н. 

Кад је завршио све то провераваље, поглеМl мило, 

сав зрачећи од силине, у ж~ну, сина и мене. А О';Ш ••• 
једно му свет.лије од- другог, Једно млаће од другог, Једно 
цввmије 1И М!В:Рније од дpyror. Ни каiLЬице :rryre. Толико 
младости у телу човечцјем још :нmщд !!Шје било. 

Каплар зарћала лица није све то видео. А и како 
би? Грицкао је влат траве, почео М1 је сише од белич:ас
тоr коленца љеног, :rде је слатка. Кад је изједе сву, стv
жи му се, ПА>уну, обриса уста рукавом и више уснама 
но шапа.то.м рече: »Los !« 

Сину .мом тад синуше очи као илински кресови, 

црне очи, здраве, велике, снажне и ведре, лаке као :ве

верице у скоюу, блmе као срне, младе као извори. Заис
кре из љих неке благородне брзине као М1 су тркнуле 
некуд, жену да виде још док је цура била, и некуд друг
де синчића да угледају- већ као момка стасалог. Нико 
још !НИје таrко лепо смрт у свих nет цеви погледао .. 
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И тачно кад су прсm Немаца приmону.ли обарач 
допола, па су, као сви стрелци, узе.ли дубоко ваздуха у 
плућа и за'ГИ!М задржали МЈ!Х ка!КО им дисаље својом шро.м 
не би гаћање омело, rrачно та;д СШ1 мој викну жени, де
тету и .мени, оцу свом: ЗАЈ!а!ВО! а ТIИТУ, слобоД!И и rв:ашима 
-живе.ли! 

Мени старцу осмех се заборавио 1В'.а .мщу и кад је 
jrytШUК пао.« 

Тог истог јутра су !МУ Немц;и стреЛ>а:Ш ~а и она
ју. Њега су оставили да их сахрани, што је и учинио. 
А одмах за'11ИМ отmпао у одред »да аино:м,а nymxa. не __ 
данrуби«. . 

Управо пред полазак за НIВ1рнберг дознао сам М1 је у 
јwвшу ПО11ИВVО још v Аето 1944. 

Преда мном су се налази.ли руководиоци свих зло
чиначких смрти ових година: смрти .мог најмлаћеr брата . 
закланог у Јасеновцу, погибије браће од стричева, Луја 
у Н:Иiкшићу, Еде на KocШIIjy, смрти сестрИЧИ!На на Сајмшп
'IУ, стрељаља другова огњена и Оrокара, nогибије АРУ1'Э. 
Борћа, погибије друга Крсте Бајића у офаизиви која је 
ослободила Србију, nогибије .АЈРУГа Јерка, ~ ље
говог сина, и смрти и погибија свих знаних и незнаних 
другова. На шест корака од мене седели оу tкривци за 
смрти iМИЛ1ЮН и седам отоТИiНЗ. :хиљада Јуrословена, !Крив
ци за ~МИЛИОНе !!IOI'ШDYIA.ИX црвеноар.мејаца у- борбИ заСАО-. 
боду свих народа, за десетине милиона смрти деце, жена, 
људи које су ови ту, преда мном, уморили глаћу, батиНа
ма и страшним мукама. Они су псима разднрали своје 
жртве, давили их гасом, вешали, стрељали везане револ

верским метком у по'ГИIDВ!К, премлаћивали. аmовом, раз
ноеил:и бомбом, ГазiИАИ :rусеницама тенкова, палили у 
пећима кре.маторија и кућама које су сабласно дуго 
плам сале. 

Ниједну варијанту познатих и дотле непознатих 
смрти нису оставили неискоришћену. Све су истовремено 
запоШЈЬа!ВЭ!ЛЯ шест 11розних гоДШiа од таме до таме, на 

крвавој текућој траци 'УIIЈШШ'авања младосm, снаЈГе;. љу
бави, ума и наде људи. Они су пујдали све псеће сенке 
подзеМIDа на цео људски живот, претећи :му истребље
љем. Које чудо ако су им народи у заједничкој машти 
убијених и преживелих придали језиви лик смрти за
МИIПIDајући их као љу саму, са косом и кошчатО.м шаrком: 
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:х;алаво nруженом над топлом земА>ОМ и \il;руrовима у две
ту? Шта је једна јеДИ!На МЭ!Ла смрт :на којrу правда моЖ:е 
да осу;д:и сваког од љих? Alro је она казна, бедна је то 
;казна. 

Али није реч о казни. О правди се овде говори. Она 
није освета за мртве, ии накнада за бол оја15ених. Не 
постоје спојни судови измећу смрти и суза, измећу суза 
и правде. Правда не теши. ОНа ШТИ"11И! преж:ивел.е. 

Кад мрзе- људи маштају као и кад воЛе, јер су 
љубав и мржља подједнако видовите. ОткривајућИ ис
тину, љубав види добру страну лепог, мржЊа - руrобу 
рћавог. Зато истине љубави и мржље нису никад равно
душне, ни кад су саме щr кад се уједине. Али ако те ис~ 
ТИ!Не страсm ВИ!Де и добро и зло већи!м :но што су можда, 
постоје за то оправдаља која су и добри разлози. Како 
бисмо се одрвали злу и постали достојни доброг -ако не 
бисмо, ЧIШећн их већим од :нас, приморали себе да и сами 
порастемо у напору да будемо јачи и будемо нежнији? 

С великим страстима не може се као са електри
ком: Паи\И и 'l'аси, !IIO вољи. При.т!Иском на доуrме не iМ'OIY 
се збрисати љубави и мржље које је разгорео овај рат. 
У :Ш11!ПТИ која уобЛiffЧУ'је снаrом страсти, Гериш је још 
увек mтука која ПИКИiраЈјући спушта своје четири веће и 
пету мању бомбу на невиност живих. Отrуда врећа непо
дrударност иэмећу оног mro је он био и што још увек је
сте у нашој свести и - овог знатно смршалог али још 
увек дебел.ог Геринrа, који као расентиментатени вешiр 
седи на клупи, главе тужно наЈСАоњене на длан ВЗIТИран 

салом. Вратите му луфтвафе- престаће да туrује! Пош

lоВ!Те штуке на отворене, неэа.шти!ћене градове, повратиће 
изгубљених 20 IOIA.ODpaмa масти. 

Били су још зима и рат кад је омалени одборник 
неког од заселака Имlоана, опустошеног села на ветрови
том Петровом пољу, џарајући ватру неиэгорелом глављом, 
рекао, онако више за себе: - Ех, да ми је ући у љихову 
душу ... да видим могу ли они да мисле иједном мрви
цом наше људске мисли ... 

Једна друrарица која је имала да реши практичнија 
IШТања, ynиrra ra има ли кога од Афежеа rv селу. Одбор
ник тvжно махну главом: 

-Ја једини ... 
Разумели смо ужас љегових речи и лудог смеха ко

ји нас спопаде тек кад је, сачекавши мирно да престане 
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наш кикот, додао: »Ја сам једини жив остао. Сви други 
су заклани, Афеже И људи ... « 

Шта рећи? Шта могу речи? Сви смо- занемели, а он 
је џарао ватру неивгорелом г.ла:вњом iИ! не поrледавши нас, 
ЖМЈИркај.ућ!И од д'И!Ма, ~додао, одједНом се створИIВШИ ;к,рај 
мене у овој' сали: 

- ТЗ!МО !ИХ '11реба довесm, IA,a wjy IКЗIКО CllPamн:O .юрк-
љају заклани . . . _ 

Говорил:о се, пре тога, оне ИМЈоанске вечери, баш 
о овима што rюу,, са~да, на ОП11УЖеничкој КА!у!IIИ, таЈКо мало 
личе на себе. 

Наш водич, сед а крепак сељак, умешао се у разго
вор. Мотајући нешто зеленог сетачког дувана у кома
дић паЈКПапи;ра, "11РУ\д'ИЈО се да ИЗМЈИСАИ :најсви;реiШју ~КаЗну 
за љих: 

- Ја бих љих све стрпао ry кавез за звери, као што 
звери :и јесу, !IIa бих iИ!Х водоаоодселадосела,не:ка IИ!ХЦеАИ 
свет види. Јер ни ради спаса душе, да је има, не би ва
љало то.л,и;ко iКрви 1И нереда нанеm, а не:к:мо.ли због ПЈоачке 
и власти, пrro и јесте посреди ... 

После капитулације Италије чуо сам сељаке Абруца 
како причају о том кавезу. И љима се он чинио једином 
казном и правдом. Али први који ми је причао о крлеци 
6IIO је Немац, iКоји је 1937. ~УСПеО м из Дахауа побегне у 
Јуюславијrу. Живео је с нама :неко.лико месеци болујући 
и не дижући се из постеље. Умро је изможден гла15у и 
патљама које је претрпео. И љему је онај кавез изгледао 
једина могућа казна _за све свирепости нациста. 

И свима који су причали о правди, стељући у роп
ству, борећи се за слободу, раћала се та мисао. Изгледа 
да се јављала истовремено на разним странама, свуда где 
се трпело и војевало, а увек иста као једино могућа ос
вета за сузе и смрт које су ба.хаm нацисти сејали. 

Јуче, у Нирнбергу, један Џи Ај, с америчком је прак
тичиошћу излагао своју варијацију о кавезу. 

-Ја бих су:дио љима без цифра!Ња. Yry;pao бих их 
све IY юшеэ, ставио га ;на џемс, па :воэ!l!ј преко I«>нтине:н
та! Г .ледање бесплзrr:но. А ко хоће да их шыуне · - нека 
плати. За Геринrа - 20 центи. За Шахта - само 5. Шта 
М!ИСЛИШ, коЛiИ!Ко бисмо зарад'I'М!И за ГОДИ!Нrу? Да пола 
покло:нимо ;ра.тној сирочади, с остатком бисмо кrупили бар 
још три облакодера у Њујорку и један у Флориди. 

Преведено са сликовитог говора људИ на језик пра
вних узанса и формула, ово сућеље у Нирнбергу, са пр-
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вим тимом нацистичких џелата на оптуженичкој клупи, 
упра:во представ..ъа оствареље оноr !КЭ!Веза о ;коме ее то
.лико маштало по CBeiY. 

У правом кавезу били би ·ови оnтужени можда 
ближе својој природи звери, »као што звери и јесу«, 
неrо у овој дворани под јарком светлошћу неона и ре
флектора. Али правда мора раЧ2Ва"11И с !Временом. Каrвез 
би био nреспор. 

Мноrи од ОП11У'Жевих саtкрИ!МI су очи и пола .лица 0/\.e
пaЧIGW црним наочарима. Оне оу :их обез.шчаЈВаЛе некако 
и унифорМЈИсава.л.е. Изrледало је да им је .лице у короти, и 
чинило се као да су сви они поворка уцве..ъених за ~т

вачким сандуком у кimmи јесељи дан. 
Истовремено, та два црна испупчена стаклена круrа, 

као инкрустирана у млохавост неких .лица без реалности, 
изаrшва"ш оу поновне ЈНаС'ГУПе неверице, враћајући упорно 
иста питаља. Како се моrло десити да ови ситни млохав-. 
ци ухвате ком8i~Ј#iе полуrе је.АЈНе од најмоћн:вЈјих државних 
апаратура и индустрија? Зар нису моrли бити онемоrуће
ни на време, пре но што су опасно ојачали, јер је још 
пре 1933. било јасно шта ће у<mНИIИ у случају доласка 
на власт? 

Та ПИТаiЊа оу св:рдла!Ла по rлави, СМ!Ир:ИВ8!Ла се и 
насртала поново, никад задово..ъена одrоворима који су 
се моrли дати. Како се све то смело доrодити кад се 
свака љихова жртва, и она коју су из дубокоr сна диrли 
и ст.ре.ъали, достојi!Шје .4ЈРжаАа пред смрћу но ови џелати, 
оrрезли у 500 МИАИона литара крви, пред судом који ће 
изрећи само правду, дајући им месеце времена да се за 
смрт nрипреме и та:ко wестезира:ју свој Ж!ИВО'ШЊОКИ 
страх од ње свакодневном миш..ъу на вешала? 

»Будите без милости. Зароб..ъеници нам не требају. 
Vбнјте свакоr који вам IIаџ\'Не шака. Као X-ymr, ;који су 
пре :хи..ъаду rодина, под командом кра..ъа Атиле, стекли 
име ст.раmно и данiдаНас, и !ВИ :.греба да учиншrе све пот
ребно да, од данас па за :хи..ъаду rодина, Кинези са ужа
сом спомиљу име Немца ... « 

. То су речи кајзера В'И!А>еш~~ (Crapouillot, 1931, стр. 
7- Numero special: Les Allemands) изговорене пред не
мачким експедиционим корпусом уочи укрцавања за Ки
ву - J.moro roд'Вilla пре роћења већшrе- Х!Итлерових 
војника. 

Жеmа NJ. се бујде страшан изrледом и поступцима 
типично је пандурска. И као што су се кра..ъевски панду.,. 
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ри поносили кад би љих неколико у · rрупи премлатили 
каквоr rpeпmor самичара, rratкo су се и пренацистички 

и нацистички Немци rордили тајанственим »концепција
ма« своr rенераишrrаба, које се од фри:дри;х;овских 
теорија »О изненадним наnадима« до Аудендорф-Браухи
чевих »О тоталном муљевитом рату« своде на пандурско 

баll'И!НЗIЊе везаних и слабих. 
Браниоци ОIIТуЖених mрде .да је у пиrrању Geltungs

trieb. ПсеудонаЈУЧНо надевање имен~ не може ипак да 
сакрије траr империјалистичке баканџе потковане Клин
цима. Ови ту били су њеrови аrенти прво, па профитери 
после. Не желим да тиме поједиоставиМ проблематику. 

Нека су »идеолози« хитлеризма и независно дошли 
до своr поrледа на свет с Немачком йЬеr alles. Но је ли 
случајност да је баш тај неетноrрафски, независни, мо
дерни - љихов йЬеr alles - поrлед на пороб..ъени свет 
та;ко aJIIcoлyrнo и потпу;н:о одrоварао интересима Kpyna 
и осталих носилаца »ВИШИХ интереса немачке крви«? 

Чиљеница је да су ти »ВИШИ интереси«, уз помоћ 
фон Паnена и фон Хинденбурrа, дали Хитлеру власт да 
их спасе од унутрашље »антифашистичке опасности«, а 
затим да те спасене камате промиле, измиле Н€:јМИЛО по 

читавој зем..ъиној куrли познатим rестапо методама. Сама 
нацистичка идеологија не садржи елементе који би се су
протстав..ъали таквим прохтевима или ма у ком виду зна

ЧИМ~ нешто још незншо. 
И Mein Kampf и Ј>озенберrов Ми1: двадесе1:оz. веЈСа · 

представ..ъај:у неориг.иналв:е збор:вике т~ схватања 
немачких крамера, од ситних крајзлера до :крупних бан
кара. Анm:семиmиза:м и антш::ловенство до истреб..ъења са
мо оу демШи оне зоолошке мржње која., уз к.ромпир, ус
пева· :у зем..ъи педакпних 1И акуратних Немаца као нека 
врста кул.турноr наслећа преношеноr с ·колена .на колено 
вековима, још од доба ка;д су теутобуршке шуме биле 8!К
туелие, па преко теутонских јункера до савремене ШЈДус
трије, и, одатле, уз помоћ »револуционарне нацистичке 
идеологије« до ошпте барбарске својине одсудне већине 
Немаца. 

Чудити се можемо само .моралној лабилиости и не
критичности способности расућивања толикоr дела не
мачкоr народа, који се углавном доброво..ъније дао за
вести но шrо би био оилом заведен. 

Оптужени, који сад крију очи црним наочарима, rO: 
ворили су још не~но: »Капиту.лирати - никад«, у же-
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..ъи да приспособе свом .лудачком укусу »ОТПора по сваку 
цену« стањену позадину и омањена бројна стања диви
зија. Они су у Т1У сврху пусmли у саобраћај паролу, МЈ.
јући од себе онај rлас на који, изr.л.еда, непоrрешно 
реаrирају срчаии мотори херенфолка убрзаним радом: 
»Будемо .ли приморани М1 сићемо с историјске позорнице, 
ми ћемо тако треснути за собом вратима да ће се о 
томе nричаrrи док је света, остане АН .кога да о томе при
ча и остане АН света«. 

МисАИЛИ су на атомске бомбе, вероватно, али су а
пеловали на ону пандурско-вилхелмовско-јункерску страст 
Немаца да задају страх, како би се осетили јаким. Ис
Т!ШIОКИ јакима нису потребни докази те iВрсте. »Јесу АН 
Немци деца бабщроге« -. I!ШТЗ.ЛО је једном :неко дете 
које .није знало За Geltungstrieb, али је видело есесовске 
бата..ъоне. 

Тражећи дозволу да носе црне наочаре, оптужени су 
правдали своју молбу: » ... прејака рефлекторска свет
лост штети очима« ... 

Проводећи дане 1110д истом светлошћу, судије би има
ле в:ш:пе разлога да брину о својим очима - пошто ће, 
нsма сумље, надживети оптужене. Ипак ни судије ни 
тужиоци их не носе. 

Зашто оу ;нацисти тражљш Наочаре? Шта су 
желели да скрију црним стаклима? Грижу савест.и? По
мањкање кајаља? ИАИ можда су хтели, »ШГИТећи очи«, 
да ставе суду до знаља да су уверени у немогућиост 
смртне пресуде? Је ли то одбрамбени мшевар? ИАИ пот
реба да, разгоАНћени оmужницом, не открију . паничви 
страх који је признаље грехова? Наивност, у сваком слу
чају. 

Стражари причају да се готово сви после устајања 
поовећују неутралној шведској :гиш:~асmци. Десет мину
та - свакодневно. Врло оу чисти. Зубе перу после ·сваког 
је.л.а, а руке пре оброка и после. 

»Није АН свеједно у каквој ћете кондицији поћИ на 
вешање?« -питао је један стражщр Розенберга у часу 
кад је овај био забаЋ..ъен прав..ъењем великог чучња. 

Розенберг је погледао у љега беличастим очима као 
што би слепац- у понор. Прекинуо је вежбе тог дана. 
ААи их је сутрадан већ наставио. 

Није само гимнастика на дневном реду. Штрајхер 
је IВШВ.О !На пломбирање зуба. При најмањој. прехлади 
ry.ra бајерове аспирине, а тражи 1И п~. Фриче, 

42 

1.181Н!КОКОСТИ заменик ;r.АаВНол'Ш'ајrућеГ ГебеАса, редовно ;гу
та четири врсте mм.у.л.а. Неке, npeвemumнo -'- за СВЗЮI 

ал:учај. 
Американци загревају љихове ћелије коксом. Функ, 

бивши шшшст.ар ШЩИСТiИЧI(iИХ фи!на<н:сија, по:юрива се са 

0СЭ1М ерарски;х ћебади. 
Није забележено да је и један оптужени пропустио 

да се јутром увек обрије, да се два пута недељно окупа 
:и једанпут месечно подшиша. Заточеничку храну . нико 
од љих не презире. Порције су као полизане кад их враћа
ју. ААи сем бесплатне хране имају права и да кYIIY:jy нузу
житак за своје паре. У Пост Ексченћу набављаЈу с.л.ат
к:ш:пе, чоко.л.аду и ГV1МУ за жвакање. Али мећу њима има 
и таквих који о души брину. Сајс-Инкварт, а нарочито 
Франк, показују знаке растуће побожности. 

Овај последљи, крвник побожних, веле, Пољак~, 
ухватио се тако дооА>еНИЧК:И 11рчевито за веру, као да Је 

.она заиста сла:мчица 1И3 пос.ловще. Обавештен о том чу
ду, бискуп је изјавио да ће се и сам преузвишено моАН
"ТИ за спас Франкове душе. 

Док Хес чита криминалне романе, а Геринг књше 
() лову, Франк устаје најраније и, ~осле гимнастике, пра
ља до појаса и trргловаља, стиже ЈОШ да до доручка ш
моАН 30 пута круницу. Он је пронашао негде неку М?
АИТВУ светом Алојзију која доноси сваки пут кад Је 
верник скрушено изговори 800 година ин,.wлrенц:ије. Зна 
је :напаЈМет, и то на .латинском језику, којим оу свеци во
дили како своје светске тако и своје свете разговоре. 
Током сваке расправе он ту моАИТВу светом Алојзију 
.очита бар педесет пута и педесет пута после у ћелији. 
Дневно му се :на тај :начин отпише с ;рачуна rрехQВЗ. по 
80 000 rо.А~ИНа :Испашгања, шrо месечно чmm 2 400 000 Па!К
лених гоДИIНа ~робије. ЈеДШiо је 1Не3ГОМ1 у томе што се, при 
-савременом познаваљу астрономско небеске математике, 
не rчме да оцени ни приб.лижно ;ку.рс :на оанову коr се ва 
-mм: свемирским берзаiНСКИ!М :габ.лицама iiЈ.Рерачуна:БЗ~ју 
'Наше девалвиране године сунчаног система у здраву ва

.л.уту година вечн:ОСТIИ. Али за пет !Месеци, КОЛИIКО ·се ра
-чуна да ће још процес трајати, Франк ће ухватити десет 
милиона година амнестије. Узме АН се у обзир да на 
Ауmи има само седам милиона побијених пољских и 
јеврејских поДА>уди, ствар није за бацаље, без обзира 
што би он интимно радије отишао у БразИАИју него чак 
и у СаЈМИ рај, и тамо, у Браэшији, провео остатак овојих 
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земних rодина макар, у Ресифе, на полутару, где није 
ништа маље паклено вруће но у самом паклу. 

Пре 1941. видео СЗiМ им безброј пута фотографије на 
насловним странама новина које су им популарисале 
главе, снимане под необично пажљиво проученим угло
вима, кадрим да потпуно изразе »Марцијалност и мужев
ност« ових »великана немачке крви«. 

Аш. nocмa.rrpaн са свих стра:на 1И из иепооредне 

близине, гросадмирал Дешщ подсећа на збрчкану бабу, 
а »вечито лепи« Балдур фон Ширах на пребрзо остарелог 
Коридона. Напудерисан и напомаћен, долази он у судницу 
да одговара за своје злочине; чак не заборавља да стави 
облачић ружа на увенуле образе и нешто кармина на 
спарушене усне. 

Геринr се одмах препознаје. Пре рата, по киосцима 
:шшmiМ с неизбежнвlм :немачким !ВАуст.рошшшм журна

лима, вићали смо ra како жовијално отвара пољопривред
не изложбе, стоји на поднјуму пред кадетима, инспицира 
рурску рат.ну·!В!НАус'I'!рИју уа закуску !И полаже безбројне 
камене темељце тако спретно као да то не размазује мис
т;ријом малтер по цш.ш него оребрним но-'ЮИ!ћем - бу
тер по иебу. Аш ~ од љеrовог славног касарнског. 
вицмахера:ја - iВ!И :хrрата.. Ипак, Ш\џ\ не сеД!И окљокан у 
шшаду апоплектиrmе депресије, он јеАШШ још налази 
дрскости да стави покају неучтиву примедбу на рачун оп
тужбе. СМЈрmао је доста, а..ш лице му није m~ило эа
,I!IРШ'ЛОСТ, 1Н!И покре:m- брзиЋу. С нечим од !Вепра у~ 
:вим погледима !Које баца :на све око себе, он често, 
ШW!ltћен :на ограду која демi оптужене од браmrлаца, 
хвата главу ry огромне IIUI!(e. Но ШЈIIЩД, не остаје дуго у 
једном положају. Уз :uрза;ј, он се за:ваљује iИ! дебела ~
стова клупа дуго IШ!Iq>ИIIIИ под љим. Убрзо се ЈУСпраВLЪа, 
на•II,'В!Ма пшрока прса, онда се опет врпо.љи. Чеоrо завлачи 
кратки кажипрст, дебео као сарфалада, · у широки око
вратв;ик доламе, као да. m !И он дави. Обучен је ry своју 
саСвим све:м.'У ..лrуфюма.рша:л<Ж!У 'У'НИформrу, која без ши
рита, ордеља, ознака, чина и ленти подсећа на мало упр
Л>а:Н'У куварску блоузу. 

Иаrко пуно rуспаљеног сала, љеrово тело de набијена 
оном врстом неотпорне снаге која чини да су освајачи 
и ганrстери свирепи док их служи срећа, а малодушни 
у невољи. Он би хтео да днсциплинује своја велика, ужа
сно растегљива уста, која један не скорашљи риктус 
стално развлачи. То му не полази увек за ·руком. Ето 
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сад, док бележи нешто на хартији, крупним и одсечннм 
ру.кописом, кака:в имају обично само они чије се пи~ 
оrраничује на потписивање пресу:да, одл.ука и наредби, 
крајеви уста растегли су му се до самих ушију. 

Пошто је прибележио шта је хтео, он, трзајући, 
М~Же главу, скупља брзо уане и баца диваљ поглед на 
ограду пред собом. Нагло, без прелаза, окреће се стра
жару до себе, усана пооу;вра:ћених !КаО заврнут рукав. 
Горља му се усна, боје запаљене ресице, удвостручила. 
Он се љубазно, с осмехом који му прави iужву од лица, 
смешка стражару. Пружајући му лист, љегов високи, 
тенорски глас испуљује читаву дворану: 

- Bitte schon, geben Sie das dem iVerteidiger. Bitte, 
Ьitte schon. Ја? Brav also. 

То »bltte, Ьitte schon« !КаО да диже завесrу која је 
дотле скривала од посматрача оно што се зове »унутра

IПЊIИ свето: ГерИ!Ш'ОВ, !ЕЬеГОВ ИIП'ИМ!ИТет, приваТН!И живот, 
луфТМЭiрiПа:II.СТВО у iШ\!IIУЧама, њеrов .А:ИК '1ЩД IНе позира. 

Баш тако посувраћених усана, мора да се смешио 
женама, Хитлеру, Крупу фон Боле, rостима у неким ·од 
својих ловачких двораца у Алпима или Пруској. И та 
завеса, која се начас само дигла и брзо спустила, откри
ла је, под рефлекторским снопом с таванице, један при
прости, примитивни, пургерски душевни ентеријер, који 
не познаје компликације. У тој је души све било прав
љено по мери nра!КТIИЧНОГ ЋШВота, ·у ком С11расти не могу 

да се развију и стврдну до металне чврстине потребне 
да би се љима као полуrама подигао живот на вишу, 
човека достојщ разшrу. Све је ту било прилаrоћено, 
условно и померљиво, орачунато само м послужи оној 

животној криву..ъи која је, на пример, љега, 1918. rодине, 
као отпуmтеног »pour le meriteo: кајзеровог капетана, од
вела у санаторијум за живчано оболеле у Шведској, меЬ 
:шuqюе ry !МИIНХенаки Bierbгau, е после, \1\:ИЖУћи ra .све 
стрмије, у мmшстарске фоrеље, да .га наrкон два:десет rо
дв;на крваве :власти, IИ!НАус11рИјске свемоћи и Ш'!"у.Ка-само
воље баци на тврду оптуженичку клупу. 

АЛ1И и успон iИ IЩА, били су пребрзи м би стигли NJ. 
преформулишу љегов унутрашљи садржај. Идеале му је 
диктирао кроз све то време љегов животиљски апарат 

за вареље: најести се добро тешких масних јела, с пуно 
меашпта »und Kartoffel dazuo:, попити, уз r:ro, шrо више 
врчева црног пива с кољаком - и певај, шта те за друго 
брига! 

45 



.ААи не седи он ту зато што је идеалисао о месишту 
с пивом, него због свеГа што је чинио да бн те идеале- ос
тварио, а што, ви с љима; ни с могућносгима љиховог 
оствариваља !Нема М!Ного везе, јер није било потребно ба
цити Европу у пепео и црнину да би се сваког дана 
појело два-три-десет, па и педесет бифтека више но 
што се може. Не говорим о ономе што га је одвело у 
н:ациона~Лсоцијалисте iИ уздиrло у фирере. ЗанимiЬивије је, 
само, »iКЭRВЋ је он ry себи«, КаiКа:В је, у ствари, мораыш 
АИ!К лрвог на .листи l!mjiВelmx ра"I'НИХ злочинаца? 

Мора~АШ~ .,rn;к? Потпу;на морална IНеосет..ьивост, ;и;м
поте:нција, ;равнОдVШНОСТ. Пола сата пошто је наредио 
м се »аусрадщ>а« Беог:рад, узео је овојrу кћерчицу на 
дебело колено и певао јој бучно: 

»Хопла, хопла, paj'l'a!« 

А могао би, кад је реч о моћи, и више. Он би могао 
да, придржавајући кћерчицу једНом руком, десном потпи
сује смртну пресуду читавом граду, љеговим људима ·и 
споменицима и пева: 

W enn die Soldaten 
Durch die Stadt marschieren, 
йffnen die Miidchen 
Die Fenster und die Tilren. 

Не треба мислити ту на Фројда, који би као кебу 
иза паса Исукао О.А;МЗ!Х неки Едm1-комплекс, па да се разrу
ме тај »pour le merite« пилот, који се већ током 1914-1918. 
дрогирао морфиј<у~Мом да би се мање бојао смрти. Његово 
образовање није 1ЕШК'З1д прешло ниво гарнизонских касшш. 
за официре, чије је пруске предрасуде заувек учинио 
авој;и;м, !Надма1П1"јућiИ притом, мада а!Н'I1Ш:емита, све се
мите тананим смислом за послове и комфор. Он је у 
највећој мери поседовао сна~Лажмиву продорнос:г проби
света и одговарајућу безосећајност себичн:а човека, без 
сКруnула и нежности за оно што iИЗВес!Не poules de luxe 
зовrу »Мqра~Л~Ном сентименталношћуа:. 

Он је сасвим природно причао свом ћуWоивом и 
импотент.ном фиреру масне вицеве и пра!ВiИО притом гри
масе, на којима би му позавидео сваки кловн. Он је сам, 
без усгручавања, терао спрдљу са својом циркусанерски 
на!КаВНОМ деб.ыmом, појав..ъrујући се на Ilalpaдaмa увек у 
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некој новоизмиш..ъеној униформи, скројеној намерно та
ко да га чини још !Неаг.раmmјим и деформисаниј;и;м. 
Тај луфтмаршал допуштао је фиреру, кога није волео, 
да оштри исту мршаву духовитост на рачун ордеља, 
»ферцајцунrа« iИ лампаоо, .кој:и:ма се он све ll!уфтерскије 
юитио. Зар је био 'У ТОА!ВЈК.ој мери црнац? »Што ми се ви
ше смеје, то сам му ближи« - одговарао је сам себи 
Геринг, који је мислио да је у руци држао калауз који 
отвара срца могућника. На дан напада на Пољску, Хи
тлер га је одредио за једног од својих заменика_ 

»Наивни, верни и добри Херман« имао је увек гор
ље и доље речи и мисли. Он је током рата постао један 
од најбогатијих људи света, служећи се горљим, а ·,мисле
ћи доље. Он се користио притом својом ругобом, као 
извесне жене својом лепотом. Од тог женскиња он је 
имао још и пасивну прилагоД/Dивост према »онима горе«. 
Све своје квалитете, г.рубост и :вв'ГVИЦИју, ЛУ'Ј<IЗ!ВОСТ, сна
лаж..ъивост, интелигенцију, смисао за сирови виц, вешти
ну дисюутанта, rоворнички дар и способност орrаниза
тора он је ставио у службу тријумфа »национа.о\соција
листичке идеје«, према којој је био, и· остао, интимно 
равнодушан. Њега је интересовао само лични успон, а не 
ycnyrne ава:шуре, И:аiКО је био аваiНТУ'РИСта • .ААи ако му је 
требало, он је умео да се претвори у нациnредиканта, 
знајући да се свим потребним »идеолошкима: елементима 
послужи спретно !КаО Гебелс ;и Розенберг, ча:к тврдогла
вије но Штрајхер са својим вечитим туцетом сионских 
мудраца, јер је и Геринг знао за пословицу: »Ако желиш 
да тучеш зеца као да је кољ, а ти га прво поткуј«. 

Није му поткивачки посао увек полазио за рrуком. 
При па.ъељу Рајхстага намерно се био на Димитрова. 

У оном кратком двобоју пред Лајпцишким судом 
1933, истински мудар, и истински храбар, истински човек 
победио је ново новцатог :пруског представника Мини· 
СТЗЈРСтва, :иако је овај располагао свом М>атеријалном си
лом III Рајха. Па mmк . . . Бед'З!Н и оарамоће!Н ГерИIШ' 
изишао је :из своје лајiЩИ!IИ{е ау.~~;нице. . 

Кад је оборене главе напустио место крунског све
дока и уда.ъио се из сале уз звекет свог ордеља, он је 

мало личио на себе. Дрски, неодо..ъиво безобразни и у 
себе сигурни Геринг, с посланичке клупе, годину дана 
раније, подруг..ъиво је певао Клари Цеткин, која је, као 
најстарији посланик Рајхстага, председавала првој после
изборној сесији 1932. г.: 
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Das kommt nur einmal, 
Das koriunt ·nie wieder, 
Frau Klara Zetkin. 

Клара Цеткин је убрзо умрла и није двапут предсе
давала Рајхстаrу. Али Геринrа зато не треба сматрати 
далековидим прорщюм. Оно »das« ипак се доrодило. 
Црвена !!Рмија истакла је. заставу победе над рушеви
Н!а.Ма РаЈхстаrа, а Геринr, у rомили оптужевих, опет је, 
као и у су!Кобу с Димшровом, поражен. Дефшmтивно 
овоrпута. 

Неспособан да се наметне снаrом убећења, коју дају 
велике страсти, он је освајао покровитељску наклоност 
»питајућих се« барона индустрије, савијајући трiiiЧИЦу 
своје ~е. Према »онима доле« био је увек окрутан, 
спремниЈИ од свакоr нацистичкоr доrлавника да трmе 

револвер и пуца на први миr своr фирера, да удари, да 
изrази, да дреком и претљама заплаши. Он је савиј ао ле
ћа и педа.шрао као бИЦВЈКАИСТа од IМ..асе. На дипл.ошш:
~ при:јемима, ЈУ6 значајан. КИЈКот »антр Щ~С«, пијуцка
ЈУћи шампањ, мезеrшпући ЭIЈва.р, он је Ј.1Ромоrлас:но уве
равао у потребу »спасоносне бруталности«, иrрајући 
YЛf?ry »Јака човека«, ренесансноr принчипа и кондотјера 
КОЈИ l!оли све што живот пружа али познаје и тајну 
каш.mЈе. . 

Праашло је ~да r.шam људ'И, iНеосетљиви за туће боло
ве, iНеобично. осећају своје. Он није би:о »јак човек«. Је
дноr дана ПОЈавио се на сућењу с оrромном .мрљом јода 
на образу. Намацкао се збоr неке разrребене чибуљвце. 
у том кловновско~ маза&Ју јодом било је жеље да се суди
Јама додвори своЈИМ »С~еmним« иэrледом, али и панике 

од евентуалне инфекдиЈе. 
Кукавичлук и дрскост, и сав тај унутрашљи бесми

сао носиоца оптужнице сусрећу се друкчије преломљени 
темпераментима осталих са оптужrв:ице ·!Као неки свима 
заједнички најмаљи нацистички садржатељ без коrа се 
изrледа, iНИје моrло постаrm: ни SS-тенерал 'ни rаЈулајтер' 
ни министар III Рај:ха. ' ' 

Бесмислено дрска кукавица је Саукел, који личи на 
палира, коже оrрубеле од сунца и кише, и Шахт, који 
подсећа на ро.лну пледа, томшо се оав 'УВИIО у себе. Он 
има пажљиво иэвучен раздељак над ниским кошчатим 

челом, уста шишже савијена као они мали ~чићи«, а 
нос, прилеп.IЬен iНаоред .л::ица, ~о Потпу'Но ст.рано и ayro-
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номно тело.· ОдИста, изrледа као да ·је не баш успело 
тpa!НCIIЛaiНТiipaiR с .леша.. Редер има око усана, ОА1ЈЗ:јкада 
премазаних rорчив:ом, mраз rаћења на себе и цео свет. 
Штрајхерова rлава и чело као да су слупани од неренди
саiНИХ дебеАИХ дасэша, док Сајс-Ишmа!рт .шчи ;на тиралс
коr мла~домих::ника с језуи.токи наивНИЈМ и iПЛ.ОВаiНСКо-до
бродушним изразом, iЕООјИ му' се разАВIВа ПО рУЈМеRОМ АИ!ЦУ 
као маст по печешу. Фриче је нервоЗЭ!Н и блед :тек дипло
!ШI>ВШI ФИЛОЗОФ који је, взrубивши Гебелоа, изгубио 
ОИi!IУРНОСТ, а iШIЗ1К • :. 

Фон Нојратова .лепа:, седа r.лава ЧовеRа коме је она 
током целоr живота олужила :више за украс неrоли за 

размiВШ.<ЪЗ:Ње -не казује ЭIIICoлymro !8!И1Ш'Ј.1а. Њеrово чело, 
упркос врло поодмаклим тодинама, нема ни једне боре. 
Време није оставило траrа на том лицу, али оно не ос
тавља нарочитоr утиска. Аеп старац, а ипак ... 

Фон Папенова !КОmчатост lШје са!МО џокејока :в:еrо 
и :ра.хитrична. lЬеrове очи rледају стшклено, у;кочено, иско
лачено. Зато он, који прорачунава све ефекте, rледа саrо
ворника 'УВек иокооа, rлаве окренуте МЗ!ЛО у страну. А 
то накривљено држање rлаве даје му иэrлед лукавији 
неrо што он у ствари јесте лукав. И то је прорачунато. 
Прорачуната је и тобож ноншалантно иэвучена свилена 
мара!МИЦЗ. m ropњer левоr џепа беспрекорноr IIЛa!Вor одела. 
Оно је од најбољеr енrлескоr шrофа, пmве:в:о код кројача 
који зна да излије истински сако, лак, неупадљив, · ни 
широк ни узак, ни дуr ни кратак, а као срастао за тело, 

чије обмше следи iКао !Вешщ iПЛ.есачица :која, повИ:Њава
. јући се тек наслућеним покретима своr маље вештоr 
каВаљера, успева ма !ИСПраВИ њеrов пor.pemmr корак и 
да, воћена, води. Стари пmијун, дипломата, намазан свим 
МЭIС11ВМа, ,А:ИС'l'ИНТВираяи члан Херfш.ЈК:Луба, инт:ршав;r, 
председник :в.лщде пре Хитлера, њеrов прВ!И ПОi1!IРедседни!К, 
касније iНемачкя амбасщдор на :в:еура.лшчним :rачкэма од 
Беча до Анка!ре, он одскаче шлифованошћу од својих 
саучесника, од којих ни rенерал Јодл не може да свуче 
с лица оно специфично немачко пурrерство, онај IIIЉам
пави недостатак укуса и ·смисла за форму. Поред фон 
Па!!Iена, чак и фон Рибеш1роп, који држи МiНОЮ ю своr 
иэrледа, подсећа !На неочеПLЫliН'У жену у mлафроку поред 
даме у балској хаљини. Ла !ИПак ... 

При томе фон Рибентроп је РајнланDанин. Некад, 
још 1КЗ0 дечак, у.rврдио је пред оrледа!Лом -да му је rлава 
само кад је држи мало затурено достојна драrонерскоr 
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лепомнера, и 1*1 му омех квари :mрмо:нију црта, .. које 
повраћају своју лепоту само кад . .лице мирује, а нарочи-
то кад изгледа задуб"ъен у мисли. _ 

Отад он изгледа увек необи<IНо за.шш:шъено, ;шо не и 
мисаоно, а г.лооа му је вазда гоаподаки нешто мало за

бачена. 
Као младић сrудирао је, канда, у Паризу, али у 

време Bш::rmja, љегов -француоки биограф, место имена 
Фак.ЈУ~лтета, cмa"'Ipao је ·за дово"ъно да ЦВ!Ј.'Ц)?Э. прозор на 
првом спрату неке отмене куће. С тог је прозора, вели би
ограф, Рибентроп изволео да у неглижеу искочи, будући 
да се муж у невреме вратио с пута. Једном речи, интели
генција није љегова ~ача страна. До тридесет и 'Щ)еће он 
је углавном продавао вина. Посао је био осредњи. После 
је nостао амбасадор, затим министар, али израз .лица 
није морао да промени. Оно му као маска мирује и сад 
:кад оу му очи - наочаре de с:кинуо - уnА81Шене. Њеrове 
стиснуте усне, с крајевима оборенИм наниже, по прус
ком оф:ицироком !Ка!НОну :лепоте, имају исги :ароmнтнiИ 
израз као и Кајтелове. Овај »>kapitulieгen - nie !« капиту
Аа!RТ '~Иди се да .ш;чи б31р на nривремено побећеног фелд
маршала. 

Же"ъа да изгледа као војсковоћа, који у глави има 
готов план ревашпа, толико је очита да се неодо"ъиво 
осећа потреба да се свести дозове љегова слика у часу 
кад је потписивао безусловну капитулацију. Онаквог ка
кав је овековечен у журналу. Тад кад је, поздрав"ъајући 
Ж"ј/'Кова, омешно и немоћно мэоовуо пООАе,4:ЉИ пут маршал
ском палицом. Филм је добро ухватио вакуум који се 
створио измећу љега и победника. Тај вакуум он једИНИ 
није био у стаљу да осети ни кад Жуков није отпоздра
вио, тако да је Кајтелов тричетвртински валцерски п<r 
крет палицом, пре тамбурмајорском неголи маршалском, 
лебдео у ваздуху некако страшно глупо за све време np<r 
цедуре капитулације. 

Узалуд му се .лице кочило под моноклом који је 
падао, узалуд сав напор да остане достојанствен, траги
чан и истовремено :л.-указ, ~МЂдЗ~р, iВојоковоћа-е-тајним
-великим-планом-у-глави. Пред очима свих који су гледа
ли журнал остао је заувек само онај љегов диршентски 
гест који није извукао ни један тон Хероике. _ 

Тог дан~· је Радио-Лондон последљи nут дао свој Мор
зеов V, СВОЈ nоследљи први та:кт Хероике. Аш он је 
био упућен Жукову, освајачу Берлина. 
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К!ајтел се сада <~Ш.А;А>И!ВО сmю боји. И <у~је.А~Ш> плаши да 
не ода свој страх. 0:& став"ъа слушалице на уши, слуша 
опгу<Жбу, али IEie чује. Паника ;га зш.лrушује. С:кцда сл.уша
.лице с ynGfjy и нарећује рукама да се шрају шко"ъкама 
или жицом, али руке не слушају. Онда, сав срећан, при
мећује да последље дугме на копорану недалеког стража
ра није закоnчано. То му долази као спас. Његове црве
не, запа"ъене очи обливају се новим таласом црвенила. 
То је конјунк:rоmитис, ши оне оу као ~е. Он не 
пл:аче, мада би mmo разлога за оузе. То је разлог шrо сад 
тако инсистирајући фиксира незакоnчано дугме и праз
ну рупицу. Стражар не реаrира. То Кајтелу омоrућује да 
прикрије стрЭ!Х Аруmм увбућењем. Ко је још видео тако 
нenrro непроnисно! О, nrro би га он научио памети! Зга. 
зио као црва, као стешщу! Обузео га је аутентични кап
ЛаЈРОКИ гнев. Г!РУ'ди ;му се бурно д'И!ЖУ tи опушга:ју. Већ се 
спрема да скочи. Али у том тренутку тужилац изговара 
љеrовоиме. 

Кајтел брзо хвата слушалице и нaмenrra их на главу 
дрхтавом руком. Напето слуша. Више није »фем:хер« к<r 
ји је из тактичких разлога потписао безвредно парче 
хартије, чак ни малочашњи каплар. Лице му је сасвим 
юру:rо од превемm<е пажње. СваЈКа црта АИЦа, бора, жила, 
повучена му је нЗЈНИЖе 'И укрућена као р~е у ставу 
мирно. 

При првом преКИду пришао је стражару и manнyo 
гласом који би било тешко одредИТИ: 

- Ваше дугме . . . ваше дуrме ... 
Па ипак ... 
Розенберг стално бележи. Све време пише. Он је био 

нацистички филозоф и »шрифтпrrелер«. 
Било је филозофа који су тврдили да је истину не

могуће објек11И!ВНО IПОЗIНаТИ и м је оно што зовемо исти
ном - конструкција, низ условних и произво"ъних спора
зума, а не одраз, па не ни израз стварности, објективан 
као и она. И за Розенберrа је објек11И!ВНОСТ спознаје била 
наивни реализам. Балтички јуикерчић-ш"ъивар, револуци
јом протеран из родног краја, хтео је својим Muroм два
десеrоz век:а да негира по љега. горку истину аграр не ре
форме, п;робијај~ ;врата која воде у сомmоистичко 
»ниnrra«, где се изједначују истина и лаж. Силоrизми му 
за то нису били дово"ъни. Он је парафом одобравао 
успеле нацрте крематорија. На спа"ъеним костима "ъу~Џti 
који су гинули за истину слободе, он је хтео да констру-
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шпе лаж о супремацији немачке такозване крви. Док 
је немачка војска постојаЛа, могао је~ се баi1Ш том ФИ
лозофијом спепељене крви, том гробарском метафизиком 
физичких .мща, ТИ!М злоч:и;вm.rе Али после кшшrулаци
је ... он послушно и паси!ВНО и ск;ромно као сrенограф бе
лежи сваку реч оптужбе, која је првенствено критика 
~q>mmнa:лa тог Хитлеровог филозофа. 

Он није »VЧен:и!К« Буржеов, који убија јер мисли 
;;;а натчовек има праiВО !На то, ни Раско..ышков, који гази 
бабу-вашку ради својих наполеонских потреба за љеним 
златом. На Розенберговој вио.\ШIИ ове су жице Iiorpemнo 
Пl'ГИ!МОВЗIНе. Он В!Ије :натчовек, он -није фИIЛозоф, он је 
убица. Словен!И IВ!Ису баба-вашка, Рајхсвер је пораже:н. Тај 
Наполеон интелекта, натчовечанскиЗаратустра, тај гени
јални митолоiПКИ месија, обичан је балтщши погромш
чик и черносотник, .који током расправе бележи и пише, 
пише, бележи с упорношћу графомана. 

Током рата водио је врло педантно дневник. Почет
IrоМ 1944. забележио је краrгко, Э1ЛИ! јез11ровито: »Ах, ка
'Юа!В орећа:н дан. Овог М!И часа јавља Химлер м је шесrми

. лионити Јеврејин ликвидиран. Хајл .Хитлер!« 
Нежна душа, нема шта! Оно »ах« - као у фрајли

це са папилотнама. 

Кад не записује своје безглаве прибелешке, он глем 
у.ручено у совјеrске судије. Дpyrn 11а не за!IШМају. Ње
rове су очи бледе, скоро белих ~ужица, које свирепо од
скачу од масних, тамносмеће пигментираних очних ка
пака и подочљака. Али утученост не траје дуго код љега, 
ког чесrо спо.мш~>У '!'УЖИОЦИ. Он би м <:ЗIМ- запmпе сваку 
њихову реч о себи, iИа(КО му сваЈКог даrна мју, као и сви
ма осталим, званични стенограм. Он верује себи више и 
бележи. Понекад одлута, не схвати, не ухвати реч, па се 
окреће онима до себе: 

-Шта је казао? Шта каже? 
Онда хистерично, ситно, искидано пише. 
Увече, у ћелији, све ће то на миру прочитати, упо

редити са сте:ноrра!МОМ и дозна'ГИ шта МЈЧ се :ново имnу

-:mра, заправо шта је још :ново откривено. 
Много он има на души, али за љега је важно само 

оно мало што се зна. 

А :некаtд је !ВЗ1ЖИЈ0 за ду;ховитог ,А!Иоnута:нта. У доба 
зборова и полемика, кад је био сигуран за своју главу. 

Али, са сигурношћу да му је глава изгубљена, јер 
он не крије да је у то сигуран, изгубио је све своје 
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остале сигурности. Зато тако чесrо, при најмаљем узбу
ћељу, губи главу, а оловку, која му је у десној _руци,_ 
тражи левом по џеповима, не налази је, ·позајмљује другу 
од суседа, примећује да има две, враћа једну, своју, 
тражи је натраг, губи време, заборавља шта је речено, 
запиткује и бележи, бележи, бележи. Па ипак ... 

Хес је жутоблед, кажу м има стомачне грчеве и 
од-скора т:раrове SМЈНезије. Обрве оу !МУ густе и широке, 
састављене као сељачки брци, а вилице, широке код 
врата, завршавају се танком, слабачком брадом, ,као. од 
хрскавице. ' 

И он је, као и Геринг, био један од фирерових заме
н:ика. Заједно са Гебелсом Палио је на Бранденбуршком 
тргу ломаче iКЉИГа и ОАВКЭ.О се над ТИ!М пожаром, руке 

осветљене бакљама бескрајних колона Хитлер-југенм, 
које су МЈЧ кмща:ле. У енглеском ропству оћелавио је на 
темену и навИ!rоЗIО да чита детек.'I'ИВСКе ;романе. ·От.к.аrко се 
ааЈМ IJI.POllЛaOИO ЈНQРМа.лвим:, почео је ~ праши процес, али
с маље интереса од осталих. Канда мисли: - Мене се 
то не тиче у толикој мери! Пошао је у Енглеску 1941, пре . 
напада на СССР. Равнодушно може да прелети погледом 
цреко рускиос оудяја. 

Али амнезија, од које делимично још увек пати,· али 
не одскора, као Ni је у љеговом памћешу збрисала ·чи
љеницу да је из Аугсбурга полетео у Енглеску с предлогом 
за сепаратни мир. Требало је да на Западу привремено · 
престане пуцљава, како не би Хитлер ратовао. на два 
фронта. Њихов ндеј'НИ ток био је следећи: прво победшrи: 
Русе, а онда свршити с Енглезима. 

Но то је већ тада био заборавио да каже Черчилу. 
Делимична амнезија изгледа да није баш тако одскора? 

Па ипак ... 
Па ипак све те различите главе, сви ТИ· по.А?уљани 

нервни сисrеми, сав тај маље ши вшпе внд..ьИ!НО исписа-· 
ни страх у гесrовима, у очима, око уста - не може да 

избрише с љих онај најмаљи заједнички садржатељ на
цизма, оно заједничко свима, оно нагаљачко, себично.и 
грубо што се код сваког открива у понечем другом, али 
што се код сваког открива. 

Аафатерове чеоне грбе саме се демантују пред rлат
ким образима и олимпијским челима ових највећих кри
миналаца свих времена. Нико од љих ни у чему не. под
сећа на једног од роћених злочинаца из Аомброэове гал~ 
рије типова предестинираних за насиље, убиство и краћу. 
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У порећељу с ОВИ/М ту, Аомброзови злочшщи клемпавих 
~ју, .неащерта.лСIШХ чела, CiiitЪOIIl'ТeНИ носева мог:ЛИ би 
да буду анћелчићи с крилима, уколико се не може замис
лиrи нешто још невиније. 

Злочини могу да оставе мрље крви на руци, ако и 
трун савести допре до ље. ААи мща злочинаца не мора
ју бити наказна. Постоји ~ероваље да ~ваки човек има 
свог двојника. Хитлер га Је, као што зе познато, имао. 
ААи двојник Геринrов, ПА>унути Херман, иако наказна де
бео cammmи:к iК:В.О iИ :луфтма~рша:л., не седИ :на оптуже!Ш'I
кој' клупи. Н~а разлога да се не верује да се и с ЛIЩИ· 
ма истоветним као у ових највећих злочинаца уопште не 
мора да буде злочинац. Физиономистика би се свела на 
ШЭЈ.РА:ата:в:сmо :х:и;рома!8Гmје 1К3Д би се, попут ље, пијЭ!Н~ 
држала плота и живице- хоћу да кажем облика главе, и 
мща, овеrа шrо IВИ!Ше ск.рива човека но шrо ra О'I'Крива. 
Ако су црте мща довољне да се утврди идентитет, оне 
оу недово.IЬiНе да mразе :ПО111IУIНИ 1АИК човека, iИаЈКО се он 

добрим де:лам огледа у њима. ААИ више неrо цртЗЈМа 
мща, човек се открива својим делима; конкретно, неде
лима. 

Нису злочини ових уплашених и поrружених _на љи
ХОВИ!М ~- Њих:ове су ЖЈр'11Ве nод земА>ОМ, посејане од 
Чев:стохове до Ел .Ал!ЭiМеј;на, од Бордоа до Стаљинграда, 
оне су на; NPJ океана, на дну безброја гроб&Ъа no читавом 
континенту; у Маутхаузену, Освјенћиму, Равенсбр~у_, 
свуда где је нацистичка чизма допрла, свуд где су ЈОЈ 
они наредиш да оде и свуд где је МЈОГла да СТИЈГНе. И 
аtКо се хоће ;Да добије Потпу!На. слика о љима, не ~ 
их само гледаm; ВЭ1!dа обићи и С11И1:Ш: и бити свуд где Је 
допрла љихова ОМЈРтна пресуда и љихово: »Los !« • 

Оптужница систематише љихове злочине. И у ЉОЈ 
оу ОВiИ. :Юроз злочине се могу упо:ша"11И бо.IЬе нег~ ЗiКО 
се хледа, разочаЈ.Ра!Н, юшtо миверно iИ бе.АЈНО изгле~~:У ти 
колоси амрти, iКОјiИ су је дванаест. Щ1Н!ИХ rоДИЈНа сеЈали по 
тућим љивама. Права физиономија, первертирани карак
тер iИ сиро'ГИЉСКе ;дЈуШе тих rчбица нал.аве се ry злочинима 
Немаща. А оно шrо се ВИ\А.'И rч овој оудшщ;и вшпе подсећа 
на љих но што :их представљ.а и !IIрикаеује. Спра!Ве за м:у
чеље у неком шпанском музеју нису исто што и инкви
зиција, али ни инквизиција није исто што и инквизитори. 
А љихова тела у судници, љихова мща заправо су к~о 
прашљаве музејске справе за мучеље, оно што они више 
mroy, оно шrо је од љих оста:ло неак:rуелно. 
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О1!ј/\Д iИ оШ11ј осећа!ј преваренюсти; али iИ ОШ!ј одвра
тности при погледу на љих, као и при погледу на справе 

за растезање, :вол.овск.у жшу и ш.л.е којима се боде испод 
ноктију. Маљи од бола који су задали, такви какви су, 
ОНiИ •нису са1М!И!М "I1В!М шrо mгледаiј:у 'N1КВИ, морали бИ'ГiИ 
све оно што су били. 

ААи били су то што су били, и сад седе на клупи 
с које ће на вешала. 

Нигде код њих чврстине, нигде чистог погледа, ни-
где храбрости. · . 

Измећу љих не постоји другарства које зна тако 
присна iИ узбуд.ъmо· 111.а веже борце за слободу и пред 
самим мартиријумом. 

Ови се ту не воле измећу себе. 
Једни према другима равнодушни су као звери, иа

ко су заједно били у ПА>ачки, иако ће заједно бити у смр
ти. ААи кад су ПА>ачкали, сваки од љих rрабио је за себе, 
а кад буду умирали, сваки ће издахнути сам, киван на 
све, без везе ма с ким. 

· Па ипак оно заједничко љима свима, што их је пре
додредило за воће !Наlјооћих злочина, онај недостатак осе
тљ.ивости за тући бол, бескрајна себичност која прати ту 
неосетљивост изражава се и у љиховим снажним гласо

вима харанr~ра и команданата, у оној лакоћи с којом 
формулишу речи у реченице којих се нису никад сти
дели, ни кад су биле најбесрамније и најгл~е. 

Постоје разлике ме'Оу њњма. Јодл rи КаЈтел, ;r,росщд· 
мирамr ДенiИЦ и Редер, можда су :наЈјнадМенијiИ iКщд ниоу 
најуплашенији. Шахт се прави ту'О љима и презриво се 
односи према сваком. Геринr, опет, спада у ред оних који 
ташпу све одреда по рамену. Идеолог Штрајхер изводи 
лудака, а Розенберг је толико збуљен да нема снаге ни да 
изводи. ДшlАомаm Паnен iИ Нојра;т сачуtВа!Л!И су манире 
своје nрофесiИје, но то су уч;шшли сви, rи војiНИЦИi и поли
тичари и идеолози и технички стручљаци, па било да је 
реч о полициС'11И Фриюу :ВiАИ о Шперу, rрадитељ.у бун,кера 
и атлантских бедема. Но страх од смрти исписан је др
хтавим: словима не само на оном шrо .им: је за;једничко 

већ и на оном ·што их диференцира по професији и на 
оном остатку сваког од љих који се јавља као лични пре
лом и приватно-индивидуална својина сваке од тих инди
видуа. 

У једном ~у ОВИ су ДИСЦИПАИНОВащ>, Као ПОД 
команду, смак.л.и црне наочаре с очију. У истом часу 
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светлосr се у СЗ!ЛИ угасила; ЗаiГледа!Н у љих, ја iШЮа;М чуо 
тужяоца 11Щ4, је објавио XiJ. почиље прВiказивање фиЛ
ма о логорима. 

Бележим само в:еко.АШ<.о сцена које сам, ужасБЈуГ, 
могао М1 :раааберем. 

Сочива прислоњена IНа стаiКЛо испод ког се в:ал.азило 
купатила, rљецавих зидова и раскваmеног пода, камера 

је иза тог херметичног стакленог заклона снимила нераз
rо:ветщ го.мил.у голих: тела, која оу цwта:ла под хладним 
тушевВЈМа. Нејасно 1ШО :юроз су;мра;к и маrлу, QА:ВајаАИ су 
се стасом 1И бистом - ~рци од жена, стараца, дево
ја!Ка и деце. 

Вода није дуrо цурила низ оевЬире туmева. По по
кретима ГлаЈВа :које су се обазира.ле, по '1/[IЛЭШеним уt!IИ
тним поглеДима, гледаоцу је постајало јасно да је тамо 
иза стакла већ почела драма .. Филм је нем, али се чинила 
/Jfd се разабире ОИЈКта.ње O'IIpOВНor raca. Крици се imoy 
чули, али су се видели. 

Они су маље убедл,иви кад смрт хвата за rymy н~ 
голи :кад се rлуми ~· Прави ужас нема времена м 
увек исколачи очи и раздере уста, као пrro то моrу м 

учине добри rлумци, јер остају живи и јер је љихов зам
так да у једном тренутку мимички изразе и прошлост и 
са:дашњост и оно nrro ће смрт да <уЧИНИ тек с временом 
које је преотел.а ЖВЈЈШМа. 

Руке ових у rасној комори днжу се увис, хватају за 
влажне зидове, хоће да се извуку одатле, rребу бетон, 
падају на rрло, rрч се утискује у пролазу на свако лице 
:юоје нема времена да ra задржи, јер се тела као ·коmена 
руте једно на друrо, rомилице на све већу хрпу голих и 
мокрих косту;ра. Камера есесоваца бесrорасно бележи ю 
краја све конвулзије. Деца се прво смирују. Пала случај
но преко дуrачког, МЈРIШШ!Оr човека, једна девојка се дуrо 
мучи, трзајући ноге, расклопz"ене као шкољке. 

Следећа сцена отвара се над rомилом људн које то
!Dаrама и кевтавим уједима паса хаотично гоне једне ~ 
ко других у бараку с ханrарским вратима. Бичеви неми
лосрдно шибају, појачавајући хиrлеровску реалност кун
дачеља, псећих лавежа, уједа и оштрих команди. Из
близа, у rроплану, једно увеличано око се затвара, отиче 
и црни после ударца. 

Камера се премепrrа и снима исту сцену с лица, 
трудећи се да створи и одржи утисак како ту rомилу 
која се тшжа око улаза бараке не чине эаnр81В0 пра!ВИ . 
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људн, већ огромне жуrе ларве и сиви црви, дакле, љуiЏI
-црви, муди-ларве, IПОА./ЬУАИ tкоји се трче ;у IНеком nьи
лом месу или миле преко комада сира. 

Гомила куља кроЗ отвор,. дочекивана ст~ удар
цима кундака 1И rвоздени:х i!IIШIКИ, који јој остављају 
слободним леви правац и rоне је да продужи ва!Dа.ље 
дуrим уским ходником, који у први мах изгледа да се за
вршава слепо - зидом. Али одмах затим, слепи зид се IЏI
же као застор. 

- Следећи! - као да је неко викнуо. 
Врата се cпy.urre:jy 1И И!fЖУ, а гомила која се rужва и 

таласа, пред овим тајнственим улазом почиље да се сми
рује. Стражар крај љих без потребе виче. Пред црним 
пр81Гом свако остаје сам, иако га сам не прекорачује. Али 
свако неми без потребе да саоппrrи nrro од своr немира, 
да не би узнемирио друrе, чији немир не види. 

Не зна се nrra је иза врата. Не зна се nrra бива с 
онима које помрчина иза љих ryra. · Оператор је успесi i.;J. 
неизвесност напне до неподноШ.IЬивости. 

Мео публиком у сали већ се чује плач. Једна амери
чка болничарка пам у несвест - износе је. Мноrи напуш
тају своја места и одлазе. Остаје, поред оптужених, cy
IЏija, тужилаца и стражара, врло мали број новинара. 
Настају тренуци таквоr шпчекиваља да се чини: немо
гуће је :живеrи д;1.11>е! 

Есесовац који је снимио ову сцену одлучује да је 
куrџнуо час да открије тајну врата. 

Камера се опет преместила. Врло изблиза сликана, 
појављује се узбуД!Dиво лепа девојка, која је прекора
чила праг. Она види већ тајну коју ми тек слутимо. 
Страос који је обузима у tМаiГНОВенЈУ прелази цео дијапа
зон, немајући времена да јој наrрдн лице, ужасно лепо и 
у ужасу. . 

С унутрашље стране врата, уrлав!Dена под уrлом од 
90 степени, штрчи широка плоча, заправо неколико rвоэ
дених траверзи дуmх скоро метар. Али врата која памју 
чим смо их <уочили, 'YXiJ.tpa:jy тим '11рааерза!Ма девојку по 
ГЛЭ!ВИ, лобаља се ра.спроюmа, мозак пулсира. 

Девојачко тело пало је одбачено напред, на под -
и то тек сад уочавамо - начиљен од челичних плочица 

које се крећу као ЈI)ЩХЖа "11рЗIК8., одвлачећи мртву девојку 
- у тајну откривену - у разјЗIП!Dену чемуст :mремато
рија .•• 

Врата се поново днжу. Пред нама је крЖ!Dав мла-
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дић, који зна ·шта је у питаљу. Али куд? Бити птица! О, 
како би полетео да је птичица, лептирић, вилин кољиц . : . 
Целом ширином од прага до отвора пећи води спора 
трака, као стопа !Неви:ћен.оr 'још тешш, nолrуrусијана од 
сталног nро.лаеа х,роз оrэљ. Мла:дић се беспо.моћно ок;реће 
лећима објективу, узмичући од врата, али га rреда стиже, 
удари по рамену; и он пада на колена, текућа трака ra 
ЗWffiarra. Ошаrму;ћен nоюушава да се А:Ш1Не ••• Већ је -и он 
у пећи ... 

Поново омо ~ећу ЖiНЦЗ. пред 'НИСК:ИМ је:mвим бЭЈРЭ.
КЈВ~Ма, у сивом пеЈiЗа!ЖУ мочвара и -тресетнnr:m:. Из масног 
невисокоr д:им!ЊаЈКа !Крематорија mлази Ј:'УСТИ, црни дим, 
пун гара и чаћи. Пред зградом ·која, не знам зашто, иза
зива ~У тајанствене вешернице, у којој се крију зл~ 
чmщи заЈедно са жртвама, лежи гомила мршавих лешева 

МОЖАа двесm ~а. То је ју.I1рошља жетва смрти у 
бо.лшщи и бараш~~Ма. ,!џ?.а заточеНИ!Ка, главе ОШШПаiНе са
мо с јед!Не C'IIpaНe, АУЈ1И!М ташwм :юлештима, налик на 
машmце, односе леш по леш до пећиl, из које су се као јез.ик 
пру.жиле четири I1Воэдене mипке. На њих заrrочешщи 
слажу мртваце као пекари хлебове на танку лопату. 

Негде по свој прилици близу те бараке, оркестар сас
тављен од 1ьуди ornmпai!f'f!X допола, као и она два заточе

~ШЮа, !Нечуј~ свира. Судећи по пок;реmма ..щржента, по 
ГУ'дВIА!ИМа КОЈа весело nрелазе преко Ж1Ща, !МiУЗИRа је 
Аа!Ка. Је,А:На се КQраЧНИ!Ца намеће. Пред оркест.ром на .ле
дини двадесет и два заточеника, мршава као костури 
играју фудб~ск,у yrr~. Њихова. .мща ;и rreлa црна су 
од. rари која не преста~е да пада из димљака кремат~ 
риЈа. Суди стражар .. Угојени есесовци посматрају игру с 
уживаљем .. Тим КОЈИ победи неће данас бити убијен. 

Игра Је у почетку млака, али судија преТи, удара ле
ње И!Ilраче nен;дреком и 'llРУди се да оживи ~-п~ 

сле дрвог •rола:, iШ1ра 'ПреСТаје да буде фер - у 1IШ'1"З.ЉУ је 
глава. Двобоји о'КIО .лопте nрегва.рају се у рваа-ье и тучу. 
Иако је постигао што је хтео, судија пещреком више но 
ПИШТаЈьком раздваја иrраче. Вратари се бацају мећ тан
~е цеванице навалних иrрача, који немају снаге да пуца
ЈУ !На гол изда.лека. Дрибловаље је n;palieнo -мећусобшщ 
ударањем иrрача, rребаљем, кидањем ушију, што публици 
на трибинама необично годи. 

Не зна се ко су ти фудбалери. И зашто играју ту 
ут-аЈКМШW У ГМI!Ве. Да забаве есеоовце 1И су:дију, који ~ 
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углавном смеје? Којој нацији припадају. такмичари; полу
дели од rлади, мука и батина? 

Ништа се не зна. После утакмице сликају, као што 
је то ред, изблиза победнички тим, који није маље за 
жаЈьење од оне једанаесторице коју одводе пут крема
торија. 

Победшщи тешко дmпу, свим !Разr~ костима. 
Њихова лица, умр1ьана од гари и чаћи, изгубила су об
лике, облике и израз 1ьуди. 

Један есесовац показује прстом на димљак. Сасвим 
излишан покрет! Чаћ и rap издашно попао по знојавој 
кожи растројених иrрача, то су последљи остаци љи
хових дру;гова заrrочен!И!Ка. Можда су ба!Ш они које су 
ова једанаесторица јуче победИЛИ. 

Есесовци се смеју, ударајући се по бедрима и ок
руглим, истакнутим трбусима. Они праве гест по1ьупца, 
приносећи три прста уснама које су цмокнуле и показују 
опет на димњак. По начину на који је један напућио усне, 
рекло би се доа <је каза10: кус! или можда: грус! што је 
опет код свих чувара изазвало дуготрајан, див1ьи смех. 

Реконструисати реченицу после свега није тешко. 
Паказујући !На чаћ яа .л.ицу јеNЮг од шрача, они им 
саопштавају да је то, можда, последљи по1ьубац и.ли поз
дра!В 'ЉИХОВИХ ж~, cecrapa, мај:к:и, роћа:ка, -~ва !ИЛИ 
побећеноr тима. Високи фудбалер rледа iИ!Х огромним 
лудИМ очима, а дисаље му постаје све теже. Одједном, 
неочекивано, он се саrнње ... 

Сцена се ту прекида. Је ли скочио да удари, покушао 
да бежи или пао у несвест, умро? 

Немоrуће је даЈье гледати филм који мирно проду
жv1е да се оДВiИ!ја ;уе она:ј меmл!!Ш IOyiМ IIUШШ"Јь:В!ке. 

Два Американца крај мене нашли су решење. Они 
посматрају оптужене и бележе љихове реакције. Одлу
чујем да и ја урадим исто. Ево шта сам д~е видео: 

Херман Геринr покрио је лице рукама. Сцене мучења 
као да су нарочито биле нелагодне некадашљем проп~ 
веднику »спасоносне бруталности«. На моменте дизао се 
с клупе узрујан. ОНда, ухваћен у клешта, пробућеним ин
тересом и неком олабошћу, ~ао re на .седmпте и 
фасцинирана пратио одвијаље филма. 

Рудолф Хес I!IОКазивао је све време осредњи mперес. 
Пи.!ьио је у платно без нарочит~ во1ье, без нарочитог rну
шаља, без икаквих примедби. 

ЈОЗХ!В!М фон Р~п, утучен, медао је често и 
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упорно у таваницу или још упорније у врхове ЦШiела. 
На платно би тек с времена на време бацио који поглед. 
као М! је већ гледао филм, па хтео само да ВИ\дИ »где смо 
СЗ\4,«. 

Вилхелм Кајтел, нервозан и напет, играо се жицом 
слушалице и често брисао зној с чела. 

Алфред Розенберг, крајље нервозан, збуљен, искидан, 
окретао се око себе, т.ражећи <уЗаЛуд неког коме би са
ОIIП1Т1Ю нешто ЗНЗIЧајно и, не 1ВаАа3ећи ra, покушавао у 
мраку да забележи своје опаске у блок. Али, нове сцене, 
изазивајући нове примедбе, потискивале су старе у за
борав. Он се буmю 1И беспомоtmо бу..ьио бемw, претећим 
очима у платно. 

Ха!Нс Фрашt ;Аржао се КШ> човек !И13Ва:Н себе, човек 
који ништа одједном не успева да разуме. Новопечени 
конвертит с омчом у перспективи, гризао је нокте, уз-

бућено кршио руке, безбројно се пута померао, обазирао, 
вртео,· не успевајући да се скраси на једном месту. А 
сенке које је гледао нису коначно представљале ништа 
друто до мали део оног што је сам, iЩ"НИХ шест година, са 
полож81ја лај:гера :rувернма!На, Шllрећивао да се ради с 
људима. 

Вилхелм Фрик, министар пруске полиције, понашао 
се као руmнер. Пред сце!Н81Ма какве је видео :хљъаде и хи
љаде пута, имао је професионално закопчано безизра
жајно лице присутног граћанина и церемонијалмајстора. 
Он је понекад стезао че.л:.~. Код слепооЧН!ВЦа су му 
играли шавови .лобаље, али ;риrам те !Игре. био је равно
меран, као карднограм правичних удараца срца које 
куца неузбућено и здраво. 

Јулијус Штрајхер жвакао је гуму и посматрао филм, 
пребацивши ногу преко ноге и скрстивши прсте преко 
десног колена. Држао се као човек који је платио улаз
ницу и сад с правом гАеМ! необично заним..ъиву представу. 
Ни трага од узбућеља. У једном тренутку, кад се прикази
вала сцена у којој језиве данске доге р81СТрЖу заточеника 
доведеног пред другове, распорећене у каре, он се сетио 
М! ноктом Ма:ЈWГ npcm. прочачка ·:кутн;аке. И док је таrко 
дугачким берберскиiм ноктом tМаЛог прста чачкоо по ус
тима, он је гледао филм с интересоваљем које није по
пуштала. 

Је ли он нормалан човек? Његов адвокат је још но
вембра месеца уверавао суд.да није. Совјетски тужилац 
дао је тад пристанак да се Штрајхер комисијски прегледа. 
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Разлог због кога је оmужба била СIМона iAJa посумља у 
љегову нормалност (што не значи и одговорност) била је 
изјава коју је Штрајхер дао иследнику за време једног 
од првих саслушања, рекавши да читав љегов рад треба 
тумачити са стајалишта ционизма. Рекао је, даље, да су 
љегово писаrње 'У Шrnрмеру нащксти !Н810i!IШКО 'ђ!'МЗ.ЧИЛИ. 
Намера му је била да псеудопогромистичким ставом у
брза оДЛЈуКу :великш: СИЈЛа »У !ШII'l'ШЬУ стварања јеврејске 
државе«. 

Комисија није образована, јер се сам Штрајхер 
успротивио. С правом. Он није луд, иако није уман .. Не 
би· се погрешило кад би се рекло м није пуноуман, али 
тај злочинац и малоумнИк био је угледна личност III 
Ра~јха, гаулајтер Фран:каније, СС-генерал, идеолог и ди
ректор листа. Није био једини злочинац и малоумиик на 
руководећим положајима 111 Рајха - то је све што би 
се, уз најбољу вољу, могло рећи љему у прилог. 

Његова изјава ипак више је цинична но малоумна. 
Без обзиiра mrro се тај циниза!М :цраничи с Г.AJYIIomnv. Рећи 
за себе да је циониста, кад је вйmе од двадесет година 
хушкајући писао да треба сваког Јеврејина убити зато 
што је роћен од оца или мајке који су имали родите.л:.е 
Јевреје, може само онај који се у битном не разликује од 
страшног јасеновачког душебрижника и кољача. Тај 
фратар, заривајући нож у грло своје жртве, редовно је 
говорио: »РадУ~ј се, псин.о, iЛИi!Павам те зема./ЬСКИХ мука. 
:Руди срећан. Пре мене ћеш видети бога у љеговој слави.« 

Валтер Функ, ружан је човечуљак, лоптаЈСТ, дебелих 
усана, скоро хоризонтална чела, што се оДмах изнад 
обрва почшье м пружа у IИСТОј ЈРЗ!ВIШ с темен:ом, нерЗ!В
номерно оћелавелим. Он је сав изван себе. Батрга. крат
ким облим ручнцама. Аећа му се тресу. Неочекивано се 
руши с танким женским криком и удара- звонком главом 

о наслон клупе. 

Али филм се не прекида. Дошавши себи, он тихо 
плаче. Од страха, зна се. У Трећем Рајху важио је за 
фшmнсијског reiШja 1И био организатор и iВ!НСIШрЗ.тор на
цивиртшафта, оне масовне П.tЪачке коју су војници Не
мачке вршили по целој Европи. 

Хјалмар Шахт демонстративно окреће лећа платну. 
Лице му не показује ни трага узбућеља, ни напор с којим 

га је, евентуаЈЛНо, ~· Не С81Мо што хоће да стави до 
знања да нема везе са ужасима које филм приказује него, 
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изгледа, сматра да· је одиста нема, па је миран и спокојан. 
Он је троструки ИАИ чеТвороструки доктор и једини са
вршено равнодушан човек у саАИ. А све време је био 
ХЋ/rлеров .!'.Ш1НИ'СТар :и С8.ВеТШШ( и један од љегових нај
солщtmјих и најУIНоанијих веза са ;rешком шrдустријом 
д~о, пре 1933. 

КарА Дешщ би повремено бацио летш.m.чан nоглед на 
пла.mо. Гросаџ1:М!И!р8!Л је А>VЈ.1ИТО стискао пеанице !В!М1 пок
рИЈВао мще мановима. Као ~да је хтео ,6/а щютестује што 
га n;рт..ъа;ју у ствари које !НШ{ад Н!Иоу бил.е у његовој 
компетенцији. Он је водrно то:млrни подморнички рат, 
и цротив бродова Црвеног крста. Није само топио бро
дове, mг .. Nаi"·њавао је Европу. 

Ерих: Редер је од шшетости добио :наказа:в:, конвул
зиван ;иэраз око уС'ОО. А :потписивао је пре Девица ;нщ>еће
ља о ·li.Шr:Ра.А>Ира~Љу ових nуi'Н1И.ЧК!ИХ бродова које су под
морн;ице торпедова.ле, »:к.ахо се не би тубило дра['Оцено 
време за iНОВе 18!КiЦИ1је«. 

Ба.лдур фон Ширах гледао је филм с интересом и 
напетошћу. Местимично с изразом грозе на лицу, које 
није било у стаљу да сакрије извесно специфично ужи
ваље у iПРИЗОрима крви. 

Фриц Саукел био је врло немиран. Уз сцене ужаса 
к.шмоо је iiiPeкopнo ;vмшюм. А био је !Г.kавн!И лиферант 
заточеника логорима и :ловац !На: ыуде у о~81НИМ зем

..ъама. 

Франц фон Папен није бацио ни један поглед на 
филм. Гледао је у плафон. Он је све време ;parra nровео у 
неутра.лној Турској, он је п.лемић, он је ДИПАомата, он 
~ !НеМа везе са овим "11ИМ :ву.лгарimМ ексцеоима. Али, боже 
мој, као да мисли у себи с досадом, рат није исто што и 
усто.личаваље светог оца папе. У рату се свашта дешава. 
На филму су, мећутим, убијаАИ, из чиста мира, саме 
цивиле ... 

ААИ на крају представе није могао да наће снаге 
да се дигне с клупе. 

Алберт Шпер, IНЗ!јмл:аћ:и ту iНациста, гледао је филм 
с тугом на лицу. Он је гутао п..ъувачку, загрцавао се и 
каш..ъао. Он је, заправо, градио само бункере, тј. правио 
нацрте за шњх:. А зидаля су iИХ заточениц:и ... Ни он, дакле, 
нема .везе с '11ИМ ••• iНеуrод'IШМ ексцесима. 

Константин фон Нојрат, протектор Чешке, пратио је 
филм нешщо arк:Yjpamo, .као да меда по стоти i!JiYТ »Ма:дам 

62 

Бетерфлај«, разгле~а акта 1И1АИ ПО'11Ј.ЖОУје СМiрТiНе пресуде. 
Он ј.е такоће .l\iИi!IЛOМ'8Im по ст.руци. Он зна да држи здра
вице које ништа немају да кажу. Па и сад док благо
наклоно посматра злочине за које би требало и сам да се 
осети одговоран, био би, да га ко упита шта мисли, у 
атању да одговори: »Ја, jl8!, sehr inteгessant! Jawobl 
sehr inteгessant. Друга сцена је изврсно снимана. Вешто: 
С пуно смисла за дета..ъе.« 

Артур Сајс-Инкварт прати филм с простудираним 
изгледом невиног језуите, кога је рација сасвим случајно 
затекла у борделу, па стоички подноси и ово искушеље. 
Уздаље му је свевишљи. А бог му је сведок да он ... 

Ханс Фриче, некад звани Окавезондерберихт, био је 
ватрени ..ъубите..ъ и· nопуЈЛ.арmатор аiКЦИ!ја чишћеља које 
је вршила немачка оружана сила, аАИ сад је бледео пред 
тим акцијама све више и више, из сцене у сцену, као 
неiЩД Аши Марлен под једrном .лашерном која је трну.ла 
и утрну.ла и о коју ће, !Можда, ОiН сам <усКоро да виси. 

К1а1д су :их ШВОАВЈШ m оу\4;1Ш!Це, iНајвећи :pa'l'im з.ло
чmщи били су по:nружев;и. Розенберr је посртао. Први 
пут је, можда, имао прилике да у себи ревидира свој 
берк.лијевсюи, iНе, џелатски сомmсивам. Јер речи су речи 
- с љима још и којекако -. аАИ како убедити судије, 
руске судиЈе, да су сцене КОЈе су есесовски оператори 

снимаАИ- митови, конструкције необјективних:, чуАИВХ 
сазнаља, а не мужички упорне чиљенице. Снимци лешева 
цр~ за !!Iail>eљe, а iНесп&Ъених:, затечених у ло

горима после наглог повлачеља, О'11ВОреНИ i1:1р0бови с iНе
затрпаним лешевима на ГОМИАИ, неубијени заточеници 
~ све су то сведоци против љега и љегових митова. Чу
вари - и они су сведоци. А сведоци говоре другачију 
истину од оне коју је он хтео да конструише. И сви ти 
сведоци :ушл:и су о.Аједrном у оалу, скупа с iМИЛИОН!ИМа оаб
ласти побијених:, да причају о сабласним злочинима ље
говим и ових: љегових: камарада који, погружени и сма
ље;ш •. одлазе у ћелије, r.лаве оборене ;као да одлаае у ноћ, 
КОЈа Је пребрзо пала (један дан маље!), сваки са својим 
лешом, са својим лешевима у себи, сваки већ у свом 
МЈРТ<В8.'ЧКОМ ковчегу ... 

Стражари који су их: допратИАИ до ће.лије први пут 
су мрки, с rневним уживаљем, забравИАИ за љима врата, 
с осећаљем да су у кавез затворИАИ звери. 

1946. 
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ПРЕСУДА ЗА ОСУДУ 

ПОВОДОМ ПРЕСУДЕ НАЈВЕВИМ РАТНИМ ЗЛОЧИНЦИМА 
У НИРНБЕРГУ 

Већ само сућеље највећим ратним злочшщима треба 
схватити као успех истинске демократије и једну од оз
бшьиијих тековина сарадље четири највеће државе анти-
фашистичке коалиције. . 

Орrаншюваљем Мећувародноr ВОЈноr суда 'У ~
бергу покопан је .мmr о неодrоворност.и државНИiКЗ. и ВОЈ

сковоћа како за припрему тако и за воћеље нападачког 

рата. 

Зато је почетак сућеља најодrовориијим нацистич
:ким разбој:ницmm свуд по ОБе'11У дочек.ан с уеда!ХОМ олаrк:.

шаља. Прве даНе и недеље процеса пратиле су демократ

ске И ~иве 1М1аСе С напре:l'НУЮМ ПЗIЖЉОМ И: С 
осећаљем задовољства које обузима људе увек кад правда 
тријумфује. Чиљеница да су воћи :хит~ероваца довуч~ 
на ошужеиичку ЈКЛVПУ пред~ зе за ~ог поЈе
динца у МИАИОНСКИМ антифашистичким армиЈама, за сва

ког rраћаиина света приврженог слободи, за сваког ко 
је осетио Х!И'l1ll.ероџски терор, иеюу врс1'у И!!ПВiМ!Не !И исто

времено колективне, ошпте .људске сатисфакције. 
Али први праворек изречен у Нирнбергу, поред два

наест праведних смртних пресуда, донео је и низ других, 
које не само да значе порицаље сваког од елемената на 
којима може .да почива мећународно законодавство. већ 
и mусан зrreнтarr на пра!ВАУ и мир, на демо:юратизу и 

слободу. 
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Они који су гинули, борили се на фронтовима и у 
логорима, нису лили крв да данас, после толико смрти, 

напора и бола, тројица измећу двадесет и двојвце нај
већих ратних злочинаца буду проглашени за невине, да 
седморица буду осућени на сумљиву робију, где неће ии· 
зепсти, ни гладовати, ни истински тамновати, и да три 

криминалне нацистичке организације, Хитлерова Влада, 
Врховна команда и Генералштаб као правна тела без 
љаге и срама изићу из суднице на својим кривим рнтер-
ским ногама. · 

Истина, совјетске судије Издвојиле су своје МШII.~Ье
ље !И изнеле битне критичке примедбе на пресуду, донету 
и у судском већу прегласаваљем~ које је Жарко .љубљена 
пракса у мећународним односима англоамеричких реак
ционара ·и љихових, у реакционарном надлицитир~у 

независних, али доминионских дисЦИПЛШiо:ваншс гласачких 

легионара. Било да се уздржао rили гласао за нз:црт пре
суде англоамеричких судија, француски јој је представ
ник стварно алелујисао и допустио да и на љега падие 
црна срамота за саучеоiШПIТВО у завери спа.савања најве
ћих злочинаца прО'11ИВ човечанства од праведне, брзе и 
најстроже казне. 

Иступ совјетских судија представља зато јединту свет
лост у мучној и муклој тами којом је завршена нирнбер
mко сућење. Као и свуда, и ту су представници СССР-а 
доследно бранили ~. који може постојати само у сло
боди - смртном непријатељу отвореног или и у разне 
стањоле демократске фразеологије прикривеног фашизма. 

Савест на коју би се англоамеричке и француске 
судије могле позвати изгледаће, бар нашем свету, при
лично неуверљива. Ми смо имали прилике ових дана да 
чујемо фразу о мирној савести из уста усташких кољача 
и ;издајника Лисака и Степинца. 

Ако и доЩIСТИМо да се савест судија, који Щ'IJIIТajy 
злочинце на слободу, унеколико разликује од савести 
самих зликоваца, Шiак нико у Југославији неће бити то
лико наиван да не буде начисто да измећу тих бандит
ских и за бааџ;ите саосећај:ншс савести и савести пош
тених .људи постоје тако основне разлике у граћи и 
квалитету да их никакви мостови не би могли прејазиги. 

Реч савест означава и добру и рћаву савест и све 
варијанте које се добијају спајаљем добра !И зла у нај

различитијим размерама. И, као пrro је савест доброг 
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света мирна кад ·чини добро, тако је савест рћавих -
блажена ка:д чини зло, а· средље nогашп орећна км СЭЈ(}
сећа с фашистима. У сваком случају, не може се порећи 
исувише уочtьива временска и садржајна подударност 
измећу бернског курса ка »дизању нивоа немачке индус
трије« (ратне?), тезе о обнављаљу »француско-немачког 
пријатељства« (у духу Вишија?) и нирнбершке пресуде, 
која »С :мање :вепri'И'Не, а !ВИШе суштине« ослобаlsа баш оне 
нацисте који би цогли да послуже тим - iКЗ!КО то тр
говци на Западу кажу - »идеалима«. Врло неидеалним. 
Несумљиво је да су англоамеричке судије биле пријем
..ыmије за те штутгартско-ц;ирИIПКе гласове неголи за речи 

Правде. А она је, као и мир, недељива. 

1946. 
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ИЗАОЖБА САИКАРСКИХ РАДОВА УМЕТНИКА . 
ПАЛИХ У НАРОДНООСАОБОДИААЧКОЈ БОРБИ 

Питање које се !Поставља пред посетиоце ове изложбе 
гласи: шта је нагнало добре и велике уметнике. да напус- · 
те радне собе и атељее и nolsy 'У борбу из ·које се нису 
вратили? 

За уметнике живот престаје с часом кад испусте из 
руку перо и :кичицу, а ови су пошли и, пре· но што су 

јуначки пали, жртвовали су свој живот уметника, једини 
живот који није припадао само њима. Зашто је Јурица Ри
бВiр, сликар, који је тако узбудљиво знао да изрази своју 
љубав за нежна и тихо, оставио штафелај и постао 1941, у 
Ужицу, уредник О.младинс~ее борбе, зашто је као члан по
литодела IV црногорске бригаде сматрао да треба да с 
борцима јуриmа на Колашин у јесен 1943? 
. . Те је јесени, неколнко дана пред своју погибију, 
Јурица Рирар, загледан у лиmће које се осипало, рекао. 
друговима: »Ништа, само рат да се сврши! Ех, онда 
ћу сликати цео дан, а кад се уморим· од боја - бићу 
баmтован!« Ово »НИШТа« којим је почео да говори дру
говима, у ствари је одговор на нешто неизречено, што 
је погинуло заједно с њим за слободу. То је можда слика 
којој рат није дао да је свет угледа. То је, можда, одговор 
слици која је гинула у њему од устанка и погинула с 
њим у јуришу. Можда значи само: »Стрпи се,· биће вре- · 
мена и за сликање. Данас су, видиш ли, на реду - важ
није ствари«. 

За уметника, субјективно, љегова уметност. треба
ло би да буде најважније !На свету. Барем кад је :све у 

S• 67. 



-.:-_. 

реду, IСЗД народи живе у миру. Али кад беда и рат поре
мете ту претпостав.ъеКу Хаiрмонију, која је услов за пос
тојаље уметности и изражаваље лепоте самог живота 
- онда? шта онда? 

Онда - борити се. То је и урадио Јурица Рибар, то 
- Иво Новаковић, то - Бора Барух. 

Бора Барух био је, неоспорно, најзрелији и најснаж
нији сликар своје генерације. Он је умео мајсторски да 
решава најтеже проблеме своје уметности и да наслика 
готово иrрајући се, снажне и дубоко доживљене iюртре: 
те и пејзаже, у којима нарочито боја носи, поред свог 
сопственог значеља, и једну моћну психолошку вредНост. 

Немци су га ухапсили као Јеврејина. Но, пре Не
маца, још за старе ЈУгославије, хапсили су га Космајци, 
Вујковићи, тадашљи полицајци и будући издајници. Још 
1936. у Паризу Бора Барух схватио је да фашизам значи 
parr и ропство, и да руши хармонију живота неопходну 
уметности. »Борба против фашизма значи за нас и борбу 
за уметност«. 

Кад је побегао од Немаца с присилног рада, отишао 
је у гору, партизанима. Космајац је служио Немцима, и 
хапсио даље по Београду, а српска планина Космај била 
је nуна партизана. Јуначки се борио Бора Барух. Два 
љегова брата већ су били погинули. Његову сестру и зета,· 
инжењера Симяћа - стрељали су Немци. 

Замислимо: Немац, Дража, Недић пљачкају и :уби
јају по Србији. Кроз ноћ треште плотуни код Ј ајинаца. 
Од Ужица до Рашке букти рат за слободу, а Бора Барух 
или Јурица .Рибар седе у запећку и сликају као да се 
нИшта не дешава, као да је све онако како треба да 
буде да би се могло сликати. Јесењин је пиrrао: 

Atco је песниrс вал, а оrсеан -
Русија, 

Може ли песниrс бити .миран 
Кад је не.мирна cruxuja? · 

Јасно, не може; Јер уметник изражаџа живот свог 
народа и кад мисли да изражава само себе. Реч је о 
правим уметницима. Говорећи о себи, они говоре о ономе· 
што је у љима ИЈНтензивно заједничко са осећаљима љи
ховог народа. У часу кад земља крвави у ропству и пламти 
у зори у'станха, како СЛИЈКа.т.и мирно .и лепо некакве ланд-
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шафте? У уметнику се .као у жижи суфећу· лепотачи 
величина народа. Како наслика.ти mумски пејзаж'Јкад 
шуме врве од усташща, како - мртву природу 1Щ4, људи 

умиру да би преживели и дочекали слободу. · 
Уосталом, ево, питајмо Ш упута, који· је имао толи

ко осећаља и разумеваља за ширину и обиље карловач• 
ких пејзажа, питајмо га да ли их је сликао под Маћа
рима? ~ега су до р~та занимале искључиво слике. Под 
окупациЈОМ престао Је да слика, да би моrао да се бори. 
Јер_је и он раз~ео да има ситуација кад уметнина пре
стаЈе да значи Једини смисао у животу уметника. ·У 

ропству неМа живота, нема смисла. Није случајно 27. 
марта 1941. највише извикивано »Боље гроб Ћего poбit. у 
том поклику садржана је мудрост нашег народа и ље
гово гледаље на последња питщьа. Зато што су тако 
мислили, народи Јутославије могли су се и тако јуначки 
борити и победити. Четврта годишњица 27. марта сла
ви се у ослобоћеном Београду. 
- Али данас нема више Јурице Рибара, нема Боре 
Баруха, ни Шупуrа, ни Новаковића, ни Данијела Озме 
ни Стипе Пекића, који се пуне три године у самом вС: 
ограду борио nротив окупатора и издајника. Ухаmпен 
и интерниран, Стипе Пекић је почео у логору на Баљици 
да црта поново, пркосећи смрти. Уочи стрељаља нацртао 
је мирним потезима главу Страхиње Драшковића, студен
та технике, ~сућеног на смрт и убијеног 9. јуна, истим 
плотуном КОЈИМ и Пекић. 

. Има. у тој глави, коју је Пекић гледао !Косо, баш у 
ТОЈ љеноЈ искривљености, страховито миого пркоса, ја

чег од ?"е трагике сакупљене у мрљама очију које нису 
тужне ЈеДИЈНо од смрти, него су пуне воље да пред љом 

остану мирне упркос горчини, и тврде упркос болу. 

Пут којим су ишли ти сликари-борци, као и они љи
хови друтови који су остали смртима упркос - живи 
једини је пут за наше младе уме'I'НИКе који жеЛе д~ 
створе уметност достојну величине свог народа. Ми смо 
сведоци тренутака и година кад људи и све људско, и 

земља и гора, мора да се боре. Борба је тад једини мо

rући облик живота, а победа једини његов смисао, је
дшш услов. 

У условима народноослободилачке борбе пије било 
моrуће, нарочито с почетка, да се слика. Не значи да 
касније, на слободним територијама, није уметницима 
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пружена .м:оiућност /Ф. сrварају: Али 'И тад мноrи од љих 
вису хтели да се одрекну оружја. »Док сева, и ја ћу rр
.мети«, рекао је· у име многих један уметник. 

На прво и најважвије IШТаље које се поставља пред 
посетпоце ове· изложбе одговарају сами уметници поги
нули у борби против фашизма чистоћом свог примера 
и снаrом својег стваралаштва. Ови нас уче да нема умет
ности одвојене од коНкретног и живог живота. Ови нам 
причају: истина је на путу којим смо пошли слободи. 
Ми висмо прешли целу стазу, али Истина је била с нама 
од самог почетка. 

Ми им верујемо и наше нове генерације уметника 
учиће се код ових својих јуначких другова истини: без 
САОбоде нема живота и нема tу.метности. . 

1945. 
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НАРОД ТРСТА! ОСТАЈЕ МИРАН 

rЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК - ОДГОВОР ТРШБАНА НА.· КРВОПРОАИБВ 

У ШКВДЊУ 

Трст, марi"а 

Све доv: се не изиЬе у cycpe:r жеља
ма антифашистичv:оz Трста, моzу 
се са cuzypнouiћy очеЈСUваrи нове 
и нове провоv:ације v:рваве Цивил
не полиције. 

После рафЗ!Ла !У Шкедmу, Трст је освануо тих 
као никад. Трамваји нису тутњали, вити су промицали 
с моторима под гасом камиони 18атова.рени !Робом. НИ 
гласови продаваца поврћа, новина, дувана нису реметили 
необичнухиuшан~ . 

НИједан се фабрички димњак није димио, пијаце су 
биле пусте, све радње затворене, млекарнице и бербер
нице, дрогерије и пекаре. Све што се купује налазило се 
иза спуштених rвоздених ролетни. А радници који се 
не продају и самостални !Народ Трста који се IНе купује, 
стајали су на улицама, свако испред своје фабрике, 

ра;А;Ње, канцеларије. 
У приставишту, тешки теретни бродови, привезани 

за моло, љуљали су се мртво на уским, плахим таласИћима. 
У Сан Бакому, р~ом предrраћу, 'УЛИЦе су пуне 

омладине и жена, од којих су многе уплаканих очију. 
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АА:и са прозора сваке куће, са сваког прозора мноrих 
кућа блистају заставе са петокраком .. Са вр~ фабрич
ког димњака, са високих дизалица КОЈе мируЈу, оне се 
Љескају непомично и свечано. 

Дан је пролећни, преливен. бодрим, младим сунцем:. 
Чак је и ветрић престао. Све Је мирно. Само са брда, 
свуд око Трста, виде се огромна слова од белих каме
них плоча: »Хоћемо Тита«• 

Те снажне камене речи и многе друге које говоре 

0 
вољи тршћанског народа да живи У Југославији могу 

се чиrrати и на зидовима кућа. 
ИталИјiШски. поАицајци, којима; веле, командују ен-

глески официри, премазују их ноћу к~ечом. Али ~ећ сут
радан; .оне ,.су· опе;r· ту, упадыши;Је, Ј~Ш ·гласниЈе,. бем> 
обојене. . · · 

Али нешто доцније, док је цео Трст, руку скрште-
них у генералном штрајку, ~овао како ниједан 7Ј>адић 
на свету није знао да кључаЈући буде миран, ВОЈНИЧКИ 
камиони почеЛИ су празни, да крстаре улицама. Команда 
града није знала друкчије да разбије ~· која јој. је, 
због приоуства Мећусавезничке комисиЈе, по~а ЈОШ 
неугоднија. Камиони су бректали и стрмоглаво ЈУРИЛИ 
горе-доле, али нису успевали да створе утисак живог са
обраћаја. Док сам стајао са групом Тршћана на улици, 
покрај нас је трипут прошао тешки камион бр. 553392. А 
ипак нисам се задржао у разговору са љуДй!Ма на том 
месту више од де~етак МЈИНу'l"а. ТамаtН кОЛИЈКо је 11ребало 
ра.дници Ани Солдшm да нам. и~прича све о провали 

полиције у њен стан, ноћас док Је ЈОШ лежала. ~ ~~о с.е 
борила да одбрани заставу на прозору.~ како ЈОЈ Је че
рини - тако народ зове цивиле полицајце - рекао rу-

шајући се с њом: 
- Добро зараћујеш - 20 000 AUpa - што Тито пла-

ћа за сваку исТЭЈКНУТУ заставу! . 
А она му је, бесна и уврећена, одговорила: 
-Три буџета ЈуrослаtВије не би била .6:овољна у 

том случају да плате заставе са петокраком козе висе са 
сваког прозора Јулијске Крајине. Али и не треба. Ми их 
истичемо бесплатно, из љубави и захвалности. 

На то је черини отишао псујући и претећи.- • 
Ана Солдини слушала је сад на улици, нешто узне

мярена, средовечноr човека, који је уверавао да није .тре-
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бало ?дrоварати »псу фашистичком, јер не заслужује да 
се и Једна људска реч на њега потрошио:. ..· .... 

Амерички нов~а~ који је био са мном није до~~-
себи од дивљења КОЈе Је покушавао да прикрије: »Нигде 
не би б~ о моrућно организовати такав апсолутни штрајк«, 
рекао Је. »Ја сам видео генералне штрајкове у 'Па
ризу, Барселони и Бомбају, али тек ми је данас у овом 
вашем Трсту јасно какав је ужас генерални штрајк. Си
ла! Страшна сила скрштених руку целог народа у оби
чан ра~ дан! Она је у стању да nотресе .и живце најхла
АЛОкрвнизег џентлмена. 

Већ уочи доласка Мећусавезничке комисије· омрз
нута Цивилна полиција почела је систематски да' изази
ва народ пале~ ~аволуке које је подигао и премазују
ћи нanmce козе зе испнсао. Упадима у станове, цепа
њем застава, хаmuењем и батинањем - хтело се постићи 
оно што се досад није успело, захваљујући дисциплини 
Тршћана, који су наслутили смисао свих ових провока
торских маневара. Остали су мирни, по цену страховитог 
напора воље. Јер само су слободу у Југославији Титовој 
могли да желе више но да распале по белим шлемовима 
Цивилне полиције. Због ње су савладали жељу својих ру
ку стиснутих у песнице, које би једним ударцем биле 
кадре да сможде черине, у чијим се редовима налазио 
велик број познатих фашистичких крволока. 

Дан пре масакра у Шкедњу ушла је група полица
јаца са машинкама на готове у основну школу, хрупила у 
учионицу другог разреда и претећи затражила заставе 

• • 1 

»еве заставе«, од учитељице КОЈа Је ·управо испитивала 

једиоr малишана. 
Пре но што је учитељица схватила какве то заставе 

траже од ње, један полицајац је опалио из машинке. Ме
т~ није, срећом, никоr погодио, јер су дВе мајке, Вирџи
низа Муклавец и Клементина Борнати, стигле да ухвате 
злочинца за руку и да оборе цев. 

Исто то попоАЛе дошла су у Шкедањ четири ками
она полицајаца спремних да nуцају. 

У јучераmњем броју Ворн.але алеато, који издаје 
АИС (Савезничка информативна служба), писало је да, 
упркос спремности виших полицијских официра да при
бе~ изванредним мерама у случају демонстрација, 
»В!ИЈе ипак било нужно да се употребе полицијска кољи
ца ни наоружане покретне јединице«. 

73 



Ипак- како то сами .кажу -'-·Шiак, били су спрем-
1Ш. Видело се у ШкедЉу на шта су то већ били спремни 
»ВИIIШ полицијски официри«. 

На крв су били спремни. 
Да нису већ у суботу употребили кољицу, арТИЛ:>е

рију, борна кола и остало »Своје« наоружаље, има у 
првом реду да се захвали тршћанском народу, који им 
није дао повода за крвопролиће већеr стила. А такво су, 
очиrледно, судећи по цитираној спремности, желели. 

· Истоr дана кад је објављена ламентација на тему о 
неискоришћеној кољици и наоружаним, покретним једи
ницама, стшла су одмах по подне два камиона цивил

них полицајаца пред цркву у ПЬ.едњу, и без речи, без 
опомене; мучки, стали да пуцају у масу. 

У rомили је било људи, жена деце, било је Слове
наца, Хрвата, Италијана, Фријулана. После »два рафала 
без речи«, раљено је 26 људи, мећу љима 12 жена и деце. 

Једно дете од 4 rодине тешко да ће преживети. 
Али убијени су на месту Вована Венца, :мајка троје деце, 
и Борћо Бонифачо. Према весТИ~Ма пристш.лим овоr ча
са, у rрадској болници су умрла током ноћи три раље
ника. 

ЗАШТО? 

Зашто 1е убијена Италијавка Бована Венца? 
Ова мајка троје деце убијена је да Трст не би 

припао Титовој Јуrославији. 
· Зар се мисли терором данашњих черина да помере 

увереља народа који се није бојао ни јучерашњеr ГеО. 
тапоа? 

Муж Воване Венца подиrао је тело своје мртве же
.не и однео ra у Пучки дом. Затим је отишао кући и на 
заставе са петокраком које су висиле са прозора љеrовоr 
стана _ставио флор на италијанску, јер је Вована била 
Итал!Ијанка, и на јуrословенс~, јер је Вована хтела да 
јој деца буду срећна у Јуrославији. 

· · Тела .убијених данас су изложена у Пучком дому 
а· све заставе Са. петокраком имају флор жалости. 

У знак жалости и протеста сви Тршћани, ИталијанИ 
и Словенци штрајкују. Почело је тачно у поноћ. Не раде 
чак ни ресторани, кафане и барови, упркос проrласу 
CLN, који позива »Свесне И.талијане да поћу !На посао и 
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разбију mтрајк«; упркос новим iпрОвокацИјаМа фашиста 
који разбијају излоrе без rвоздених ролетни. 

У званичном извепrrају Војне окупационе управе о 
»шщидеиту« речено је да је »пуна истраrа у току, али 
да се већ сад може рећи да је полиција вршила своју 
званичну дужност«. 

Том изјавом Војна управа потпуно покрива злочин 
Цивилне полиције, на чијем су челу сквадристи Калор 
Енрико, Папо Пијетро, Факин Вовани и мноm друm фа
шисти »della prima е della ultima ora«. Има их који су 
били чланови Републиканске фашистичке партије, осно
ване после септембра 1943. на територији коју су још дР
жали Немци. 

У ватри рафала :испаљеаmх у ШкедЉу ове старо и 
неофашистичке цивилне полиције, бива јасно да су љени 
поступци имали одрећен циљ: изазиваље нереда. Да би 
моrли полицајци »СпремиО« да пуцају. А пуцало им се из 
жеље да омету рад Мећусавезничке комисије. Јер, кад 
би се дало да пуца на све стране по Јулијској Крајини, 
не би Мећусавезничка комисија испунила свој задатак, 
не би бюш у стању да ра.~~;И, отпутовала би ш Трста. А 
то је оно пrro се, изrледа, жели постићи: омести рад 
Комиси;је, СТВаЈ.РаtЊеМ климе тЭ!Козва.них рЭЈСПаљеншс 
страсти. 

Ал!и Э!КО оу c11pacm Тршћана распаts>еНе, оне су то 
у смислу жеље да се пrro пре реши питање судбине то

та rрада у смислу правде, љеrовоr интереса и срећне бу
дућности, јер он неће Италију. Зато је ових дана тај на
род толико миран. Он хоће, насупрот Цивилној полици
ји и шачици лу.мпизираних студената, да Комисија ра
ди у миру. 

И мир влада данас у Трсту. У први сумрак престала 
је неуверљива јурљава празних камиона. Све су ролетне 
спупrrене. Улицама промичу танке rрупице фашиста у 
лову на неред. За љима се блаrонаклоно вуку цивилни 
полицајци са машинкама и пендрецима. Они би хтели да 
пуцају и ударају. А за љима мали 1,ШП са два полицајца 

у црвешw капама. Они нису наредбодавци неrо »П'IЈКИ 
·објективни посматрачи« ... 

Али народ Трста, комплетан, l'lјједшьен и дисципли
нован, хоће мир. Он захтева да се фашистичка Цивилна 

nолвција која шазива неред и убија ;раСПЈуСТИ и ,замени 
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новом, која ће се об:ра:;~о:ваm од демократских · елеме
ната. 

У том смислу је формулнсан захтев који је, у име 
ааmфашистичкоr Трста, Акциони штрајкашки одбор пре
дао Војној управи и Мећусавезничкој комисији. 

Мећутим, све NЖ се не изиће у сусрет жељама а:нти
фашистичкоr Трста, моrу се са сиrурношћу очекиваm но
ве и нове провокације крваве Цивилне полиције. 

1946. 
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ПЛЕБИСЦИТАРНИ КАРАКТЕР 
САХРАНЕ ШКЕДАЊСКИХ ЖРТАВА 

Tpcr, марта 

Већ од саме зоре почело је дефиловање Тршћана 
поред одра шкедањских жртава, изложених у капеАИЦИ 

Оспедале Маћоре, а одмах после подиева, оrромна ма
са света закрчила је покрајне уАИЦе Пијета, Јакобо, Ка
вало и Гатери. 

Редари с црвеном траком прилазили су људима и m-
xo им rоворили: 

- Друrови, у редове по десет! 
И на те једиоставне речи људи би се сврставали, 
Било је мноrо девојака и жена, али нарочито мно-

rобројни били су млади људи, ниrде тако rорштачки 

крепки као на овом Словеначком приморју. 
Народ се обукао свечано. Жене - у тамне хаљине, 

све тамније уколико су биле старије, а девојке, као зас
таве, у лепршаве плаве суюье и снежно беле блузе с· 
црвеном краватом. 

Младићи су носили неспретно кројене, уске и крат
ке- конфекц:ијске капуте. 

Навикли на ширину радионица, на бескрај тршћэя
ских докова, они су с муком кротили, збијени у тесне 
редове по десет, своје моћне rласове и мишићава тела.· 

С децом испред себе, жене су одвојено образовале 
своје редове~ Приспевши из побочне улнце хитрим, вој
ничким кораком, иза љих су се распоредиле четири рад

ничке блех-музике. 

77 



Јед!Ш радник који је седео на висоirом зиду оближ
љег приватног врта звизНу у прсте. Он руком указа преко 
пута, на вежу из које су извиравала три цивилна поли
цајца наоружана машинкама. 

Чmmло се да се чуо покрет којим су се десетине хи
ља:да очију подигле и упериле на .черине, који су као 
одrурнути љиховом страшћу, нестаАИ тако ненадно као 
што су се и појавИАИ. 

Звиждуци и пљескаље на тргу Имперо. 
Дуж пута којим је требало да проће поворка, скупи

ле су се непрегледне гомиле и читав сат унапред и стрп

љиво чекале, свако чvвајући најљубомориије своје место. 
Штрајк је још трајао, све радље qy биле затворене, 

чак и барови, биоскопи, позоришта и школе ~Праља. Ни 
продавци »илегалних« цигарета пред тржиицом - иису 

радИАИ. 

Неколико отворених џипова прохуј-а.ли оу ny.r источ" 
них: предrраћа. У љима су седели војин полицајци с црве
Н!ИМ капама и цивилии полицајци с белим шлемовима. То 
су черИ!НИ, који су, после неколико дана систематских и 
узалуАНИХ mазивања, пуцали у недељно расположену. 

групу народа пред црквом у Шкедњу. За џиповима су се . 
дизаАИ звиждуци и гневни повици: 

- Черини - асасини (убице)! 
Али звиждуци још иису бИАИ легли кад читава ма" 

са с тротоара, као на команду, коју нико иије чуо а сви 
послуmаАИ, појури преко улице. Нико се иије обазирао 
на камионе и кола. Појурило се слепо с једне стране 
трга на другу. То је било као у некаквом чудном масов
ном јуришу. Али шта се хтело постићи? Шта заузети? 
У први мах је могло изгледати као да се пошло на поли
цијске џипове, понето неочекившом експлозијом мржње. 
која вапи за осветом. 

Преко су се створила два густа реда која су подр
хтаЋЗ.Аа од неког радосног очекивања. Главе су се окре
тале у правцу Виа Кавур, као да је оданде требало да се 
појави нешто што би оправдало· ту неразумљиву трку 
с једне на другу страну трга. lьyiЏI су се пропињаАИ на 
прсте ИАИ се нагиљали кривећи вратове. 

И док сам се још распитивао чему тај шпалир, шта· 
се то очекује, слути, ВИIЏI, народ поче да кличе и пљеека;· 
Раздраrане мајке дизале су децу изнад. својих глава и 
говориле: 
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~ Гледај их, Бићино, гледај!. . 
Мушкарци су скинули шешире. ИАИ качкете и весе.: 

ло махали, окренути осмесима према Виа Кавур, одакле: 
су наила:зил,а три аутомобила, возећи опрезно кроз гоми-. 
л у која се затварала иза љих. Кола су имала таблице са; 
југословенским ознакама. Евива! које се проломило кад . 
је народ препознао неке од својих руководилаца, присна, 
добациваiiЫl и радосни узвици упућени љима, испунили су 
и мене, новинара у гоМИАИ. Гордо је бити Југословен, да-: 
нас свуд по свету. Али нигде тако као у Трсту, који сав 
хоће да буде Југославија, та интернационала у малом. 

Пред изливима љубави и верности Тршћана за оно· 
што јесте већ наше, немогуће је не бити срећан што се 
припада народима који су, малени, голоруки и сами, ус-· 
пели да извојују славу и место мећу најчасиијим, ничим· 
толико колико својом храбром вољом за слободу, својом 
упорном одшошћу љој. Једном речи- Титом. 

Љегове слике и љегово име и овде су на сваirом 
зиду. Слова која га чине исписивале су десетине хиљада 
разних љуiЏI уз опасност да буду премлаћеии ИАИ ухап-· 
;шеии. Јер у Трсту сада слобода иије за све иста. Њу. 
најмаље уживају оии који су својом борбом помогли . 
да се он ослобоiЏI од нацифашиста. 

Повици и пљескање изумираАИ су у дЗ!Љшш. ОпеТ 
стиснута у два густа реда, гомила као да је ушла у жле- , 
бове, заузевши стара места. Иза првог угла избило је че
ло поrребне поворке. lьyiЏI су се умирИАИ и поново·доби
ли празничан. изглед, тужан да, аАИ одлучан свакако •. 

- Венци! Венци! Quanti ci sono! Колико их је! -. 
усхићивала се једна старија Италијанка у излизаном крз
неном капуту. 

Девојке које су их држале пролазиле су и нестајале, 
али наилазиле су друге, с новим rирлаЈНДама од свежеr 

цвећа, плавог, зеленог, белог и црвеног, распорећеног у ју
гословенске и италијанске расцветале заставе с оrромн:ии. 
петокракама на белим пољима од каранф:Ила и висибаб~ 

Тужна по приrушеним покретима, по оном што су 
лица говорила о осећаљима и мислима, ова поворка је,., 
од јединства воље која ју је прожимала, зрачила снагом 
своје младости. Лепота девојака и младића који су но
сили венце од шимшира, борових rранчи;ца, ловора и. 

јеДаЈН од трља, деловала је као свака лепота - радосно 
и тужно. Упркос флору на развијеним шшт..ышама в~. 
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наца, у јаким бојама, с Ћатписима органиЗација, рејона 
и предrраћа, млади lDY~ који су их носили и девојке 
крај љих даваАИ су ·поворци то.лико живота упркос ље
ном погребном смислу, толико нечег неукротиво живот
вог, неnобедиво вечног, да се неминовно морало nоми
слити: Бова:на БеiЩа и Борћо Бонифачо убијени су мучки 
и љих сахраљују да:нас; аАИ у мртвачким сандуцима пре-. 
кривеним заставама са звездом, сандуцима које су сад 
провели крај нас, они нису могли читави да стану; сав 
живот који је још боо у љима, и који су могли дуго: 
година још да троше да нису ПаАИ као жртве фашистичке 
убилачке мржње, истека:о је iИЗ љихових жила с крвљу; 
крв је још на nлочнику nред црквом Шкедња, аАИ љихов 
живот, као да је жив још, боrатио је својом снагом све· 
који их nрате на nоследљем nуту; све који ће наставити 
да се боре за идеале демократског братства Италијана и 
Словена у Трсту~ 

После сахране, масе су продефиловале кроз град 
певајући партизанске nесме. НепрегледНе поворке које: 
су се спуштале ве n;редrраћа ка центру окупиле су се 
пред зградом у којој је заседала МећусавезЈШЧКа коми
сија. Ту на трrу изабрана је делегација ·са задатком да· 
пред Комисијом издожи зшктеве граћанства у борби за 
демократизацију (укидаље цивилне nолиције) и објасни 
разлоге и циљеве mтрајка. 

Али стража на улазу добила је нарећеље од офици
ра Војне уnраве да не пропусти представнике народа. Из. 
зграде nрефектуре изјахао је одред коњичке · nо.лицИје; 
који је галоnом nошао у правцу гомиле. 

Народ се ск.\аљао од коља и кољаника, али је зви
Ждао и викао: 

- Убице! Доста с провокацијама! 
Један неспретни »окољени чершm« пао је са свог 

ку,лаша, који се n;poneo. /riуди су сnонта:но направили· 
mирок круг око љега, да их не би могли да окриве да~ 
су оборили полицјота, али су му се гласно подсмевали,· 
јер су вероваАИ да се због nодсмеха неће наочиглед Ме
ћусавезничке комисије пуцати у љих. 

Али убрзо главна nажња света била је управљена на 
прозоре зграде у којој је заседава.ла Комисија, чији су 
чланови прекинули рад. 

А народ је клицао Југославији, Титу И· Трсту - сед
мој републици! 
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То пиmе·на·зиду куће.пред којом·су.јуче·nокуmаАИ 
да демонстрирају педесеторо ~ја:ноких аrудената, јощ 
увек фашисmчки opиjeR'l1ИCaiНIИiX, певајући краљевску хим
ну Савоје. Али око љих се брзо створила ·[1pyiia ·радника 
који су, !ИСI'ИНа, држаАИ Р.У'Ке на .лећима,. али су г.леда.л.и 
,мрко. И !М!I!М!ИН'И сшюви оу умукли: на оредшш прве кИти
це, а [(:аЈД су стиr.ли до nрвог уг.Аа, заје,4;11о с ра л:ниц.има 

који оу нх нерасnо.Аожено и \д-аА>е дрЖаАИ на .оку, они су 
даАИ петама ветра, таквог веТiра, •НИ! кошава !Мi'\1' не .. би 
равна била. 

Певаље оу ра\д'!ШЦИ узели nод своје- бвлiи су такоће 
Иmлијани. Само - песма је била IL'\Ipyra.. Место о кра1оу 
Виторе Емануелу - nевало се, на мелодију »Партизанке«; 
о долинама и горама земље поносне. Која то нема разло
га да буде км се бори за слободу? 

Јер иr:галијанско-јrуrословенско браТС11Во у Трсту је 
једина реална nолитичка снага. На тој nлатформи· оку
пљено је не само целокупно словеначко становништво 
и италијанско раднmаптво него и добар део демократски 
расnоложешп: занагrЛ!Иiја, т,рговаца, mrrелектуа,мща; па 
чак и известан број мањих ШЈДустрйја:ла.ца. 

Нема сумље да је крвопролиће у Шкедњу било 
Y'lfЭIIJil)eд орrанвзовано, како би се, у IВ!едостатюу стварН!ВХ 
аргумената, створили од праве крви невиних - вештач

ки, за тезу о »неиздрЖЈЬИВОј !НВ!!Iеrости mмећу разних 
струја«, а све то с ЦИh>ем да Јулијока :IOpa:j~~ma !Не добије 
оно што љен народ хоће- Југославију. 

На извесним местима у Трсту долазак Мећусавезни
чке кошr.сије схваnен је коо !Нежељена :в:еизбежност. 

Војна У'П.Рава iВ1Ма пуно дра!ВО ма тумачи не СЗЈМО 
тај долазак комисије него и све што rод хоће, у nyiНQj 
слободи и неза:висности од IМИСМI и осећања ястинс:ки 
демократски расnоложене већине Тршћана, који су ра
дооно поз.~~;раrвиш комисију. Они :су свој'ИМ дисЦШL\Ш!О' 

вапим миром хтели да јој. створе што повољније услове 
за рад. АА.и тај il'.Шp ниоу желели ОН!И који су аистематск.и 
слаАИ Цивилну nолицију у провокацију. И кад ни ра

фал исnаљен у учноници над дечјим главама није извео 
из стрпљеља становнике Шкедња, онда је нарећено Ци
вилној nоМЩВЈји да пуца ry !Месо. А фаmиС'ГИЧКЯМ џе
лат:.има :ro !НИ сад, !К!8iО и :Неюа\д, IН!Ије било тenmto да учине. 

Но nоред черина, у духу су nовукли за обарач и љи-
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хови претпостављени, а просута крв невиних ве може 

да ве падне и ва њих; 

И да је све то тачно, доказују сви брзоплето в љи
гаво срочени коминикеи, који, узимајући ЦивиЛну поли
цију у заштиту, покушавају да генерални штрајк пребаце 
са плана борбе народа за распуштање ове банде убица, 
на план борбе народа против Војне управе. Сервиране ла
жи о »пуној истрази -У току«, о »метку испа~аеном из ма
се«, о »Непријатељској гомили која је окружавала поли
цију«, о »њеном правилном вршењу дужностиа: и друrе 
приче - моrу само да _ девалвирају ауторитет ·личности 
које их изговарају и ништа више. Генералске плетенице и 
официозност· не знам каквих тела Управе моrу само да 
учине мнзернијом кратконогост утврћених неистина о 
истрази у току, о метку из масе и свему што се, мање 

.Или више неуздрмане савести, из~оои како би се отежао 
или чак онемоrућио рад Комисије. 

Дисциплинованост тршћанског народа разбила је 
све бартоломејско-ноћне снове оних који су билн сигурни 
да ће доћи до шарже коњице и топовских плотуна. Ос
тајући на ничим поколебљивој црти свог уверења да ће 
питање Трста наћи своје срећно решење, Италијани и 
Словенци Трста нису скинули своје заставе с петокраком, 
сахранилн су своје шкедањске жртве, испративши их до 
гроба у поворци која је добила и нехотице плебисци
тарни замах, и остали, упркос свему, спокојни, свеснИ 
своје снаге и свог права. 

Ако генерални штрајк у тренутку проглашења није 
био политички усмерен него схваћен исКll>учиво као про
тест против злочина Цивилне полиције, он је, захва~ау
јући свом пуном успеху, добио огроман политички зна
чај, утолико већи што се збио у тренутку кад су очи 
читавог света биле уперене у Трст, који је показао своју 
једнодушност у борби за демократизацију, у борби за 
прИК!аучење Јуrославији. И то је оно што данас зна свет
ска јавнОст, и што се више ничим_ не може затајити ни 
сакрити. 

1946. 
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ЧИЊЕНИЦЕ 

поводом АТЕНТАТА НА МАЈОРА ЦУНДЕРА у ТРСТУ 

Седам }4:етака је испалило непознато· лице - према 
коминикеу Војне управе - из непосредне блнзиНе на 
мајора Станета Цундера, члана Јуrословенске комисије 
за ратну штету у Трсту. Цундер је одмах пао, тешко, 
можда смртно рањен, а оно лице, нама бар непознато_, 
пошто је испалило последњи хитац, бацило је револвер 
и nобегло аутомобилом. 

Представник Војне управе изјавио је да је Civil 
Police, којој је поверена истрага, до сада већ пронаш
ла револвер типа берета, калибра 9 милиметара, какав 
су некада носили Мусолинијеви официри у rнусна вре
мена агресије на Етиопију, Шпанију, Албанију, Францус
ку, Енглеску Империју, Грчку, Јуrославију и СССР, и 
црни ауто марке фијат, али да лица ROja су учествовала 
у нападу нису још утврћена. · 

Но - истрага је у току; 
То да су чињенице. 
Погледајмо их све скупа, једuу- no једuу. 
Чиљеница је да је мајор Цундер, члан Комисије за 

ратну штету, виши официр Јуrословенске армије, зва'
ничви представник савезничке зеМ/ае и војске на важ
ној и деликатној дужности у зоНи под контролом енглес: 
ке Војне управе, нападнут на улици и тешко рањен са 
седам револверских метака. 

Чиљеница је да је за последЊИХ неколико месеци трн 
пу.та већ ;пуцано на јуi-ословенске офИЦИре у Трсту и да сЧ 
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трипут отваране истраrе поводом »непознатих АИЦа«; 

трищrr С1Ј те истраrе текле својВIМ уэалу;А.НИМ током, увек 
у неком лажном траrу, и будући у току лажних траrова, 
»непознаrrа АИЦа« IНИСУ Идентификована и и:страrе '.нису 
донеле такозване »жељене резултате«, иако су остале 

и даље у току са тонама канцеларијске прашине која је 
попадала на тај ток у месту, на акт у префектури. 

Чиљеница је да је атентат на мајора Цундера чет
врти у низу Шшщда на наше официре, и, према томе, 
четврта у току истраrа која је пошла својим паралитич
кимтоком. 

Чињеница је да;· .ц овоГ пуrа Војна управа :води iiiO

тpary преко Civil Police, исте оне Цивилне полиције илн 
»Чери:в;ерије<r ~ј~_- распуmтање заnева· већ џ~;>дуже вре
мена сав !В!З!род Зоне »А«. 

Чиљеница је, дакле, да је истраrа над злочиначким 
нападом на југословенског вишег официра поверена Ци
вилној· полицији, која ·је· пре неДељу дана:, не:Изазвана, 
пуцала у становiШКе Шкедња зато шrо оу IИСТЗК.\И · ј'у
·гословенске заставе. 

Чиљеница је· да је сав !Народ Зоне »А« на рафале 
Цивилне полиције једНодушно одговорио 48-Часовним 
генералним штрајком захтевајући љено распупггање. 

Чиљеница је да Цивилна полиција није распупггена, 
.шико је над љом као целшюм отворена ИCI1para с ци,ъем: 
1) да се уnврде кривци К:рвоnролића у Шкедљу, 2) да 
се »провере оптужбе СТЗЈНОВН!IШПВЭ. Зоне, која мо11ИВише 
свој захrге:в за rраспупiтЗ!Ље черина тврдњом да у ЊIИiХОВИМ 
редовима водећу ytЛO:ry играју nоон:а'ГИ фашистичкИ зли-
ковци И nровокаrrори«. 

-На· свим зиДовима по Трсту пише »Хоћемо ·Југосла
вију и Тнта«, а Цивилна полиција убија људе који уК
рашују прозоре јrугословенсiШМ · и иmлијСI!НОК!ИМ заста
вама с петокраком. Народ Трста и Зоне »А« штрајкује 
48 сати са . захтевом да ·се ЦiВ!ВЊМiа полиција :распусти, 
вад ·љом се отвара двострука истраrа и истовремено се 

повераоо. · roj · mразито вiН'mјtу;rословенској и анrmдемок
.. ратској полицији истрма над аtrентатом !На јtу['ОСЛовенског 
.Тиrговог официра, који је СБаiКЗ!КО изврllLИМ) не »НеiiОВ

.натО« него полицији знано антидемократско АИЦе. · 
То је све прилично нејасно и необично чудНовато. 

Али је- нејасније, необичније и чудиоватије понашање 
щковника ·Р~. -IWjiИ је :изјавио. м одобрава рад 

-='· 

Цшшлне поЛИЦ!В!је. Те је речи пуi«>ВШiк-џешлмен. изгово
рио још док су лешеви БеiЩе и ·Бонифача лежали на 
ОДру, а· 26 шкедањски;х: ра.љеника на··операционим сто-: 
ловима. Тршћани С1Ј !На љиос . одговорили ..:,.:.... римом која 
се могла још јуче прочитати !На зИду ·саме Префектуре, 
а која каже једНоставно да· су цивилни поАИЦајци 
убице .. На италијанском је стајало: 

Ceriпi - assassini. 

Пуковник Робертсон је рекао својим џентлменским 
конзерватиmmм језиком да одобрава рад ЦИЈ:вилне поли
ције (ceriпi - assassini), али сами черини протумачили: 
су ш: својоВIМ М&\Оброј'НИМ пријатељима у ·rpa:.AJy друкчиј:и;м~ 
својим ликторским, рицинVсарским језиком пендреклија:· 
» ... Рекао је да се могу убијати Словенци и. Италијани ко
ји су за Југославију«. . 

Да C1f тако и !НИКакО друкчије схваћене пуковн:ика; 
Робертсона речи у асасинскиМ круговима, доказује и прек.: 
синоћни оружани напад на мајора·Цундера; : 

Не .мш::.лим инсис'I'В!рати да су и овог пута. пуца.ди 
цивилни· по..uщајци ( ceriпi - assassini) јер нисам ни ре
као да је изјава пуковника Робертсона била ·.искључиво 
смишљена ad uso policistico. Његове су речи објављене· 
преко штампе, а у Трсту, разумљиво; има фашиста и из-· 
ван редова Цивилне полиције (cerini - assassini). 

Ко је пуцао? n:и:га се La voce liber.a. И одговара
»Неки Словенац, протв;вниrк Тита и црвене ·звезде« .. 

La voce libera орган је CLN, реакционарног комите
та такозваног националног, такозваног ослобоћеља·. Му
чки атентат на· јуrослове!Нског официра послужио је том 
листу као повод да заспе Југославију, југословенске на;.: 
роде и Владу - псовкама какве су биле у. моди у фашис·. 
тичкој шташш у доба четврте ·И пете офанзиве окупатора 
против наше војске, али које су после капитулације Ита
лије сасвим изишле из употребе. . · 

Не мислим да полемишем. са .таквим· ·носталrичарс

I<!ИМ листом, али: бих само узгред прin~етио, на љеговО 
»алармно .звољеље«, против оПасности »балКаниЗације 
италијанског Трста«~ »у који Словенци уносе сВоју кул
туру револверских хитаца и ка..'\lа«, Да су још током:рата,· 

у ослобоћеном РИIМУ, фашиС'lЋ!, ади · Ита.лијЗ!НИ, · како· 
је истраrом утврћеНо, • бацили. брм&у !На зграду:, :Ј.уrосло-. 
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венске војне мисије, и да ниједном југословенском нови
нару није палона памет да поводом тога пише да је тај 
злочин дело италијанске културе, иако је вшпе од 20 
година народу Јулијске Крајине »култура« тадаље фа, 
шистичке Италије наметана пендреком, рицинусом,· ка
мом, плотунима и паљељем кућа. Толико о балканској 
и италијанској учтивости, али вратимо се злочшщу, непоз
натом убици (хоће ли мећународна реакција да му по
дигне споменик кад ипак буде ухваћен?). Јасно је да је 
непознато лице могло бити и Словенац - белогардиста, 
Хрват - усташа, или Србин - четник, али је вероватније 
да је био реакционар Италијан, можда на служби у Ци• 
вилној полицији (cerini- assassini), можда новопечени 
Тршћанин родом из Калабрије. Атентатор је могао бити 
неки намалаии »демократ« della ultima ога из CLN или 
јавни фашиста из Lega Nacionale. У сваком случају, био 
је фашистички разбојник, који се инспирисао дирљивш.t 
понашаљем Војне управе према Civil Police после крво
пролића у .Цiкедњу, кад ју је та Civil Police узела у заш
титу, узела у наручје, тако рећи, тепајући јој и одобра
вајући љена недела. 

Атентаrr на мајора Цундера вероватно није замшп
љен као последљи у низу некажњених злочина неприја
теља истинске демократије који, у сенци демократије 
черчилијанског кова, АИЖУ из прашине згажене заставе 
фашија, под којима ће, нема сумње, уз толеранцију пуков
ника Робертсона, необично хуманог кад су у питаљу 
искусни »демократи« с фашистичких универзитета, на
ставити посао који знају - мучки убијати. 

Али нека се не мисли да је народ Јулијске Крајине 
остао равнодушан према ~вом злочину. CLN је био за
казао демонстрације за данас у подне. Били су увереНи 
да су добро организоване и да ће окупити бар хиљаду 
људи. АЛи кад се прва стотина скупила на тргу Унита, 
наишла је ривом група младих радника с. црвеном звез
дом на реверу капута. И демонстранти су умукли и .,..-. 
нестали пре но што су успели да дрекну: Abasso la Jugos
lavia. 

Трст је. миран. Тршћани нису заплашени, ни. поко
лебани, Демократско становништво, скоро цели град да
нас је у мислима крај постеље мајора Цундера у агонији. 
Телефон у сали дежу!рног лека~ра не престаје да оДI·овара 

на II~qaЊa rраћана у бризи за судбину своr официра; 
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јер ra својим роћеним данас сматрају IНе само Сло
венци него и Италијани. 

Трст је миран, али rнев и срџба уступили су привре
мено место љубави којом окружују постељу Цундера. 
Његов живот је у питаљу. Не престане ли ускоро крва
реље, неће користити све трансфузије које је досад 
примио. 

А сад ••• 
Нико не може знати како ће блаrородни и јуначки 

народ Трста реагирати на метке испаљене изазивачки у 

Југославију и Трст, који је хоће. 
Чиљеница је да .он овог пута неће примити приче о 

непознатом лицу за готов грош. Он добро эна rде се могу 
наћи сва прошла и будућа непозната лица и они који их 
врло добро познају. . . . . 

Али засад око мајора Цундера, који се бори са смр, 
ћу, цео један град престаје да дише. 

1946. 
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ОБИЧАН И~ДЕНТ 

Вратар обучен полувојнички, с револвером којИ му 
је вир:и:о :из унутрашљег џепа раскопчаног копорана, ~ 
се лењо, некако с неверицом, у правцу барака у КОЈИМа 
су биле смештене юuщеларије бродоград:и:л:и:шта Сан 
Марко. 

Под нама, као у неком бесrорајЈЮ велИIКОм прокопу, 
који се лепезасто II:!ИрИО сгремећи пут .мора, пружали су 
се докови, заправо оно што је од њих оста.'\о после 
прошлогодишњег налета либератора, уочи самог осло
боћења Трста. 

Срећом, експлозије нису разор:и:ле све хангаре, ма

m:и:не и суве докове. Оне су овде-онде направиле дубок 
левак у ледшш, пресекле висок димњак као што се реже 

салама, сав:и:ле гвоздену конструкцију крова то:rmрске ра
дИонице, разлупале нешто зидова од армираног бетона, 
преврнуле и згњечиле десетине вагонета и фантастично 
изломатале пругу. 

Али осам великих кранова остало је неоштећено. 
Они су управо преносили бродске вијкове и огромне че
личне плоче које су дИГЛИ са склад:и:шта урећеног под 
ведрим: небом. 

Лево, у дну прокопа, нагнути: над банк, нереално 
мали радници изгледало је да не раде, него играју мар
љиво неку необичну игру. Нешто даље од њих, исто тако 
мали ковачи распиривали су мехом жар. А одмах под 
нашим ногама три радника гурали су вагонете натова

рене шљаком. 

А заС'ГЗВе с пет<mраК.ом које су лепршале на врху 
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оног другог неоштећеног високог, д:и:мњака буд:и:ле су 
осећања драга и присна. . 

Вратар нам приће и саошпти да д:и:реiЩИја жали, 
али да је новинарима забраљено да посећују бродогра-· 
д:тшште у 'P8J.IIJНO време. 

Три радника која су завршила истовараље камиона. 
Ј:ЈЈУ'НОГ дрвене граће, прићоше нам чим оу дознали да смо 
Јуtrословен:и. Без речи, најмлаћи .мећу њ:има одј-ури С11ра.-
ном !НИЗ стрмшпу nут IПрОКопа, а старији, човек н~ 
бичио широк у лећима, поцрнелих, кратких зуба и седих, · 
неколико дана необр:и:јаних чекиња, поче да псује »фа
ш:и:ст:и:чку управу«, која, разуме се, не даје новинарима 
из Југославије да говоре с ра.щицима- »Зна се зашто!« 

- !Iишите, другови, обавестите свет! - додаде из 
баса, развлачећи речи, .АЈРУ1'И радник, висок, с лицем п<r. 
кривеним тврдом, као штављеном кожом. 

Али М!1Ј онај стериј:и:, i1:1ЩР0КИ и жустри, не дозволи 
да заврши. 

- Зна се зашто не пуштаsј<у нов~mаре док сура 11:ниц.и. 
на послу. Мислите .ли да се баш тако прекидамо на послу 
па као- смета! 

Широки пљуну, и разгаз:и: пљувачку. , 
- Суботом добијамо по 1000 до 1500 лира -., рече 

мршави. 

-Је ли то живот? - прекиде га опет старији.-· 
То је, у најбољем случају, 6000 месечио. А знате ли колико 
треба? НЯ!јмање 23.000. И више. Али толико је проЦенила 
неу-I1ра!ЛНа енглеска -комисија, за коју се не !Може рећи да 
је iНеутрално расположена. 

- Треба знати - умеша се онај високи, с ·лицем 
као од штављене коже - треба знати, рече тај мршави 
радник, да је већина наших домова избомбард:и:рана. Ао 
коже смо оголели. Нема се у чему ићи на рад ... погле-. 
дајте ... а да не говорим, кад је свечано ... На манифес
тације и слично. 

- Не поставља ј .Аично ствари! -опомену га широки. 
-Ја сам 1КЗВа0 да смо сви :и:збомбардирани. То није 

лично. 

Али IНИiје iВажно. Важно је ово: килограм масти 
- 700 лира, а шећера 1600. Без 250 лира не може се добити 
брашна или макарона. Како хра:нити породицу, себе. 
а рад:и:ти тешко? Како? О томе нико не брине ... 

- Свети отац брине ... 
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........ Остави mшу на миру. То· је вшпа поЛЕТИКа - при
чајмо друrовима шта од нас раде власти. 

- Не, нека чују и како се папа брине о нама. Послао 
је по 100 грwа бомбона- сваком од нас. Будите добра 
деца! Но, но! Немојте правити нереде. Не? То је хтео да 
каже. Као да се увереље куnује за 100 грама свилених 
бомбона,наивчина, а?· 

Отегнуто јави се сирена· из докова. Из радионица и 
хангара почеше да излазе радници, свако како се у том 

часу затекао. Неко с чекићем у руци, неко с ексерима у 
зуби.'>1:а. Сви су јурили стрмом страЈНом к нама. 

На зв<у~К сирене изаЬе из једне од бар~Ша - канцела
рије близу улаза - к.рупан човек обучен у тамно одело. 
Блиставо бела 'уштиркана кошуља одударала је од там
нила њеrова глатка, влажна иначе лица. 

Наслољен на раrастов, он нас је мерио тешким· 
леliА>ивим погледом. Онда као да је донео одлуку, одвоји 
се наrло од врата и приће нам брзим корацима, трудећ:И 
се да сачува достојанство, а истовремено да покаже 
презир. 

Он се обрати чешкој новинарки, која је носила бунду. 
-Шта слушате, госпоћо, ове бунџИје. То нису пра

ви Италијани, то су пролетери. Они немају националну 
свест. Зато су за Тита. 

Стари плану: 
-Шта каже? Пас фашистички! Ја немам национал

не свести! Ха, псина! Овако матор, био сам годину дана у 
партизанима. Тукао сам Немце. А он? Италијан. Служио 
је Хитлера, издавао раднике, продавао Тршћанина за 
1000 лира Тоту. 

Црни човек није слушао радника. Избацио је груди, 
раширио ноге и говорио само Чехињи. 

- Госпоћо, ја сам италијански офИЦВЈр. Питајте· ме-. 

не за кога сам. 

Оба радника почеше да лармају. »Издајник си ти!« 
»Уа!«· i>Забушант!« »Барут ниси омирисао. Жене .си ју
рио и полицији одавао трагове. С гестаповцима се опи-. 
јао!« · 

Црни човек подиже глас 'и запрети руком. »Није ис
тина«, викну. »Ако смо за демократију, пустите и мене· 
да говорим!« Онда се обрати Чех:ињи: »Ја зараћујем ма
ње од њих, па нисам незадовољан.« 
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· .· .Стари се разrоропадио. Жиле на врату су·му иско-
чиле, лице му је помодрело. Викао је. • . 

- ·Три плате примапх. Плаћа те Косулић, Енглези и 
полиција. · 

- Погледајте га како је обучен! - rрмео је високи 
радник. 

- Са платом од пет ХИ!Dада не би могао ни кошу
љу да купи. Изгледао би траљав као . и ми, а не овако 
нацифран. 

- Ј а сам за демократију, госпоћо - тврдио је упор
но црни човек. Али он је говорио само чешкој нови
нарки у бунди. - Ето вщите, не дају ми да говорим. 
То је њихова радничка демократија. 

· · Задувани,· оЗнојеim, пристпзали су радници. 
- Шта хоће овај ту? - упита рића пеrава момчина. 

и, ве сачекавпm одговор, продужи: · 
- Губи се, фаmисто! Он ми је, друrови, брата Тату· 

продао. Сутра ће пред судом да одговара. 
- Ј е ли то истина? - упита чешка новинарка црног 

човека. · · 
- Истина је· само да сам позван да сутра дам извес

на објашњења у веЗи са денуiщијацијама ових овде. 
И он презривим покретом руке показа на раднике,· 

затим продужи: 

-Али ништа ми неће бити јер t;ам невин. 
Неколицина повика: 

. -Не зато што си невин, веrо зато.што судије нису 
боље од тебе. . · 

Стари се смејщ> изазивачкИ, ПА>ескајући се 'uo бу
тинама. Одједном се уозбИ!Dи И· цикну: »Невин? Крвава 
му је свака влас! Невин! То ми се свића. Може ли бити 
невин човек који и дан-данас стоји на челу илегалне 
фашистичке студентске организације?« 

Црни човек поче да се зноји, али је и даље упорно 
говорио обраћајући се искључиво чешкој вовинарки. 

- Лаже, јер сам за демократију. Пањкају ме м 
не бих моrао рећи да је Трст најiпалијанскији граД. 

-Нема демократије за фашисте, а о Трсту одлу-
чиће народ, већина. . · · 

- Народ! - пов~mало је неколико lЬ'!llдИ· 
- Већина је за Тита! 
- За Тита смо сви! · 
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Неколико стотина, колико их је било око нас, поче 
да скандира: »Тито, Тито!·« · 

- Чујете .ли - продужи IЂРВ!И човек и П~Dуну - као 
марва. То је славенско хорско певаље, а не демократиј~ 

- Ја видим - рече Чехиља - ви сте сами, а љих је 
мноrо. Демократија је уПраво ... 

- То је терор! - рече црни човек. 
-Ко их сили? 
- Озна. . 
- Овде? - Чехиља се једва савлаnнвала да не прене 

у смех.- Па ово је Зона А. Вм.да нећете.рећи да ешлес
ка полиција сн.ли раднике да кличу Титу? 

Црни човек поста још презрнвији: 
- Аха. И ви сте Титов плаћеник. А ја сам мислио 

~ !ВИ :нећете као ови овде м нападате савезiШ!Ке. 
- Чије савезнике? -викну стари.- Твоје или наше? 

Ти си био фаmиста, а • ми партизани. Од оних неколико 
стотина младИћа које си послао у Немачку, 24-ица се нису 
вратили. Разбојниче! · 

Људи су се узрујава.ли. Није се више могло разазнати 
шта ко говори. Свако је имао нешто да каже. Домини, 
I:ако се звао црн:и човек, кшда је ·ТО tи хтео. Јер поче да 
се повлачи и несm rч канцеларији. 

Неко од радника викну: 
-Живео Трст, семrа репубАИК!а! 
Наста поново клицаље Југославији и Титу. 
Кроз гомилу радника проби се до нас један оПМ>ен 

средовечан човек у плавом комбинезону. Он диже руку. 
- Полако, .41РУГОВИ. Искористимо прИАЈШСУ tи рецимо 

словенскИм· новинарима шта хоћемо. 
- Тита! - I'рМЈНУШе сви. 
-Јесте. Сви ми Италијани ;и Словенци х:оћемо Југо. 

сла:вију. На страну остал.о; Јуrославија нам једина може 
сада заrа.рантовати 'Рад и хлеб. За који дан исmче закон
ска забрана за отпуmта.ље р~а. ·После петнаестог, уп
рава nредузећа почеће масовна отпуmтања. НЗD!рављени су 
већ .СIШСКови. Још која хиљада радника придружиће се 
армији незапослених, која само у Трсту броји преко 20 000. 
У ТЕЮВој Ј<уrославији бВ!А.о би хлеба за све нас .. Овде вла
да самовоља rазда. Ншnта се не обнавља. ДОЗ!На.ли смо да је 
Југославија наручила од. нашег бродоrрадиАИПIТа толико 
бродова да би било рада за неколико rодина, и то у три 

mихте. Али уПрава је одбила. Не само зато што неће ни 

92 

индирекmо да помогне Југос.лаsији неrо и зarro што мисли· 
да ће нас глаnу натерати да променимо своја увереља. На
ши другови Тршћани који су пре годину дана отишли на 
рад у Сплит пишу нам. Ми знамо каква је срећа за сваког 
р3\А/НОГ човека - социјализам. Доста смо робовали. Бори
ли смо се и ослободили се, да и ми моrнемо на миру· по-
јести свој комад хлеба. · 

Домини се опет појавИ на вратима бараке и претећи 
повика: 

- Губиrе се, продане :!СУЉе! Скупо ћете све то 
платити! 

- Прети фаmиста! ....:.. забезекну се стари. - ВИдиТе 
каква је ово слобода код нас. Фаmисти прете. Фаmисти 
су елеrантни. Фашисти се y.IIИ!Cy'jy у демократске стра!Н!Ке. 
Фаmисти имају банке и предузећа. А ми гладНИ, подерани. 

- Живела Титова Ј'У'l'ославвја! -одазваше се остали. 
Пред улазом, брекћући, застаде камион с .полицај

двма. ДоЈIШ!Н(И се залети у rоМ!ИАу и псујући поче да удара 
еластичним челичним корбачем немачког порекла. Маса 
се заталаса. 

Полицајци који су дојурили има.ли су сад повода 
Да праве ред - дрвеним пендрецима. 

Ми смо се ~еmали. Рекосмо им да амо странци. 
11нев пОАИЈЦајаца ИIШЧезе 'КаО ~ом о,АЈНет. Домшш је ш:а
путао с официром полиције. Овај нам неколико тренута
ка кзсније nриће и саопmти да морамо да плаТИ!Мо глобу 
»С обзиром да смо својим доласком ry РВIАВО в.реме · иваз
ва.ли овај неред, који је за жаљење«. 

Пошли смо вратима. 
- До вићеља! - викали су радници за нама. "'

Хоћемо Југославију! 

1946. 
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КАО 1948, КАО 1941 

Придружујући се демонстрантима, пре неко вече; 
сетио сам се 27. марта, упркос очиrледним: разликама из
мећу оног некад и овог сад. Можда због њих. А можда 
и зато што је у силовитој одлучности покрета људи, с 
којима сам пошао према енглеској амбасади, било .НС?" 
чег коначног и јасног, нечег од узбућења и решеностИ 
који су ме 27. ма,рта изјутра одвели пред ХитлеРQв 
Verkehrsbiiro. Та,да је г. Черчил рекао: »Југославија је 
нашла своју душу«. 

Нашла? Је ли била икад изгубљена? 
Јесте, биваи\И су поробљивани. И јесте, бивали су уг

њетавани од влада којима су интереси овога народа били 
тућији од иностраних кабинета с којима су одрећивали 
унутрашљу ПОЛИТИ!К'У земље. Али, ми сад имамо руковод

ство чија се спољна по~ линИја mrспириш~ где 
треба, :шm:ирући из · срчике једне хуманистичке унут

рашље политичке концепције. APvr Тито казује пуну иo
nmy у свом одговору Кинrсбери Смв:гу: »Мој лични став 
у погледу аш'ло-аtмеричке одлу;ке да се Зона »А« Трста да 
Итаиш:ји једнак је ставу СВИХ наших народа«. и· пред
ставља промишљено формулисаље одбрамбеног рефлекса 
којим нација брани себе и не налази, неzо испољава сво
ју »душу«. 

Као 1948, као 1941. 
Та се »душа« манифестова.ла и у прВ!Л!ИiКа:ма каму

флиранијим и мање ципично угрожавајућим но што је 
ова, В-октобарска, и није никакво чудо што сви часови 
испољава:ња »,Ају!Ше« ЈуrОСАаiВИје личе једни на друге. 
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Упркос разликама они представљају наш отпор ·у суш
тшш ист~м посез~у за интегритетом и независношћу 

ових крајева. И тај је отпор, видели смо nећ пре.неко-· 
лико година, неодољив кад га надахљује слободарски 
идеал нове социјалистичке демократије. 

Повукао је руке себи свако ко је покушао да оспори 
тој »души« право да буде своја на своме. Али и итали
јански генерали, и не саtмо они, знају да она није много 
пријатна ни много нежна према непријатељима. · 

Али савезници знају да цене њене људске и борач
ке врлине. И г. Черчил је чак, за време прошлог рата, 
имао разумеваља за лепоту њене неустрашивости. 

Истина, тада су и Британску Империју угрожавали 
исти душмани, исте однедавна тек отцрнокошуљене и 

префарбане Пеле, и жалосна је да г. Черчил не схвата 
да нема разлике измећу оног што је хтео и сањао онај 
који се одазивао на име Мусолини и овај на изглед само 
питомији син халапљиве вучице, која можда мења боју 
коже, која се италијански ·каже pelle, али не зверску 
грамзиву ћуд. Тачно је да је тад сваки метак испаљен 
у бивше Бенитове од још небившег Пачелија благоси
љане аспирације према Југославији олакшавао и полсr 
жај британских војника. Али рат је завршен. Пели није 
предата цела Југославија неrо само једна зоница. И шта 
хоћете? Врло важно. 70 000 Словенаца. 

Чудно је што некад оштар и интелиrентан пред
ратни антиминхенац г. Черчил, једностраном и не много 
разу11шом одлуком од 8. октобра, инаугурише нови мин
хенски KV'PC. Јер Пела тражи и Зону ·»Б«. И острва. 
И целу обалу, и Истру. И Котор. 

Малту још не. 
Али шта је то један Которчић. Ваљда нећете због 

тога у рат? 
И шта је .то оНда наtма Малта? Или Фокландска 

острва? Шта? 
У питаљу није онај или овај камен, овај или онај 

Трст. У питаљу су демократски принципи самоопреде

љеља, независности, слободе, без обзира да ли су у пи
таљу малобројне или многобројне нације, мала или ве
лика острва. 

Истим се метром мере микрони и километри, једном 
правдом треба судити свима. Иначе би изгледад.о да су 
.r. Черчилу пpmщmm щrж.ни само кад се боји. 
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МусоАШIИја удруженог с Хитлером он се. бојао, И 
тад је био за оне демократске пршщипе и ... савезнике;, 

Пеле не. Он не прети још с осам мнлиона бајонета: 
Но, ето, »душа« Јутос.л.аЈВИЈје није се· бојала п::юrибије 

у много неравнијем сукобу с Хитлером и Мусолинијем, 
па ни касније у евентуалном сукобу са Стаљином. Па 
ни сад не зебе од Пеле. Из простог разлога што ·наШа 
пракса полази од иввt::с.них начела, а .-не од ПЈУ!КОГ пра!К
тицизма и јалове игре тренутног кристалисања дневних 
интереса. Представници ове зel\,Ji\>e нису никад у Уједи
љеним нацијама гласали за неку одлуку великих сила 
к21д су хтели да »На бр3И!НЈУ« пок.лоне·-юрећем ;н:ешто·што 
не припада љима, него другом. Па макар у. питаљу био 
и неки »Которчић«. С пуном доследношћу сад бранимо 
све што је наше до Монфалкона, не заборављајућИ да 
оваЈКо М!В!НХенсrво [[()ЧВiЊе као I'I])WIIВИ!Цa онеrа mro,. котр
...ъајућИ се низ стрму раван попуштаља, брзо постаје ла
вина, пред чијим ће се на.\етом сутра или прекосутра 
мораm да уће у рат. /riyдe Т1ИШ1 Пеле :греба 'Ућуткати на 
време и не подстицати им прождрљивост капитулант

ством. Јер љихова ПОЛ!ИТИКа 'У!ЦеШИiВЗIЉа и Щ>е111Ь1ИЈ, то је 
једино искуство које такви жицарошки типови могу 
да извуку из праксе попуштаља. ПлашећИ плаш...ъивце 
завета олшьалим баЈУКом бољшевmац;н:је ЊIИ!ХОБе земље 
приликом сваких избора, аrресори су зак...ъучили да по

трзаље полураспалог Тољати-Нени-страшила за птице 
доноси више поражеКИ!М ШШiадЗ!'ШМа неr.оЛ'И nобедни-
цима победа над агресијом. . 

Поmну.ли и nреживели IРаТНШШ 'Велшrе ЗЈн:гифашис
тичке коалиције сложили би се брзо са нама. И они из 
Монтrомеријеве Осме армије. И они из Пете армије 
Кларка. Али они 'и нису донели ту одлуку. Као што ми 
радни италијански народ лучимо од прљавих махинација 
тулумаша а la Пела. . . 

Потребно је убедити свим расположивим средстви
ма и Пелу и љегове заштитнике да· је прошло време 
прављеља таквих џепарошких рачуна. Постоје данас 
у свету организми који би требало да су у стаљу да спре
че свако лоповско одлучиваље о судбини народа, мало
бројног или не. Ја немам претераних илузија у пуну 
ефикасност тих тела. Али треба покушати ипак. Ншде 
се, можда, :као ту 11re осећа по11реба за .миром, који је 

проблем број једа!Н наше социјЗ!ШС'11ИЧКе . изrра:дље. 
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Али. . . Не Иде ли другачије, наше руководство знаће 
да те демонСDрЗ.ЦИје значе испољаваље на:ше решеносm 
да изгинемо до једног, али да не дозволимо да неправда 
буде наша судбина. Јесте, ратоваћу и ратоваћемо про
моли ли своју кокоПI81рСКу љу.шку и један берса...ъер у 
:м:а које словеначко село Зоне »А«. Друго неће преостати 
кад мировни уговор крше неправедним одлукама они који 
су као председшщи вла:да 'Вели:кшt сила позвани да га 

бране. Г. г. Черчил и Ајзенхауер имаће у том случају 
прилиюу да се увере у бојовне вредности љиховог парт
нера из АтАЭ~НТског IUiiК"l'З., за ЧИју оу щбав, аtа:НДа, и упали 
у порочни круг новог· Минхена. · · · · 

Али то ће бити и прилика да се увере да је душа 
Југославије остала иста. 

. Г. Черчил је пре дВанаест година· рекао да је 27. 
марта Југославија· нашла своју душу. Можда је .. рек;:~,о. 
нашла зато што мисли да се она може изгубити. · . . . 

Наро..щ ие !МОгу себе да изгубе. АЛ'И они знају да 
непринципијелни; ·.прагматисти могу да изгубе ,поне:к;ад 
више но душу; Нека г. Черчил покуша м потражи и. 
пронаЈ5е своју; Тад би дорекао своју одлуку од 8, 
октобра. 

1953. 
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- БЕЛЕШКЕ НА РУБУ »АКТУЕЛНОСТИ ЗАПАДА« 

У Les nouvelles litteraires од 14. октобра 1948, Рејмон 
Ла Верља, пиmући· чланак Љсrуелно~ Запада, мучи се да 
даде одговор на тему око које се· паште :мноrа љему 
слична Пера. Покушава да сакрије карактер »Марпiалове 
помоћи«, »Труманове доктрине« и »хладноr рата«, и тако 
эаба.шури љихову К!Аасну, поробљивачmу cyпrm;:Ery. Чв!ме? 
Јасно, идиличним митом о идиличном Западу. Митом 
прилаrоћеиим »материјалној и психолошкој послератној 
структури«. Аа Верља не решава ту редакцијску задаћу 
ни rлупље ни rope од толико друrих љему слиrших при
литературџија, и подсмеси с којима су у прогресивној 
француској· пrrампи дочекани љеrови напори били би 
неоправдани кад би се односили само на љеrа. Мећут:им 
они нису неоправдани. Исто тако ни ова белешка писана 
на марrинама АЈСТУелно~и Запада не осsрће се само на 
производ Аа Верљиноr пера. 

Јер »Запад« је· име новоr мита никлоr сутрадан по 
»V-Day«-y. Њим: се покушаЈВа да замени читав арсенал 
испробаних али и поражених »поrледа на свет« и »тео
рија«, некоћ расних место класних, C8iA - rеографских. 

Нацисти су били мобилисали у здравље немачкоr 
империјализма све пrro је хтело да му послужи. И враrа, 
и боrа, и папу Пачелија, и владИКе, и Степшща, и Пан 
Европу Куденховен-Калерrија, и Дра:нr на Исток, и нешто 
убрзанији Дранr на Запад (пре Ста!Dинrрада), и либерале, 
и десне социјалдемократе, и »одбрану западне цивили
зације«, и квисмmrе, и брадате Драже, и обријане је
зуитrе, и »цивилизаторске мисије« - једном речи све што 
је тупа мапrrа поробљивача умела да тужно измисли 
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.кроз дуrу историју човекових несрећа и недаћа. Све. то 
стрпано под исти хајАХИТлер-mлем, разуме' се, уз душе: 
rупке и остме :к.рематориЈуые :к.оје су Гебелс и Розенберr 
хвалили, .иако нису измислили као пrro јесу измислили 
МИТОЛОГИЈУ ЖВ!ВОТНоr простора, ~емациЈј'ј/' Лепе-деб~ 
-плаве-нордијске расе. · 
. »Идејно«, аАЈИ и друmм оружјем опрем,ъена., пошла 
Је Хитлерова армада на све стране света, и све док су 
послови добр? mп.ли, свако је од учесника. ry походу N>
лазио на своЈ ситни рачун у том прилично замршеном 

сплету н~јразличитијих мећуконтиненталних интереса и 
тенденција. · 

Идила је трајала све до првих пораза Вермахта. 
Тад оу се пој~ роrови - ~ сви у Cytiii'lШICКИ истој 
врећи. Свако Је повукао на СВОЈУ страну, и са војничким 
сломом Немачке страдао је и тај реакционарни »ндео
лоmки« мшпмаш. 

Оно пrro није !Моrло оружје ЈеуМа!НЈИСТВ!ЧКИ луцид
ноr арrумен~а, учинили. су 1!-е маље хуманистички . арrу
менти оружЈа Црвене армиЈе и друrих ослободилачких 
снаrа. 

!nуди и народи су одахнули, али империјалисти 
мислим амерИiЧКИ !В1Мi:tеријалиСТЈИ, почели оу да се осећају 
-нелаrодно, уздишу, боје се. Чеrа? Уздаха олакшаља рад
них људи? По свој прилици. Кад је ватри добро - води 
није. И обра:тно. А С'ГаlрИ MO'l'!IfВИ лежали су ивбачени из 
ратнохушкачкоr сгроја, неупО'Гребљиви. Они који су 'ИМ 
некад служили били су компромитовани и упрљани. 
Мал:vс, па чак и Емерсон, релиrије и бели емигранти, 
све Је ТО неодољиво подсећало на Штрајхера и љеrове 
.идејне пре11Ке Гобиноа и Чемберлена, не оноr с кшпо
браном, неrо оноr с расном теоријом. И нацисти су цр
пли ватру са истих оrљипrrа и воду из истих бунара. А 
ипак требало је: а) денацифицирати извесне употребљиве 
теорије, IМИ, б) створити нове !МIИТОВе. Иначе оде све у 
тандарију. ЗадатаЈК неоспорно тежак, али исплатив у·~ 
товом. Раџџiо, ПI'l<IМiiШ., школа, IКВекерщ · презвшеријанци, 
папа (исти Пачели), поихоа!Н81Л!Иirичари, хомеопати:, »фил.о
зофи«, :rорИМЕIНа.листи, филмови о к.риiМ'В!Налу, рабинери 
(мање или више неtiу~дотворни) и остали педерасти, жиrо
лои, своди..ъе и дrру!ГИ десперадоои- све щто је четири rо

дИНе арл~о заm1рало је нову ратну И11ру око ноВЈИХ а!Н
Т111КО.му.нис11ИЧКИХ вarrapa. Цредл.ОЗ!И оу Ш'Ьусну.ли .одасвуд. 
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Али сви - дефектни. Амерички б:взн:исмени, који су, веЛи 
се, пословично практичнИ, . нису умели ништа пракТич~ 
није да измисле: насИ!Dе маскирано у демократију; А 
јенки-империјалисти саљали су Хи:rлеров Са1н- светску 
владу. Прецизније, америчку владавину над. светом. Али 
без· хитлеровских шполошких реквизита, с новим. Но 
ту и јесте чвор. Г де су ти нови реквизити, нове пароле, 
нове свастике за старе заставе? 

Апостолски SОS-валај на;~~, rутроженом 3а11Iаџџ!ом и 
хршпћанском ЦИЈВилизацИ:јом - није много палио. Чему 
претпостав..ъа:юи маршализираље катоАИЧimХ зема:.ьа :м:ар

ша.ли3ЭЦИјИ православних, будистич:к!ИХ иш · исламСЮiiХ 
Hfi!POд.a. Да се брзоплети Пачели у а:постолској беNој 
МЭIIП'Ији није пре кој'У 1'0Д'В1НИiЦУ онако ал.абоУ'МЈН.о ЗЭи\.етао 
на крваво разбојиште и ашажовао у виду безбројних 
фотографисаних и штампаних копнрајт »Блаrослова СС
-оружју против безбожноr комунизма«, моЖда би се 
н :моrло наћи неко ефектно језгро у оном љеrовом позиву 
за одбрану Запада.- Али овако ... Опет брзоплетост. Тек 
што су били умукАИ топови, ЗЭ;~~.ах тученоr фаши3Ма био 
је сувшпе јак да би ућ!ут:као са.вести и памЛења 

Али директиве се не дискутују. Јавио се најзад мит 
о атлантској Цивилизацији, која не може м се помири 
систочном. 

Та је теза имала у својој прВОј верзији ману ин
телектуалности. Али зашто постоје дајџести и рекламне 
а!ГеН'IW6? Радио, штампа иrд. юшиrалистич:ких зема.'Dа 
пРихватили су спонтано, као на КОМВ!Н:АЈУ, · одвосно на 
КОМЭ!НАУ :као спонтано, тезу о »атла:втс:кој 1ЂИВИЛИЗЗЦИјиа:, 
одбациш предикат који је злоrуко. ивазивао сећања не 
СЭЈМО на давно пропалу АтАЭ.Н'l'В!ду неrо и на тврди »ат
лантСК!И бедеме, :који је сме:кшаи 1И пробијен када је 
Црвена Э!рМИја потерала И, пара:шла Х!ИТЛерОВОIОу војаку 
на Истоку, после чеrа су остале празне rеографске 
..ъуштуре Запада (с подтекстом: добро) и Истока ( сино
нИм poЭiSor). Некорумпирани ИСТШIО!оуби:ви имперцја
ЛИСТИЧКИ радио и слободна империјалистичка штампа 
почели су тад м филују те mym,e вафле ЗЗIПада и Истока 
економским, финансијским и дипломатским »садржајем« 
уз истовремено слаље »ИНТервеiЩИонистичкиха: војски 
на све стрiШе света. Исток је убрзо означавао, поред 
СССР-а и народних демократија- Маркоса, Мао Це Тунrа, 
народноослободИЛачк.у 6op6ty Индо.нежа.на, Ш[!ЭIНаца и Ин-

дуса, штрајкове у . Италији и Француској, Бизонији .. и 
АРУЮЈ АмерiЩ!И, али и целу оовјетс~ зону Немачке. Док 
је Запад постао украсни придев за Маршалов план, Ца.л.
дариса, Чаш Каiј Шека и целу америчку rласачку машшrу 
у ОУН, убројЭ!ВШИ ту и БевВ!На, Бидоа, Сфорцу и Шу
:м:ахера. 

Једном речи -.ситуација идејно неодржива, rеоr
рафски више неrо конфузна. Тешко су се сналазили »чу~ 
вари Заiщдас, утолиiКО више што су се напредне. револу
ционарне ана:rе аналазиле све боље у борби за. слободу. 
Оно што су империј&ШСТИ заХтевали од својих аполоrета, 
сводило се у суштини на нешто, бар за љихове обичаје, 
релативно просто и јасно. 

Задатак је, зна се сад, rласио:. утврдити м је запад
ни дух различит од источноr (види Малроа и папу). 
Продубиrm »теоретоки« ту раалику до nроти!Вуречја,.и да
ље до супротности. Доказати непомирљивост Истока ·и 
Запада. Доказати насрт..ъивост Истока и љегове планове 
усмерене против духа западне цивилизације. Неопходност 
да се Запад брани. То су биле директиве. Штампа, радно, 
слободни мислиоци и остали писмени »западни«. духови 
почели су да разраћују те директивне тезе. 

,~ .. " . 

Осмислити Запад за Аа Верљу значш.о је наћи .неки 
духоВН!И заје.АIНИЧК!И именитељ !Који повезује јеАШ!iМ 
(псећим) ланцем Чанr Кај Шека, Цалдариса, Бидоа итд., 
итд., за д.ух<>ВliШ CЭI.IIJPжaj Волстрита. Је ли то долар? Са
чувај бщке! Па шта онда? Аа Верља одrовара: култ инди· . 
видуе, вера у 'Н'R"IИiВF":YY· То је смисао Зашt,<\ЈНе цивили-
зације. . 

О том култу ће Аа Верља :мноrо написати. Под руком 
:ми је само први чланак на ту тему. У љему он само фи~ 
лује спириrуалн:им и интелектуалним садржајем појам 
Запада. Не !Нарочи!ГО домиш..ъато. Штавише, давно позна~ 
тим »мислима«. Али ту је чвор. Безнадно ротираље укруr 
око тоr чвора врло је типичан и поучан пример. Он пот
врћује још једном да и јенки-империјализму не остаје 
друrо неrо да своје митове прави од класичних проrра
М!ИСШЧКИХ oлymma или pymemma »модерв:и~јихс Розен
берrових теорија о животном простору и боrомданој 
расној супрематији. 

Ла Верња оnрезно каже: »Чини се да <;е појам Запада · 
заснива на оощшћу, џроПIИiрељу iИ уочавању појма .лич
ности«. ЛрећВIМо преко тоr појма IКОји се оанива. на пој~ 
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му. По Ла Верљи, д'I/Х А~е, затиМ дrух Хi,РШIЈ!ћансrва су
перпони:рали су се ИЈ. обЈ<mе, потврде и ушчувају пре
васходсiЋО .ЛИЧНОСТИ« (а:лијеiшране?) и то помоћу »г.рчке 
правде« и »хршпћан~ог IМИЛоср'Dа«, у ци,ьу стварања 
»узвиш~не демократиЈе савести« (а la Степинац). 

ТаЈ дух А11И1Не кој~ се попео .на rраме дух;у Јеруса
лима на Исто:юу, где ·Је - зна се - наста.ло западно 
:х;рmпћансrво, м би објавИЛо превасходсТво личности 
на бази rрчке робовласничКе . »правде« и хришћаНског 
антиDорданобруновокоr »:милоср'Dа«, тај дух и онај дух, 
ти духови што се вампире- то је Запад, то је Медитеран; 
љегов источни део, колевка Запада, који се из Средозем~ 
ља проширио до Атлантика, прешао ra каравелом (Ко
лумбовом), створивши у оним rигаитским антисредозем
ским просторИIМа мolmy ратну ШIДустрију, па сад жели 
да се у облику Марmалове помоћи врати у Европу. Шта 
о томе МЈИСЛ.е ~вропСIКе »ШIДИ!Видуе«, 1Не ЗНЗIМ. Вероватно 
се понеке РадУЈУ том повратку. Оне боrаташке и газдашке. 
Али радничке масе Европе јасно осећају опасност тог 
повратка и боре се против љега. Како и не би. Државim 
комитет за обнову ИталИје затвара фабрике и отпушта 
раднике и отворено признаје да то чини у циљу »лакшег 
спрово'Dења Маrрш8!ЛОвог плана«. Фрашwска влада из 
истих разлога, поручује у Хамбургу и Бремену юи:аде 
тона трг?вачког бродовља, док домаћи докови и арсе
нали зврЈе пусти. »Суnерпонирани .АЈУХОВИ« који објавЉују 
»превасходсrво личности« сматрају, ваљда у име тог пре
васходства, да у Бизонији (аигло.америчка зона З. ·Не
мачке) треба <>Су\4/ШИ на робију сваку МРШост која чита 
руске књше или слуша совјетске емисије. Рећи ћете
окупирано подручје. Али исти суперпонирани духови ни
су ништа маље либерални ни у Њујорку, где су извели 
пред суд да осуде дВанаест руководилаца КП САД. ·· 

Ла Верња о томе не говори. Он уоппше IНе товари Н:И·о 
томе да Мао Це Туиг већ куца на врата Haнirnнra из 
ко:га куоМИiНТаН!Шка влада бежи, да је М31ркос ослоб~дио 
НЭЈЧОУ. »Запад« iИ љегови источни духови задовољни су 
да ()ТК,ривају, ·пропшрују и чувају превасходство лич
ности (али~еiШране!) по цену затв31ра:ња, убија.ња 
личности КОЈе мисле, по цену забраrњ:ивања · .:Књша и ме
mања у унутра.ппье послове суверених држава. С обзи

ром на историјску традицију она дВа духа, мислим на 
власниmтво над робовима и ломаче милосрдног хриш-
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ћаm:тва, улога коју дЭIНаС копилади тог Запада даје Вол
стрит, главнокомандујућiИ западним фронтом синощ су
перпонираних духова, Н!Ије mква да ће им бити баш ису~ 
ВИ!Ше тешко да се сна'Dу. И без обзира иа Ла ВерЊIИ!Н текст. 
Али он Н'И'је ту да каже, него да слаже. Не да открије, него 
да сакрије. Да сакрије »интелектуалним« и »спиритуал
НИМ« садржајем такозваног Запада политичку· праксу аме
ричког експанзиоиизма. Као зем..ьа округли Запад морао је 
већ у низу махова, вероватно нерадо, али то није важно, 
да покаже три ћошка својих дугих жутих зуба. Ла Верља 
је ту да их камуфлира образ:Ином агнеца божијег с мас
л:иновом rранчицом корнедбифа у оној руци у којој не 
држи атомску бомбу. 

Експанзионистичка политика звала се донедавно по
литика животног простора. Ла Верља је сада назива садр
жајем дuнамичноz Запада*, који ослоба'Dа личност.Ада је 
и љему самом јасно о чему се, у ствари, ради, потвр'Dују 
извесне реплике у тексту љеговог чланка, одговори на 

питrања која он није поставио. Кроз кашу љеговог тексТа 
продиру тако ти ућутк81Н:И iИАИ проГјfГани гласови из света 
који се клони ~r>y.,Al?I. око реда~КЦИ~је Les nouvelles litteraires. 
Тај свет радника у штрајку не жели Американце и љи
хове француске клери:ке с пеrршmма или без. Али зar.ro 
тако неочекивано Ла Верља и каже: »Америка не уrро
жава Европу. Она је :кћи Европе. Она је Европа«. 

Како је то мало убеДА>иво за Французе који· МIИСЛ.е, 
Ла Верља је прину'Dен да се кратко, али нејезrровито у
пусти у анализу америчког духа, који је, по љему, у 
девет десетина дух ЗапаДа, тј. Европа суперпонираних 
духова. Он се, тај америчк~вропски дух, ry америчкој 
рецензији, разликује, истина, од европскоГ, признаје он, 
извесном јачом дозом суровОС'l'И, · агресИВ1Ности И ц:шш
чности, али све ry свем:у, :mшк је ·цеlН'l'!рИiран ·око истог 
појма, који почива на појму исте вере у индивидуу. 

Но тек што је изрекао ту мисао, Ла Верљи се учини
ло да опет чује пршоворе. Не без разлога. Америка је 
зем..ьа у којој је, према МЈИШЛ>ељу свих · щттопИсаца за 
последљих дВадесет година, индивидуа најнесрећнија јер 
је најоту'Dеније стандардизована. Сама амерИЧ!Ка литера
тура пружа безброј примера о празНИН!И живоrа и љеrо-

* И Гебелс је rоворио о »ДИВIWИЧIIОМ карактерус нацизма, који 
СIВара слободне просторе за АИЧНОСТ немаЧlWr човека. 
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вом бесмислу, у ком се·баТрга оно што се зове индивидУ
ални живот а.мерич~еих nоданиЈСа. Ла Верља је прину15ен 
Мl процеди то призНа:ње: »Тачно је«, вели он »да услед 
индустријског· IЋ!ГЗi1lТИЗМа у Америци човек осrавља .У
тисак недиференцираног мрава«. Али, подвлачи он АИКУЈУ
ћи, та маса не представља :юонгломерат. Сва!Ка :и:ндивидуа 
задржава своју посебну индивидуалну свест. »Индивидуа 
јесте маса, али та маса је сама m;rдивидуа«, а не као у 
социјализму - »мщжсистичким ЈеДВIЊењем дезинлmи-

дуалиэирана маса mливена у колекТiИiВ«. . . 
Ту тврдљу он не доказује. Иде даље, као реклама rу

ме за жвакање у месту. Али ми који не пијемо кока-колу 
можемо остати ту. Јер је јасно: Западу се даје произвољно 
јапьећи облик. да би се ~ етидl'о'И!ВО закло~о прав~, 
ратоборни курЈачко-империЈалистички садржаЈ ~Је 
QКУ'ПА>ене око Сте)тс. депа~ То је јасно. ·л јас
Ноће се управо боЈе Је:нiGI-имперИЈЗ:ЛИС'I'И, као 'И љихови 
денационализовани, на сваку издају и лаж спремни апо
логети. Али те лажи и издаје, на које су сПремни, миришу 
на три четврти изrорео леш - извучен ив подру!Ма Рајхе
каНцеларије. Мит о Западу - на залазу је, у заходу је. 
Природно је што му с_е неће тамо да се дави. Ни онима 
који су већ зашли НИЈе се заходило. Па ипак ... Зар ће 
променити Шта на ствари западања ако се одсад нека
дашња митологија животног простора и расизма· буде 
називала »узвишеним духом Запада«, кад за оним стоји 
Освјенћим_.:.Биркенау, :кој!И, лоrично, морају да се ·јаве 
пре или касније пред овим. Као »једино практично 
решење«. . . 

Оне напредне снаrе човечанства КОЈе ствараЈу исто
рију и мељају стари свет у нови, ·напредне снаrе кој~ 
постоје :на. свим rеографским Ш:ИЈрВ!НаiМа па ·и у таквоЈ 
Америци - а којима припада све најбоље n;ro је ство
рено у култури човечанства, па и оно што Је велико . у 
култури . земаља на географском ~~:~ПадУ - изићи ће на 
крај с митовима и са снагама КОЈе се роrуше у име тих 
антикултурних митова. 

1949. 

ДОК ЏЕНТАМЕНИ ЏЕНТАМЕНУЈУ 

Сmшла је она ~орна, вертика:лна јесеља киша што 
не добује папирната и невесело по прозорским окнима 
и црном асфалту, како то пишу лоши писци, она киша. 
ситних, скоро невидљивих капљица што миришу на дим 

од мокраr 11рања, како то веле СЛИЧН'И. Лиnе и платани гу
били су последље лишће, а магла и мрак су се спуштали 
с подбулог неба, тихо као завеса над нечим: m:o је .прош
ло. Чуо сам кораЈКе и :упалио светлост. Ми:хајлис Је ски
нуо прокисли платнени капутић, провукао два-трипут ру
ку кроз мокру, слеiLЪену косу, обрисао је о поцепане 
панталоне и шапнуо: »Дошао сам да ти причам о Макро

нисију. Да, дРуже, Макрониси. Ниси чуо?« 
Слушајући га, ја сам се питао како је тај мршави 

иладић земљано бледа лица, како је тај болестан костур 
од човека успео МЈ. се, превар:швпш логорску стражу, по

моћу обичне јелове пулије дочепа Еiшроке обЗtЛе и N1 
ода!Нде, од оног IНенастаrњеноr затоиа, потуцајући се неде
љама опустелим rребенима и косама Грчке, пре15е nут до 
нэmе :vр.аЕ!ИЦе, сам и босоног, без хл.еба :в: оружја, без ком
паса :в: дРаХМе? Да наш КОiНаЧНО безбоЖН!И :век није за
увек раскрстио с вером и с натприродним, можда би 

људи који не воле напоре тела и мисли, викнули: Чудо! 
И тромо заспали. Али упућени на бескрајније тежа ди
мензионирања, одговор нам је ва.ьало тражит.и и наћи 
у границама јединствене стварности, у снагама које је 
покрећу. И, ако је чудо неизбежно, схватити га као по
датак више о несавлаДlЬивој моћи човека који· се бори за 
слободу и, ~рећи се, постаје јачи од снаге која је њеrо-
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ва, дометнији од своје мисли, спретнији од своје вештине, 
и iНепробојнији од саме ::юрабрости. 

Силнији од збира свих својих моћи јавља се човек 
који у ватру борбе стапа све неповезане енергије људи, 
у једну једину: Успети! То сливање мишића тела и зано
са душе у непоколебљиву веру комунисте да је ствар за 
коју се бори праведна, неодложна и насушна, објашља
ва и оно што може, узето, неповезано и отрrнуто, да из

гледа нmmнима као чу\ДО. Аш. истовремено те новоосво
јен:е области верова:mюг и моrућег заостевају да се про
шире границе норми које су дотле важиле као достижне 
човеку. Он је поСтао већи но што је био. 

Михајлис је причао шапатом, прекидан нападима 
туберкулозног ~КЭША>а, о свирепој судбшш десет :хиљада 
Грка који нису као он успели да се бегом спасу макрони
сијског пакла. 

Ма:к:рониси лежи недалеко од Крфа. Једва седамнаест 
километара д'УГО, а ШИЈРОКО-два, ТЗIМО где је нај шире. Свр
стани ry '11рИ каанен:опоправна баrrаљона, на том острву 
раде мла,А:И!ћи од осамнаест гоДИ!На и погрбљени старци, 
бивШ!И елаСИil'Иi, и борци Демократске арМИ'је Грчке, 
комунисти и некомунисти, сељаци, радници, занатлије и 
студенти. Покупљени збрда-здола, ry рацијама, прова
лама и операцијама чишћења, кулучили су заједно инва
АИ.АЈИ, и ЗА:Ра!ВИ и крепк.и момци nод увек будним очима 
наоружаиих војника из заштитних чета. То су били све 
дуrогОII'ШТЈЊИ ЗЛИ!Ковци, искусни џелати, жандарчине 

које су за пооле,А;ЊИОС десет гоДИ!На стиrле верно да послу

же два rрчка краља, једног талијЗЈНског цара Етиопије 
и краља Италије, самог фирера, енглеске генераЛе и вој
не стручњаке М81рmализације. За То време они нису ски
нули око с мупшще пушаоса које су плоту~НИМЭ. пуцале у 
обичне ненаоружане људе чија је кривица била исто 
обична: хтели су да буду слобоДНЕ 

- 3ШIТИ'11Не ·чете - уздрхтао је Михајлис- бројале 
се десети део казненог батаљона. Оне су биле најмодер
није наоружаВ:е, а батаљони - рекао сам -'- ненаору
жаии. То је већ класична савремена rрчка размера. Сву
да, не само на Макронисију; на десет гладних, обичних, 
голору:ких људи, реиубЛИ'Ка!На:ца, тек једш је за краља. 
Он је сит и носи пушку. А такве су већ грчке прилике, да 
се сит може бити. само ако се издаје или убија, и држе · 
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у запту они који, гладни и жедни, rиНу у боју за срећу 
.свих људи, не за своју. 

Добија се на Макронисију по један оброк дневНо, 
најчешће сољена риба или слаиутак. На три дана при
ма.л.и смо по сто гр81Ма воде. То је ко.АЈШ(о једна мала 
.обична чаша. Чаша воде на три дана. Пуст је био Макро
ниси, без дрвета, без стабла маслине и бора, чак ни 
трње није расло на том славом, ниском камењару, на 
који су се вековима само галебови· и ласте. спуштали у 
време зимских бура и дивљег шилока. Ни траrа од рибар
ске колибвце нисмо затекли. СЗIМо труле а.лrе на жалу, 
наrњиле птичије кобилице, костуре риба и морских јеже
Ћа и покоја звезда избачена на обалу за плиме. Вода се за 
нас довозила чак са Аавриоса. 

. Острвом је командовао пуковНик· Барјактару. ·Он је 
-св<>Ј чин добио под Немцима. ВојНВ!К - ~НИКаКав. Али 
.крволок зато и rрамзив трговац. Преко IНеких пеазиони
.са.них жандара отворио је кантину у којој су се, по це
нама већим: од црноберзијанских, могле да добију 
кока-кола, бућаве V цигарете и понекад окрајак црног 
скочањеног хлеба. Пакете нисмо смели да примамо, са
мо новац. Аш. одакле? Радили смо беоплаrrно. 

Ипа:к су нам друrови на слободи, одвајајући од уста, 
слали с времена на време покоју пару, а ми смо је, гадећи 
се себе, ипак трошили у Барјактаревој кантини. 

Радило се по дванаест сати на дан у каменолому или 
на зградама које омо морали да эидамо за кома.нданта,.ње
rове официре, а Ra.OIШje и за вој1Ш!Ке заштитних чета. За 
.спаваље било је предвићено пет сати. »Толико је доста 
и за Наполеона«, говорио је Барјактару, који је волео да 
се подсмева и држи говоре. »Толико треба да је довољно 
и једном грчком војнику«. 

Чудни војници смо били. Више робија:mи. Трипуr 
на дан прозивка. 

Сатиrма смо чекали на: тргу који смо са<м!И поднтли, 
крај обале коју смо изградили, чекали стојећи под окоми
ТИ!М јужшw сунцем, м господа официри заврше ручак или 
партију бриџа, да се врате с излета на Крф, или да про

сто изволе изићи из мора. Нама је било забраљено ку
паље. Али они су, док смо ми зидали молили утвроења 
на обали, ПИМI .л:имунаде под веАИIКИМ IШIIреiНВЈМ Сунцо
браиима на ПАаЖ!И или, брчкајrући се у мору, ВИIКаЛИ иа 
нас: »Брже радше! Патриотскије - ви то, свиље кому-
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нистичке«. Понекад; rубећи стрПА>ење, излазили су онако 
rолшпоои и мОКЈрИ и туКлИ нас бамбусоВИЈМ корбачи.ма. 
Тако офiЩИри. А. војници заштиТних чета тражили су 
да их ми, црни од жећи, немилице поливамо слатком :Во
дом којом су се они умиваш двапvтr дневно. Ншщ.1. НВ1К'0 
од њих није пропустио прилику да нам не нареди да 
испред љега носимо лавор са чистом водом, или да прља

ву проспемо пред њим у море. Кад смо се увече враћали 
с рада и стајали ry C'lJIOjy за про:швку, они су се 
натенане умивали и пили воду у бескрајним количинама, 
скакали с мола у море, или се туmирали поцикујући од 
ЭЭџ\ЈОВОЉОl'Ва. А ми омо, онаЈКо 1М1Р'1'ВИ ~ор1Ш, гл~ и: 
жедни, морали да стојИЈМо и гледамо КЗIКО фркћу од vж.и"' 
ваља бришући се чупавим пешкирима. Ко мрдне, док. су 
они јели и пили пред нама, ко падНе у несвест, ко писне 
или шапне, или се накашље, био би везан за стуб ·и 
ишибан. · 

Сваки прозив постао је извор нових мука и повод 
за нове казне. А после прозива морали смо да слушамо
говорничКе напоре офiЩИра, који су били задужени за 
преваспитаваље. Од пет часова одрећених по ОС'ЮрВскам. 

реду за сан, често није остајало ни три, а понекад се. 
дешавало да и :оо целу ноћ простојимо. А ytj'Y'l'.PO - на. 
рад. . . . 

Било је другова који су лудели. Њих би одвезли нао
ружани жаЈНДарми тобож на Крф. У ствари, бацали су их. 
у море чим би одмаiКЛИ од обале. ИаЈКо су жеднели :као и: 
остали, комунисти нису себи дозвољавали да халуцини
ра:ју. И У. НЗШ!ИЈМ су. rупшма жуборали даноноћни .иввори,. 
ми смо, исто :као и остали, хватали себе да маштамо и . 
против воље о :х;ра:ни, али ми !ВИСМО смели да доз:вол.и;мо. 

луксуз јевтиног бексгва из сmарности, ми смо морЭ.ли: 
м ОСТЗ!Немо живи и усправiШ да биомо једног д-ана били: 
достојН:И_ ~ о којој смо оањал.и, као 1И о воДIИ, свом: 
С11рЗ[IIћ.у. 

Ах, воде пмшmнске, iПрОВIИД'НИ, теЧIВИ mвори. 
Разуме се, ИЈМаЛИ омо своју орг81ВИЗаЦВ!ју. КЗ!кобисмо

иначе саљали? Она је морала да буде врло законспири
СЗЈНа, а Ш18!К толико еласТИIЧНЭ. и Ж!И!Ва да може да ру.ко

во.А;И Ш1ШИ1М ЖИ!ВОТОМ. Одиста, успевали смо да живш,ю. 
партијским животом на очи стражара, који нису слути

АИ да д1>ЖИЈМО оастаtН!Ке одетења 1И ~емо док .поr-
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иутих Глава тешемо блокове мраМора:' О 'чсi";у могу да 
дискуrују људи у жици, у затвору? 

О бекству. 
У прво време састанци су личили на маштаља. Како 

бежати? Али једном неко ·упита смемо ли да бежимо? То 
нас врати стварности. Одлучили смо. да се повежемо с 
партијском орrанмз~јом на једном од сусед'Н;ик острва. 
Мећу рибарима који су довозили воду можда је било 
чланова Партије? Требало је то опрезно испитати. Зашто. 
Било је и комуниста мећу љима. Повезали смо се. И нај~ 
за;д, после дугог џремена, дошло је одобреље ~а бекство. 
·Питаш смо се поново: ~Ка~Ко? Десет, не, дваЈНаест хиљада 
нас је било . .'Откуд толика флота? А онда.....: наоружiше 
заштитне чете ... 

Одrовор друrова из виmеr форума г.лаоио је: бежвтrе! 
Ослободите пrro већи број људи. И :к.решпе сви Маркооу 
у планине, на слободнУ територију. . · 

Планине. Док смо се довијали :како да организујемо 
бексmо као подтекст миоли СВЗiКОI'а од нас ЖЭЈ.Рила је 
свет.лост те слободне терmrорије у nлашпнама IIy.НiИIМ сено
витих из:вора, с којих човек може пити свежу воду до 
миле воље, умивати се и купати док кожа не побели, и 
бити чист, бити чист. Радећи у прашини каменолома, ви
дели смо већ себе како, чисти и свежи, раздраrани и 
црни, ј!УРИПiаМО на !Непријате..ъа, :како се у борби истичемо 
и, бар пrro се мене тиче, :како чак и укоре добијам од 
старешина пrro се исувише истрчавам и удаљавам од 

другова, rонећи монархофашисте. Мвоrо·. сам желео да се 
воде напијем и осветим. Бункери о којима сам саљао 
будан и на које сам наваљивао у машти биЛи ·су увек 
крај воде, и после тих јуриша, ја сам, надносећи се над 
врело, пио немилице, и, опет немилице, гонио душм~е 

људске. 

Преко рибара су· нам другови после извесног вре
мена одговориш м би за(;ЦД бИ!Ао .МОГј/'ће ".пребацити 
само М:а!ЛИ број ЉУ'Иil на копно, а.л.и да се стрП'iИМо још 
који месец и они ће организовати масовни траЈ1СПорт. 

Суr.радан по том извеiЈl'ТаЈј'У :искупњш су нас на јутар
љи прозив раније но обично. ОфiЩИри су већ били обри
јани, упараћени, закопчани до грла. Чак ни псовали нису 
гласно, него кроз стиснуте зубе, као· да су желели да 
јутрос делују фино и отмено. Стајали смо на молу и мис
лили: сигурно опет неки министар!: 
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До ацда еу нас обилазmш разни мшшсmри и љихоВи 
начелници. И Мнннстарство безбедности и Мнннстарство 
рата претендоваиш су да сnадамо под њнхов ресор. Посећи
в~ су нас и новинари. Они су фотографисали зграДе 
коЈе смо подшАИ, аАИ с нама нису разговараАИ. Ипак по 
немиру и узбу:Оењу које је завладало на молу, могл~ се 
ЗЗКЈЬуЧИТИ да нас ч~ посета вшпа од министарске. 

. - Можда секретар амбасаде - шапну Костас, који 
је био из Апше. :-- Ниса!М чуо чије, али· биће енглеске,. 
ако не и амер~е. Сунце је већ пржило, ваздух се уја~ 
рио а ми смо стаЈаАИ и зурИАИ у камену зграду Команде. 
Официри би с времена на време истрчаАИ из хладови-· 
тих ходника кућа, погледаАИ nут хоризонта и :враћаАИ се. 
~ - мщmо. Утом слева, од правца Крфа, одакле се 
најмаље могла очекивати посета, зацрнела су се четири 

дима. Бродови. Три сива - ратна - и један беАИ - јах~ 
та. Господска, кра.А>евска. На двеста метара. од обале 
pame оу .л.аDе спустш.е сидра, а бела јахта продуж.и 
дижући таласе. Заустави се уз саму обалу. · 

Официри, ЗaJjtWio с пукоВIШКом Ба.рјаюrароу, "l бат.л.
дресовима 1И белим :кашпевима, стајали су укочени. 
пред заштитним четама постројеним дуж обале. Иза њнх 
- ми. »Мирно ст~е,· издајници, наш :rqщ~o. Наш краљ, 
маrарци«. То су ВОЈНИЦИ из заштитних чета сиктаАИ на 
нас. Из ~ ООЛИ!КОГ белог брода сукл,а.о је дим, а 
невидА:>И!В дот.л.е у гомили официра, на каnет-а!Нсiком мос
ту издвоји се висок човек у белој униформи и поче да 
говори некаЈКо кроз нос, ,м;рзово..ьв:о, :као што то већ има
ју обичај виши немачки официри. 

Али грчкИ је гОворио доста добро. 
»Драrа децо Макронисија !« - Тако нам се крал:. 

обратио. - »Драrа децо Макронисија, ви сте ту да по
ново себе ·на:Dете, пошто сте се огрешили о домовину, 
заведени лажниМ паролама издајника и комуниста. Али 
мајка Грчка спремНа је да вам опрости и да вас опет 
IIрИ!ГрАИ на своје широке ма,јтmв:ске груди. Вас овде 
прева.спитаsају :мој/И вернн офицври, и кад се тај рад 
ускоро заврши, ми ћемо вас, уз наш очински благослов, 
упутити у брда, да и. ви учествујете у борбама против 
непријатеља плаћеiюr из mюстрашства и на тај начин 
дадете доказа да сте опет достојни наше пажње. То је 
јеДИIНIИ пчт за вас, који сте се Ог.ре1Пi3АИ .о мај;ку домовину 
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и мене, који сам, као краљ, поЗван да будем праведНИ 
отац наше велике грчке породице.« . , ~ 

Рекавши то, краљ је сишао са моста и отишао у-~
бину. Нас су отераАИ на рад. Кад смо се увече окупили на: 
прозивку, беле јахте више није било. · 

Тај говор је имао последица. Он је суrерирао Измену 
плана. Заправо, омоrућио је да га остваримо брже и 
ПO'I'IfYНO. Сам кра1о нас пребацује на копно својим 
бродовима. Само да партија одобри. Што се тиче пуца~ 
ња - ту смо бИАИ једнодушни. У дискусији је искрсло 
питаље докле ићи у глум.ъењу. Неколико дана касније 
стигао је одговор од другова. Они су .одобраваАИ наше 
предлоге и чак саветовали да усмено д~емо изјаве које 
траже од нас, аАИ да не потписујемо никакве обавезе ко
је би се касније могле искористити против партије. ' 

Тако смо и сами мисАИАИ. 
Официри оу после кра.А>еве посете_ удвостручили пе

дэхошке напоре. _МораАИ смо више радити, ммье Јести, 
маље пити, вода Је стизала нередовно, аАИ и слушатџ ви

ше љихових предаваља. Тешко нам је све то па.дало, аАИ 
морало се. Директива. А кад је то директива, није ни 
тешко. ОдrовараАИ смо на питаља која су нам официри 
постављали. Изгледа да смо их задовољаваАИ. Ммье су се 
и дроаАИ на нас. Али и још жешће rонилв: на рад. Још више 
нам одузима.ли од сна. После извесног ·времена ЧИН:ИЛО 1ИМ 
се да смо зрели за борбу у плааmнама. 

Како смо жудеАИ за борбом у планинама! 
Тад је наступио сам Барјактару. Као да је пио цело 

поподне, у лицу је дошао таман као трула_вишња кад се 
сумрак појавио на каменом балкону. Говорећи, он се 
клатно, аАИ је псовао - тешко, Псовао је све. Демократ
ску армију, наше руководиоце, Партију, народ. Говорио 
је дуго, више од једног сата. Најзад, завршаваЈући, вик
ну: »Бивши издајници, три корака напред марш!« 

Није било одговора. Маљ то да је сваки од нас на 
исти начин уздрхтао од гнева. НиКо се није померио с 
места. Сем једног припростог и наrлувог старчића, који 
је, биће, разумео само оно: три корака напред марш. Али 
виде~ да је сам, осврнуо се и послушно вратио у редове, 
гледаЈући -нас збуљено !И добродущно. 

Договора није било, аАИ гнев, бес, мржња могу у 

извесним тренуцима да паралишу. У први мах бИАИ смо 
можда више запрепашћени но жељни да пркосимо и да 
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се ~мо. Да смо мог.ли пре.~~~ВИдети све шrо·ће се уско
ро збити, да смо могАИ nомисмпи да тиме У~ПIЮпашћује
мо велику шансу, можда бисмо се савладали и изврiiiИЛИ 
нарећеље Барјактаруа. Човек све може. Можда и није 
тако. Можда смо били достиrАИ ону црту иза које не 
може више ни најrипкија свест да се савија и глуми. Ко
начно шта, једНом се живи. Одrоварајући · на питаља 
официра, имали смо стално на уму зашто то чинимо. 
Али смо· стид осећали, упркос свему, срамили се себе, 
rадили. ·Изгледа да је тај стид у нама nревршио меру. 
И кад нас је Барја:кта~ру позвао да коракнемо, нешто је 
препукло. Комунисти, који су увек стајали у првим ре
довима, испрсили су своје мршаве груди. Нико се није 
ПОl\,tерио с места. Барјактару .зажмв;ри и јасно 011Кома:н~ 
дова. · 

»Издајници три корака иапреА!« 
Тишина завлада иа острву. Војници из заnпюнш 

чеrа щrорили су немо у нас и· чвршће стезали ремеље пу
шака и шма~јсера. Галебови су КАИКТаЈАИ иа љихов не
пријаТ!Но-про.муtКЛ!И наЧ!ИIН, :к.ружећи н3\д Ш11Ма и морем. 

По трећи nyr понови Барјактару своју команду. 
Овога nyra тихо, више за себе. Наоружани војници само 
су се rymћe збили под довратком и тремовИма Команде и 
касарне. Отуд, од мора што се KO'l'p.IЬaAO преко ША>уика,
чуо се шум који ме подсети иа мајку. Чинила се да дола
зи из периошще, где нека крупна снажна жена исплакује 
и жмика руб..ъе. Утом са спрата заштекта митра..ъез. Све 
се учини бесмислено, немоrуће. Галебови се нагло дигоше 
и небо се појави nycro над зградом Ко:мшще. Али друго
ви су стали да падају. Стајали смо тренутак збуњенИ;·јоm 
неодлучни. Крај моје главе фијукалн су меци, раљенИЦИ 
почеше да вичу. Бата:ЈЬони којrи су се већ били стали дара
СШiају .У нереду, одједНом застадоше. као пред ·неким 
невИДА:>ивим зидом. Комунисти који су се снашли избили 
су у прве редове и пошл.и уоnраани nрема КомЗIНДИ, као 
м ће онrи rубијати метке, а не меци љих. »ЏеАат.и«, ви
кали су неки. » Убшtе !« Други оу звиждалrи. Чини ми се 
да је Синтијакис први запевао. Имао је моћан, мало хра
пав :Глас говорника, а тело крж..ъаво и еасвим у нескладу 
с љеговом чmброшћу. Он је започео Интерна!ЦИОИа.лу. 
Раширени у стрелце, идући према Кома!НДИ, одакле су у 

ројевВ!Ма излетали меци, прихватили смо сви ту песму 

борбе. Кад смо се прибАИЖИАИ згради Команде, попЗдне-
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мо за камене блокове што смо их били довукли на трг 
да градимо нова утврћења. Звиждали смо и гаћали војни
ке и официре комадима мрамора и IП.tЬу.НКОМ, кога је 
било много на обали. Они из зашшхнш чета нису оче
кивали omop. Каменице су ПА>упrm.ле и засипале. Иа.ко 
су они имали митра..ъезе и шмајсеiщ нас .је .било десет 
nyra више. Пра:ва 11рчка оразмера. Од десет јаросно. баче
них: камешща, најмаље две ће погодити . ; ... 

Нама, видеАИ су, није било до живота. А они су 
се сетили, ва..ъда, да је љихов живот . лак; леп и прија
тан. 

Шта смо ИМаЈАИ да жа.лимо. Жећ која мори? Глад 
која мучи? Они су заиста ИМВ!АЈИ iiilТa да mryбe. Збоrом, 
лепе крфске девојке. Збогом, лаки хлебу, збогом,· вино у 
неограниченим коАИЧИНама, и ти, животе, збогом. Није 
требало бити кукавшtа па имати за чим жалити. Пси 
на IНевИДА:>ИВОМ ланцу. 

Два сата касније стигао је ратни брод nред Макро
ниси. Запуца.ли су морнарички топови. Да АИ случајно? 
Једна граната удари ·посред касарне. Том прил,иком 
погибе, како смо касније дознал:и, деведесета.к фааписта. 
Случајно? Не зна се. Али па..ъба с брода престаде. А 
ускоро iИ из Команде. 

Певајући наше nесме, ујутро смо ~анили двес
та осамдесет другова. А увече, као да се ништа није 
догодило. Барјактару поче опет да нас грди, тврдећи да 
смо још једНом доказали да смо издајници, и уопште 
ко смо и шта смо, обични плаћеници из ИiИостранства. 
Извиждали га. Претио је да ће опет да пуца. Аицемер. 
Сви тирани су ЛЈЩемери. Шта им друго остаје, кад ни
ко ружан и rада1Н не воАИ себе да види ни у обичном 
огледалу. 

Али тај догаћај покварио нам је планове. Могло је 
тепmти сазнаље, ИСЈСУСТВОМ проверава:но, да iН'ИПIТа не 

може. да буде тако рћаво и свирепо а да . комуни
ста не буде у стаљу да и у томе најгорем и најсвнре
пијем открије скривене nOЛ/yi"e којъша се може послу
~ да зло укине. 

Престали су говори, све је постало много јасније, 
они из чета наступали еу суровије, бешње. Ми тврће, од
лучније. Они див..ъе. Ми - смелије. Тукли су нас. Мучили 
за најмању ситницу. АлдоШ!iК!У су отюшуАИ моiШШЦе. Син
тнјакиса стрпалн, пребите кичме, у врећу~ везали га и 
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бацим~ у море. Пщ баЋВЈНа.ма оу УЈМР.Ш, током јед'Не !НОћи, 
Маргарис, Софронос, Деспотоnулос, Скурбелос. ШКрrуlј.у
ћи зубима, ћутали смо и трпели. Још мало. Другови с 
Крфа, прихвативши поново наш првобитни план, прикуп
љали су рибарску флоту за нас ... 

Најзад дошао је · пооледrњи да!Н робоваља. Си:rур-
1Ш људи требало је да нам током ноћи даду знак рибар
СКВ!М лампама .с мора •. На љихов Сиrнаи\ ми бисмо нава
лили на заштитне чете, побиЛи их и запалили ватру. Они 
би тад пришли обали. 

На баркама је било места за осам ХИ!Dада, али с 
тим смо рачунали. 

Рачунали смо да ће нас око четири ХИЈЬаде погину
ти rv тој неравноn;рЗ!Вној борби голоруких с IНаоруtЖашша. 

Сви су наши људи били обавепrrеии. У поноћ. 
Чекали смо последњег дана без даха ту поноћ. Ра

дили смо. У поноћ ће другови рибари запалши своје ве
лике лампе 'I'р:иnут заредом. РЗ\дИЛИ смо као и осталих 
дана. Није требало бити ии кроткији ии дрскији но ина
че. Ја 1И још три друга били смо одрећен:и да се оrреши
мо о iiipaDИЛa КЗЈКО би официри има.АИ кога да туку на 
подневном прозивању. И док су ме тукли, ја сам у;рлао 
маље од бола, више да се не досете пrra мислим. А 
мислио са.м: »Туциrе. Већ ,d;Ва:Наесr година тучете и 
убијате и мучите и кољете. А ово је ваше последље. 
За неколико сати другови рибари упалиће три nу
та лампе и ми ћемо навалити на вас. У дарај. Ни ти не
ћеш дуто живети.« 

После ми паде на ум да се питам да ли би они ту
кли кад би знали да их само неколико сати раставља 
од смрти. Једва сам се уздржао. 

На баЈрк,а,ма 1И трабакулаЈМа биће места за све. Осам 
ХИЈЬада места. Погледам три друга и знам, трећи неће 
преживети поноћ. 

Кад смо ушли у бараке, поновили смо последњи 
пут задатке. Затим је почело чекаље. Код прозора окре
нутог мору стајали су одговорни другови и чекали поноћ 
- знак. Чекати значило је гледати у ноћно море и у не
бо с Великим колима, пrro су уперила руду према Север
њачи, тачно пред руком. 

»Поноћ је«, рече глах:но ПапазахаЈРОС, сеЈЬак из Ае
рИIНског. »Сщ ће«, ШЗ!IIНе онај који је требЗ!Ао да fVбије 
стражара .пред вратима. 
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Ноћ се црнела наnољу.· Ноћ, звезде. и нmпта. Че
кали смо, 8.А1И та1М1У НЈИсу пробила ·светла рибарских 

лампи. . . 
Хладно је бивало око срца, и тескобно на души. 

Постајало је јасно да се ноћас ништа неће догqдити, 
сем пrro ће ропско јутро да сва!Не. Сви су то МИСАИАИ,. а 
нико није имао снаге да ту мисао изрекне. Како ража
лостити другове. Код прозора смо стајали до зоре. Зна
ли с:м:о да узалуд стоји:м:о, али за стајЭ!Ње оваки је јоШ 
имао снаге. Сунце је сину ло. Костас рече: »Сутра .. Мож
да их ноћас непrrо спречилО«. Рибари су били добри дру~ 
гови. А доб:Ре другове не може ништа. спреЧИТИ да доћу 
на такав састанак. Они су, као и ми, знали пrra је за 
нас значило побећи, пrra остати. Ако нису дошли, дого
дило се непrrо нељудски ужасно. Али пrra? 

У j'!l'l"Po смо сазнали. 
На прозиву нам је Барјактару прочитао изјаву За

харијадеса о капитулацији Демократске армије, која, 
рекао нам је, с пушком к нози остаје да брани грчки 
народ. 

Тамноцрвеии Барјактару смешкао се. Био је сре
ћан и благ. »Издајници«, урлао је, »кажем ја -'- Издај
ници. Нису вас сачували ии док су пуцали, а камоли 
сад кад су одложили оружје.« 

Дуго је говорио, псовао и врећао, али доброхотно, 
шаЈЬиво, расположено. И то је било оно страшно. Не 
бисмо му иначе веровали. Али био је, одиста, искрено 
радостан. Радостан непријатељ- жалостан друг. Нисмо 
имали снаге да протестујемо. Били смо онемоћали, изгу
били вољу за живот. Нисмо ии приметили да су нам 
обећали двоструку порцију воде. 

Војници заштитиих чета целог су дана шенАучили. 
Питали ~У нас зашто смо тужни. »Помирење«, говорили 

су. »То сте и ви хтели - синфилиосис - радујте се.« 
Не, такав синфилиосис нисмо хтели. 
Следећих да1В:З. није се Ш!!ШТа значајно догодило. 

УжасНIИ .ма:мwлук побеАНИЈКа iНИје престајао. Али после 
су појачали притисак. »Ништа вас не спречава«, рекао је 
Барјактару, »да се вратите кућама. Ко их има, разуме 
се, јер ви сте углавном пролетери, бескућници. Ваше су 
богомдане куће - логори. Али ко има кућу или жели 
да оде на копно, треба изјаву да потпише. Само џотпис, 



ОСтало је наша брнrа. Ко је неписмен нека уДари палЗ!f 
в крсте. 

Ми комуииств оста:ли омо одл.учв;и. Директива -
не пОТIШсати. Но о бекству нико вИше није хтео да чује. 
Прва ПЗ!Ј?тија потпвСНИЈКа, још мала, кренула је. Нови су 
су јавили. Њихов број растао је из дана у дан. Официри 
су постајали све IНЗ.СрТ.tЪИВнји:.· Одузимали су воду и 
Храну онима који су одбијали потпис. Онда су почели 
да комунистима Аоме руке. 

»Хоћеm ли да потпишеm? Нећеm? Добро!« A;pyry 
би провукли руку кроз две алке, прнчврствли је и онда_ 
'ударили гвозденим mвпкама по љој, док се кост не бв 
преАОМВЛа. 

То је стара Ilрчка казна за mдајi!ШКе који су ди
зали десну руку на Домовину. САомље:Них руку вукли су 
се друrовв из првоr батаљона, а ране су им се rнојнле 
и нико их iННје Аечво iВИ чвстно. Сутра ће доћв на ред 
Аруrи батаљон, прекосутра трећв. А ја сам хтео више но. 
икада ,~~;а се борим. Предложио саМ бекство. 

-Куда? -питао ме друr. - Пуmке су престале 
iio Грчкој, престШ оу ШI!Де. Чему жшвот? Чем:у десна_ 
рука? 

-Чему патље? 
Предложио сам да побијемо стражу. 
- Чему? - говорили су друrовн. 
Ја сам рекао: »Опростите, друrовн. Ја ћу да бежим«. 
Хоћу да бежим. Десна м;и руь хоће пуmку да др-

·жи. Сад је тихо, rAaca борбе не чујеш у Грчкој, али јед-
ноr дана опет ће се пуцаm. Ја хоћу да будем и живим за. 
Тај дан, макар први у љему поrннуо. 

Мвхај.лнс заста~де и обрноа ycm. ПоrАеда ме и про
iута пљувачку н реч коју је заустио. Затим рече: 

- Дошао сам да чекам. Да чекам док се џентА
:иенима вв Аејксасекса не досаџщ џентАМеноваЈЊе. На Ма
кров;иси:ју ниједан !Комунист нема mmre десне 'J?YI{e. Нн
·ко тамо неће више ни к нози моћв пуmку да држи. 
· · - Једноr дана - :уедаосну Михај.лнс - пнтаћемо 
Захарнјадеса за чвј.и је рачун издао, ;и nитаћемо ВШПIИН
скоr К81Ка1В .му је то социјализаМ дозво.мю да rl'pryje с 
·ОСАобоДНАачком борбом једноr малоr народа као са соп
СТБе!Ном дeмmmr робом? Ко му је дозволио да ra разору
жа. обмане, и преда на немилост Барјактарима црниХ 
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застава који rвозденнм mипкама Аоме комунистима ру
ку, руку којом су се тако храбро борили пуних д~Шет 
rоднна? 

Михајлис y<:1'al4.e: 
-Ја сам снrуран да ћу тај дан дочекати. И за тај 

дш, и за тај дан жmшм. 

1949. 
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ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ СТРЕЉАНИХ 

И ЈЕДНА ЗАСТАВА 

На свету има једно место - Букитшпи. То је на 
Суматри. Свића ми се Букитинrи. Звучи :мило, жуб~ 
ри и дозива сећаља на нека давна детmьства са хорови
ма дечака у белом, с невИ!!ШМ. и нежиим: :ц:и;л.шrом сре
брних звончића. 

У Буюпингију, јавља Танјуr, ХоАа!Нћааm су стре
љали 230 својих војника зато што су одбили да се боре 
против Индонежана. 

То је све што јавља аrенција: ,. ... зато што су од
били да се боре ... « Али зашто су одбили да се боре? 
Шта је наrнал.о 230 младића да откаоюу послушност у зо
ни операција кад су сви они одреда морали знати и знали 
да њихово »Не« повлачи за собом, у убрзаном и пакосно 
синкопираном ритму - формално саслушање, изрицаље 
пресуде и .11Шrраљески рафал. у касарнском кругу? 

Човек, и кад је у анrлоамеричкој уtНИформи хола.'Нiд
скоr колонијалног вој.IШКа, преrпоставља мmье зло ве
ћем. Двеста т:рщесет плавокосих младића дошли су до 
сазнаља да је маље зло бити стрељан но продужити 
борбу против Индонежана. Било је то више од обич
ног сазнаља. 

Двеста тридесет младића .11ЈЗ:ЛИ су живот за то сво
је уверење. Пре две године разговарао сам с холанд
аким бршадистима на прузи к.од Немиле. Позвали су ме 
да им причам о нашем У ставу и Пл.ану, о народн;оосло
бод,илачкој борби, ку.л.ту;рном полету у ФНРЈ, о услови
ма под којима живе и раде наши научшщи и уметници. 
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После предаваља поставља.л.и су безброј·.питања.; но било 
ш је којiИ су тражили да ИЈМ се објааш зашто ра.л;mщи 
код нас :ни:кад не шrрајк'У'}v? · . 

У холандској бршади било је синова одrајивача ту
мmа!На, али iИ млмих токара, да!КТЊt\.оrрафкиња Ћ студена
та .медицине. Био· је један с..шкар средљих година, врло 
педант~, и један врло разбарушен дечак који је писао 
песме. Било је скаvтске омладВ!Не и протестантске, кон
зе;рвЭ!ШВНе и социјалдемократске. Највећи број омладина
ца припадао је Комунистичкој Партији. Један пегавв 
бриmдиiСТ, с !РИћом, ~еобично ·немирном косом, интере-
совао се за јединство наше омладине. · · 

- Како сте то постигли? - питао је. За себе је 
тврдио да је .либерал.. И отац му је то био. ~ћи ко
су кој_а му· је сваки час преливала чело, рекао Је са се
том: 

-А нас ће по повратку у војску. 
- За Индонезију? - упитао сам. 
- Не. ОпрезнiИ су. Тамо шаљу поА!IrnИЧКИ најзаn-

сталији део омладине или ... 
Он је застао, затИiМ се презриво осмехнуо: 
..;... ... или просто авантуристе. · 
Била је ноћ и :rоиша кад је дшао сидра стари »Li

Ъertysblp« са новВ!М коН"l'ИЈНI'еНтом војске реDруТОване мећу 
политички најзаосталијим делом холандске омладине. 

Дуго траје пут од холандских обала до Суматре, 
корнедбиф брзо досади, а и највећа шаљивчина у четв 
исцрпе већ до Гибра:лта~ра авој .неисцрrши ;резервоар. сме
шних прича. Али Медвтераном - ЈОШ су се ·смеЈали. 
Неко је налио n:иВа у тропски шлем и натукао ra шаљив
чини на главу. Смејали су се и после још једном. Изла
зећи из Црвеног· мора, mа~s>ивчина ··је запитао: ."Како iИЗ
гледа црнац КЗЈА иваОе :ив Бел.оr .мора?« - »Да -видимо!« 
одвратно му је шкрти и кpynim фармерски момак и 
бацио га nреко ограде у Бабелмандеп. · · · · 

Али после постајало· је иоу'в:ише топло и за смеју
рије. Даљу се дремало ИlЛИ юуњЭЈЛо, а :ноћу се, при месе

ЧИЈНИ, седело на прави. ~оrи су сеrно разгледали понете 
породичне алш(е, а КЗЈА би дОIIIЛЈИ до фотографија вере
нице, уздахну ли би дубоко и тужно и убрзо почели д~ с 
предузимљшmји.м. узбућење.'.i мисле на Бату-девоЈке, 
боје чоколаде, iКОје их чекају у бајословним заливима 
ИНДонезије. За те Бату-девојке сви лутописци. веле да су 
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тихе и лепе, врло к.ротке и захвалне. Но, као шrо то 
бива, снови претерано енерrичних младића не задржава
ј!У се дуrо на девој~КЗ~Ма. Посл.е nацифВIКащије осrрва, маш
тали су многи вој.ници, од кој!ИХ је СВВIК!И .мис.л.ио Ni он то 
снива свој посебни сан,. различит од свих других, после 
пацификације острва прећи ће они у службу цивилне ко
лониј&Ше адмшшСТ~рЗЩИје. ЧиновН:IЩИ и управите~ои 
плантажа, :мислили су момци, брзо се обоmте. Чули. су 
оН!И за то. Стичч свој бушалов, а а!Ко су иОtЛе спретни, за 
десет година постају власници рудника бакра или злата, 
а .моЖда чак и плаtНтажа кафе, чаја, кшmна и копра. 

Ако нам се та саљареља чине йТуЖ1Н8. и сЛЗ~Дуњава, 
себична и ускогруда, не .треба кривити само те младиће 
у униформи за недостатаЈК блатородства и оштроумносrи, 
за маљак доброг укуса. Тим оу их сновима пihа.л.ИЈ и 
драшкали 20 стрiiiЪИВИХ година црква и школа, скаути и 
социјалдемократи, родите~ои и кеглане. Били су још ису
виmе млади и неискусни да би могли понети целу одго
ворност за пггалмајсторско поимаље животног старта и 
ЦИ!оа, кичерско ублажаваље реских и сурових брИдова 
реалности. 

Преmоследљег дана пута, стресавmи се као од тек 

попијене чаше вискија без соде, из кајите је изшпао љи
хов· капетаЈН, ру!Мена и пуначка .мушкарчина, и вичући 
и церекајући се све време, рекао им, онако мален, зно
ја:в и ћелав, да је пацификација Сума.'l'ре ушла већ у 
заврпш:у фазу и да ће они имати, на жалост, врло мало 
посла да би завели коначни .ред и :мир. Јер побуњени;ци
објаснио им је-о љима :не 'l'реба озбиљно iНИ говорити. 
Сасвим је природно што се после она!КВОГ рата појавиАо · 
на острву некоЛВIКо 111Ъачка.шких бЗЈНДИ, под руководством 
јооанских ра.ТIШХ злочинаца и квис.линга. А обојени су 
вам лаковерни. Права деца. Бандити из воћства причају 
тој одраслој црнпурастој деци све саме којеmтарије, као 
што је равноправност и томе слично. Биће довољно да 
се појаве холандски војници, прокрстаре селима, опале 
који хитац, па да се ти проклети уроћеници увере да 
НИдерланд уме да пггити интересе белих љyf>lJ,. Не тре
ба бити проклети расиста, рекао им је капетан смејући 
се храбро и гласно, јер ја сам то маље ни ико на свету, 
али свако· ко проживи мећу обојенима који месец, мо
раће да призна да су сви они једна проклета банда за
туцшmх пр..ьавих ;незвашца и :к.рВ!М!ИНалаrца и да је оао: 
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вим прироАНо пгго су бели ЉУЈ>IИ, сл.едбеащи Христове 
вере, осетили потребу да их уче и лече, а богами и надзИЈРУ 
уnрављајући љима на обостра:ну корИЈСт и славу божију. 

Затим им је приповедао како· се белац, навикао на· 
демократске парламентарне· методе, тешко може. да по

мири с обичајима дивљака. Рецимо - рекао им је -
код · нас белих постоје парламенти, где, с. изузетком 
комуниста, седе све сами пристојни љyf>lJ., који, .упркос 
различитим гледиmтима, мирно расправљају о разним 
стварима и тако дai'De. А код Индонежана тога нема. 
Они просто-напросто убијају, ·замислите, мали број ло
јалних· уроћеника, који, иако смр.џ,иви као сам враг, 
ИПа1К воле Хо.ланћЗ!Не као мајку божју. 

Све им је то причао капетан, смејући се јуначки. 
А он је све то добро знао, боље но ико, јер му је брат 
имао тамо негде на острву своју велику плантажу. На
рочито их је врашки забављао причајући им о лепом 
животу после пацификације, кад ће сваки млади ветеран 
добити награду у новцу и зешьи, ордеља и пгга ти ја знам; 
а поврх свега још и право да држи колико хоће обојених 
слуr.у, а, разуме се, и слуmкиљица за личну употребу. 

И намигнувши некако нарочито мушки, како и до
ликује кра.l'оичином капетану кад разговара са својим 
момцима, завршио је: »Али на основу личног искуства, 
препоручујем само Бату-девојке од 16 година«. 

Искрцали су се ноћу, далеко од луке, на АНУ не
познате пусте увале, окружене дубоким појасом огром
них црних палми. На обали су их чекали камиони и они 
су пред зору кренули путем недавно просеченим измећу 

М!ИрТИ, змијастих лијана и мирисавих дуријанга, око којих 
се скоуп,ьа;ју чопори малих мајмуна и расту отровне зе
лене непенте, велике биљке месождерке са опалним ча
шицама. У џушли је вољало на влагу мочвари и било 
је загушљиво-запарно од тропског сунца и јаких мириса, 
а кад су избили у саване с високом травом, два су 
младића већ око подне пала покошена сунчашщом. 

Другог се дана тај свуд присутни мирис трулежи и 
шqюЬија увукао у храну и продро у млаку воду, а очи 
нису ЩЈесТа.јале да сузе, ненавикнуте на ТО!ЛИКО об~ 
светлости у зраку који је ј зрно коо пара у казану. Прола
зили сУ крај ВИЈСоких палми кокоса, али плЗ!НТаже су биле 
Щтсте. Нигде ни обојених ни белих. Чак ни звери. Сем 
рике црног пантера, прве ноћи. 
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Тек при смирају трећег дана чули су усамљени 

рафал. 
- у прави час! - рекао је с :мrушком одлучношћу 

капетан. Војници чете коју су дошли да смене одјури
ли су с положаја и, не чекајући команду, rура:јући се и 
rаламећи, отимали су се ко ће пре да се попне iН'а камионе, 
који нису ни били угасили моторе. Један :к:ржљави момак, 
видећи, ва.~~>да, жуте пароле на реверима. униформе придо
шлица, ДООЭ!ЦIЮ је НОВОДОIП.АИ1Ма У пролазу: 

- А! жутокљу;нци! Причекајте док загризеrе мало 
у ту IЬуту зеМЈЬу! 

Стигаю је да ускочи у 1КаМИ0Н којiИ је кренуо .џr.
жући rусту сумпорасту прашину. Али надимак им је 
остао. 

Закачио се и прилепно за новајлије. Нешто због 
жутих парола, младости и неискуства, нешто и због 
љиховог сопственог цившизова:пог смисла за х:умор, на

дш.tа:к се задржао. Нико их rускдро 1НИ ;у ЗВЗiНiИ'ШИМ доку-. 
мекrnма није друrкчије звао. 

За »жутоКЈЬуzще« почео је rнеочек:ившо тежЗЈК. ~от. 
Рат, а непријатеiЬ - невидiЬНВ. Из в~соке траве ОДЈек
не пуда!Њ и - војНИЈК падне мртав. ПoJypИiiii, претражИiШ, 
преврнеш небо и зем.ьу :КИАометрима vнаоколо- нщ-де 

никог. 

Из џбуна у шуми реско зазвпж,џr. баче~ »бола« 
- војник падне мртав. Претресеш џбуrн или, ЈОШ боЈЬе, 
шпараш га рафалима. · 

Једном су тако у ШИ!К81рИ нашли убијеrног младог мед
веда к.ому. Али обично- ништа. Звери се држе даи\еко .од 
ратшпта. ·Мукли бес је обузимао »Жутокљунце«. И мржња 
која је ·расла. Шта хоће, до ћавола, ове црње и пол.у-
црње! Што се не смире, до врага! · 

ДолЭЗЈ!М.о је понекад iИ до чарки и nрипуцава!Ња с 

већим одеiЬеЊима бунтовника. У неколико је махова баш 
озбИlЬно ·било заратило. Биле су. то праве битке. Индо
нежани су се ћаволски добро служили топнћима и баца
чима боЈЬе но млади Холанћани. 

Од јутра до мрака трајала· је борба. ~ од ~ака до 
јутра борба, у џунгли, на 50 метара р~стоЈаља Једни од 
других .. Срећом, сутрадан стигла су ПОЈачаља. Шта мари 
што су то били Јапанци. Да нису дошли на време, сам 
бог зна би ли и један »жутокљунац« икад угледао вет

рењаче и :к:анале измећу пешча:них дУЈНа и А>упка чиста 
села с девојкама у пmроКИIМ сукљама и белим ушmрка-
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вим капама. Ни Ја:панци I!Шоу 'билИ Парочите среће. 
Кад су пошли у противнапад, Индонежана је нестало. 

»ЖутоКIЬуmџша« се пружила прилика· да упознају све 
видове очајно тешког контра!!IЗ.ртшанског рата. И дуге 
убиствене маршеве под сунцем преко савана, и надира
ња кроз усијани котао прашуме, и прелазе преко набу
јалих река с крокодИАИМа који вребају док се :вучеш 
преко имnроВiИЗова:нmt висећих мостова ·од конопаца под 
прецизном ватром свуда прису:mог а невИД.lЬИВОг про'l'ИВ

ника. Упознали су и горке планинске ланце Сингалашi и 
камеље Индрапуре, где су ноћи тако хладне да их ни
каква ватра rне може м згреје. Али »жутоКIЬунци« су 
иmл.и :юуд им се нарећ:ивал.о да Иду, iИ ЧИIНИАИ што им се го
ворило м чине. Сваког их је дана ·било све маље, а 
страх, мукао и безу-ман, увукао се у њих и топно све ра
није онове, жеЈЬе, наде у једну сиву желатинозну каmу. 
И они су почели м у себи и за себе вапе ·само за јеАНИМ 
- за одмором. Марширали су, пуцали, палили села, ве
рали се, газили реке, убијали. Али вапили су за одмором. 
Чак и кад су окружили запа.~~>ено село и косили уроће
нике који су покушали м се извуку из зажареног обруча, 
и тад су жудели за таквим некаквим одмором који неће 
допустити ни да се mпта замисли, ни mnтa друго пожели. 

Пуни ХИ1Ьадупостотни одмор. 
С њима су често ишли Јапанци, бивши ратни за

робiЬеници, сад у холандским, тј. анrлоамеричким уни
формама. А редовно и·- лојални уроћеници. Они су се, 
ва.~~>да, одраније познавали с јапанским војницима, и 
путем или на биваку разговарали с њима и смејали се. 
»Жутокљунци« нису разговарали· ни с ким. Нису се ни 
смејали. Све· им је бИII.о оrужно и :гадно. 

Једног је дана СТШ'Аа смена. То је значило - одмор. 
Трком су се успели ry камионе. · 

У позадинском граду, · окруженом бункерима, човек 
се могао осе'11ИIГИ сиrу,рним. У шпелуrнкама и бордел:има 
.rореле су разнобојrне сиј&\!Ще и Непре~КИ:А,НО се ТОЧiИО 
вискя, који је .мирисао rна стен!И!Це, я Ј,ШН, !КОји је ударао 
на мишеве. Али после џуrнrле, · cвeje,Ajlio, пријало је и то. 
ОIШја.л.о је. 

Но то пнјанство и снови који су се јавл.али у 
иопарењима алкохола ·нису ~ИМаЛИ вшпе свеж укус снова 

-с »Libertysblpa«, а заrрiЬа:јiИ ~у били без невине дражи 
загрiЬаја из маште онда кад се пловило пучинама Ин-
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дијскоr океана. Пацификација; бунrалови, ПАШтаж.е, руд-:: 
ници - све се то неiСуд суновратило, оmерјало, раз
било, и сад само маrлено мутне крхотине у души ·под

сећале су да су то били делови некадашњих унутраш
љих животних садржаја. Понека реч коју су научили, 
понеки закључак који .би се мучио пробио до свести, 
било је· све што су понели с одмора. 

И те речи и закључци, истина искидани још и не
повезани, значили су нешто сасвим друrо, ни налик на 

приче јуначине капетана. Али ко да то продубА>ује под 
еКваторском звездом? Ипак, обриси живота и смисао 
појава пзраљали су из таме којом су били . заrрнути 
као плуто с дна некакВе воде. Пиrања су се наметала. 
С!Ща. Одrовора није било. 

Запrrо су их довели овамо? За коrа то они rину? 
З~о их сви уроћеници мрзе? Запrrо их и они лојални, 
уплашени махом, бахати понекад, запrrо их и они rледа
ју очима у којима има свеrа само не ЖаА>еља? А после 
оноr што су :.жутоКЊунци« досад преживели требало им 
је само сажаА>еља, највише А>удскоr сажаА>еља. 

Пшаља су ромиљала досадно, монотоно и нико на 

љих није умео да одrовори, све до оноr дана. . . Смр
кавало се, заправо. 

Дахћући, утрчао је уроћеник у шатор капетана, 
који је rутао своју порцију кннина. Био је смршао у 
последље време, постао још црвенији, али је и изrубио 
свој јуначкн начин rовора и свој смех мушкарца који 
уме да цени· чиљеницу што је, божјом ВОА>ом, мушко. 

Кренуло се ускоро. Индонежанин, колаборант, ишао 
је наnред. Стиrли су до ·шуме и без задржаваља I1J)(r. 
дужњли :к:роз љену ТЭ1Ш1'У пару. Ишло се према Да7 
неј-Били, која је у свом rорљем току пуна слапова и 
брзаца. Непрекидни жубор воде постајао је све rласнији. 
Месец још није био изrрејао и »~утоКА>унци«, воћени 
уроћеником који је непрестано дахтао, приближили су се 
нечујно високој обали, обраслој жбу:њем. Али тек што су 
избили на једа;н мали пропланак, эазујали су реско 
митраљескн меци. »Жут<Жi\>уtЕЩИ« су се бацили на зеМА>у, 
припили уз љу и почели, кад је рафал престао, да се 
повлаче према жбуљу. Но лојалнИ сарадНИК био је чо
век енерrичан. Он је и под ватром допузао да капетана. 
Очи су му светлуцале као ухваћени свици док ra је у
бећивао да ће их он једним путеА>ком кроз суви ·поток 
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.извести на врх обале, одакле ће се каО од шале ућутка
iИ једини побу:њеничкн митраА>ез. 

»ЖутоКА>унци« су после наишли на једноr једИИоr 
мршавоr побуљеничкоr бандита крај митраА>еза. Носио· је 
наочаре и ·био прострељен кроз обе ноrе, а панталоне и 
коmуА>а које је имао на себи били су мокри. Сем раз
бијених бутних костију, открили су касније и малу ра
ну на rлави. Она је и проузроковала несвестицу, иако 
-сама није била опасна: 

Већ су се спремали. да Iq>eEry у лоrор кад је изшшю 
.месец. Тад с обале, уздиrнуте. тридесетииу метара над 
узбурканом коритом Панеј-Биле, :.жутоКА>уrнци« уrле
Ааше, не верујућим својим очима, побуљенике. Борце. 
Први пут откад•су ступили на то проклеrо острво. ИС'l'И!На, 
били су то раљеници који су се сплавом пребацивали 
на друrу обалу. Али на уском, песковитом језичку зеМА>е 
-измећу стрме обале и хучне реке, налазило се још десе
так носила с тешкнм раљеницима, а љих петоро-шесторо 

кретали су се живахно тамо-амо, ослољени на прими

-тивно саставА>ене штаке од бамбуса. По свој прилици, 
<била је то последља rрупа раљеника која се пребаци
вма на другу обалу. Но хук воде заrлуmио је малочаЈIП
ље пуцараље. У сваком случају они су се мирно кретали, 
не надајући се злу. Горе, на обали; знали су да је сам 
комесар на стражи. Помоћу конопаца теrлили су к себи 
-испражљени сплав. 

Ниједан :.жутоКА>унац« неће моћи више да објасни 
злурадост која их је обузела кад су отворили ватру у 
правцу друrе обале, rде су назирали А>уде. Пуцали су на
Сумце, али је један метак пресекао коноПЗIЦ сплава, коr 
-се струја одмах докопалlf. :.ЖутоКА>унци« су заурлали. 
Њихови су сад раље:ници. Некн су одмах појурили рубом 
-обале тражећи пут према реци. Утом су их и приметили 
-раљеници. Један на шrакама почео је да скакуће упо-
зорЭЈВајући осТЗЈАе на опасност. :.ЖутоКА>унци« су у ме
Ьувремену пристизали не пуцајући. Хтели су да их живе 
-ухвате. Али доле, крај реке, ускомешало се. Унезверени, 
раљеници су тра:жили излаза. Првя су заrази!ЛИ у реку, 

·осврћући се још за собом. Али матица их је одмах зах
Ћатила и понела према rранитним слаповима. 

Ноћ је била јасна. Видело се како се један за дру
:rим дижу тешкн раљеници с носила и бацају у беле та

.Аасе Панеј-ФИ!Ае. Последљег је довела до· реке девојка, 
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а кад је и љега оборила струја и почела да ваиъа као лаЈКу 
бА.аЈЉу махаго!Шiја, она је дигла главу према високој оба:ли~ 
пршrела руку·уон.ама као да-дозива неког и почекала. Он
да се испраЈВила, вигка !И nркосна, и ЭЗ!!Iевала. »Жуто
:кљу;нци« нису чу.ли !НИ речи .ни мелодију. Па:неј-БИЈЛа је 
С'l'рЗШНО :юучаЈЛа. те ·ноћи. Али они су бИА!И уверени да 
пева. За'!'ИМ је rymлa. у .реку. 

С друге су обале долетели оштри меци а да се 
није чу~Л.О штектање МЕЮра~Ъеза. »ЖутоКА>упщи« су се 
враrmли у логор са рањенШwм. Аlщија, у егвщ>и, није 
уооела. Капетан је одмаос легао, 1На.ред'ИВши да га про
буде чим заробљеник доће к свести. Каано у ноћ за
роб..ъен:и.к је отворио очи. Лежећ!И на зем..ъи код ватре, 
r.ро31ШЧ31В и малакоао, почео је да говори. Знао је хо
ландо:юи. Учио је пшюле у Xa!ry. 

-Зашто су се сви бацили у реку?- питали су га 
»жуток..ъунци«. Никако им се није спомињала лепа де
војка. 

-Сви? -упитао је рањеник и оборио главу. 
-Зашто? - нава..ъивали су »Жуток..ъунци«. 
Он је одговорио да ће се сваки Индонежанин хи..ъаду 

nута радије бацити у реку но пасти Хола.нћанима жив 
у руке. - Зашто? - раiСnитивали су се »жуток..ъунци«: 
- зашто нас мрзите? 

- Заrо - одвратно је - nrro волимо слободу. 
Проmл:а оу времена - рекао је- кад се човек могаО> 
на неки начин да помири с ропством. Сад не може више. 
Слобода постој!И. Она је могу.ћа, значи - живот је без 
ње немогућ. 

-Какву су пеоМЈу певали раљенш:щ? - питао је 
»ЖуrоКА.у.нац«, коме се учшmло да рањеНИIК iИП8.К пре

терује. Главно је бити жив, мислио је. Он не би скочио 
ни у коју реку па макар морао носити ланце до краја 

живота. 

- Каква је то песма била? 
- Песма? Ми певамо многе песме. Најчешће једну 

која се завршава овако: 
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У борбу до победе 
. Под велиЈ~:ом заставом 
Аењина, Стаљина и Тита. 

-.Па то оу белци - рече један војшш. 

-Белци ИА!И обојеНIИI, 3а1р није то СвејеДIНо? ЛеЊИiН 
и СтаЈЬИIН и Тиrо, то оу .Z..У'ди који су доказали да је сло
бода могућа стварност, да је срећа, дакле, остварљива. 
Сада бели и ж.ути и црни знају и како да остваре слободу, 
која је срећа. 

Војници су ћутали а он је продужио: 
- Нико нас ничим вшпе не може разуверити да 

ми не треба да будемо слободв;и. Можете Ш'1'Э. год хоћете, 
палити, клати, стре..ъати. То и чините. Узалуд. Бићемо 
слободни. 

Индонежанин је умро пре зоре. Нису стигли да га 
стре..ъају као nrro је то хтео капетан. 

Током дана Јапанци су довели десетак жена. Тре
бало их је саалушати и стре..ъати. Ј апа:нци су жури!ЛИ на 
положаје. Код Паrнеј-Биле се разгорела борба. Знатне 
снаге побуљеника успел~ су да се поново пребаце на ову 
обалу. »Жуток..ъунци« су преузели таоце на чување. 

Али до ноћи није већ било i!Шједне Индонежа:нке у 
логору. 

КЗЈПетЗЈН је беснео и псовао. Био је уверен да су ;и;м 
љегови момци помогли да побегну. Војници су ћутали. Од 
шест стотина остало их је двеста тридесет. Двеста т.риде
сет препланулих и уморних .младића. А једш човек, и кад 
је краuъичин :юапета:н, не може да надвиче ћyrrнq двеста 
тридесет мрюих момака. Око поноћи стигла је наредба за 
nокрет. Требало је Сменити Ja!!Ia:IЩe. 

.'---Зашто? - :rmта.ли су војiНИЦИ :немарно. 
-Треба да помогнемо нашима- rрекао је кшеган, 

неочекивано одоброво..ъен. 
-Јапанци. нису наши! - добацио је један »Жуто

к..ъунац«. 

- Најбоље је не отићи IНИiК!Уд - прихватио је други 
и ударио пушком о земљу. 

- Шта ћемо ми уопште ту? 
- Зашто сте нас довели на то проклето острво? 
- За кога ту гинемо? 
Капе'Га!Н је, юборене illЛaJВe, уш:rао под свој шатор. 
Пред зору су СТШ'ЛИ Јзпаащи у логор. »ЖутоКЉЈУi!ЩИ« 

су спавали. Јапанци су се домогли прво љиховог оружја 
а заТИIМ их веза.ли. Кшетан ;их је, везане, постројио и про
читао пресуду: » ... због одбијања послушности r.y оони опе
рација - смрт стрељаљем. HCI!Aeвo-:ropyr.« 

То је би.ла последЉа команда ·коју су, и не размшп
..ъаЈјrући, mврпmли »Ж!уrокЈоУЈ!ЩИ«. 
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Пред собом су уrледали Јапанце за митраљезима. 
Чули су још команду. 

Остали су да леже несахрањени. 
Место rде је био лоrор зове се Букитинrи. Некад је 

то бИЈАо село. Одавно је CШIIII>eнo. 
У Букитинrију Хола!Нћани :су стре!Dали двеста тРи

десет својих војника. који су одбили да убијају. Одбили 
су само. Постављали су капетану питаља; Они нису били 
<ЖренуtЛИ оружје протаm . љеrа,. Није им пало на памет 
да nрећу на друту обаи\Ју ;реке Панеј-Биле и да се оврс
тај.у под ОВЈУ mироку заставу о којој И!М је говорио 
раљеиик. 

Можда су »Жутокљуmщ« и поМИШ!Dали да се пре
баце на друrу обалу. Али сами су својим мецима преки
нули конопац сплава. А можда им то одиста није ни пало 
на памет. Регрутовани су из редова политички најзаоста

~јеr дела холандске омладине. Можда 01[ помиСАИАИ 
да им је после свеrа свирепоr и крвавоr што· су учинили 
- затворен пут на друrу обалу: 

Танјуr је јавио да . је стрељано двес'i'а тридесет о
дабраних војника контрареволуције при свом првом не
сигурном кораку ка браТИМ!Dељу с народноослободилач
ким снаrама Индонезије. 

Упркос сашпарним кордонима, простору и вре
мену, велика револуционарна 11раДИЦИја п;рок.рЧИiЛа је 
себи пут до Суматре. . 

Империјалисти су рачунали с тим војницима. ·Ми
смми су: они ће ст:реtоати и клати. Војници то вшпе mroy 
хтели да чине. 

Чшьешща је м холандски империјаишсти и аме
рички, који стоје иза љих, не моrу да се ослоне више .на 
тих двеста тридесет војника. 

Да ли само на љих? 
О томе је заправо реч. Зар су тих двеста тридесет 

стреmа!Н1И!Х једини који одбијају послушност mmерија
листима? Свакоr дана нови младићи стасају до свести 
о правди. Нека тих двеста тридесет стрељаних буду је
дини из редова оних који, спознавmи је, нису имали 
орећу да стану под mироку заставу о којој пева индо
нежанска песма, под заставу »Лељина, Стаљина и Тита«. 

1949. 
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СМАЈО НЕВЕРНИК 

»Шта ту има да се вјерује кад се већ 
воза:мо. И жишка ме опекла, ево овдјес. 

Неде1оом омладшщи не раде, али тек после ручка 
добили вољно: ено их, купају се у Тињи. 

Али и на обали врви од света: јутрос, брекћући стра
'ота, стшао први воз из Брчког. 

Више од 20 киломеТара прешао је Омладинском 
пругом. Па била и свечаност. Овака! Афежа је донео 
дарове гра:дитељима. Одржани су говори, играна су кола: 
козара, орлови, србијанка, дрмеж. 

Но званични и предвићени незванични део прославе 
прошао, омладшщи ручали, а народ се не разилази. Од 

пруге ·до Тиље бучи као на вашару. И~ Брчког возом 
дошао и сладолеџија с бело-плавим коЛЈЩИМа, нагорелим, 
бубуљичавим корнетима и отровно розе сладоледом без 
шећера. 

Се1оаци су се мотали све јутро око пруге. Броани 
шаком опипавали тврдоћу шина, завиривали у локомотиву, 
у пећ, како је зову. А сад засели у хлад, причају, пљуц
кају или жваћу. Рано је још за игру. 

У плитким вировима Тиње пени се од смеха. Купачи 
се прскају, гоне, тункају и галаме. Неки нашли погодан 
кленов паљ па као са скаасаонице скачу у воду. Цика деце 
из плићака меша се у ујареном зраку с извикивањима зно
јавог сладолеЏИiје и оне друге двојще продаваца арна
утских колача. По сла'ГК!ШПИМа попадале осе, зукаре· и 
пчеле. Омамљене шећерним саком, оне се страшно го-
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ЛIЩају юрилцима по т:рущr, mpy ножице и не би се да,ле 
отераm и када би ко и покушао~ ·. 

Крда пегавнх крава које гоне ГОНЧ!ИНИ ЧаЈК из Хр:ва::r
ске, газе брод вшпе вира, а омалени преплану~ кирЩIИЈа 
свукао кошуту, заврнуо широке нога:вице СВ?ЈИ:Х ланених 

гаћа, халакнуо и онда, узев мало залета,. поЈур~о, вепгrо 
се одбацио я узјахао свога голог коњића; У дарњјући ро~
ватим, скоревим петама дората по трбуху, по:гера~ га Је 
у воду. Као усхићево собом, беласа се кирЩIИЈНВО Јутрос 
обријана теме и лескају се љегова мшпићава лећа. Он 
подврискује, квасећи врат свом пар~у и хвалисаво 
окреће главу лево. и десно, као да очекуЈе ~ескање и 
живео. У томе се коњић спотаче, пропе, и Јахач брзо 
клизну низ еапи као низ тобогав, једва да је кос~тим 
вогњма за.~атарао кроз зраЈК. 

На· обалИ и ·над реком дуго се просипала смејање. 
ЧаК и гола· деца престала да се гаћају белутком и да 
циче. И ова: пгrо је смешно! 

у .танком -хладу полусасушена бреста седе СТ31рци и 
ћутећи се редају меком ракијом из флаше. Сваки пут юад 
отпи.ну, брижљиво је зачепе комадићем ку:к,урузва клш:m.. 
Давеветри. 

Има .их од сваке вере. И католика и православаца 
и мршавих муслимана, са жућкасто седим брадама и 
шаревим ахмедијама. 

Подаље од њих, ва приnеци, чучи неколико була. Не 
зна се шапућу ли, ћуте ли, плачу ли. Кад дигну главу, 
вазре им се кроз затегнуту копрену светлуцав, энојав нос 
и сивкаста беоњача. Пирве ли у том часу ·поветарац и 
при.ъуби '1'ЗiВКИ креп за влажну им улегвиву под до:ЕЮм 

усвом, црна ће фереџа изгледати као густо израсла брад~: 
Нарочито код жена с јачим личним кос~а. Човеку Је 
велаrодво и болно да их гледа како чуче; непомичво _забу
mеве од главе Ао :пете. Ка!Д ·би се оор могло рећи М3- су 
равнодушне и помирене са ·начином свога Ж:ИВОТа, чини 

се било би лаiК!Пе аrко не њима, бар нама. Аш вемогуће 
и ~а су побОжне: 'поюривање је вшпе адеТ но llророков 
пропис. . .. 

Ту, бАЩу обале, избија обли кук десте. На њој, ~ао 
и на реци--:- игра и радост. Раздраrани момци и девојке 
свему би се смејали. Прст да пружшп, птица да полети, 

лист да шiдве. Две с~еже_ пл~е, танке у: с:~уку, да 

би сваки кроз бур:Му провукао, дРЖе се за руке_ и Пемју, 
вероватно на рачун· омладнвки. које се купају. ' 

Иди пољеМ, бери· роi:Н.о цвеће, 
Не девојtсу tcoja се намеће. 

А тамо, код оредовечвих .му~ЩЈ, почео глаСВIН разговор. 
Један Буквичаннв увредио и наmутио домаће се.л:,аке. 

Кад је ономад почела да се гради пруга, скуimли се· 
они на збор. После говора и свега, донели резолуцију и 
послали је куд треба. Укратко су рекли да не могу доз
волити Да.их брукају· којекакви омладинци, иначе свак!i 
им част, да ће зато сами своју пругу изrраАИТИ, јер нису, 
sала, гори од тих зелембаћа и - смрт фашизму. 

Под »СВОјом · пругом« мислИли су на онај њен део 
који пролази I<роз атар Буквика, отприлике за појаЧ:и 
километар, највшпе два. · · · 

»После ове наше дичве резолуције«, рече тад један 
бркат, копгrуњав, ·али писмен се.л:,ак, »предлажем доњу 
одлуку: У знак захвалности Републици и вредној нам 
омладини, решавамо да оснујемо радну задругу. Нека 
све ор31НИЦе и ливаде Буквика. доћу. под једно.« 

Било је непгrо ,tЩскусије. »А како ћемо жетву де-
лити?<с И томе слично. · · · 

Али споразумели су се. · 
Сутрадан, пре но пгrо се хр·бат Мајевице почео нази

ра'I'И кроз измаrлицу, Буквичави су !Преорали меће које 
су им од памТИIВека делиле · њиве. 

После тога су се ДIП'ли и. п6шАи да граде пругу. 
НасИ!П је предста:в.л:,ао први заједнички посао. ОД 

јесени ће већ заједнички орати, сејати, а кад му доће 
време и жљети. · 

Али нису сва села као БУЈКВик. 
Било је и неВерних села. Рецимо као ово, до ког је 

данас пруга стигла. 

На пример: већива озби.ъних људи ·на· почетку није 
веровала да ће ШIIТа бити од пруге. ЧаЈК се И· подсмевалИ 
Буквичанима: »Затрчали сте се. Главом ћете о букву.« А 
и омладина? Њу озби.ъни .л:,уди како и да схвате озби.ъно. 
»Шта омладина? Нек нос прво обршпе«. · · 

Смајо, висок човек, сув као прут! увек као у страосу 
да сасвим исправи лећа и колена, · па ·дошао НалИIК на 
онај знак пред оюукама; само нешто .из.А;уженији, спадао 
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је у ред озбшьнв:Х љу1Џi1. А како је Имао реЧ лаку, це;: 
нили су га мећу три иајозбшьнија чове~Џt у селу. Још 
само 'оџа И неки Перо, који је ретко већ и излазио. Спре
мао се полако за смрт, као за селидбу - .колонисти. 
Скривеније само. 

А Смајо и остали оЗбшьни љу1Џi1 ШИIIIЛИ пролетос 
да виде шта то премеравају инжењери. · 

- Хеј, Смајо, јопет мјере! -рече тад неко такоће од 
озбшьних и одмерених шТо више као питају но што 
за.кључују. . 

Смајо отпл.уну преда се: · · 
~ На томе ће, бива, и остати. Не мере пећ преко 

МајевiЩе. 
-Безбели! 
- Долазили и прије, за господског вакта, и мјери-

ли, мјерили. Па шта? Код myruьeг ће и ови другари остати. 
Три државе · мјериле, а ми вавијек · пјехе у Брчко лећели. 

То се дешавало; кажем, пролетос. 
Мећутим, јутрос велика пећ стигла и до љих, шнро:. 

ким колосеком. Неверни сељаци од среће и силне вере 
у будућност чашћавали. Чак претерано. Било је пита, 
печена меса, ракије. Изволи. Само једи. 

Да се разумемо. Пролетос, нису веровали:. Али ка
ко се пруга почела постављати и сваки дан мало-помало 

приближавати, љихова се сумљичавост, као ноћ црна, не
nриметно таљила, док одједном није грануло суiЩе вере. 
Реч је о прузи. Место неверника сад си у селу имао само 
одушевљене људе. Најодушевљенији су били озбшьни. 

- Може, вала, ова наша омладина што три државе, 
вала, нијесу могле. Безбели! · · 

Као да су заборавили да су икад што ружно лично 
о њој - прузи - рекли. Могли би се и за.клети. Часну 
реч дати. Заклети се у шта год хоћеш: у очиљи вид. Од-
вајкада су они само најлепше о - њој. . · · 

Буквичанн једино, канда, ништа нису заборавили. 
Зато су углавном и потеrли довде. Више од петнаест ки
лометара. Али возом ионако више ћеш језик него ноге 
даумориш. . · 

. Паве из Буквика отчепи бацу, отпи, зачепи Је кр
љатком клипа. 

- Добро ти, Смајо, рече. 
- Како и не би, брте? Све је сад добро, болан. И 

жито. Само кукуруз није баш . . . Иначе све. Батали, 
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море, ћојеће, што се претумбало - претумба:Л:о·.' ii:В:сано. 
Али ваку Републику, брте! Ех! HapoiЏila ·влас! Аман 
јахраби, ·све братски. Кад имаш - не узимају. Кад 
немаш- дају. 

Притајио се Паве. Једва што се насмешя и жмир
не понекад. А Смајо везе. Заборавио он на своје невер
-ства. Док не наrазн. Знао је Паве да ће тако бити; Сад 
чисто поскочи - дочекао га је; · 

- И вјеровао? Хе, лажеш, брте, ко пас. Ниси 
ли нам ти поручивао: »Лакше, Буквичанн - главом ћете 

<0 букву?« А? · 
Смајо се иЗбечио у Паву. Он? Кад? Одвајкада је он 

.веровао и говорио што и сад. Оно што три државе нису 
могле, .може ова наша државна омладина. Јача је она 
.сама од целе бивше Аустрије, а где смо, виmе, и ми 

. остали? Но неће да се сваћа. Домаћин је некако. Треба 
лепо и фино, зато, планув на Павину примедбу да лаже, 
настави озбшьно, одмерено: 

- Ти лажеш као пас. Ви Буквичанн познати сте 
.са своје усијане главе. С вама и не врије1Џi1 говорити 
ко ћојек. Дреновином вас треба, сатрјети! 

Паве скочи. И он би хтео да буде пристојан. Ко
оначно, налази се као у гостима. Частили га. Напојили га. 

- Ми смо се са своје усијане главе и први на ору-
жје дигли против окупатора. А ви- последљи у срезу. 

- Ми? Последљи? 
И Смајо скочи. 
- Еј, сателиту ниједан. Да је жив рахметли друг 

Ахмед, лака му зеМЈЬа, метнуо би он теби Мајевицу на 
.лећа. Ми смо се још од преврата 1918. за устанак спре
мали. Знаш ли ти то? Али у потаји. Откуд би ти то и мо
rао знати? Колико је само пута покојни друг Ахмед, лака 
:му зеМЈЬа, код мене ноћивао, кад су га џанда.ри гонили. 
lipиje рата још, кад си ти. промукао вићући: »Маћек! 
Маћек!« 

- Сјећам се. Сјећам се. То је било, само што нам 
-ти баш досади са својим Спахом. 

- Какви Спахо. Не дам ја на се. 
- Ни ја нисам викао Маћек. 
-Јеси. 
- Јесиити-Спахо. 
-Нисам. 
- Нисам ни ја. 
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Песнице су им .се -rрчиле, спремне да ударе. Али. 
умешаше се и друrи. 

-.,. Сетите се братства и јединства, другови! 
РаздвојИАИ су их пре но што су се дочепали. Пи-

таље је: да АИ би се уопште уистину и закаЧИАИ? 
Одлазећи, Паве је викао својима, који су га поД. 

~ама држали: »Буквичани, не заборавите! Друrа ва-
шег Паву Смајо је сателитом назвао. Смртна увреда«~ 

С!'.ШрИ!АО се. -Ко..щ су се играла: још . .Али и да су 
престала,- Смајо се не би могао лако смирити. Он -
неверник. Хм, пашче једНо. Како он то - неверник?' 

Нешто га је_ ипак _узнемиравало. Присећао се које--
чег, но _мутно некако, -мутно... _ 
· .Али даје осећао потребу да се оправда пред соl$ом,. 
«;>сећао . је. Пqгледа ·зато QKO себе. -старци? Бу4,е? Ј ок! 
Јок! Окретао се још :неко iВiреме, онда приће ;грушщи: 
омладинаца који су се сунчали: 

- ВИдјесте АИ како утече, пашче? А? 
. - Ко? -__ _зачудшпе се ови. 

· - Паве из Буквика. 
- Не, ннсџ0 видели! -
--..,. Не знамо га! 
- СвеједНо, пашче је то, није он џабе :из БуквИ!КВ.~ 
-А што, друже? 
-Кажем ја њему, онако говорИМ! мн о овом· и 

оном: три државе не могу да стану пред нашу омладину,. 

а он мени као нож мећу ребра - лажеш. Ништа- ја, не
осврћем се, него оста.л:има, али и њеМ'I[, све полшко и да

ље разлажем. Ако, велим у себи, лаж:е он. Била,. -бива, 
велим, аус1'1рИiНСка .АЈржава, понајвећа. ИНЏИ;ЛiИјери до
лазИАИ, свилене чадоре разапиiьалИ, на мојој баш Ливади, 
поред оне суве СаД букве, конзерву· јеЛи и: мјерИАИ. Ја им 
оне шарене штанrе ·,~~;ржао. Да усапим коју ;к,рајЦару. А. 
mш, !НИје да нису ућени људи - све швапски говорили -
шm:пта х:и не разумјеш. Па? Ја држао IП!ГЭiН11у, ко и да. 
нијесЗМ; оШЛи: ка;ко и дошли. Утом и заътти. ћесар про
паде, шта да вам _приllам, .бИiВша Јуrос.л.авија настала;. 
краzь заца~ри. 

Проће неко вријеме, кад јопет доШАИ инџилијери 
- iМјере. Све тачно у длаку куд и.Швабо, иако се-Qдоно
ма.д ни Тиња нн Мајевица нијесу с мјеста.помјериле. И 
њима: сам шарену :штаmу ,Аржао. Ућенн: нашки гово-
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-раху мећу собом, а:ли: јопет mmпта х:и не разумјеш. - Но 
и они одоше. 

Iiекам ја шrа ће да се деси: Проће љето. Два. И још 
је,~Що. Ништа. РијеШИiМ ја да nycmм још неко врИЈјеме да 
проће. Хајд, пролази, дозвољавам. Проће и свих десет, 
вала. Ништа. То јест, зарати изнова, краљ побјеже, поста 
нова држава Ендеха, како су је неки звали, ћуАИ сте, 
ваљда, и за њу. Смири се, али ко санћин. Јер вам букну 
рат посред мира. И усред тог белаја -nоново инџи.шјери. 

>>Добар дан!« 

Сасвим мирно шт~ ПостаiЈЉ~ју. Ј опет мјере. Видим 
ја, добро бити неће . .Али .Смајо не хће, овим, нн штанrу 
да држи. Ј ок. Не привари ме нико випiе. А и досадило 
ћекати да се нешто деси. 

:-- Шта? ".... ущп.~е омладинци. _ _ . 
-Пруга, другови. Пруга. Трц _пуТа мјер~Щ~ -~ущ. 

Не било. Али наста слобода, ово што ви iaжe:re р_~:щуб
Л:ИЈКа. Све пупа. Кад имаш:, НЩ(О не узима :-- кад немаш, 
qпћина- даје. Сву нас зиму репу!)лика хранила, ћас;r њој . 
/Ј.. пролетос- и ј опет mцiИЛИјери са шrашама. Неки се 
и препадоше . .Али не ја. Qнн поћеше да говоре: Шта,нrе 
~наће јопет РаТ. Зара:тиће! Али гдје бих ја такО што. С по
којни_м другом Ахмедом, л-аЈКа му земља; био сам као с 
братом. RуАИ сте за њега. Херој, у друговима погинуо 
41. Помислим:_ треба тиМ што _о _рату говоре ~аћепити 
rубицу. Но .Ма:ЈИШ: нека х:и! Шта су ријећи? Хава, 
зрак. Неће онн никог демоларизијерати. ·Још мqry да 
користе. Од урока. Грдња и друте изразне ријећи -'
Помажу. Веле старци. И тако. Не проће хефта-до136Gте 
ви. ~ ево, тек проће љето низбрдо, и већ се, ето, воЗам 
QД куће па ДО Брћког. Де мере ћојек на почетку знаТи n:tDO
и на крају, не мере па да је куруза . .Али ипак· НИЈе<;ам 
ја говорио да _неће бити пеЩI,. Нијес:ам 4-И се с~бахајле 
провоз~о? Куд би, дакљем? Возао сам се њоме, што но 
рИјећ возао, вуће - МИАЩiа. 11 зато, не разумијем онО: 
паш:ће, ПВЈВV, што каже да сам :невјерник, Зџ;р ја? Шщ 
ту :има да се вјерује •IЩД се "ве лијепо види, и АИМ и ТQћак 
и пролажење .. И ЖИЏIКа ме опекла, ево овдје. Хајд па не' 
вјеруј! Пашће једНо! Да ме нијесу ра~ав~. показаО 
(>и му ја ко .сам. Ј~:;р, не да См_ајо на се. Paзyl,{jet:e 111t1? 
Ако је ко и Џио, није више. · 

1946. 
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НА ДРИНСКОЈ БРАНИ 

С торља жичаре на обронку Блашке Њиве, што се 
сурвава ка реци, отворио се Ј,ПШовскп котао. налик на

фантастично увелпчан снимак левка експлозије, сачуване 

заувек у љеном маrновењу. Ниво тог сувог дока налази 
се двадесет п пет метара испод мноrоводне п жучно 

зелене Дрине, што се намрешкала под ударцима церског 

ветра, који носи мирис снега п ретко прамеље пршпћа. 
tџю амф:wrеатралне провалије чшш се да цвокоће, преву
чено слојем шкрпљца ~оубичасто и отровно плавог. На
слољен боком на усечену обалу, бедем заrата је својим 
страшним челпчно-бетонскпм лактом, после две п по го
дине жилаве борбе, ШIВIК успео да одгурне у страну дивљу 
матицу набијену мпшпћавим впровима п лудим ковит
лацима. Инжељерп су очекивали да ће се тад река про
пети, захуктати, преплавити обронке Дивича п допрети до 
Јернншmх кула на босанској страни. Преварили су се. 
Јесте. Дрина је заrрго~оала за тренутак, постала зе
ленија, али није се nоДПrла ни за ~етар. Као да 
загата није ни било. Али радници КОЈИ су ~оуштпли 
шкрпљац с ове стране бедема чули су како отуд, иза 
зида, са дна Дрине допире звук који је подсећао на шкР: 
rут п шкрипу зуба. Као да се стпдела да призна СВОЈ 
пораз, она је зарила нокте у дроб свог дна п стељући 
п- грчећи се, распарала утробу, и шкрипећп зубима п 
стељућп, сама подигла, понела п. изнела нпзводно тоне 
п тоне му~оа, ш..ьунка, дебеле слојеве шкрпљца, огромно 
комаће кречнпх стена. Али је остала иста, неувећане 
разине. Као да јој понос није дао да се пон~ как~, би 
се у таквој прилици понеле све реке. Зар љоЈ, ЉОЈ да 
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белосветскп неимарп п дунћери кажу: »Одбиј, дер, час~ 
ком у страну«? Никад порасла нивоа, она сад ЗапiD~скује 
заrат као да јој је то одвајкада обала и протиче дуж 
љега, рекао би, мирније, мада је очигледно уврећена и 
дубоко раљена. Али бол свој подноси и добро се држи; 
зап~Dускује га невиним таласпћпма: протпче с наивним 
изгледом обичних река. И СВ!Мо је жуч~Dива боја издаје. 
Али нека напон струје макар мало ослаби п не напоји 
дово~оно мамутску пумпу п - ево је. У петом часу из
раља с разних и најнеочекиваннјих страна, нападајућп 
најнезаштпћенија места, п избија кроз канале које је 
тајно прокопала светлуцајућп зелена, палацајућп опасно, 
препредена, грозно лукава, подла, змијски :хипнотпчна, 
непријате~оска,отровна,ледена. 

Има ~оуди који мисле да Дрина и није обична, бес
Ловесна река. Предуго су је гонплп да буде граница и 
тече измећу обала на којима се подједнако лепо и исто 
говори. Силом топуза љене су обале постале рубови ду
боког ожпљка, и Дрина је морала дуго да тече кроз 
кањон живе ране на јединственом јужиословенском телу. 
Предуго је она отицала измећу тих наметаних а ипак 
ненаметнутих rрающа да не би примила нешто и од ово
~оудске гордости и смисла за слободу. 

Можда још узбућен вићеним, не могу да се дово~оно 
умприм за чланак какав би требало написати, па причам 
о Дрини место о делима туди који су је савла;дали. 
Можда.- Али не нзмнш..ьам ништа. Говорећп о тешко ј 
борби Дрине против градите1оа, Дрпне која Н'Пје схваТИ:Аа 
да су они дошли да је оплемене, извуку из таме, прос
ветле и учине лакшом себи н другима, ја причам већ о 
њима, инжењерима и радНИЦИМа, о Сими Милошевићу, 
директору градилпшта, о секретару партијског бироа 
Љуби Муњесу. Но пишућп пуну истину о снази и упор
ности противника, не палим ли већ прву салву у част 
победника? 

Знали су инжељери да Дрину неће заrатити без му
ке. Знали су н радници да ће им танке и мишпћаве ноге 
клецати од напора под тешким траверзама које преносе, 
да ће им снагу сатирати бетон који даноноћно мешај:у 
и оно стално превртање пуних ваrонета у дашчане фор
ме ламела, али су знали да три смене неће престајати 
да дају све снаге које имају закону ове зеМ!Dе. 

На данас блатњавом н лапавичном дну оријашког 
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лшща, они: су свесни N1 .их од под.'\IУКЛе воде одваја: само 
некоАИКо метара гата и да се речне масе котрљају ·вшпе· 
од десетину метара изнад љихових глава, ·али. они мирно 

а брзо припремају подлогу за ламелу број 1. Број 2 
су извукли из темеzьа, док су ламеле З и 4 већ досегле 
потребну висину. · 

Децембар је стегао, Мlраз је љут, а Крека је сад баш 
нашла да им краде струју. И љој се жури да оствари 
свој план. Али те сијалице пгго се гасе и светломрцаво 
пале, пумпе пгго сипљиво·. шичу без :наде да извуку и 
пребаце кубике воде која надолази и по којој се IП.tЪапка 
све гласније, сигнали су опасности што прети да у једном 
сату унипгги випi:емесечне напоре. ·ватре· од тупих тесар
ских блања горе разбацане и не дозивају узалуд у сећање 
биваке и војнИчке логоре. Ти су. радници вшпе ратници 
и та је градња в:и;ше рат !Неголи рад. То је 'ратоваље са 
тешкоћама, крвавим тешкоћама Э: цича је притисла тела: 
и удрвенила •руке. У ље се скочањило у осовинама .ма
шинским, ротари цвиле, за:мајници јече а ланци ДИза
лице који се сударају на;д главама одају му:клији и кртији 
звук. У три се смене ту носе .!rЈУди с недостатком машина 
или с машинама којима нису сасвим овладали, носе се 
са камионима који се кваре брже но што је предвићено 
да ће се покварити, ко је предвићао Да ће осовине теш
ких џемсова, макова и бисинга пуцат-и као иверје у 
џомбама: излока!Н'ИХ друмова и џада осталих још од 
Турака, носе ·се са храном. која· НИје добра, ни укусна, 
ни свима сасвим, баш сасвим сита, са стамбеним неп
риликама, са заосталошћу 'једног -дела .!rЈуди, с љиховим 
мамурНИ!М · укусом за·· ра:кију, с раrкијском · паром :која: 
их баца у тУче. · · · · 

Главни инжењер прово..щ по 16 сати на. терену 
и увек је тамо где треба. Увек учтив, с неким и љему 
самом необичним одушевљењем које држи· на узди, 
па му се због тога чешће но пгго би хтео отима она 
љегова узречи:Ца: »Али, молићу вас, молићу лепО!« ос
та:ла ко зна откуд ·да сто:нира у тој ди'ВЉИНИ пред·уклеш
теном реком у процепу брда, пред .!rЈудима са ручердама· 
пшрим од лопате кубика:ша. Ни директора нисам чуо 
да внче. Плав је.и из·гледао би као човек који се стиди 
кад не би гледао тако страшно стрПIDиво и проницљиво. 
Али нећу о љима ·да говорим, они руководе. Хоћу о асу
кесонЩа Пери. Колаковићу и бршадиру Савићу. Дај им 
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посао па легни на оба ува - бринути не мораш! Хоћу о 
тесарима дошлим са Каблара, људима .. дура:шним; поузда~ 
ним и вештим. Но љихову групу, познату под именом , 
»Апра«, !НадмаШује понекад Ааслова брш'ада, састављена 
од запањујуће способних тесара, смелих гњураца и, устреба 
ли, бетонираца, па чак и машинаца. Не бих да заборавим 
Тодора Аазића, који се квалификовао ту на градилшпту 

темељито изучивши бетонирање, али и минерство и ископ. 
Тај смели младић данас каже: »Сви . су послови моји« 
и не претерује. Није мален број људи чије се име про
чу>ло ту и далеко одавде, зрачећи постојаном, жуљеви
том славом стваралаца. О љима бих хтео . да пшпем, 
Но зато би требало разговарати с љима дуго и озбиљно; 
у вшпе наврата разговарати ·интимно, јер то су људи 
какви ћемо можда и ми једном бити. Али они су увек 
запослени. Трајко Крстић у лабораторији исшпује ква
литет бетона, а његов занос не може да се исцрпе ни 
после десет сати анализа. С неутрошивим жаром он 
активистнчки ради у партијској организацији и због тога 
посла, који сваким даном за љега постаје све обимнији, 
напустио је вечерњу гимназију, чији је први разред по
чео да похаћа, али не престаје да код куће учн. Ни то 
му није доста. Ка;д не може вшпе, напише песму само да 
би отворио нов вентил својој нагомиланој енергији што 
жуди да се сва ослободи за дело које се гради ту пред ње
говим очима, стално задивљени:м и светлим. Не пшпе он 
песму знањем, запетама и тачкама, него голим талентом; 

каже он, и не п:и;ше је да би је штампао, већ тако, да 
још нешто уради и да. Прочитао ми је некоАИКо својих 
песама. Далеко занимљивији од свег су његови мотиви, 
'\{'~ВеК l'paNi'fe/ьCКИ. 

Али не могу се, на жалост, данас задржати ни са 
једним од људи које ту срећем, ма КОАИКО то желео, 
не могу да продужим разговор с . бетонирцем Илијом, 
који одлази на посао, ни са људима из Б.иракове бри~ 
гаде, која се, увек мобилна, баца тамо где је најтеже, 
ни са машинистима који носе 60 посто терета гради
лшпта, ни са Жарком Марковићем, стубом машинаца. 
Но не могу да, макар и узгред, не споменем Жику Сте
ванчевића, радника-конструктора, по чијим се нацртима 
већ серијски производе направе за перионицу IП.tЪунка. 
Акр такозвана мала механизација не задаје више. гла
вобоље, ако је нико -не осећа ни да постоји, то !НИје што 
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Не обавља СВе своје СЛОЖеRе ПОСЛОВе, Него IШО Ш ВрШИ 
неосетно, као организам који заболи и за чије постојаЉе 
сазнаш тек кад га зло cкo:iia. Ако је то тако са малом 
механизацијом, заслуга је Стеванчевића · Жике. Али и 
љему остаје снаге напретек, и баш је недавно довршио, 
радећи у часовима отетим сну, млин-чекићар који ће 
скинути с дневног реда питања недостатка песка и ос
лободити све камионе који га засад довозе из далека. 
Ни Жика ни. љегови другови нису бучии. 

Много је таквих. На брани раде стотине и стотине 
дивних људи, удар~а по не зна се вшuе који пут, не
се~~ људи к_ОЈИ су_ идеале ове револуције учинили 
наЈСВОЈИЈИМ и наЈЛИЧНИЈИМ уверељем н погледом на жи

вот и свет. Много је таквих, али могу ли се не споменути; 
без обзира на простор, оних пет стотина бригаднра ко
~ста н фронтоваца који су се одазвали позиву Пар
ТИЈе и дошли да помогну довршељу овогодишњег плана 

рада на кључним објектима и, залажућн се својски, дали 
за два месеца 350 000 норма-часова? . 

Управо су их испраћали кад сам стигао. 
Сала синдикалног дома налази се у просто ј. бараци. 

На зидовима од дасака - слике чланова Политбироа 
украшене боравим гранчнцама, а око стубова - типи
знране бандероле од креп-папнра, црвене и државне 
заставице од хартије. Као све такве сале по нашим гра
дилшuтима, и ова има смешно плитку бину са завесама 
од ружичастог, лепршавог платна. Као и свуда у так
вим салама, људи седе на хоклицама и грубо рендисаним 
клупама, а на поду, блатном у то доба, на све стране леже 
изгажени поцрнели · пикавци. У говорима одржаним у 
част одласка комуниста и фронтоваца из Београда, Земуна 
и Алибунара није речено ништа што се у сличним прили
кама код нас не чује, чак су и :и;нфлексије говорника биле 
подједнако искрене ·Н узбућене као што је и пљесак био 
дуг и знан, као што је н скандираље било одушевљено и 
слушано. Програм који је извела група културннка сас
тојао се, nоред народних и хорских песама, од стихова 
~;оји, упркос стаЈНАардн:ости, нису изгубили свеж:и;ну, иако 
су их сви присутни чули досад на скоро свакој од таквих 
приредби. Знам, има људи којима све то може личиrги на 
неинвентивни, помало· већ досадни ритуал, можда и сам 
спадам у такве, али кад је рецитатор почео да аматерски 
неспретно и лажно говори Гроб у житу или На Гази-.Мес~ 
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rану или Разzовор сеља"а са crptl1ШAC ЈЮвинаром, жу:rи 
пегави младић испред мене који је дотле крцкао орахе, 
окрећући их у устима· .неким ситним веверичјим покре
nша усана н руку, прекинуо је нагло крцкање и жвакаље 
и, полуотвореннх уста, укочен наједном, nредао се слу
шаљу. Баш зато што му је то било познато. Можете.рећи 
да је у том случају дејствовао већ израћени условни.ре
флекс, мени је свеједно: жути, пегави младић престао је 
да крцка орахе, одслушао рецитацију врло пажљиво, .и 
на крају пљескао силовитије од осталих крај љега. 

Сат и по касније, враћајући се с бране, слушао 
сам ннжељера који ми је говорио да су имали да, по
ред осталог, воде н .тешку борбу с ракијашима, али да 
су већ на путу да ликвидирају пијанчење не само на 
радНЛШIIту и у Зворнику него н у читавом срезу. 
Говорио ми је то у часу кад смо улазили у бараку ресто
рана. Одмах с у:Лаза сам приметио жутог, пегавог мла
дића. Одлепио се баш у том часу од келнераја и зама
хнуо руком да удари. Кроз мирис љуте ракије и просутоr 
вина којим су одисали нечисти флекави столњаци н масни 
патос, кроз дим јевтиног. дувана и нритирајући свнране 
шлагере, севнуле су псовке н почеле тупо да одзваљају 
песнице и шаке По главама и грудима људи који су се 
дигли да разваћају посваћане, но убрзо, и сами ударени, 
стали су да ударају не знајући зашто и због чега су 
се, ето, почели да бију. Из густе масе, вићен с лећа како 
се код келнераја трзаво миче, из тог клупка грчевитих 
покрета одједном излете човек нагло као метак и сави- ' 
јен у готово затворен лук, откотрља се као зао'шијан 
точак, према вратима. За љим су се стуштила двојица, 
сустигла га и ... 

.. . свет је nо~љао напоље, ресторан се брзо пр~ 
нио. Келнери, који су дотле стајали· равнодушно, сад 
су очајнички витлали и хватали бегунце задржавајући 
понеке од љих. 

- Плати рачун! - викали су за гостима који су 
се губили. 

- Сам луд да страдам! 
- Прво плати, па ако хоћеm иди до liaaoлa. 
- Увек је тако. Ми келнери страдамо. Ударац по 

глави маље боли него ударац по џепу! .,.--вајкао се после 
келнер, који је, ставивши ногу на празну столицу, дИГао 
ногавицу и стао да се чеше по цеваници с маљама које 
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су расле у чуперцима:·. Гост· који је поручивао вечеру; 
.баци кос; р~иодушаЩ поглед. на .љегову срозану. жу.ту 
чарапу,· нц ципелу. без .сјаја; и рече: ненагл;;рпено· и споро: 

. -Прво, не чеши се ту. Друго, џиrерицу с макаро
на:ма и сала'I'У од купуса. А шrо. се онога тиче, сам си 
крив. Опијеш. људе· да би им први :.пут наплатИо сваку 
чашицу. Пусти, .и сам. сам келнерисао . . . · 

·Зашто то причам? Те повремене туче: које ту иза
зивају десеторица· .. Увек истих кавгаџија нису ми нера
эумљиве каД знам да ра:кија има 20 гради и да је шљива 
летос· родила као никад. У менэи се не точи пиће. Исти 
људи долазе у ресторан: да у алкохолу наћу одушке за 
неуrрошену снm-у, да их раюrја смлави. На две и по :юи
љаде раднИIКа, нема их више од стоТИЈНу таквих - кажу 

келнери. Није то много за овај свет грубих мушкараца, 
огрубелих још више· у пустоши далеко од Цивилизације 
и свега шrо .чини живот лакшим и уљућује људе. На 
таквим р~а нема· жена. Пар окоижеНИраних 
девојака које пред мрак долепршају из Зворника овамо, 
можда би хтеле да се удаду за каквог кесшща, тесара, 
бетони;рца, за неког од раџщика који эараћују по 20 000 
и 30 000 месечно. Алн ови се, опет, из принципа неће да 
жене таквим девојкама лакираних ноктију. Других ту 
нема. И зар је чудо шrо онда покаткад кришом доће до 
друкчнјих споразума. 

Било би чудније да је све зло и сав порок већ нес
тао. Чудио бих се да nедесет-шездесет. гоотијrу није иско
ристило rужву у ресторану и побегло не плативши ра
чуне, као шrо бих се чудио кад их сутрадан келнери 
не би наплатили. · · 

Ова револуција још ствара себи основне услове за 
решење с~ојих .задатака, у које спадају и Проблеми пре
васхштања људи. Бурна и силовита иэг.радња у току, 
која је један од тих предуслова, мењајући убрзаНо лик 
пејэажа, морала је, да .би га променила,. ·да ·ишчупа из 
тла И ·људе зарасле у .прастаре навике и да их завитла 
и расеје широм свог простора и спусти их на кључне 

објекте, како се то каже, да би, :и такви какве их је 
затекла и понела, градили социјализам. Њихов морал и 
њихови рефлекси још ·су предсолунски, предкумановски 
и, ако хоћете, предкосовски, њихове су душе још ситно
сопственичке, а навИ!Ке, комплексиране раЈетищском смер

ношћу,. понекад · проваљујоу г.рубијан:ски .бахато . и . див• 
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ље. Они још верују да и сад »новац врти шrо бургија 
неће« и да се сваки посао свршава. кад се зна за »к<};· 
пац-канап - бели МИШ«. Они ·мисле о. себи. да· су· рачун-· 
ски људи: »Добро плати, па ћу с дна Дрине камен зуби
ма в~«. То су на свој начин раэложни људи, али и 
кад cry наЈтреэНИЈИ, чине се нахерени као качкет ыангуп~ · 
ОЮИ! искривљен на око. . 

Хоће ли им требати много времена да се увере да 
су престале да важе пословице које1 знају? Зависи. ·Не
ма мало примера .Који би могли :да убеде да: су дв"е-три. 
године рада у котлу једног од соција.л:Истичких градили- · 
шrа у стању.да претворе такве душице и јадике·у осве-· 
шћене градитеље. Има, истина, и доста примера· који · 
би мог~ д!L докажу да душа има ·седамдесет ·и седам 
кожа коЈе Је немоrуће све свући. Судећи на: основу тих" 
дру;rих примера, људи су дати непроменљиви, једном за• 
увек такви какве их је створило подНебље и друштво 
и историј-а. Не спадам у оне који .би сопствену невешти
ну убећивања хтели да оправдају. разлозима· те подврсте, 
но чини ми се исувише очигледним да би се инсистИрало 
на аксиому: само од способности агитатора да диферен
цирано ~илази људима који нису никад исти и кад су 
НаЈСЛИЧНИЈИ, зависи њихов агитаторски успех. И зато је 
много примера. Упркос свим 177 кожа. 

Комrунисти дају св~ од себе и. то. је природно; ко
мунисти су. Природно Је эалагање фронтоваца, који хо
ће да подигну земљу коју воле; фронтовци су. И јед
ни и дРуги далековиднији су неоспорно од оног рНћег 
џина с белим трепавицама као у телета, с огромним ·очи
ма шrо му се пнјано котрљају у дупљама као две не
чујне биляјарске кугле. Пред њим је скоро празан ли
трењак љуте. Кад испнје и последњу чашу, отнћи ће да 
одспав~ до сугра .. Данас је одрмбао две и по норме; 
Једну Је зараду ПОЈео, другу - попио, »а кад се· од шест 
полунорми саставе на крају недеље три .целе надшще 
даћу их тамо једној у Зворнику, женче и по, Муневер~ 
се, Јадница, зове«. 

И шrа? Објективно, и тај гради социјализам. Гра
ди га и онај пегави момчић који је крцкао орахе док је 
говорио главни инжењер и крцкао орахе док је говорио 
секретар бироа у кожном капуту и с кожним качкетом 
у руци, а престао да их крцка кад је рецитатор, машу
ћи несишqюнизовано рукама, стао да казује, ·рецимо, 
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rроб у жury. Јед'Ноr ће дана и онај џин ~беЛИМ: трепав~. 
цама доћн на приредбу и почети.друкчи]е да троши сна

гу, која му је; како рече друrи неко, »Од силине,. а не 

од јектике ономад ударила на У<:та. КоАИК~ ч~а Једна. 
Али пуна крви«. И доћн ће и онаЈ се.л,ак КОЈИ Је попрек() 
натукао на уши стару измашћену шајкачу и сад се~ 
сам на брвнима крај улаза у ме~у и гл~цка суву прО}У 
и хладни поени пасуљ из rрнета, Јер му Је жао да одЈе
дном да све бонове и 1300 ДИЈНара у готову за храну.· 
Још је недавно. саљарио о присојној љивици коју. би 
могао да купи више села, ако заштеди тоАИКо и ТОАИК() 
десетина хиљада. Ради тек шест месеци. Али љегов друr 
из бршаде тврди да. ће !=е и тај од идућег месе~а храни- . 
ти у мензи. Обећао му Је. Њиву m сна однела· Је Дрина. · 
За годину ће, можда, и он отићн на приредбу и можда . 
му се неће учинити предуrа, иако ће седети на рубу 
клvnе. М()жда ће једном поћн на кака.в курс. Али сшу.р
но неће још дуrо радити у М()Крим нештав~. опан
цима и чувати ко зна зашто rумене чизме коЈе Је до
био. Можда. Али да ће се за rодину »фа.лификовати«, па: 
ће га хвалити и другови и новине, а и зарада ће му бити 
већа, то је сшурно. Треба бити стрпљив. Понекад је ла
кше заrатити Дрину но схватити шта се све променил()' 
у земљи, зашто се сад друкчије ради и зашто и шта Т() 
он ту ради. Живи, живи дух наших дедо~а. То пев~о. 
А то је донекле и жа.лосно и тачно. Свеједно. Тако Је. 
Савладати тај д'УХ дедова који живи, живи и у смислу 
који не радује и који је излишан, то је задатак друrе 
битке на Дрини. 

Двоструке битке. 
Из првог отвореног бунара заrата друrе фазе излази 

ронац. Руке су му црвене као малин~, а лице ~ао да му 
је попрскано црвеним мастилом. То Је од. преЈако~ при
тиска воде на периферне крвне судове, обЈаппьаваЈу ми, 
и брзо пролази. Свакако је и од хладноће :о црвенило_· 
Вода је хладна, ваздух хладан - руке наЈежене. Шта 
креће тог ронца да сиће на дно и склаља камеље шире 
од цеви мамутске пумпе? Динари? Не. Комунистичка 
свест? Он није још комуниста. Па шта оида? Дис~
на? Не. Нико га не гони да буде ронац, бар не кад Је 
тако ХЛЗ!А;НО. Уосталом, он је тесар . .tЪуба.в за посао на 
дну реке? Ни то. Па .шта онда? . . · 

- Не знам! - каже. -. Баво ra зна - додаЈе. помир-
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љиво и стаје на прву пречаrу лествИце. На врат му 
причвршћују лопту ронилачког шлема, он нестаје у во
ди, по којој се почиље равномерно да шире концентри
чни мехурасти кругови. 

Кад је по друrи пуr изишао и кад су му скинули 
шлем и рукавице, духнуо је у руке боје малине: 

- Кад све то буде готово и електрана крене ..• 
Застаде и загледа се у Блашке Њиве, по чијим се 

. падинама већ нахватао снег. Поћута неко време дишућн 
дубоко и онда рече суздржљиво, и замишљено као да 
продужује разговор прекинут раније. 

- Не знам, али ЧИНИ ми се да ћу тад место значке 
понети ушрафљене на прсима све сијалице које ће ова 
мрачна вода упалити. 

-Мрачна? 
- На дну је, мислим, мрачна. 
- Знаш лИ шта Значи мИлион двеста хиљада кило-

ват-часова? - питао ме је касније проседи радник крај 
мешалице. 

- То је - настави - као да милион двеста хиља
да црнаца раде добровољно за ову државу. Аеб не ишту, 
текстил им не треба, ни додатак за децу, ни бонови. 
Чак нИ стан. Па ни Милисав не треба да их држи у стро
гости. Довољна ће за то бити два-три машиниста-елек
тричара. Биће то правда и уживаље једно. Шта кажеш, 
кад би нешто свуд на земљи постојале само таКве коло
.није, електричне. Она електрика, зими rpeje, лети хла
ди, ради све nrro јој се нареди, а буну на човека никад 
не диже! А кад се направе све централе на Дрини и при-· 
токама љеним, вредеће нам оне више но Енглеској што 
је вредела Индија, док јој је вредела. Јесте, ми српску. 
Индију ту освајамо, али не да тлачимо и робИМ:о људе, 
него боље да је свуд где да.Лековод стигНе и не сТиrне. 

Проседи радник свакако је на неки начин . кому
ниста. Зна и да саљари. Из Кормана је, канда, срез мо-. 
равски. Синдикалист · је од двадесет и четврте, радник 
одувек. Заувек ратник, вели, свуд на свим раскршћнма~ 
на којима се бије бој против заосталости турских дру
мова, јавашлука; рћавог живота, rрубијанства, незна
ља и свега што нас мори као Косово, а није као Косово 
славно. Све nrro треба савладати. . 

На пробе долази тачно као и 1НЗ. ра;А,. У хору· пева 
друrи бас. . 
1951. 
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ФРАГМЕНТИ О ЈЕДНОЈ ФОТОГРАФИЈИ 
·КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ИЗГУБИТИ 

НароДIШ херој Крсто Бајић, млад, таман и витак, 
имао је лак осмех, брз као метак. У жељи да буде 
»какав треба битИ:«, навикао се да хумором без жаока 
покрива своја узбућења и да смехом 3а1Уставља изливе 
СВОје осећајiНОСТИ. 

Једном му је само осмех закаснио. 
Почео је изненада да ми прича о Титу с љубављу 

која је расла, надолазећи из дубина младости, у тала
сима, разrоревајући се све BШIIe, светла, снажна, чиста. 
Приповедао је о доласку Аовћенског батаљона у Руда 
1941. и о Титовом говору пред постројеном Првом про
.летерском. Тек формирана бригада приМила је тог дана 
заставу »црвену, лијепу, са српом и чекИћем«. 

Крсто је памтио готово све Титове р~чи. али овоr 
пута покушаВао је да дозове и њеrов глас, њеrове акцен
те. Није му успевало. Онерасположи се. Одједном сину. 
»Сад ћеш га видјеm«, рече отварајући црну, кожну тор
бицу. »СIШМ'Ио сам га за вријеме Пете«. Замаrљене очи 
блеснуле су изнова и он ми с нескривеним поносом по
каза већ мало избледелу, не нарочито вепrrо снимљену 
аматерску слику, коју сам отад имао прилике често да 
гледам, али увек из њеrове руке. 

Фотографију је показивао и мени и свима у брига
ди,· кад год би му је ко затражио, увек, у МЗ!ршу, на 
одмору. Покретом руке, који би почињао свечано, отва
рао је своју црну кожну торбiЩу ~~ шапироrрафиса
НИМ главаМа Историје СКП(б), бомбом, оловком, iМеци-
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ма и друrим партијским 'Материјмом. Да неутралmпе 
свечаност покрета руке којом би се мапmо торбице, на
смешио би се као да је хтео да даде на знање да патети
ци нема места у војсци, да му је и самом она необично 
смешна јер »Ivш смо партизани, а не Вертери«. С тим 
осмехом као малим појасом за спасаваље пред патосом 
којим су природно, као бродови по мору, пловили они 
ослободилачки дани, он би продужио своју игру стид
љиве и скромне жмурке са собом и нама. »Не дам је из 
руке«, говорио је гледајући слику Тита. На пrro би ат
почела вицкаста паљба којом бисмо му ми пребацивали 
себичиост. А он је, смешећи се, одвраћао: »Држи се лини
је. Она тражи да сатремо Немце, а не да укинемо при• 
ватну својину«. Његовом подсмеША>ивом · осмеху упркос. 
плануле би обавезне оптужбе на рабош малоrраћанских 
заостатака и ситносопственичких · навика ... 

Али он је брзо одговарао: »Пусти! Читам те скроз«. 
И .смејући се гласно проду,жавао: »Шта мислиш, да је 
слика твоја, да ли би ми је дао у руке? Не. Запrrо? Јер 
ја бих ти је украо. Бих, части ми! И пре бих млад дезер
тирао само да ти је не вратим!« 

Роћен· у Беранама, погинуо је на -Јеловој гори. Да 
ли се сачувала та фотографија коју је свима показивао 
не дајући је ником у руке. Можда ће неко рећи: игра. 
Али он би је богу украо, да нешто није била његова! 
Ми смо му веровали. За њу би млад дезертирао. · 

Каже се: млад умрети. Он је управо на то и мис
лио говорећи друго. Али особеност љеговог· стИла »анти
патетичног хумора« захтевала је замену великих речи 
малим, свакодневним речима; од којих човек »не оме: 
кша ·као блато 'ИЛИ тужни Вертер, стопут у да!Н«. · И он 
се смешио као !ИЗа ·каквог оклопа, смејао се и кккотао 
стопут у дан презирући опасност, супериорно. храбар. 
духовит и у најтежим ситуацијама, а иза све те »ХАад
нокрвности: и пословности« горела је љегова љубав пре
ма »домовини какву· ћемо подићи«, љубав према друго
вима, Партији . и она силна .љубав· и дивљеље према· 
Титу, који је у љеговим очима био »ЛИК домовине каква 
ће бити«. 

Кад год сам отад из иностранства мислио на Југо
славију, пред очи би ми искрсао Крсто Бајић заr.ледан 
у своју фотографију Тита из пете офанзиве, загледан у 
»домаmmу IСЭЮ~а, ће бити«. 
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Тито, је стајао nрав . на слици; Преко ·рамена му 
је овлаш био nребачен шињел, испод кога се назирао 
тамнији копоран с каи:шем од парабелума. Умно и .бла
го гледале су светле очи, а меки осмех подвлачио је хе
ројски склад љегових оштрих црта, . дајући целом ље
говом лику ненаметљиво спокојни израз одважности и од
лучности човека који зна шта хоће, .и хоће то што зна 
да се мора и може, па макар изгледало и иемогуће ..• 

А поЬем АИ Југославијом nретвореном од ратишта 
у градилиште, куд год да макнем оком, низ страну, низ 

ледину или уАИЦу, срешћу име Тита на творницама, на 
задружним домовима, на АИТИЦама изнад винограда и 

видећу љегов лик у сваком пејзажу пуном· радне вреве 
и журбе трудбеника, у песми што се диже над тешкоћама. 

Давно је укинута ра!Внодушност ивмеЬу пејзажа и чо
века. Али пејзаж је код нас nрестао да буде Амијелово 
сасвим nриватно »стаље дуmес и ·постао - стаље сло
боде. Пејзаж код нас, то су стрми успони на дајаграму 
оствареља Петолетке. Не може се проћи ниједаим на
nmм крајем, ниједним годишњим добом а да се не сус
ретну бршаде омладине или фронтоваца. надиетих над 
зеМ./ЬОм коју преображавају. Пејзаж, то је тај рад сло
боде који меља крајеве и људе. Тамо се гради мост. 
Ту цеста. Онде фабрика. Десно хидроцентрала. Лево 
задружни дом. Овде брана. Пејзаж, то је вечно ведро 
небо у nрегалачкој души комуниста. За годину, за пет 
година ту ће бити град а тамо у пољу језеро, а од оиоr 
брда остаће само врх са јелама, као у језеру мало острво 
за теферич. Пејзаж, то је поnриште, траг који човек ос
тавља на зеМ!ьи, стваралачко надживљаваље човека -
човековим делом. Он је nредмет заноса и снова, глина 
која постаје тело маште, леmпе од ље, неутољива жеља 
слободних људа са срећним и радним животом. . 

На nример. Шта је био Сталаћ? Мала изгубљена рас
крсница на nрашљавим џадама ·Србије. Са нахереном ме
.ханом на друму, са пачићима и nрасићима у џомбама, с 
три црна IIIШi,Дpa.нa крова и неколико вијугавих оr:рада 
од врљике. Али механа ... 

УDеш и запахне те с паља nред nрагом мирис слоја
љене јагљетине, а с nрага nрокисла Ш.IЬивовица. А кад ти 
се очи навикну на Мрак без хладовине, видећеш момка 
како поливајући nробушеном кантом лељо nра!Ви мокре 
осшще по nрљmюм поду и rледаћеш ['.азду за келнерајем 
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и љегове црне хајдучке очи·утонуле у тамно сало које га 
наочшлед осваја. Прекопута механе, одмах над џадом, 
дизале су .се косе брда на чијем су врху тамо, над самом 
Моравом, стајали камени костури куле Тодора од Сталаћа. 
Али брдо покривено џбуњем дрена и купина, бусељем 
м:аслачка и ретком стежом,. затварало је изглед на ва

рошицу која се тамо иза окуке није ни разликовала од 
ма ког нашег страmrугног села. То брдо и та· кафана са 
спаруmеним ратлуцима и две сите муве под стакленим 

звон ом на тезги, . то брдо и ·та механа. са газданим хај
дучким очима утонулим у тешко и тврдо сало, стоје ту 
одвајкада; памтећи турско и полутурско. време, дахнје 
и Милоја Бака, кнежеве и кра~ьеве. Швабе и МаЬаре, 
Фердинандове, Борисове и Јоландине Бугаре. Кра~ьа 
Петра и Папmћа. Александра и Перу Живковића, кра
љеве и кнежеве, епископе, фанаријоте и Србе, немачког 
окружног начелника Новаковића, Недићеве и Дражине 
војводе и .tЪотићеве nросветаре. · · · 

Таквог сам друмског механџију затекао и у лето 
1945. у Сталаћу. Истог товноr кафеџију, »племића срп
ског« с хајдучким очима, за истим келнерајем, . с истим 
момком који стотинама година већ пише водом по пр
љавом поду положене ос.М!ИЦе, које су математски знак 
за бескрајне веАИЧИНе, за. вечност. 

Али та вечност је nрошла. ОдЗвонило је. љој још 
исте 1945. године, а онај који је повукао то звоно био 
је Тито и слобода која је извојевана под љеговом ко
мандом. 

Титово име било је nрво што сам видео кад сам сти
гао у Ста.лаћ овог nролећа. Модерна железничка станица с 
'Подвожњаком и nролазима испод нивоа, с каменим пе

роном, с великом и лепом зградом станице заменили су 

блато и nрашину и рабатне зграде ругобне прошлости. 
Проветрени и чисти ресторан не мирише на џибру. 
У љему хитри келнери служе хлеб у салветама од nапира, 
тако хигијенс:ким да би и манијакални чистунац одустао 
да убоде ВИ!ьуmку у столњак. 

А џада сад мирише на бензин. Није ни излокана, иако 
се лево и десно од ље nротеже велико· градилиште. у 

сумраку који се хвата nројицира се nрема небу, још 
светлом, тамни обрне Тодорове куле, али брдо је nро
бијено, издубљено као корита, а доље косе су -местШ.шчно 
израrвнане тако-да се 1НЗ. добијеним заравнима·већ дижу 
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помоћне зграде за велику фабрику недаЈЛеко од станице. 
Нахерене мехЗ!Не је нестало, а на њено место је израсла 
велика вишеспратшща, у једноставном алн складном сти
лу који карактерише граћевИ!Не наше прве Петолетке. 

Тама се зrушњавала, над радним местима синуле 
су велике сијалице и рефАектори. Ускоро је нза гајића 
букнуАа висока ватра од суварака, зачуАа се хармоиика~ 
а дубоки мушки гАас запевао је сетио. 

Косо .моја, боровино zуста, 
с које ћеш се разделити стране, 
Ја л' на леву- на Илrщ.у равну, 
ја л' на десну - Сарајеву zраду, 
Сарајево чеЈСа партизане. 
Аано, Стано, Јана, 
јој љута рано. 

Кроз •мрак минуше, једно !УЗ- друго, младић и. де
војка. Сеоски момак гурао је Аевом руком точак, а десном 
је обгрАИо девојх<у, која обори гАаву кад крај љих про: 
т.уrља камион с уп!i!Dеним фаровима. Момак добацк 
неколико весеАИХ речи шоферу. Да скрене· пажљу на 
себе, да се похвалн. 

Била је мека, бела пролетња ноћ с месечином, која 
се дизала с Мораве заједно са слатким мирисом ресалих: 
врба. ААи отуд, од Крушевца, брујао је авион: две цр
вене светАости под крИЈЛИМа и једна зелена под крмом 
летеле су опрезно измећу безбројних звезди, као да су 
пазиле да их не закаче и не оборе. 

Два сеzоака проћоше говорећи о киши. Мишеви ће
појести жито не буде АИ је за петнаест дана, говорио 
је ситни, дубоким црним гАасом. С радилишта одје:кну 
онрена. Нова смена је похр.лила из гајића на посао. 

Имам пријатеља, стопостотног Београћанина. И деА. 
и отац роћени су му у граду. Код нас обично треба :много 
маље времена да се заборави да Н81М је неко у породици 
орао. Професија мог пријатеzоа нема никакве везе <;а 
селом ни с метеоролоrијом. 

ААИ, сав бАИстав, уАетео је пре неки дан мени у 
собу отресајући капљице :к:ише с tКосе. 

- Падају брилијанти! 
Ликовао је као да је председник неке. велике се

ь.ачке радне ЗЗ:.41РУГе ry ВаЈНа'I'У, а земље нема В!И у- сак-
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сији. Станује !На петом спрату је,АЈНе куће с. :каменим дво
риштем, и никад није разликовао ПАатан од АИПе. 

- Не! - одrовара. - Пре рата нисам се· радовао 
киши! 

Покварила би му утакмицу. 
Свеже је. Киша коси, а :ми пијемо врућ чај од АИПе 

крај отвореног прозора и гАедамо људе и жене како, 
заклањај.ућн рукама г.лаве, јуре низ улицу. Је..ща де
војка у црвеном огртачу од провидие материје скинуЛа 
је ципеле и босонога гази барице кикоћућн се сама. 
ААи љене ружичасте пете и меки табани брзо нестају. 
На УАИЦV нзбијају деца с Ааћицама од новiШа. 

- Због чега се не бих радовао киши? - одrовара 
ми питаљем. - Шта се rкод мене променил.о?· Ништа. 
Исти .нос, исто све. Душа? Баво га знао! 

И пре .рата је радно !И сада ради. Уоmпте, каква су 
то питаља? Пре рата људи су МИСАИАИ,·од пете до главе, 
од Звездаре до Кошутњака. А сад је човек већн. Њеrове 
се мисли юрећу од Бевћелије до Соче. 

Црвени; бира шаљиве речи. Избегава велИке, је
дине којима би могао изразиrи оно што осећа. И ощ:т 
одrовара - питаљем: »Можда смо сви сад роћаци?« 

»Претерујем? Да. Пре није било тако, алн сад фа
МИАИја ми- шеснаест МИАИона. И сељак ми доће својта. 
Коначно, xmje АИ и он трудбеник? То је отуд«, наставља 
он, »што сем крвне везе, постоји исто толико јака веза по 
раду, по ПАану, по животу. Како се оно у гра:матици гово
ри? Слагаље у роду, броју и падежу? И онда, зар је чудо 
што ме радује радост нашег сељака, кад сам и ја ... тј. ја 
нисам сељак, алн сам трудбеник обухваћен истим ПАа
ном. Како да кажем. Заједница.« . 

Мој пријатељ није говорник. Док је тражио речи 
муцајућн, ја сам се сетио сељанке ·у rружанском јелеку. 
ДоiПАа је да види Први мај у Београду, а није више 
била млада. Лице јој било тврдо, ситно и љуто као гАавица 
лука. Пришао оа:м јој после концерта на Бу,левару Црвене 
армије. Пита.ла ме је одаtКЛе сам, а посАе смо почеАИ да 
разговарамо. НајВIИ!Ше су јој се допали, од свега што је 
видела, камиони, они наши, и веАИКИ и малн. »Малн, алн 
возе, синко, ништа их није брша што су тако ократки 
спреда«. 

У поверељу. :ми је рекла да се и прекрстила у страху 
м 1ИМ се што не деси у про.лазу поред трибине. »Тамо је 
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crajao Тито и пуно света, па не би било ред да се Пред 
љима обрукамо«. 

Пре рата нисмо производили камионе. А и да смо 
их правили, ми не бисмо за њик осећали оно што осећамо 
за ове. Најмаље би ова средовечна Гружанка_ бајала да 
се мотори не обрукају пред Титом. . 

Једна је вечност прошла. Нова је настала. Људи из 
града радују се КШIШ. Људи са села поносе се камионима 
које праве радници из града. ·то је ·ново у човеку и 
земљи коју изграћујемо. То ново може се изразити име
ном које као садржатељ значи и пејзаж што се преобра
жава, и преображеноr човека радом у слободи. То је име 
које се среће свуд у Југославији, име које је Југославија 
-то је Тито. 

Тито с фотографије која је нестала можда са Крсrом 
Бајићем, али. није изгубљена као ни његова младост. 
Аик Тита из Петолетке исти је као из пете офанзиве. То 
је лик воЬе народа на путу социјализма - · јединој 
слободи. · 

1949. 
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СА РАДИАИШТА 

О ЛИТЕРАТУРИ ICAO СИНТЕТИЧНОМ ИЗРАЗУ МЛАДШiСТВА 
И НЕ САМО ЊЕГА 

Аежим. Преврћем се. Дуго. Не могу да заспим. 
Одусrајем. Дижем се. Облачим: кошуљу, панталоне. Тром 
излазим из бараке у ноћ, јулски сусrаЛу. Путем ка ра
дилишту, неодреЬено мислим и не мислим. Једва кора
чам. Вучем се кроз rустшп мрака непрозирноr као по
разни закл:.учци. Пригушена се зрика расипа низ от
косе и смета. Иза мирисног зида врба и топола лево, 
цеди се блатњава река: како је не мрзи? Слепи мшп 
пролети вампирск:и нечујно; погледам без снаге за њим: 
несносно далеко роТИ!ра.ју недосежне звеЗде. 

Али за окуком се нагло отвара осветљене ради
АИПIТе. Дречи карбитушама и сијалицама. Аупара агрега
тима. Шкрrуће мешалицама у подножју скела. Одатле тр
ком пролазе на врх будуће фабричке хале ~ млада чове
ка. Носе теiПЮI трагач натоварен бетоном. 

Гледам их и не гледам, обзирем се, тражим друго, 
враћам се њима: већ су сасвим горе, неосетљиви, канда, 
на ту напету топлоту ноћи што, ширећи вене, ствара у 
лисrовима громуљице тупог бола. Пресипају .житки терет 
у Чеони калуп сrуба носача и журио се, ;као I"оњени, вра-
ћају низ косе, неоrра.Ьене даске. · 

Иза мене је тихо. Ништа се тамо не миче. И граб
љивице 111 звери ћуте, затрпане дубИiНама; само ти млади 
људи као завереници против природе, те тшпине и ноћи, 

~ењу се, спуштају, носе, ~у, такмиче се, неуморни, 
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свеж.и, проТВIВпри!рОДIШ. У џепу ми nисмо за једног од 
љих. У истој уАИЦИ стЭ.нујемо. Његова мајка ми га дала 
на поласку, рекла: »Не могу себи да опростим што сам. 
га пустила«. Плакала је. Неутешно. А син? 

Ево их опет горе: преврћу трагач, набијају бетон 
мећу оплате, и љихове се силуете, порубљене прекредас
тим цртама карбШЋог све'l'ла tИЗа љих, одбијају од неба. 
И док их тако гледам и не гледам, једна ме мисао удара 
у чело изнутра као да пали капислу бомбе. И ниса.\1 из
бројао до пет, одмах је нечујно експлодирала. Не да убије. 

У љеном маrновеном сјају било ми је неизазвано али 
страшно јасно да то, око кљижевности тамо, у Београду 
и другде, споре два још увек супротна осећаља и разу
меваља света~ једно· патријархално, вековно, природно, 
где се све сагледава у мироваљу, и друго, неуморно, но 

процесуално, увек у покрету као те рекалије треће смене, 
као ти неприродни младићи, гипки, савитљиви, без ичега 
коначног. 

Устао ·сам нагло са спржене траве: они први, мислио 
сам, морају да спутају ·токове, повежу жиле струјаља, 
савију једрила и спусте сидра у статику ·обала да би са
општил.и свет. Искусни су. Не допуштају ничему да !ИМ 
подВали. Пред љиховом се камером кандИдат за портре
тирање мора да умртви, престане да дише: један-дВа-три
-хоп и хвала лепо! Други - то не траже. Њима не сметају 
неодрећености, немогућа претапаља, неочекиване везе, и 
све им је јасно, и најнелоrичније и најнемотивисаније, 
они су наивни. 

· Истовремено корио сам себе: Зашто о томе? Чему? 
На радилишту сам због другог. Али истовремено сам од-
говарао себи: И то спада у друго! _ 

Одговор сам тај чуо по страни од главног тока већ 
потеклих мисли. Истина, није им сметао да се замишљају 
објективним и да зa.'dШIIII>ajy како тај објектившщт.ћи 
неко, који сам био ја исто, говори да је невиност млади
ћког доЖИ!Вљаја света једно iИ!Нфа:нтилно прилагоћа
ваље љему из недостатка снаге. Али објективан какав сам 
био, ја сам у исm мах признавао да борци и градитељи 
(а млади људи јесу то ту) ипак улажу више енергије да 
би саобразили свет свом реВолуционарном идеалу !Неголи 
што је потребно старима да дланом привидно задрже реку 
шго !Незаустављиво наставља да тече. 

И ако бих, и даље у улози тог објективишуће'г неког, 
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покушао да распру објасним !На један од :већ · noзнa:rmt· 
нетачних начина у стилу фрула и саксофон, сеоски. 
пут - ауто-ст.рада, преслица iИ nредионица на електри.ч,., 

ни погон, сигуран сам да бих код љега - себе, наишао 
На :МНОГИ ПОДСМех. И не објективишући, ја сам И сЗм 
досад остајао незадовољен свим таквим, па и непровид
није нетачним аргументима. Био сам ипак начисто да 
такозвани модер!НiИ то 1Н!ИСУ зато што се !Не возе више 

трикилометарским воловским колима или зато што се · 
већ служе лајкама које снимају покрете у стотинки се
кунде (што не значи да не морају да окују, макар за 
време rог МИ!К!ронског интервала, умртвљени предмет 

свог интересоваља), него зато што се они својим укусом 
поистовећују с щлсИЈра.Њем саме ЖИВООЋе плазме, што 
лако и могу да учине, јер, млади, нису још окоштали·у 
тврду схематичност карактера. 

Али ro је уједно све што сам признаЋао као релатив
но тачно. А било је толико питаља још, и тако мало 
задовољавајућих одговора. 

Крај мене је прошла девојка носећи тестије с во
дом: црвена марама на глави, лепршај сукње, брзи. ми
рис лаког зноја око женствене заљихалости. Нестале. 

Карактери: млади људи нису то, бар не, мислио 
сам у оном школском, уобичајеном смислу те речи. Ма
да имају особине војника: прилагодљивост, која је ратна 
варка што премоћног увек противника савлаћује изнена
ћењем. Оно једино и омогућује слабијима да, у правед
ном и правом часу, прећу из повлачеља у победнички на
пад. Од радника, продужавао сам да мислим, младост има 
потребу за разбокорењем. Није усавршљив само процес 
производље. Све је. Живот је цео изменљив. Од радних 
људи, младићство има и оно тако уочљиво разумеваље 
еволуције и љених скоковитих закона: од љих н·аслећује и 
укус за промене; љубав према несталном и свему што 
изненаћује, nрема истраживању и открићу, укус који 
би био неразумљив да ·није тог младоносно акутног сми-: 
сла за немире и неизвесности, за авантуре iИiНrеЛектуалне 
КОЛИI<О И друге. 

Стајао сам кад сам се исто тако нагло, како ми је 
уопште све то бивало јасно, упитао: није ли пре ·обрат
но истина? Нису ли ратници и радиици добили на дар 
своја својства од младих људи? Није ли љихова накло
ност према свему nулсирајућем у животу - израз са-. 
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моосећЗ!Ња себе; сав љихов. нескочаље:ви конвулзивви' 
живот, дрхтаво неснrуран као тек ождребљено ждребе1 
свакако неухваћен у навике које су поражељачко мн
реље са поразом, живот неспутан обзирима, непомир-: 
љив према баналностима свакодневmще, тај живот кре-' 
ативан увек, увек први пут у првом јутру тек насталог 
света, који треба открити да би се могао усвојити: И · 
шта маре чворуrе на челу и шта се кога тичу разбијене 
главе? Не извире ли из те небриrе према цени којом 
се све на крају плаћа - афинитет младости према ивич
ном и крајљем? И не произилази ли отуд љено пои.;: 
мање rраничног у свету ту, у свету испод каже поврпшне · 
света увек за морем ума? И одатле, оно пионирско 
повереље у будућност и остало, чему се раздрљено, не 
олако и самоуверено, иде у сусрет? 

Можда је утом негде иза брега духнуо поветарац, 
можда су иза седам друrих брегова почели припремни 
ритуали свита.ња: . ноћ се ту протезала пропуштајући: 
тек кроз своју прорећалост и рапшрене поре таме на из
маку· конце нечујних цвркута. Свеједно. Био сам убећен 
да младИ људи морају да се друrачије од старих пона'
шају и кад је свет у коме живе - свет старих, а не, као 
што ту јесте- револуционарни нови свет у свој величи
ни јавног оваплоћеља свих вајкадашњих племенитих 
жеља и снова. И није тако само зато што је сензиби-· 
лност младих свежа. Него и зато што им тупа занат ли ј-. 
ска понављаља дана за даном не умеју да узму по 
праrматистички меру. Не расту само млади људи. Све 
уоколо крупња и тече с љима, зависно, али и независно 

од њих. А да су они још еруптивни као деца, осионо 
убећени да нису до краја развили :трубе својих снаrа, 
треба ли то доказивати? Појмљиво је то љихово, ту. 
нарочито, пуно поуздаље у себе: ништа их још није при-. 
нудило да проrутају rорчине које доносе порази. Отпори' 
на које наилаве са:владљ:иви су, као и донекле разумљива 
неповереља старијmt, увек у аrресивној дефанзиви према ·. 
младости, и кад је навикла на· лишавања па свако олак- · 
шаље или успех на путу ·ка обећаашм обиљима прима 
~Као оствареље невићеног поклона. А тај их поклон, при
сутан илн не, обавезује на захвалност што се и манифес
тује љиховом овде неслућеном радном анrажованошћу · 
од корена до на врх крошље бића, посвећеног и јуче и · 
ноћас и сутра ст.варању, ствараљу, стваsрЗ!ЊУ'• 
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Друrде ;није свуда тако. За овим rрашщама млади~ 
људи ударају о бедеме очинских схватаља петрифицира
них у одрећен ред ствари несклон љима, и они, синови,· 
тучени кад непоражени, постају, захваљујући општемладој . 
изоштрености чула љубави, плен зебљи, каналисаних од 
стране реда отаца, пут наглашене метафизичности што 
замућује ако не све, оно бар неке љене изворе. Који су: 
маље у неизвесној јој будућности илн маље у страху од 
незапослености, вшпе у немоrућности пробоја до значеља. 
Осећајући се тамо угрожени у свом т.ра:јању, оrолелнх, смр
шалих живаца, мла;.щ људи глаsсно посрћу пред !Непри
родно увеличаним апсурдом, који, само апсолутизиран,. 
значи пораз пре битке, иначе не. Одиста, све говори о 
привремености тог тамо тако клецајућеr застанка. Пре
Уif!еАИЧаsање створеН:mt тешкоћа !Навикава . на тешкоће 
и доводи сваког до истискиваља. из себе последље, тако 
потребне прогресу, резерве животних cнarn. Све· виmе 
чшьеница сведочи о том 1Немирењу младих људи са не

мирољубивим очинским светом у коме прети поред а
томске смрти и друrа: смрт коју на:носн љиховом про
цесуалном осећању света она једино .мо:гућа тамо врста . 
трајаља- једна улога за цео живот. 

Зашто, питао сам се, свестан да одговарам '1'И!М пита
љем, младе људе ту мором не гоне на ствараље очајаља 
оне врсте тако честе другде? Мислим на она што нису 
некреативна. Јер има их неуклољ:ивих, биолошких, недру
штвених. Но без обзира, одrоваsрао сам себи, што све 
антиномнје нису и не IМOry бити до краја укинуте, ипак 
овде су бар основне, практично остале без тла за нове 
корене. И у исти мах, док сам постављао та питаља-одго
воре, паралелно с љима, ја сам и.мао пред собом одrо
неn<у, ја сам је мирисао у ноћи, слушао, ја сам је чак и 
са:rледавао и видео је у очитој сличнОС"11И система револу
ције са младошћу, такоће отвореном експеримецтисању 
и сталном тражењу нових облика за бујајуће садржаје. 
Отуд ОIНО необазируће се, ОIНО nрезриво овдашње: ж.Нека 
сада! БВ!ће сутра!« 

То »биће-сутра-бити« саставни је део живОта већ 
данас, јесте он сам, и није чудо што, сав раскораqен 
измећу nрошлости и бУ'дућности, не допуmта да се ох
лади лив младићкоr осећаља света као оправдано и стал
но превазилажеље сутрашњица. То је и тајна овдашњеr 
ду>ж.еr одржања ~~ЬУiдИ ЈУ том емощюналном. стаљу МАадић-
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ства које, тврдо и МИI.ПИћаво, неће- да се окамени у Обли
ке, чува свој днспонибИАитет за су11ра, и без обзира на rо
днне, струји као река без обала и увира кроз веЧНост 
без граничних препрека пред собом. То поимаље живота, 
присна младости, коИiНЦИ,А;Ира са самим животом и ствЗЈра 

љегов СТВiЛ. А он, без обзИЈра· на своју -детермmmраност, 
има укус слободе, иацо укус не услов_љава само, иако је · 
и сам ус.Аовљен. Као и допадаље, које није само последица 
евиден11НИХ сличности, већ и ра.змп<а, које допун,rују. 

Иза неоспорних истоветности mмећу младости и овог · 
живота промо.лиле су се наједном .АЈИФеренције. Не одмах. 
Касније. А ја ћу редом овог nута. . 

Видео сам . још само сличности~ Овај наш свет при-· 
пада младосm, он је од исте .неокоштаи\остИ у калупе 
којiИ не ;искључују карактерисmке, З!Л:И iИ не дају да узме· 
маха беживотна крутост карактера. · · : 

Карактери! · 
Била је довољна та реч по други nут да се знојав 

и тром у тој радилишној ноћи, сетим својшr I'И!МiНазијских: 
искустава с карактерима. ·све су профе редом причале 
да су они срж књижевних искустава. И слушајући од 
»Србина« Владе Шатровца и ,Ајруrог ПОс.Ае, чији је нади
мак био Кина, да су карактери непомирљиве категорије 
бића, ја сам· покушао да у вечност Теофрастових и Ла 
Бријерових форми стрпам све живе људе око себе; љих 
професоре, · прво, роћаке затим, iПознанике. Али најуза
лудније- школске другове. 

Та тадашња узалудност имала је свакако своје прс
те и у овом ноћас тако наглом, неприпремљеном а акут

ном сазнаљу два наЧШiа осећаља и разумеваља света: 
патријархалног и младићког, као синонима за небиолош
ку, за сву стваралачку дннамику; Јасно, и у оквирима 
нација:, класа, култура. · · . 

Већ тада, у гимназијској клупи, осећао сам да непrго 
није у реду с љима, карактерима~ Кад год бих и наrазио на 
правог правцатог типа из једне од модли хщофесорових 
па и мојих велеумова, мој би ПiЬунути тако рећи карак
тер искористио прву непредвићену ситуацију да изаће 
иЗ улоге. Не један. од њих, сви су ми се лафови понашали 
неправилно. То је доприносило мом тадаљем неповерељу 
у себе и потенцирало моје осећаље тоталне промаше
ности. Зар да мислим да .се Теофраст или Ла Бријер 
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нису сетили да ставе· своје моделе на све пробе. пре но
што су их описали? . . 

Закључак је био више но тужан по мене: неспо
собан сам, г.л.уп, nриб.л.еаичаrв. 

Ипак, довољно сам био виталан да не клонем под 
тим увредама и довољно тврдоглав да не бих, негде на 
N:IY себе, са злурадим задовољством ПОМИШiЬао како је 
то баш дИВно да;tас: обични ~уди зафркавају мудрог· 
Т~раста и гевизалног Ла Бризера, и како је још див-· 
НИЈе данас шт_о НИК';ЈоМ живом није много стало да целоr,· 
живота 

1 
носи Ј~диу Једину етикету. Нису .lЬYNJ. свеске. за 

алгебру. Не даЈу се ишпартати коцкама од врха .до. дна;. 
Живели, д~е • .lЬуди! »Моје« некадашње тврдице, под-· 
лаци, занесе~аци. или к~авиц~ нису хтели да буду и. 
нису пристаЈали да . у лозалноЈ покорности . биолсiшким· 
и .метафизичким закОНЈИ!Ма, о. којима су говорили. профе-. 
еори, иживе само мали део моrућности место. свих· које; 
упркос свему, свакоме пружа отворена лепеза живота 
евакоме ко зна пrга је правда. А ко љу не зна? Макар
као IIрО'Irивречву асоцијацију на стварност; И ко неће м· 
пратда бу~е свет у коме се живи? Јер потпуно анархояд-. 
но, СВа'К.И Је од МОЈИХ карактера узимао одсуство •ИЗ своје 
Фио~е и, ишетавпш m улоге, одлазио на: Калемегдан дру-. 
гачизих ~онаmања, а Калиш је увек био и остао лу;на-парк 
ћака, ВОЈНИКа и младих трикотерки из Emce. 

Лоше су. се држали сви моји ПИЈТОМЦИ Кkаr.:ичних· 
ехема, али назгоре- карактери подложни више психич-. 
ким расположењима. неголи физиолошким ·нужносrима. 
Т~ доброћудiЬВ!ВЦИ превраћали су ми се за трен 
у зазедiЬивце, .л.ажове и !ИСТИНо.lЬушце. . 

Тад нисам знао за текућу траiЮу социолошких де
те~минаната, тврдн !<аузалитет економије, ни за решеља 
коза пружа историзско-материјалистичка метода. Засут 
строгошћу очинскс;>г света, напола просветљен професор. 
0ImМ Л31МПВ!Цам~, Ја !Н!ИСЗМ схватао да су И ТИ. ТеОфрас-. 
товсюи и ~бриЈеровски калупи у које хоћу, м С'l'рпам: 
Жiртве СВОЈIИХ амбiЩИозних · посма'11раiьа вmпе проИЗВО.lЬН!И' 
ycлomm знаци раопозн~mаља у тами, више Животне mиф
ре, вшпе симболичне и М!ИТСке форме укој:има, из практич
~ разлога, волимо да вщи;мо свет, него.л:и што би биле 
обЈективно дате реалности које не трпе задуго оглаве и не 
подносе оштре линеарне брядове и не желе да .личе на 
ооотекарске ПОЛЈЩе к.л.асвране. и уредно порећав:е, са до-
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зираним отровима против безмерја и. rАавобоАНе . без
опасности. 

ААн и сад, на брежуљку испред радиАИIIIТа, нисам 
се одмах упитао откуд ти усАовни знаци и зашто они 

баш такви? Упркос трајној ударености јуАске ноћи, 
поистовећивао сам се у миСАИМа са начш:10м на који 
младИ људи дшпу и разумеју себе. А у годинама сам 
које не допуштају својатаље младићства. ААн шта и мо
rу rодине_ када је, и без амијеАскоr своliеља стварности на 
субјективна расположеља, оно ја које се са својом на :из
rАед само ћуДII>ивом · осећајношћу поставља пред рем
ности да их објасни и разуме, саставни део објективности, 
немоrуће за нас ван тоr односа. · 

Несумљиво је да ММ1ДИ људи вще свет према љихо
вом обАИЧју, као што ra ја, иако не више љихов вршљак, 
ипак видим исто као и они. Друrачије од очева. И дру
гачије од извесног броја мојих пријатеља писаца, много 
млаliих од мене, но кој,и нису отресАИ с носа обојене на
очаре с дмековидом диоптријом стараца. А она увеАИ
чава опасности и пpmymyje светАост, .лшпавајући је 
продорности инфрацрвеноr и . акционости уАтраљуби
частоr, омеliујући ~е .на дејства вековима проверавана 
и утврliена као корисна: светАе довољно да се коАИКо је 
потребно за живот види; не прже. 

Ј е АН у томе, дакАе, разАИКа измеliу староr и младог 
односа према свету? У количини сазнаља пооребноr да се 
живи? У истом, онда, у чему и разАИКе у љеговом осе
ћању: у невинОС'11И, у самопоуэ)I:З!Њу, у акТIВ!В:ив:му којим 
реаrирају сеизмоrрафи сензибИАНости на вишак живота 
доступан младости? Но оно ново у љему, на незнано дотАе? 
Да. Утоме. 

Ако умеmост старих 111 ;не цреста:је да се перпетуи
ра, овај свет више није њен. ААн постоје и младићи који 
не припадају себв:: опрезни, искусни, пуни страхова од 
прома:ја, жртве предубеliеља и вави:ка. понетвх ш једног 
реда ствари који они нису никад поМ!ИIIIIlЬаЛ.и да ради
КЗ!Мiо на целој .линији Пореl<!Ну. 

Питаље је да АИ је тај младИћки радИкаАИЗам ну
жан да би се ефикасно борИАо против неправедних зма 
приспеАИХ за жетву историје? Питаље је да АИ тотаАНо 
непристајаље на стари ред, у својој неrаторској виоАен
цији, не цде даље IНО што је потребно? 

Питаља су то за друrе распре. 
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Ноћас ме занима само АеrаАНост- оноr што зовем 
младИћким осећањем ·света. · _ · 

Није оно од данас. Стара је то поАуrа свакоr људ
ског ревоАта, свих Каина, Прометеја, Едипа, АафкадИја1• 
Њих је мормо бити давно пре миrова о љима. Чиљеница 
да су сви испричани (са изузетком оноr о Прометеј у) са 
позиција патернаАИстичких закона што хоће посАушне 
а не побуњене СВIНове, rовори о- 'l'р8!ГИЧНВ1М ВIСХОДВIМЭ. пра- _ 
даmшх побуна. Је)lјНостран је био свет отаца. Оrра.ничен 
на уске просторе :у којима није бшо месТа за ХЗЈРМО:В:ИЧЊЧ 
коеrзВIСТенцијrу с нестршьивом бујношћу младићства што 
се прера;но прсило с наивном још вером у· непобедивост 
човекову. _ _ 

Но та 1НепроМШI.1!Л>ена осећајrност тек одскора и може 
да се несамоубИАачки одржи и . призна за равноправну 
људскости, способна да подеАИ ВАаст са очинском, ако не 
и да замени законе стршьивоr искуства што поносно но

се ожиљке тешких и поучних пораза, кориснијих некад 
од Ааких победа. ААн нужности историјске су једно, умет
аичке- друrо. Једно стоји: суров је био свет отш;tа. 

А оно страшно: ћут! којим је пре још тридесетак 
t'ОДИН'8. rАава породице, увек задружне по МенталЈПету, 

моrао да пресеца сваки приговор младих, преносио се из. 

кућа, одјекивао друштвом и дубоко ровашио нашу кљи
жевност. Босоноrи Бура Јакшић, упреrиут у коАИЦа која 
као КОЉ вуче преко џомби ИЗАО:ка!ШМ ,llјрум<>ВИМа, бра
дати САИКар упреrиут у своју танку сАамарицу, своје кре-

• Неуслов.ъени Чци А!iфкадија обележава једаи степен сазнаља 
неподударности схеме н живота, Схеме очева п живота синова. Кампјев 

Сrрашщ - апсолуrпзпран.е -acte gratuit-a са једиоr тренутка на цео 
живот. Неумољива апсурдност пндетершпmране слободе rони на пара

доксално· мпреље са апсурдним светом против коrа је бунт почео. 
У Француској је круr засад тиме затворен, поражељачкп затворен, пад 

пакленом мапшном која куца од Нервала, Бодлера, Рембоа, Аотреамона, 
надреалпстпчкоr аутоматскоr текста, али ·куца да једноr даиа разнесе 

апсурд п љеrов свеr, п ослободи п тамо :младост п љепу живу покрет

љиву пнтелшенцпју за све реалне аваmуре. И оне још нереалве 

а 3аЈ.IПIПЉпве. 

Јер тај љихов свет није од данас ни од јуче. Одувек је бii:Ao 
младих. А љима није никад лако да се схвате п изразе. И кад паплаЭе 
на omope који сад јељавају, петина, помало свуда, брже или спорије. 
И кад не. Некада су одлазили на ломаче п ваплаэили само па лудачке 

коmу..ъе, презир п казне, уколико не би пмалп увп!!авностн м на време 

_крепају од rладя п болести ти Чатертони, ти Бајрони. 
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ветске ноrаре, сВој :ttrraфeл;ij, свој cro и столицу; УпРеr
нут у своје прње и своју трудну жену, плећатИ nесНШ{ 
којiИ вуче нека кола,. пр:шrиснуr летљим оу~~Щем, оироыа
ша:н, суtМЊИIВ, премешrа:н ш забити у забшr Горљачкоr 
краја, тај босоноrи вулкан поезије, коначно скрхан и 
коначно сведен на лоше ;римоване роћенnt>нске честит:ке 
нејуначком монарху, лебдео је, такав, велиК и недосе
жаЈН, аломтен iИ КЗ!Ж!ЉеН, безмало цео ·један веК' пред 
очима ср:iюкш: пиСаЦа. и· дооа: !tОрУ[ЩИје коју · садРжи 
та ШIIIМено эасюрашуј-уnа ;вИЗИЈја пеоника имала је често 
превагу iНЗ!д раэумz..шШјИм револтом. Није чуодо што се 
кљижевност, јопi увек :на:јмла.Dа у полуm~сменој эеМ:!ои 
сmрачкоr реда и патријЭЈрхамmх оАНоса, добро чувала 
да 11re преrорmи 111рЗ1ВИЛR иrре закона 1На снази. 

А по љима се, !ВЗМеЬу осталоr, ома11рЭ!АО ка је мла
дост, прво и прво, синоним Лудости, друrо; да у млаћеrа 
поrовора нема, треће- ИЈ! је бa:mira · m раја mamл:a. 

Младићи Нису смели да додају ·да је разумљиво што 
је изашла из раја, јер је он није био достојан. 

Rуталису.· 
Нису ово јеАННе иэреке црехваh>ене као мудре и на

родне. А народ ипак не сачнљавају само мудри старЦи. 
И ана послОВВЈ<Шо щда али бројнија .младост, и ·она је 
!ШрОД. А.мЈ. кад КLЪучеве Над'ИОН'Э.ЛНе исправности дрЖе 
старци, младићству не преостаје мноrо: у потаји да саЉа, 
да жели. Не и да хтеља остварује. 

Сем кщд у побуни прежа.ли· себе. 
Старачки овет, "IООји је ста.шу уrроженост смрћу ПО" 

Истовећивао с rрозом коју му· је уливала претерана жи
вотност синова, није опрщптаq ни мирне буне. Костоболно 
]есте да се вукао rроб:Ним ивiщама живота, .али кад rод.бЈi 
~естивна батина iНЭiрОАНе l>fY,IIJIIOCШ затајила, замахвуо 
би дренова!КОМ којiИМ оу се очеви· поштапали ка, жа:лећ!И 
за овојом .младопiћу, ~ пребвјrу несвојој. 

Било је то време када су ноћи морале да буду оба
везно старије од јутра· и бивале то без смисла за хумор и 
релативности. И није та·мудрост мрака представљала je
дmm. поrрепиш с~о_mзам .. Ш _actu. Па.трвја~рха.л.ност се 
беств.Аiно 'У'ВАаЧВЛ:а У. кОрен~ речн :Које су означа:вале ста~ 
р-еШШiску власт природНих ста]:>-епшна, пренеиiпелиrен
тно исmчућЯ ил.узи~ју о . преднОСТIИ rо,А:ИНЭ.. Нужности 
су, канда, још уtВеК биле на ШВ!Х.овој ОТ!рЭЈШ и мл.адићи 
су изнојавали nослупmост. -Светили су се очеви, у ствари, 
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непо11ребном суровопiћу СИЈНовима, i3Зf8идели им на рају 
млмићства који су сами изrубили. ,И дава.ли зато Ми\а· 
дости слутански смисао, задржан и данас још у колвицов
ски болесном значешу израза собе за -мла.Dе, обавезно 
тамне и влажне, мале и смрадне, с прозором на светлар

.ник без неба и пејзажа, с.л:ика и прилвка:.АWУЈПlЋене улоrе 
коју је зубата саосећајност осушених старачких срца 
наменила деци. Ућуткиваној. 

Неућут:каној. Мисао да ва мл.аћима свет· остаје ро
дила се у rлавама оних који су хтели да свет што остаје 
буде исти свет. Свет ОСТЭ~реЛе, в:еМЛаде младОСти. Отуда је 
за ту реч везано схватање да је само трпен и сnасен. Тре
ба сачекати да се остарешини, па онда потерати сучкiт 
новим М.Аалиоt!!Ма и подетиљалим С'11арцима.. .· . 

А.мЈ. то 'НИје био начин . М!В!IlliЬеља правих .млад'ИХ 
Љ'ј/\д;И, мада оу М!НОI1И од љих тако мислили, и мада та:ко 

још неоправдано мисле они мећу љима који су неприп,. 
ремљени за nрави стил младићства. Он rласи: побуљен 
против зла - сnасен од беде. 

Но тада:, пре ТОАIИКО и rоАИIКо деценија, млщдићи се 
нису усућивали да такве :мисли кажу. ни себи у. рукав, 
а камоли IШсцима .у перо.2 

, • Нетронута роптаљвма в безвэrледшw побунама сввова и кhери, 
сrарачка су срца једино звавичво в куцала у наметнутом УуКу, и одиста 

на револт и не налазимо у оно наше махом друrораэредие литературе 

о младим тy»nm. Горскu цар С. Ранковића ocy:Dyje само иэЛИППiе суро
вости очинскоr света, оне које изазивају :хајдучију •. Писац. је ocy:Dyje, 
У. ствари, као ревОАт против реда. И .. нека ми неки од закаснелих о~ 
жавалаца Тимофејева, у наступу реалиС'I'9Јоi!UШје, не каже NJ. с:Лучајевв 

бунта нису бИАН типични и м их зато коД нас није ни било у лите
ратури. И нетипичнв у сrа~стичком смвс;лу, они би, м их је изразио 
неко од великих тада писаца, освет.АИЛИ све што је уметнички бЈ;tТНО 

постојало у ств8рности: бесмислени Мехаi1113Э,М патријархалних привум, 
технику већ неоправданоr ћутl, сервилноСт. јавноr мнеља, туrу тоr обра
чува, распнкућство национ!lАВИХ енерmја бачених на слам:Зље првих 
бокора нада у друrа пролећа. . 

Тачно је м у клш.m очинске мрrодиости у нас и није моrао АИ 
иэједри роШIН као дo1dШUIIIТШI празна форма. Он има ·за полазну прет
поставку личност слободну ОД. туторства, спремну NJ. одл\rчује 'према хте
љима. и жемwа и делује према вољи у сукобу са нужностима. То 

омоrућује Жвлвјене Сореле и кад их иа крају очеви О»Јоде на стра

пппrе. А нисмо .ш ми, народ бунтара, ималв бунтовника напретех? 
/!.;!, али стеrе су овде у време поменутоr Сорела каида биле још тахо 
анахро!ШЧНо omп:re м иису .остављале ~ онај .шппwук просто:ра .за 
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Мало је у нашој лиТератури дела која се с позицИја 
младости љоме-баве, њу изражавају. -

А ипак има и такве проЗе и таКве поезије. Без Симе 
Милутиновића, који је своје устаничко, херојско, младић
ко осећаље света даровао Раду Томову, не би било Њe
roma, који је учитељево 1И своје младићко схватање хе
ројства поклоНИЈО нацији 'У борби за слобощ и допринео 
да поетска е'1'1ИКа постаЈНе њен наЧШI живљења и rшьења. 

Али без језичюих заСТiрЭIЊИ!ВЗЉЗ. истог Симе Мил.утиновића 
не би било ни Борћа Марковића, ни њеrове величанствено 
в;идовите језичке опсесије.- Без које нема Аазе Костића, 
ни АИса, ии ичеrа што је, упркос бал.:rашски опорој 
окрутности отаца, i!:iipe:КO свих забрана и препона, до нас 
допрло као израз вечног младићства. НиКад истоГ, не 
забора:вИ!Мо. 

Рекао сам (јесам ли?)· да године нису битне за поима
ље и казиваље љегових неукротивих немира, који су при
сутни као погонска сила сваког уметничког израза, и тво

ре силу уметности, њу праву, њу пуну, сочну, свежу као 

животност у часу најужареније заnекупmносm, кад, пре
вазилазећи себе, почиље да се пресипа без мере преко 
свих својих рубова. Јесу ли таласи те плиме живота у 

драмски конфликт који би ra учинио веродостојiiИМ. У кљиrама које 
имамо ваши се »арвввстис одрВ/lУ свих АИЧШ1Х слобода ради овеко.. 
вечеља епско-патрвјархалвоr поретка, који се, са сопствениХ позиЦија, 
чинио себи као једини ефикасни облик еrзнстевције ваше полувазалве 
тада још националне заједнице. Европа је била за такве »васе ведО: 
стижаи, у ствпевдистичкој потаји С1'11Д.Ъвво саљани, Идеал проrреса. 
Суморно отровнИ крај Сремчеве приповетке о Вукадиву свмбоАИЧКИ 
илуструје тај однос: српска култура престиже и туче ј е в р о п с к у, 

јер Србвв може што инка у Јевропи ие -може; успева -да ва ДИВА>е!оl, 

вејахавом маrарцу чеrири пута обиrра циркуску арену. 

Вукадин је сирови :шади rорштак сјављеи у визије ћифтiшских 
вароiПВЦа.- Али ове су · вeli проткане капиталвстичким односима, који 
су истовремено и врхунац патријархалности и њен крај. 

Вукадин зато и ве постаје траrв;чви арвввст какве познаје ·свет

ска кљижевност. Изданак очввскоr света иа једном ввжем, још десе
терачком нивоу, ои остаје депејизирав у i:редивв којој вије дорастао, 
па ве може, као Растmьак у роману своr живота, да каже Паризу под 
собом своје: »А nous deuxc ! Вукадинова епска свежина недорасла· је да 
се ухвати укоштац вв са полутавским-полукасабским Беоrрадом. ОсуЬен 

је зато пре во пrro је сам подвrао оптужиицу. Сремчев lie млади- човек 

постати ситан преваравт, деморалисав а вепввилиэовав, дивљак, задо

ВОЈЬЗН субалтервом, али бар укаэвом службицом Ва провинцијском 
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свим вековима подједнако снажни?''Можда и јесу. Али 
не и рубави посуда, ни ПQСIУ'де ш којих се животност 
прелива. Они · су, свакако, АР-уqЋ. Па је, према томе, 
променљива и СИА.Шiа н~меничне с11рује измећу чаше -
света и садржаја те чаше, оно пrro зовемо укус и осе
ћајност епохе. Па је, следствено, променљива и та осе
ћајност пrro CIIa!ja и НВ!1ПТИ два супротна пола: истовеr
ност струјаља и различитост обала поред којих река 
живота протиче, некад с наклоношћу за сентиментално, 
сад с нужношћу да буде сурова и реска, ако :Жели да 
одјекне истином у свету стављеном пред зид остатака_ 
зидова Хиропmме. Сшурно је да се на исти начин не до
живљује ни младост, ии старост у неистим временима. Не
кад је младост била несмелија и старија но данас, 
кад је старост младалачкије :!q)абра јер неоптерећена 
обавезама неподељене одговорности, услед чега не мора 
сама да страхује за одржаље света. Наука има средстава 
да своја све садржајнија, мноmја и досад ни најдос
лутљивијим људима досежна сазнаља, учини заиста 
демократском својВ!НОМ свих, младих и старих, и да, 
делећи их равномерно, липш старце претензија и амби
ција, али и младићство жеља да буде са:мо на оцеуби
лачкој земљи. Не пrro се то не би могло, него пrro се већ 
може да не хоће. Непотребно би то осиромашење себе 
било за целу присутност своје будуће прошлости у са
дашњости која је већ ионако сва младићка. Не, није то 
ни племенитост ни егоизам. Довољно је да је израз дру
гачијег вићења себе у времену, нерасцепканом и неана
литичном, у апсолутном времену које синтетично садржи 
у себи сва времена, и она пrro су већ пепео сећаља, и она 

Ьумруку. Укаэвост, коју жели, ш.mлицвтио садржи њеrово приэвање 

своr пораза. И све што Вукадиву аутор даје да xolie, јесте да ra вевВд
љвви победник написмено и звавичио призиа за своr слуrу. Он је до 
у своју срж прожет очинсквм менталитетом млaller, он вије слободвИ 

као личност свесна својих права и спремна да се за љих бори. Не бори 

се Вукадин, служи се пеэама да оствари своје амбиције, иесвестаи 

колико је аморалан и колико тиме сам себи вамиче ва руке и друrе 
лисице поред ранијих очивских. IЬеrове су мисли, жеље, амбиције 
спутане и ои нема пред собом вв стати део стазе којом трче Растшьаци 

и Сорели. ·и мада поставља и он ва неки вачвв увек озбиљно питање: 

како живети? - Вукадин ће бити кoldiiЧIIa споредна личност, ве јунак, 
ве бунтарски носилац вовоr. Ои је последљи послушвв, јадни, јадни 

изданак старе лозе. Млади човек виЬев старачким очима. 
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која су већ семе. И да их. садржи у једној садашњости, 
Б!НТензивн.о као nшкзд разбокореној .. 

Јасно ми је; мислио сам гледајући у све снвље не
бо :иза ~а ;на вр~ окела, зашrо ·НИ некад ниједан 
тип није хтео да се држи правила. Схеме су старачки вид 
сrвари; а ја сам тад, немуштије но сад, ми подједнако 
·неотклољиво доживља<Вао свет као младићсrво. Пре не
·МЈу~ШТИје, јер :нисВIМ М'ИСАИО о свом дoж.mвll>alj'Y, сад мање 
немушто, јер сам ra само [реперВ!рао и именовао. 

Али шта сам постиrао тим ·надевањем имена? Јесам 
ли створио само IIIOВV, друЈiу схему? То би било. ТаiЧНО ОНЈВ 

. што никад нисам осећао као ·своје, И нећу ни сад да о
сећам, чак и ако се покаже ;да је та · схема адекватнија 
_реалности. Упркос томе што мене једино · З!ШИМа .она 
тотална. 

Осетио сам талас заборављеног ~а пред поновним: 
-неуспехом на помолу, а знао сам већ .да је неуспех сrвар 
с ;којом се :ни ја данас, и ниједан човек заЈ'ооубљен у 
·своју људскост, опседнут љеном вертикалношћу; ·не може 
да помири. Али· шта ми стид ,вреди кад туrовати нећу, кае 
што то чине неки :врло млади писци који туrују ·боемски 
или не, као да је ·шл;емаље једина данас моrућносr .м се 
.изрази своја реална неуловљивост у решетке беемисла 

и своје текуће непристајаље. На шта?· На тесне оквире 
ста:рачког света? Нестао је .. Заiр не видим и СВIМ? Како да не1 
·СВ!Мо ако.дР'УТа.чије·бриде сад нови, мени незна.ни разлози 
-за :мл~о оча.ја.ље пред завршеношћу форми? Није ис
тина. ·Ово су форме ··општеусвојене. Свом Ауци!АјНоmћу смо 

:шс· бщ:)а.ш. И ниједа:н пут :ка љима није био МеЈМУРан. Зате 
ми сада и није тешко схватити v чему је · другојачијост 
аргумената којима се 1И даиъе остаје mва;н ових г.ра.шща, 

l!ечито на пИонИрским ртовима бића. Сентименталних 
ШlЪокара више нема да има: ни неодговорних нема да 

-буде импровизација. Ни неодрећености. Бридак треба .да 
је нож ума, исправни да су рефлекси, ненатруљена сен
зибилност, лицем у .лице са оуровошћу декада пред нама. 
Макар и поте;нцијаи\ном оуровошћу. Пијаiнства, заноси, 
забора.ви, _утопије, визИонарства ·- били су орућа некщд 
јеДИIНа на располагаљу а;нтисхематском МЛЗџ\/Ић.ствv. Пру
жала -су му могућност за бежаље ·из неподноШlЪиве 
ства.р;ности у све друге, у свет друrих. Стиrли смо. Све 'је 

АРУГО један свет јаве! Њена ће и.зра.жајност зависнrи од 
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наше заједничке и ь.удске С11р8!СТИ !Коју 'Улажемо да по
стојаљу дамо лице човека. Али ВIИћеног очима .м.л.адићства. 

Човека ни младог, ни старог више.- Јьудскоr. По 
мери безrраничног, које је· укус младости.· По мери де
тершmаната које су закони у процеоу љиховог сазнаља 
на све пространијој помичној врпци. А природа ових саз
наља, која су плод зрелине ошптељудске, има своју при
роду, која за себе тражи оквире, ако не схеме, 'I'ражи их 
као што месо- иште кости да их обложи разумеваљем. 
Које је природа."аудске природе. 

Моји су страхови отпали. И ноћ ће скоро . 
Дијалектика се може обилазити, не уме порећи; На 

незајажљиве и све окрутније амбиције старачког, при
марно-емпиријског разумеваља ·живота одговора је било 
разних. А ја? На путу пуког прихватаља? Не. Јер-шта се 
порицало? 

Пориц81Аа се све iМања живот.на одрживост света 
стараца пуног табуа забрана и денкфербота, и поезија, 
која је слобода човекове целокупности, у борби против 
љега, посезала је за светом тада забраљеним, за оним 
што се и зато звало ноћном страном човека. Хватала се 
за све што је излавило из реда и пробијало уТврћене О!К
вире. То је био задатак. Историјски и поетски. Пес;ници су 
тражили савезнике у подјарм,ъеном, не подјарм,ъенима 
само. Дозивало се приrушено, ирационално. Тражили су 
се и налазили путеви како да се откује подсвест. 

Откована је: аутоматски текст. 
Из калупа неподноШ1Ъиве очинске. крутости, тог про

клетства не само синова, бежало се у еrзотнку геоrрафску, 
али и психичку. У анализи ее по помоћ оДАаЗИАо мећу 
примитивце, .лудаке и мећу Децу, а смисао непрнстаја!ЊЗ. 
црпао је снаге чwк из да.ьина дордољских пећи!нских 
цртежа, поАШiезијских и црначких фетшпа. Била је. то 
фаза немирења са живоrrом, nорицаFИМ до !<!раја. Гра
ћанске су форме живоrност.н постале неживотне. Али у 
тој се борби, непристаја.љем, ства;ра.о и известан нега
торски модершtе'l'IИЧК!И ущrс. Пре:ваэићен. 

Јер ми смо, захваљујући револуцији, аавршили е
поху тоталног ~ог бунта. И није сл.учај;но шrо 
су код нас многи песници надреалисти и не, открили 

свет комуаmзма порич;ући поезију ДучИћа и естетик.у 
Богдана Поповића. 

А проблеми сад се постав,ъају други, другачије. На 
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пробијеном путу с.л.ободно се iИДе :испуљен~у :zьудске 
судбине. 

Али као што партитура тршiспонована из једног у 
М>vrи КА>уч не губи mmrra од iИ!Н'rерВS:Ла и ритмова своје 
мелодијске целовитости, оно што је победнички живо 
у МАадићком доживљају света за.АQ>жа:ће се, nропшрено 
као основно људско- понашаље у животу обрубљеном 
провидним и меким, податним оквирима што не уrро

жавају ни свет у,настајаљу, Ни човека који га ствара. 
Опет карактери?- упитао сам се vплашено, већ на рубу 
ноћи.- Зашто би бИАо »опет«?Заrrоштомисеједномвећ 
чинило ИCIIШИiiliМ да и страшљивац може да буде ју
нак, тврдица - расипник, храбар човек - полтрон, 
марљива бубаАИЦа - лељивац? Али људи су увек такви 
бИАН. А бИАИ су такви јер се боре против свог страха, 
рецимо. А да се не боре, не би могли бити она сложеност 

· која јесу и мени се ншпта не би :учшmло. И да нема љу
ди који се против себе не боре, не би се никаД ни могло 
рећи да их има који помежу у тој бици, чак и кад ос
тану често, аАИ не увек, будаАИЦе, расипници ИАИ страш
љивице. Но имао сам и права. Нико није само то и увек 
то, мада једна особина човеком може и да доминира. 
ОстаАе постоје у њему неразвијене као слутље оног што 
би био да му ситуације дозвољmщју да буде све оно што 
јесте. Није у питаљу изборност карактера, IШ. љихова 
ћудљива и о.лака променљивост. Али пред човеком се 
сва врата моrу да о:гворе. Bpam свих нијанси измећу 
поларних супротности сваког бића. У сваком бићу. 

Теорије карактера вуку ЖИАе из страхобних дав
нина и носе у себи, измећу остаАог, и историју мимик
рије у борби против нужности, технику љиховог савла
ћива:ња. У ин:дијском друштву касте нису имале ·само 
хијерар:mјске прероrативе и функције ·неrо и караЈК.терне 
црте. А оне имају кореље у још старијим слојевима наше 
свести, .. у љеним бvџацима неветреним од тотемистичких 
правремена. Менажерија баснописаца је одатле. Инфан
тил.на данас, она варира пред одушевљеном децом при;

марно, nредциiВИЛИЭОВаRО осећаrње једииства човека и 
КАана, припадника КАана и свемира, и убећује још једном 
да се ништа људско не rуби и кад добија друrо значеље. 
Пример: та најисконскија искуства заједнице, сачувана 
у укусу на извесном фИАогенетском степену разви:rка. 

Идемо стално напред не губећи, добијаЈући и оно 
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што изгледа изrубљено. НеотКАоњива је истина да се· не 
може више да преће преко чиљеница којих се домогло 
МАадићко осећаље свеm у борби nроо1В!В ОЧИНСIШ:Х ка
лупа. Оне су пОСТаАе данас већ саставни део свеrа што 
доживљујемо. Али предмет порицаља није више пори
цаље разумног света. Па ипак ни најускоrрудија критика 
неће обићи поетска открића МАадости из свих фаза, аАИ и 
фазе надреалистичког бунта! Ирационално у човеку 
стеКАо је право гласа. И оно треба да се врши, не више 
Аа се вште транспарентима и ма!SИфестима. Одиста, 
оно се данас јавља као саставни део свести шире ·од 
рационаАНе, аАИ рационално схватљиве, сазнајно обух
ваћене. Тиме је створена свест о синтетичном ТОТаАИТету 
човека, чове~ обоrаћеном свим што је вредело .и у 
очинском свету категорија и свим што твори осећаље 
процесуалности МАадости. 

То поновно откривено јединство, друrа.чије у сваЈК.ом 
времену, мора да су познаваАИ сви револуционари, увек, 

без обзира на године, јер садржи најх\rманистичкије разу
меваље света, у коме има места и за оквире условљености 

и за И!НДетерм:и:низам, за рШ'Орозне ланце узрока и пос

ледица, аАИ и за слободу. Нити анархичну, нити пода
ничку. Него органску. Њу чине нагони с исто толико 
права колико и свест и воља које Имају разумеваља 
за струјеће ЗаiКОНИТОСТИ постојаља и умеју морима човека 
да браде и крмане. 

Зато није потребно више да се ико заАаже за поло
вичност бића, ни за статични плурализам два супротна 
осећаља света, то љихово хариџанско постојаље без до
дира. Треба се залаrати за љихову сиитезу. За сасвим но
во револуционарно осећање овета. Које -дреба открит:и 
маље, више- изразити. 

Није тешко препознати шта садржи од очинског 
доживљаја и шта од младићког то као стварност стварно 
сИАовито, неодољиво јединство. Оно се само не може да 
обухвати ни тзв. »критичкореаАИстичком« застарелошћу, 
ни »социјаАИстичкореаАИСТИЧКИМ« веловима, да не кажем 
фереџама, да не кажем забранама свих праваца кретаља 
напред. Обазривошћу и несме.лошћу, трупка се у месту 
и ставља тачка на_ и свега. Пред новим, реаАИстички пос

тупци представљају ci-devant-cлyчaj ХШiотекираног на-
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слећа које треба· што пре .ликвидирати. ·Реалности су 
друrе. . . . 

Зато костоболно ДИ!SИ!НIШmрање сличносrи објекта и 
израза као основног пршщиnа естетвчких вредности та~ 

коће значи ci-devant-GЉyчaj заслешьујућеr музејског гле
даља на оно што настаје. Таквим се схватањем не чУва 
животно јединство ШТо пробија једнострану љуску ста
рог. А треба Помоћи јављаље новог, до ког се не стиже 
без експеримената И ,лутаЉа. Јер оно неће .личитп на свет 
на који су нас навикавали тако узалуд оч~ви .... 

Али исто тако, и у понечем нова уметност неће ли
чити на оно пrro се :изда:је за модерно. Без обзира на 
отпис разумљиВих промашаја, уочљиве су и ту тенден~ 
ције које такоће вуку уназад, иако то назадоваље Није 
политичко, како би се понекад полемички хтело, . него 
уметничка, на црти одржаван:-а и подrреваља израза 

из времена фронталног супротстављВIЊа поезије - свему 
старом. Известан епиrонизам примећује се овде-анд~ у 
неубедtьивом ;мај~у модерном. Наслећен, не ос
војен, · тај модернизам, ма колико још значио као ос
лобоћење од старијих критерија, мени није више оно 
што пре111IОСТЭЗ3Ља размена живоmе материје у умет
ImЧКО дело, које у овој револуционарној епохи може бити 
само синтетичко. 

На том путу све су се р.ампе пред Нама IIIOДИ!l'.лe. Али и 
сва ov наша чула ornopeнa. 

Ово време .називај;у прелаmmм. У неюу ov :РУiК.У то сва 
времена. Младост има дубоке афинитете за литературу 
која не претендује на вечност, изражава њу као трајаље. 
А оно и јесте младићко превазилажење форми садржаја, 
али превазилажење нечега што постоји и у часу преливања 
преко њега, нечег што је услов постојаља, јер као и ње· 
гов талас, оно се састоји од незајажљиве интелигенције 
која поима и класификује понављаља свакидашњице: 
оно непомирљиво, оно апсолутно, оно стално у времену 

које, текући, шири и поМера· гра!Н'В!Це апсолутног, не 

пла:Већ.и раскрчене простој_:)е уласком у нове, померају
ћи само границе ·до којих се СТIИ!l"ЛО. Апсолутна са~
њост. Акценат је на садашњости. До грла у њој, до 
акцената пу.лса, до пулсир81Ња ове !МЛадости !Која нема 
разлога да заборави узбудљиве поруке проШЛости, кри-
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кове_ .лyд!llm, брбмш.е деце, ;иако јој аrда. служе Друrа
чије: Њима прапmрује рубове нормалног, љегове сл<> 
жене ВЈНТензитете. Њеrов омисао .. И 0'11Кiрива не само ње
rове садржаје него и технику којом се ствара нормал
"ност, природа свести. Једне, и испод линије ·таме· и 
изнадње. 

Једног дана можда ће се сваком чинити природним 
да се само тако доживљује свет. Тад ће младОст бИТИ 
општа, вечна. И код тога засад засmјем. 

Сам? 
До ћавола! Са мном су сви младићи који претварају 

заједничку самоћу у кров будуће фабричке хале. Они си
пају по стоти пут ове ноћи житки, скоро текући бетон 
у дрвене окове оплата. 

Кад их за који дан буду скинули, бетон ће бити 
чвршћи од о:плэ:rа које ov М1'! помогле да очврсне, а фаб
р:ика ће nроизво,4:И"m бакарне жице које ће ;пренооити 
светлост, што RВЈје 1НiИ бетон мек 1НiИ бетон -rврд, 1И није am 
калуп оплата. Али без свега тога поменутог и не, ни 
обична светлост не би била могућио .оуцще .!rЈУАИ у дано
ноћју. Ни фабрика готова. А до пуне светлости нове 
У1Ме11НОС:ГИ има још времена и 'У овом времену. 

Будимо дm:.ле .трпељВЈВији :него шrо јесмо према 
очајаљу пријатеља који, балзакујући у малом, јесењи
нују кад не емюту'ју на БеЛИ!КО. Хоћу да КЗЈЖем: треба 
и времена да се до језгра, до лепm:е разумеј-у митови у 
току, Сутјеске и Изградље, као језик што се разуме, 
шю богумилска јерес, као Праrоматичка: Сзшщцја, ;као 
Косово. Онда ће их рећи и они који не знају да нису 
окре!ђ'IЛИ .мще према свему шrо долази а што није ни 

старо ни .младо. Хшшоmсани старим формама !И садр
жајiИ!Ма, ти писци, конзерваТИВIНИ tИЛИ не, iНИсу криви и 
кад шrоу корек"I'Н!И. Х:шшоmсани O'f· А!Итературу оу увек 
:пра!1ШАИ само они кој·и XВIIШOТВIIIIy. 

А свитало је већ право у лице младићу треће сме
не, који је поравнавао двес'1"ОТоИ -юраrач житког бетона 
посутог ноћас. у оплате. Препознао са:м .га. За њеrа iИ!Ма:м 
IШОМО. 

Не, не истиче се нарочито. Једва испуљава норме, 
али ради радосно јер је забавно а користи: свима: 
људима, земљи. 
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Млади разшрани сувшпак животности маниф~је 
се nрви пут чин:ом неспу'та.imх ру!К!у. И !НИје чудо што- се 
смисао тог чина не своди- само на учесrвовање у Из
градљи. Превазилазећи ту партиципацију, која није пука 
родољубива фраза,. он ставља нове акценте на реалност 
и уједшьује је с машrом, као њmmм: саста:внiШ делом~ 
Изван преживеАИХ претхршпћанских и хршпћанских ка-_ 
тегорија добра и зла. 

1955. 
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ЈЕДАН CN.пiCAO ОКТОБРА 

У знаку мира славићемо роћендан Октобра. 
Али јучераmњи неочекивав:и мој суорет с дРУГОМ 

чије је име на својој застави градом провела једНа ом
ладинска радна бршада, доприноси· да ови редоВи пово
дом 46-годишњiЩе прве социјалистичке револуције буду 
добрим делом одрећени сећањим:а на борца. Роћен је но
вембра 1917,11IОI'И!НУО је као парТИЗЭIН августа 1941. 

Тог металца и скојевца упознао сам у сремско-ми
тровачкој робијаппmци. Био је храбар младић, одан сво
јој класи. Знам, то није довољно да би се ушло у лекси
коне энамен:wгих људи. Имали би сувшпе страшща. 

Ипак, не само због датумских коинциденција и при
ватне разнежености, хоћу да причам о том једном другу 
за ког су истине осећања биле најпресудније. 

Осућен је 1936. и сећам се љеговог мрког бледила кад 
је ступио у скупну собу. Надимак Ексеровић залепио се 
за њега тих првих дана кад је на консултацији, место 
једне уобичајене формуле из тактике и стратеmје ре
волуције: »зарити се као клин и расцепити распоред 
непријатеља«, рекао: »3абЕГИ, VЮраtГКО, јексер у буржује, 
и шта ту има,_ до ћiшола с њима!« 

У то су време, после дyrordДИI!IIЊИX борби, демон
страција, побуна и исцрпљујућих штрајкова глаћу, ус
лови ЖВIВОта у !Нai!IIoj 'КШШИОНЈИ бџли довољно поднош
љиви и омоzућавали су пре-т:варање, како смо говорили, 
буржујск:оz за-т:вора у универзи-т:е-т: за к:омунис-т:е. Истина, 
фак:ул-т:е-т:и су нам били нешто ин-т:ерна-т:ск:ијеz -т:ипа но 
што би то одговарало с-т:уден-т:има, али чиљеница је да су 
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сви вредно и успешно проучавали Маркса, Енrелса, Лељи
на и друrе. Баш у вези с јеДном речешщом изПредzовора 
Критици политичке економије, друr Ексеровић, који је 
испољавао неутољиву радозналост за сва знања одјед
ном, пожелео је да ».dИЧНО мало види како му то стварно. 
и фактично стоји с том нормалном клинчадијом чове
чанства о којој наш класик прича«. Идуће је недеље, 
после јутарље шетље, посаветовавши. се с друrом биб
лиотека.ром, узео један од ,А;ВЭ. Хомерова епа и Мито.лошки 
речник. . 

Седео је крај мене за столом .кад је у тшпини што је 
БЛЗ~дала за време тзв. мирноz часа, окочио као опарен и 

дрекнуо: »Шта му то значи, краду нам наше лаће, а ви 
ништа? Срамота, другови!« Неколико пст!-ова нису ra 
смирили. Штавише, стао је да митинrује против верскоz 
опијума, чији су се попови и остали, како се све не зову 
т.и Омери, Jla'ЗIJiYIЛИ да оскврну пролетерске свеrшье, и. 
то свеано, nомоћу једне раввраrrшще зЭЈДужене да се бави 
бабичким и С.dИЧНИМ медицшiско-сестринским пословима 
око раћаља дэна, то јест зоре, којој су у свр:юу уношења 
забуне дали исто име као и најславнијем на свету про
летерском броду, који, како је то познато свим. радним 
људима rрада и села, носи велико име Аурора, јер је ње
rовим салвама на Зимску палату оmочело свитање зоре 
човечанства. 

Беснео је, rрмео, тражио да му се сместа и на лицу 
места све то објасни. 

Али Ш!iКО је Ексеровић шшао незнаишца у очима 
мноrих другова, иако је очито тражио дословност од по
етских метафора и бркао :М~ИТtЖУ оимбо.лику са OimМ пrro 
се зове историјском стварношћу, иако није зарезнвао ни 
кОЛВ!Ко · ПИШЈоиви боб датумске редоследе IИ. приоритете, 
нико ra није цреки:в!УО, а М!Ноrи су чак са резШ'Н'ИрЭНИМ 
или неЖ:IШМ осмесима чекали стрПЈоНВО да се mдува. Не 
знЭ!М зашто, али и после ТО.А\ИiКО roдmm, остао ми је ути
сак да су ,Ајруq'ОВИ из наше собе имали некоr чудноr разу
мевања и наrлашене Cm.mamje за ту Ексеровићеву 
афектнвну post-hoc-ergo-propter-hoc-лorикy. ЗнаЉе, искус-· 
rno и још mтoпrra на страну, сви смо се, ЧИi1Ш се, на неки 
начин: делимично препознатали ry њој и уживали кад 
је, одrоВ81ра:јrући на је.АЈНЈУ-две ~е једнох; друrа_ 
лекара, заrа.Ламио да ra се не тиче mта Је било 
пре, шrа пооле, да је љему · доста · оно пrro зна, 
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а зна док живи, неће дозво:.шr:m ОIШјума.IПИ!Ма 
и осталим лакејима империјализма да шире бапске при
че о боrовима и боrињама које-су пресна лаж јер·не по
стоје, .АРК Аурора и те tК.ВЈКо постој!И, . бу;Дући да без ље
~ топова не би било ни совјетске власти, ни ичеr, ни 
човечанства, ни свитања ... 

. ~аш универзитет не би био достојан уrледа и части 
ЈЮЈУ Је оправдано уживао да се и друr Ексеровић 'НИје већ 
после rодину дана етидlонво и мило насмешио кад би ra 
ко подсемо на онај њеrов ИЭАИIIШИ испад. ОбИчно би 
тад, уздвшући, рекао: »Пусти, дру:r! ЈеДIШо је издајство 
rope од незнаља! Поrреmио сам, Маркса сам самоr увре
дио, али најюрИВЈое ми је· што С8!М онак.о зајунио па из 
све снаrе лупио челом у празно, како ли се то већ каже?· 
Да, запео да прова..ъујем прова..ъена врата. Али нека, нас
мејао сам вас, па опростите!« 

Њеrово се зна:ње пmрило, а с временом и уссiлидило 
преврело. Научио је мноrо, постао сталожен, али нипrr~ 
није моrло да начне невину ..~~>упкост и силовитост· љеrо
вих увереља. Ост:'-о је у том. поrледу неизмељен, један од 
оних: Кад партща ка:нсе-на небо!-шtо да не? Посто
јало или не, ми ћемо јуришати! 

. Јуче је њеrово име на застави прошло кроз rрад пе
вајући rрлима целе једне омладинске радне бриrаде песме 
о том баш јуришу на небо и друrе просторе пrro не 
постоје да би настали и припојили се људскости, песме 
о борбама за слободу свуд по свету, песме о новим дру
rарским односима мећу људима, песме о све лепшем 
животу у социјализму и песме о којечему и свему пrro,' 
~~пре 46 rоДИiНа, заиста није постоја:ло као стварност, 
Јер Је тек тад преко ~о-станице АА:мираиштета полазила 
у етер А~~ва порука Свима; свима, свима, јер се који 
дан раниЈе ЈОШ демонстрирала уАЈЩама под паролама Сва 
~ласт совјетима радничких и војничЈСUХ депутата, јер се 
ЈОШ тражило да фабрике припадну радницима, а земља 

онима који је раде, јер се као најнеодложнији пос
тављао захтев за миром без анексије и контрибуције. 

Прошле су rодине тешких борби, напора, лишавања, 
али то су биле и rодине вере у човека, rодине успеха, 
успона. 

~они и милиони људи сличних мом друrу-рас
певаноз бриrади, уrраднли су себе у те победе. Колико 
их још ча.мн ло тамницама, ко.А:ИЈКе мрачњаци изводе пред 
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rлуве зидове тамничких дворшпта и стрељају у свитаље 
зато што верују у дане које је најавила Аурора. Не хо
меровска,ексеровићевска. . . . 

Али живети за борце никад НИЈе значило очаЈавати 
пред злом, клонути пред опасностима. Захваљујући баш 
њима, своЈим борцима, социјализам се данас 'У ст:ваЈрности 
света испољио као онај динамичнији, атрактивнији и 
плодоноснији светскИ систем, који једИНИ и може као 
целина да се заложи на страни мира и да ra обезбеди. 

У IrоН.Тексту мира не спомињем борце <уза~Ауд. Бор
ба за социјализам одвија се на потки мирољубивих 
стремљеља радничких класа свих народа и свих радних 

ЉУИ!! који неће да се помире с превазићеним, с реак
ционарним, с недостојним, с уништавајућим, с уклоњњ 
вим невољама. Али н~оrуће би било замислити борбу 
за мир у свој њеној данашњој свељудскости, а још би. 
је немоrућније било тако успешно· водити изван ствар
ности моралне, идејне и материјалне снаге СССР-а и 
оота.л.их ооцијалистичких земаља, као пrro,. очигледно, 

ни та снага социјализма не би давала оне силне импулсе 
које пружа да није још од времена интервенција и бло
каде отаџбина пролетаријата могла да се користи е
нергијом мећународне солидарности радничких партија, 
националноослободилачких, аiНТИ!КОЛОНИј&\ИСТИЧКИХ и 
других покрета и струјаља. То чврсто повезано струјно 
коло не представља затворен круг. Из њеrове несек
ташке. отворености и извире сваким даном све силнији 
интензитет ОНИ!Х њеrових наnона са~држаних: у језгру 
ослободилачкоr карактера социЈалистичких идеала, о
ног 'V'ЈШВерэализМЈа Аењиновоr првог Свима, - :никад та
ко својег - другог свима, - никад тако снажног - тре

ћег свима, - никад тако ошптег као данас, кад је је
зичак на ваги алтернативе уништење или живот, зах

ваљујући мирољубивости и социјалистичности СССР-а, 
таЈКо одлучно преБЗ.11НУО на С'11рану живота. 

На старту узлета у космос, пре но што први космо

наути-гагаринци и крену као извидница rиrантске мисије 
хуманизације свемира, човечанства ће бити виртуелно у
једиљено. Свесно тога или тога сасвим још несвесно, оно 
то већ 46 гоДИiЕiа јесте. Октобром, ИIНСIШ!ратором сазреме
них човекољубља и данашљих слободарстава, Октобром, 
који је и сам инсrшрисан оном узлазном линијом проrре-. 
са, који нема краја и који не може оства.рИ11И IНШilТа то-
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.лико велико и свеТо де: не би :могао да ЗЗМ!ИСАИ и реа:лизује 
и боље од реалиэованог и лепше и савршеније ·од посто
јећег. 

Не јемчи ли за то и мој јучерашњи неочекивани 
сусрет'·са другом који је певао, образованији и бројнији 
но некад, полетнији и живљи но икад, иако је погинуо 
августа 1941. као Титов партизан? 

Нисам ту важан ја. Ни име мог друга не може да је 
важно. Битно је да таквих људи какав је он био има свуд 
по свету. И да ће их биrrи док их ЖИIВОТ буде т.ребао. 

А има их Ш1 IllpOCТOГ разлога зато што борци за зоре 
чије је свитање најављено плотунима Ауроре, никад не 
умиру сасВИIМ. И кад полmу, они настављају да живе 
лепршајући као застава на ветру, као заставе под којима 
место безимених хероја ступају бригаде и бригаде све 
нових и нових подвижника. 

Јер борба за ново и боље, за социјализам, за кому
нис:гичко свељудско братсmо и је.~~~ИНСТВО Imje више само 
вајкадашњи сан човеков, она је својом остварљивошћу и 
показала да садржи и носи смисао трајаља човечанства, 
смисао његове вечне младости. 

Смисао победничкоr Ок,тобра. 

1964. 
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ЈОШ ЈЕДНА РЕЗОЛУЦИЈА 

••• да и на к:њU:ЈtСевно.џ фронту буде 
де.маеtсирана антисовјеrеtса к:лик:а 
ти:rоваца, на тај ·начин што ће бити 
раск:ринк:ани они јуzословенсЈСU 
писци к;оји помажу њено издајство 
меЬународноz радничк:оz пок:рета. 

(Из 6. тачке Резолуције Савеза буrарских Imcaцa) 

Кажу: поткивај зеца до миле воље - на свадби ra 
Ипак нећеш као коња јахати; туци ra као вола у купусу 
- с њим нећеш пролетос на орање изићи. 

Па ипак ... 
Има људи који мисле да је довоЉно да викнУ за 

нама: уа, издајник! па да ми, постићени, покупимо скуте 
и врло учтиво и врло 'УЖfУ'Рбwо одјwимо преко улице, 
право у - империјалистички табор. И то не зато што би 
Ш1!М се Та/МО шпло. Сачувај нас атеистички боже од 
таквих примисли. Hero - тако, просто из пуке христо
.IЬубиве жеље да не наљутимо моћне и бројне. Јер ко 
смо ми и шта смо? Шака јада. Шеснаест миlшона си
ромашака. ЧОIЮ'У да им не омас'l'ИМо, макар се сви 
колико нас је у једном лонцу кували. Али и тад, у слу
чају кувања, не бисмо смели Nl захвално не теменамо. 
И тад би ВЭ!!ьа:ЛО, мисли се, у божију_ славу песме да 
тројимо. Штавише, кад би кувар само помислио: »Треба 
ватру подјарити!« или: »Соли ваља усути«, наша би 

дужност била да му онако, кувани и недокувани, у смер-
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НОСТiИ својој М!Исао до:кучвiМо !И IВИ!КНемо: »Јест! тако је! 
Само ти, благо нама, БаТ'.РУ подјари!« шя: »Јест! тако је! 
соли нам под реп мenm!« 

Па ипак ... 
Чини ми се, некако, да су у Југославији нестали 

tr.yAИ тог јобовског соја, који и у невоz"и бога хвале. 
Можда их је некад било, али сад их нема. Нестало је 
братственика клецавих колена спремних да признају 

• I1peXe које ниоу почшшли !И да, савијајући кичму, с рукама 
на грУ'дима, усх;ићено понавtr.ају под баrr.иiна.ма: »Пеки, 
ефендум! тако је како ти мислшп !« Чини ми се, а мож
да се и варам, а:А1И све !МИ се ипак чини ма :гаква мазо

хистичка задовољства не приличе човеку. уошпте, а нама 
су, у сваком случају, потпуно страна. 

Па ипак ... 
. Писци нацрта Резолrуције предл.ожене !На годишњој 

акупii1ТИН:И Савеза бугаЈРСКИХ књmкевника не мисле, 
канда, тако. Нази;вајући нас ~јницим:а, можда 01/' по
веровали да ћемо то свакако постати, уколико то већ 
нисмо постали из чисте жеЉе да угодимо љима и свима 
који то већ пуних девет месеци понављају. Она је, свакако, 
израз некаквог лудила. Али у том лудилу има система, 
рекао би Полоније. Жалосна је да му нису одолели ни 
извесни бугарски писци. Мени је то искрено жао. Али 
није далеко дан кад ће морати и они да се застиде .те 
своје, нежНа речено, водене и средљежалосне прозе. С 
љима ће црвенети и они чијих су мисли и осећаља сами 
постали ропски одјек. 

Друге су то приче, могу ми рећи. Али - не мислим. 
Јер све што се деш.ааа тамо у оној љиховој И!Нформ

~шш већ пун;и;х. деве:r .месеци, ове :је то и Avra 
и жалосна, а у оуштшш срамоmа и родоскврна прича 

о глупости, покварености и подлости не малог броја љу

ди, комуниста који то ни у ком случају не би смели да 
буду, али И о још увек големој наивности већине оних 
који су клеветницима поверовали. 

Убројаћу и щторе резолуције ;у наmше. Иначе не 
бих тако разговарао с !ЊИ!Ма, који нам прете ра:DОМ, ра" 
том на - »ЛИТерарном фронту«, али ипак ратом.· Зар 
им се збиља раrгује? Што се не ма:ву ћQрава посла! Није 
ли било сијасет· »дана за мегдЗIНа« од ју.ла 1941. па до, 
рецимо, септембра 1944? 
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Пажtr.иво сам прочитао љихов текст, не само шесту 
тачку, која је дирек.тно посвећена нама. Хоћу да кажем 
- не само наriаде на наше партијско и државно руковод
ство ма нашу земму, већ и на нашу ~Л'IУРУ, на све наше 
писце, а не само· на »оне југословенске књижевнике који 
помажу титовску клику«. 

Јер што се rг.иче »ОНИХ«, и ја сам једа!Н од тих који 
је »помажу«, један од многих. Притом, мислим, да израз 
помажу није најсрећнији. Оно што писци чине, то је пра
ктично много скромније. Труде се да пиiпу истинито о 
својој зеМtr.и, о љеним ..ьу,/1/Н!Ма. А.Nи осећајно - то је ку
дикамо више од »помагаља«. Ми се осећамо истоветним 
Са »ТИТОВСКОМ КЛИКОМ«. 

Говорим у своје iИ!Ме. Ка1жем шта осећа:м. Али ја 
врло добро знам да тако осећају сви наши писци, сви 
комунисти, наша радничка. класа, цео наш народ. 

Истина, аутори ове резолуције не кажу нигде да је 
КП издала. Него »титовска клика«. Али не кажу Пар
тија, него »титовска клика« и они који крше културне 
кОНЈВенције с шшпам: земtr.ом, који повлаче юьше југо
словенских m«:аЦа :из продаје, ·који растурај;у слог већ 
сложених превода љихових дела, који премлаћују наше 
ученике у привреди, малтретирају службенике на ·дуж
ностИ ван граница, хапсе и премлаћују наше државtr.ане, 
су.де им на тајним расправама, не извршују обавезе 
проистекле из ypeдmmt 'IIрГОВИ!НСЖ!ИХ :уговора, не исплаћују 
репарације ... 

То тако 'q)a!je девет месеци. 
Па зар да после тог мучног нс:юуства учшшмо изузе

так с ауторима Резолуције предложене бугарским пис
цима, и поверујемо им да не М!ИСАе на нашу земtr.у кад 
пишу »титовска клика«? Нисмо ли сви Југословени, без 
разлике, предмет деветомесечне дискриминаторне .и пог

ромистичке хајке, тог правог дивљезападиог- »лова на 
веmтнце«, који не штеди ни живе ни мртве, који чак у 
Цанкаревом Краљу на Бетајнови »налази« корене »Ку
лачког курса« нашег ЦК. А девет ме--...еци те пропаганде 
ипак маље говоре шта се иза ље крије неголи једно од 
безбројних, а у последље време тако помодних »антититов
скиХ ј'У!Наmта!Ва«. Злочиначка ООУ'да изречена у Софији 
доктору ИлвћЈу !ВШПе ра.зотiq>ива прави проти:вј:у:госло
венски ЦИtr. »антититовске« хајке него што успевају да га 
замагле све оне »теоретске« дистинкције и вешта дифе-
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7 
реiЩИраЊа политичЭЈра, ати:татора и друr.их прав!В:формби
роовских новШiара, који се узалуд труде да себе и друrе 
убеде да је наша »Партија добра«, али да »јој не ваља 
руководство«, руководство које је та добра Партија сло
бодно изабрала измећу најбољих, најумнијих, најодани
јих, најбољшевичкијих својих СШiова. 

Јасно је да основна тактичка »мудрост« против ју
г.ословенске хајке Информбироа почива на iD!pВ!IЩШIY 
свес'I'рЗ:Не дезВЈНформа:ције. То се де:шнформисање не ог
раничава само на ширеље вести најисисанијих из малог 
прста, на распарчавање лажи и подстицаље завера, него 

и на упорно, иако невепrrо, прикриваље правог лика те 

хајке nротив не:швионОС'l'И наше зем.tое. _ . 
»Додаваље« прот.~mјуrословенаких вести по дублве

заном систему повезује »неутралне« и империјалистичке 
новВЈНарске . аrенције са КОму.IШС'I'ИЧКИМ новиНама на 
Западу и ИСТ<ЖУ, Велтвохе, Ројтер, Месаћере, Јун.ајтед 
прес, И.маните, Руде Право, Темпо, . Ун.ита и Тас, и враr 
зна још коrа, ry Оеда'Н је,А;И~Нствени и »добро« у.иrра!Н »ан
тититовски« тим, са задатком да шири своје окруrлоћош
касте лажи и подлости у - светским размерама. Исувише 
дуrо већ траје то полувреме мећународног шутирања, шни
рањэ,. и х.р..1ышьа свеrа јУII'ословенакоr, ro шушкање по 
сумљивим кухињама, то басирање антититовских вести 
на тему: »тmовци прелазе у табор ИМIIери:јалиста«. И 
ми IШСМО више лаковерiШ IШ наивни. 

Да та:кав »прелаз« постоји, \даrВНО би И.маните, ре
цимо, престао да посвећује знатан број својих стубаца 
»издаји титовске юлњке«. И можда би их кориСiНИје у
потребио. Но то није разлог да се тај »nрелаз« и изврши. 
Ниједна оптужба против нашег ЦК Imje могла да се 
одржи. Чињеница наше социјалистичке изrрадње. обо
рила је и продужује да обара оптужбу за оптужбом 
као да су све одреда писане по води. Па ипак ... 

Клевеће се и даље. ЛупетаЈЊе се наставља. с истом 
C1JYШWIOM упорношћу, на увек истој и једВЈНој манија
кал.но отрщшюј плочи, иако су се К:Аеве'11НИ'ЦИ могли 
већ стопут да увере да овде постоји врло изоштрен сми
сао за лучење важног од неважног и да је Cynrrlllia која 
се крије иза »антититовске фасаде« већ поодавно от
кривена. Нека клеветници оставе зато свој стоrрам 
»принцmшјелног« соса и остале прели:ве. Иза разщкну
тих пропаrандних обланди стоје недела. Она су rадна. 
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Али ;и да 'НИје недела. 
Да је све остало на плану пришџтијелне дискусије, 

пrrаонда? 
И Тада бисмо ОСТаЛи чврсrо на iИСI1И!М ПО3ИЦ'Ијама. 

Борили бисмо се против схватаЈЊа интерна.цион8.лизма 
као војне хијерархије у којој су сви, већ према чину, 
подрећени и на,дрећени јеДН!И д'Р.уrвма, а за његово пра
вилно тумачење: као слободне и свешћу дв.сц!ИillЛИНОВане 
за:јеД(Н!И'Це у којој је свака нација ;равноправна, што значи 
и спремна да усклади своје посебне Шiтересе са· зајед
ничким. 

И да није усi\ед неповереља у уверљивост својих 
арrумената Информбиро решио да нЭIС баци на к011.ена 
економским санкцијама и неизвршељем уrоворених ис
порука Шiсталација и машина, nrro би, по љима, требало 
да доведе у ·nитаЈЊе остварење нашеr »аванту.ристичког« 

Плана, а тиме и »националистичког духа« који провејава 
из наше упорности да га остваримо; и тад би на плану 
чисто теоретске дискусије npamtA.Н!И став »титовске клике« 
био став свих радних људи наше. земље који више не 
моrу да замисле IШ односе измећу суверених соција
листичких држава друкчије од равноправних и надасве 
друrарских односа који постоје у нашој ФНРЈ измећу 
националних република. То би био став који лоrнчно 
произилази из спасоноаноr ис:юуства Т.итовог учеља о 
братству и јеДШiству. 

Ј е ли потребно рећи да смо, без изузетака, сви писци 
титовци и да смо то по свом слободном уверељу? Нико 
нам није обесио ни литар о врат, IШ натакао брљицу на 
уста. Нити би могао да нам их стави. Нити би ко ту то 
хтео М1 учшш. Ha:IIIiВ! ау писци ry време .монархофашистич
ке диктатуре смело гово;римr истину, свесни Аа ће због 
тога сугра већ бити уха:пшени, премл:аћени н осућени. Они 
су за своја увереља одлазили на робију у време геста
повске окупације, љих су изводили на rубилиште. Али 
исТШiе се нису одрицали и неће је се никад одрећи. 
Најмање сад. 

Мисле ли он;и .који тр1'ЉЗ!јrу о некаRВом потпуно 
ИЗМИШ!ьеном терору »Раиковићевих јаничара« - да би, 
чак и да постоји тај некакав »турски терор« који не пос
тоји, наши писци сад били маље храбри но »НедавнО« .. 
Нису они из ;режи!МА.ВЈјске шефобојооне ~орности при
стали уз »реЖИМ«. Они су уз свој ЦК из увереља и са-
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вести. И оии су то изразили. Реч је о љубави. Реч је 
о једmiству. 

Греше аутори буrЭ!рОКе ;резолуције К'а1о\ кажу: 
»ОНИ јуrословенски књижевmщи ... « 

Оних који би се макар и у томе сложили с буrар
ским ауторима - овде нема. Јуrословенски хm:сци се не 
могу одвојmи од !Народа :в: партије клеветама. Али ни 
псовкама, ни увредама које не објашљавају, не доказу
ју, не убећују. Али ни артиљеријом произвољних цитат~ 
који немају риме ry јуrосло:вев:ској сгварности. А наЈ
маље претљама да ће нас ратом »На "';ИТерарном фронту 
разобличити и демаскирати као издаЈНИКе«. 

Нека npoбa.jry. Само, у така!В се :рат без оружја 
доказа не одлази. А доказа нема. Чак. ни индиција. Чак 
ни разлоrа за љих. Чак ни најтањих повода на основу 
којих би се требало да траrа за индицијама помоћу ко
јих би се могли да наћу евентуални докази. Али ни љих 
tнема 'јер не постоји основно. Оно што се жели тако 
ватрено nонегде да постоји. Нема издаје. Бар не с наше, 
јуrословенске стране. 

Али оно што код нас постоји и на чему ће се ко
начно сломити читава та авантуристичка хајка - то је 
наше јеДШiство. Оно није само неутрална чиљеница 
него и један од необоривих доказа који говоре ко смо 
и куд идемо. Јуrословенски трудбеmщи, који су, упркос 
сметњама, успешно завршили први квартал треће rоДШiе 
Петолетке, неразрушиво су повезани с Партијом, моно
литиијом .но икад. Још пре почетка оружане борбе на
ших народа, али нарочито од оног јула 1941. па све до 
победоносног ЗЗ!Вршетка нЭЈрОднооолободилачког рата и 
нароД!Не рево.\уције, и каоније, у периоду обнове, и сад у 
епохи изградље, стваране су и створене дубоке, крвне, ко
мунистички Чврсте везе измећу ЦК и народа ове Зем!ое. 
То су данас већ старе везе, проверене још у· доба кад 

се место »титовска клика« говорило »партизаненбанАен«. 
То су оне везе у боју настале, у изградљи :км,ене, зау
век сл:швене у !Неу!НШПТВ!ВИ .л:иЈВ јУ'I'ОСАовенс.ких људи, који 
у борби за социјалистички живот неће стати ии пред 
очекиваним отпорима разбијене буржоазије у граду и 

селу, ни пред неочекиваним тешкоћама које нам чине 
владе и комуиистичке партије земаља које, у ствари, и 
у пркос свему, теже истим идеалима као и ми. 
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АМI ако :го једи;нс'I'Во није неки iНЗШ ју.:гословенски 
проналазак, важно· га је истаћи. 

И зато нимало интелигентно и сасвим немарксис
тички звуче све »причам-ти-приче« Информбироа о мало
бројности »титовске клике«: Јуrославија броји 16 000 000. 
То је можда мало. Али »титовска клика« малобројна је 
колико Јуrославија. А то, кад је реч о ономе о чему је 
реч, · није мало. Погрешне Варгине схеме о кахm:талис
ТИ'ШОМ кара:ктеру економије iНародних демоюраrrија неће 
моћи никог да оправдају: нити за илузије да ће ~хајка
ма и nритисцима одели:ги воћство Пар11Ије од партијских 
и народних маса., 1НШ'И за заблуде које се оюжава.ју у 
свету. тим илузијама, НИТ1И за крvюне греп:!iКе које иичу на 
основу љих, нити за мутљаг који изазивају и у коме само 
непријатељи социјализма могу да наћу свој р~. 

Штете које је поЧИiНИо дува.ЧК:И оркестар под пали
цом Стаљиновог Jyдmia могу се, прешавши са социјалис
тичког плана на стакларски, упоредити само са русвајом 
који би слон починио у магацину параћинске фабрике 
стакла. Али тај метафорички магазин и тај слон нису у 
Јуrославији. Зар нису баш недавна хашпеља у Буrарској 
доказала да iНS:јl1рЛа'l'Ији и :на:јтемперамен-mији палади;ни 
против јуrословенске хај!Ке Н'ИiСу добри КОму~ИИСТИ? Није 

· ли то разлог који треба да нагна ауторе резолуције пред
ложене овогодишњој скупштиии Савеза буrарских хm:саца 
да се замисле и да, ry СБаiКОМ случају, врате иоухана НЗ!ЛИВ
-пера у унутрашњи џеп својих сакоа? Нису ли та хашпе
ља, rухапшенищи и хапситељи, добар повод да се обазру 
по својој авлији и да је добро помету пре !НО шго појаmу 
некакве обанrавеле Росинанте и поћу на некаква »разоб
личавања« и »демаскираља« која, у сваком случају, ви
тешка не би била. 

Резолуција коју су они предложили, сем шесте тачке, 
садржи још четрнаест ста:вова. У љима се пледира за соци
јалистички реализам. За продуб~оење веза измећу бугарске 
и совјетске кљижевности. 

Од велике литературе треба учити и од ље уче сви 
напредни писци широм света. Али не би ваљало забо
равити да је прва и највећа естетичка лекција коју сва
ка ваљана литература даје - лекција о неговаљу рево
луционарне истине. То је порука Горког и Мајаковскоr. 
Да ли су и аутори буrарске Резолуције тога свесни? 

Ако јесу, како су могли :наш~сати лаж, КЭЈКО су мо-
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г.ш рећи Мi оу јуrословенски писци издајmщ!И? Зар оу 
издајници писци који нИсу ни једног једшюг реда of).: 

јавили за све време трајања окупације, писци који су 
с достојанством одбијали сваку сарадљу у шташш коју 
је непријатељ толерисао, који су чамили по тамницама, 
који су учествовали у оружаној борби, који носе поно
сну спомешщу - амблем iПЭ.ртијносm и. родомубља, ·али 
и правог интернационализма, праве љубави и верности 
идеалима социјализма? Зар су издајiШЦИ писци који су 
лежали у логорима и стрељаiШ руку везаних жицом? 

Зар су из,4;ајници 11ШСЦИ који су поrишули с пушком у 
руди? Цесарче, ПрiЩо, Кершовани, Маслешо, Борће Јо
вановићу, Горане, Кајуху, Кикићу, Рацине, сви ви поrи
нули, сви ви стрељаiШ, реците, нису ли остали верни 

вашем завету и борбеним традицијама наше юьижев
ности живи јуrословенски писци, стари и млади, настав
љајући часно да се боре за мир, који је саставни део 
борбе за братство мећу народима, за социјализам? Зар 
издајници- наши писци који се труде да створе своју 
слободну умет:ност достојну слободе? 

Нека зато аутори буrа:рске резолуције поцепају 
што пре своје листиће с лажљивим речима. !ьуди који 
као писци треба да представљају савест своје зеМ.~Ье, мо
рају да говоре само истину, сушту истину. Или нека 
ћуте. Ако их Јуrославија интересује, нека доћу к нама. 
Увериће се да су чmьеНIЩе на нашој страiШ, и да нису 
МаЈЊе упорне од воље наших комуiШста и свих радних љу

М~ који, светла чела, корачају· срећ!Шјој будућности за
једно с мирољубивим и социјалистичким светом, и с 
вама такоће, буrарски друrови, хтели ви то или не хтели. 
Али наш је пут тежи и стрмији но што-је ичији пут био, 
услед свега што се као деветомесечна хајка јавило на ли
није противјуrословенске политике. Без сrрсыса. С тог 
НЗ!ШеГ пута ми нећемо НИiКада оићи. · · 

А буrарски аутори Резолуције нека своје томахавке 
и остало употребе за разобличавања одистинс:киХ издај
ника. Има их исувише свуд где се клевеће. 

Или ... 
Нека коначно ураде што им је воља. 
Код нас ће писци ПИIСати онако како мrих:ле и осећају. 

1949. 
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ПИСАЦ И ИСТИНА 

Пре годИну и по дана, на почетку беспримерна не
интелиrентне хајке Информбироа против Партије и на
ро.АЈЗ. ове зеМЈое, још смо могли да .вщимо са:м:о зло које 
значе за нас, за љих, за мећународни раднички и осл~ 
бодилачки покрет у светлу злогласне резолуције и читав 
онај делњрантни систем дезШiформација проистекао из 
прохтева, а!МбiЩИ'ја и метода потпуно тућих комунистима. 

Али од тада смо имали и прилике и времена да уо
чиМ:о и ону »добру« страну информбаруштине. Добру 
- за све искрене ствараоце слободе, која је, измећу 
осталог, и човеЧiНОСТ. Добру, кажем, јер је добро откри
ти болест и слабост - једини начин да · их излечимо. 

А болесно је све оно што је непосредно претходило 
резолуцијама, као што је у највећем степену забриља
вајуће све што је после речено, написано и ураћено на 
линији »доказиваља« да смо ми, од »деснолевих« греш
ника, постали обични фашисти, само зато што су се 
извесни руководиоци СКП(б) навикли да исК.~Ьучиво 
арrументују псовкама и претљама:. . 

И кад нам је јасно, и не једино нама у Јуrославији, 
да је смисао борбе Партије не само у одбраiШ тековина 
и части наше Револуције него и у заштити марксизма 
од мучке догматике, онда ми имамо право да 28. јун 
1948. не сматрамо само видовданом пораза извесних и
лузија него и историјском прекретНIЩом у напору да се 
неокаљани доведу Ао победе свести стегови марксизма
-лељинизма. 

Ми нећемо рећи: »Било би лепше да није дошло 
до коминформских лажи и клевета«, јер чшьеНIЩа да су 
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могле да се појаве - индикација је да су латентно посто
јале, као скривена, тињајућа болест. Зато тврдимо: било 
би руЖIШје н горе. 

Било би, другови. Ми бисмо из Јоубавн н верности 
nрема првој зеМ.А>н социјализма н да.А>е ЧШШАН напоре 
да схватимо сурова »ПОСТЭЋОВ.А>еНiИlја« стаиьВIЕШСТа из РЗ:: 
ннх ру.ководстава !И онесхват.А>ИiВе »~ате« чаЈК и 'lf RаЈ
танааmју проблематику <у'Ме'l'Н!ИЧКОГ СТВЭiраtња. И т-руди
ли бисмо се ,4;а оправдамо н оРНО што се оправдати не 
моЖе. И мучили бисмо се да усвајамо поступке н фор- · 
мулацнје у очнтој супротности са маркснзмом. Јер из
весно поверење повлачило је ;кужно за собом н несвес
не деiЩферботе. Први би био: ако је то што каже Фа
дејев, рецимо, добро за совјетске писце, зашто ~е би 
било добро н за нас? Зар н ми нисмо _писци социЈалнс
т.нчке зеМ.А>е? И, ако би нешто недоречено 'lf НЗ!Ма роп
тало против таквих начина н таквих аргумената, ми бис
мо се флажелантски окоМ.А>авЗ!Л.И !На сопствено ннтелек
туалнстнчко цепидлачење, на то »декадентно« копање по 

себи и тражење оног чега нема, тамо где га не може бИ"ГН. 
Сматрали смо револуционарном чашћу питаље без

грmmчног поверења у сваког rpa.Dшmнa прве зем..ъе со
цијализма, а љубав н оданост мерили смо ~хватањем о:х
равданости сваког љеговог поступка, сваке речи. То Је 
фетишизам. Ј а сам био такав фетишиста. И знам да нн
сам био једини. 

Зато нас, писце Југославије, скгуадв~ја створена Ин
формбироом став.А>а пред декарто:вску ЈНУ'АGIОСТ провера
ваља свих вредности, једном речи свега што је пракса 
Совјетског Савеза за последњих година прокламовала као 
социјалнстичке вредности. То не значи стављаm 'lf сумњу 
основне постулате наше науке, него их у идејној борби 
спасавати од унаказивања. Ван дискусије је За сваког 
који. познаје моннстички карактер ма~кснзма да се не 
може нзолова!Но врпшги љегова ревИЗИЈа на ПЛ81Н1У спо.&r 

не трговИне И СПО./ЬНе ПО.АИIШКе а да VМ~ОС:Г Н филозо
фија оставу нетаюrуте. На жал.ост, ревизиЈа Је захватила 
и те области. Не треба пуно тражити па наћи у рефе
раТ'IЈ Фадејева из 1947, као и у дискусв;ји у Аитераrурној 
zазети, која је објав.ЈЬеНа доста касН!Ије, јасне тенденције 
ка мен.Зшу и »вар:ирању« полазних реал;истичких прин

циnа социјалистичке у>метности. Кад Фадејев говори о со
цијалнстичком реаш3М'1Ј као о мехаmщистичком сабИра~ 

192 

.... ·-· ·-·-·-----..,--

шу iliOC'l'ytiiкa реа!ЛИЗШt и п~ рома.нт.ицввма;· или. хад, 
касније, парафразирајућн Жданова, пропагир_а »Крилати 
реализам«, потребно је упитати се шта ће реалнзму тућа, 
прикрП.А>ена, боктеmпа m каквог музеја феудалне роман
т.ике позајМ.ЈЬена крил.а? Да ·\ЛИ зато да се не би нзгово
рила цела истина? Да ли зато· да би се прешло преко 
фалсификата н лажи којима. прибегавају неЈ?i полнти
чарн СССР-а, у жељи да подвргну . остале СОЦИЈаАНстнчке 
земл.е свом баХатом н експлоата'l'орском rюуторству? Да 
ли зато да би се сакрила да је пролетерска диктатура од 
IШ!јчовеЧНВЈјег облика. демо:юраrrске власти радних људи, 
како ју је формулисао Аењнн, постала груба и крута 
власт апарата који се 'lfoaм.A>yje гледај'lјћИ СDроrим ок~м 
на сваку ИЈНИ!ЦИјативу оДоздо; у страху од сваке речи, КОЈа 
не би пpoiDiAa сто ценэw>а ;и сТо одобрења. И с :mм се 
отишла тако далеко да апаратчиЮ! · суверено одлучују 
не само колико ће се цнпела увести из Злнна него н м 
ли је роман Вере Па!нове бо.!DIИ од Tuxoz Аона. 

Разуме се, то има и своју комнчну страну, али_ на 
њој се нећу еадржаватн. Вра"ГИМо се Iq>В!I\ИМЗ.. »КрЊII.а
тог реализма«. Чему она, та крила? Фадејев тврди м 
су а::ют.ребна .уметникtу да би одразио херојство совјет
ског човека, совјетске стварности. Слабо аргументоващ>; 
,АЈру<Же Фадејеве, јер совјетск.и iПИсад, који је та:коће сов
јетски човек, и #О »еовјеrс.ке стварности« !Не треба 
крила да би љу - совјетску стварност - одразио. Он 
је 'IJ њој. А ње!Не позиmве као и недоолед1ЮСТН може 
бо.А>е да обликује проучавајућн је из ње саме, од срца 
до очију ~ у шу. У оваком случају, текст ће му 
вшпе мирисати на њу но ако буде планирао на безмо
торном авиону »крилате инспирације« И повремено б!l~ 
цао 1НЗ. Т'1Ј стварност ~а..ыmе погледе из ПIИЧИЈе 

перапек.тиве. Али ако 'У6 члансrоу кљ:ижицу · · 6ек
ретар Савеза совјетских писаца буде даровао свозим ·кО' 
легама н криЛа, питање није .да ли ·то чшm из же.А>е .да 
стварају квалитетна дела, него их приморава да _машу 
ауторсКВIМ крШИ!Ма I«<XO би их наrнао да СОВЈетску 
стварност ндеали:шрајv. А идеаиwзащија стварности ни~е 
и .не може бити реаАИС'11ВЈЧКИ юьижевни· пос:tуiШК, !НИЈе 
и не може проистицати из основних принципа естетике, 

чије су теме.А>е врло јасно н прецизно формули~ н 
Маркс, н Аењин, 1И Мери!Ш', !И Горки, а !КОЈИ се, ЈЩЮМ 
речј'lј, не своде на реа.лизам, без об:mра шrо га препору-
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чују. Амr. щеа.лисаrrи сmарност значи заmарати очи пред 

свим што је неуrодно бирократима а што можда и· не 
би требало р.;а постоји после 32 rодине. АМI ако постоји? 
Значи, прећутати зло које инје надјачано. И значи не 
водити борбу про'l'ИВ љега, ;мириrи се с љим, опростити 

регресу, прогледати м:rј кроз прсте. Али и значи - rон:ити 
писце да лажу. Јер шта друrо може бити прећуткиваље 
пуне истине? · 

Постоји истина. То је сmарност. То је до~ен писца. 
Граница истине - граница уметности.· Иза ље стеру се 
блатишта обмше, крекет:ишта. кича. · 

Умет.ност !Не вара. Она говори истину rн само истину. 
Изрећи је, инје увек ин једноставно ин дако. Тим· пре 
што истина инје само оно што јесте него и оно што у 
постојећем nорич~ оно ·inтo као исТ!И!На постоји у име оног 
што ће бити истина. А можда, ко зна, :и неће човек ко
јrн нема довољно мисаоне храбрОсти :и юьижевинчке 
страсти изрећи такву дијалектичку истину која не мази, 
не лакира и не лебди над сmарностима. Али не могу је 
изрећи ин писци којима љихова социјалистичка · власт, 
коју оин воле и разум,ъиво поштују, морамmм пршо
ворима и адмиинстративннм мер~а ломи достојансmо, 
суЗбија храброст, сужава бленду вида, гоин ;их на јавна 
и понижавајућа признаља »грешака« и »формалистичких 
забдуда« и чинн све да бв престали да буду писци и све 
да од љих направи химинчарске и одаџијске поданике 
над поданицима. Сам сmаралачкн процес изискује већ 
толику меру моралне чврстине и карактерности да би 
правилна политика СОЦИ'јалистичке власти требало да бу
де усмерена у правцу што Ј:iЧ'Н'Ијег расцва.та тих ~ 
бина код љих. То је уједно она слобода без које је не
могућа литература. Њу писац носи у себи и захваљујући 
љој пише. Слобода, ·то је снага да се сагледа пуна ис
тина, то је таленат и смелост да се она одрази. Те се осо
бине не негују ин у центру, ин у провинцијализованим и 
сател:итизованим народним демократијама. Не негују се 
'IIИ!Ме ни предуоловrн за процват уметности. 

Треба ли ·споменути Тихонова, који је, испевавши 
неколико десетина nесВIМа ·Јуrославији, Титу, нар.однооо
лободилачкој борби, градитељима социјализма, почео 
шест месеци касiШје да nориче у лошој прози ИСТИ!ВЈУ о 
нама и оспорава себе и своје стихове. Ја не могу оэбИIDНО 
да схватим писца који може у таквим незнатним интер-
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валима времена· ·.A:ii доживи ТIШВе корените промене у· 
схватањима као што их је »доживео« Тихонов, који је 
своје очи, ум и срце сведока и очевица заменио за Псовке 
Резолуције. · 

Резолуције, не мислим сад само на ону информби
ровску, имају своју одреЬену сврху и функцију, али никад 
не могу претендовати да замене људима чула, душу и 

савест. 

Треба ли рећи што о Максиму Рилском, који је о 
Титовој Југославији написао више nесама од Тихонова? 
У свом одушевљељу он је, прекорачивши границе досто
јансmа, склепао и једну врло лошу песму у част Јабучила, 
~оља кога је, ако је веровати том Максиму из Кијева, 
Јер таквих нема више у Загребу ин из Загреба, јахао 
наш друr Тито кроз свих седам офанзива. 

Шта рећи о оном пољском nисму који је Југосло
вена Милана преmорио у Гришу само да би се приспо
добио новом антијуrословенском курсу Информбироа? 
Смејати се љеговој слабости? Сажаљевати беду љегова 
морала? Или с щт.ним осећаљем одговорносm још nmpe 
отвQрити очи и наnети све своје сmаралачке снате да 
би се оваплотила истина наше епохе, наша истина. Ми 
смо за ово решеље. И свесни смо љеговог значаја како 
за све већи уметН!ИЧКИ квалитет дела која ће бити на
!IИ!СаНа, тако и за 1Н1Ш1 допринос борби коју води ова 
земља за нове, савремене, вшпе, демократскије облике 

социјалистичке ,1\/ржавности, за праведне односе меЬу со
цијалистичким држ.шама, за пуну И!НiИЦВЗјативу и све 
шире учешће радних IDYМi! ry наро..щој вл:а.сти, за узди
заље, за размах тог радног човека, који је први и пос
ле~и смисао ослободилачке борбе и социј&\ИЗма, за 
краЈЉУ истину, за све истине о том човеку који је сру

шио богове да би се ослободио земаљских господара в 
који се морао ослободити господара да би могао ста
сати до своје мере, постати велик и бескрајно човечан. 

А nесни:ку, који је сек.ретар срца тог човечног чо
века, романсијеру, који је секретар свих љегових мисли 
и посту:паха., писцу у нашој ФНРЈ, нвmта не стоји на 
путу да створи .ли;к тог ,1\/руrарског човека, који није сама 

белина, али код кога постоји тако јасна чежља за сре
ћом, за размахом, за подвигом. Значило би лагати -
не ИЗIНетtИ љегове сенке :и :њеrова ове'11Ла, али и те стра!ШНе 
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бишке које човеnt. воАИ у себи .. и В81Н себе: за још једну 
кап светлости. 

· И на к.рају. Не само што !В!ИIЈ1".l'а не сцреча;ва. . нamer пи
сца м mноси ту ИсТив!у ши, аЈКО хоћете, те иСтине;· неrо; 
HЗIIIIa Паъ>m~ја, а ИIМ'З!АИ смо пр:wwке · /Jfil. то чујемо 
j'Fl!POC и од д:PFrn Бакарића, чшш као шrо је чшшла 
и :као што ће чинити све што је у њеној моћи м по-:_ 
моmе смелост писца, iкоји је истраживач облэсти. чоВе
кове, да му да ОХ!рабреља, м ra ослободи из.АИIПНИХ 
брша и да му сrвори све услове !КОји поrодују љеrово:м 
стварала.чк<щ раду, њеrови:м проналаза.чким IНапорИIМа. 

Јер нamallap-mja зна да је борба за !ВС'1"ИВУ и борба 
за већу слободу. 

1950. 
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ЈУГОСЛОВЕНСКА ЕТАПА 
ЈЕДНОГ ПУТОВАЊА НА БАЛКАН 

У последље време неколико .мrеrова и часоП!Иса 
СССР·а објавило је приказе и .расправе о нашим пис
цима, врло објективно и студиозно писане ствари, :мада 
не бих моrао рећи да сви ту делимо све љихове заюь\тчке. 
Тим боље. Ето прилике нашим есејистима за дуrе, ср
дачне и, убећен сам, плодие разrоворе о проблемима 
који нам леже на срцу. 

Мећутим два IНaiiИCЭI, једЗЈН из пера Иде Ра;4;ВО..ыmе, 
дРуrи који је ншmсао А. Солодовљиков, ДИЈректор 
МХАТ·а, rоворе на један превазићен и, што је чудније, 
нетачан а увредљив начин о стаљу и струјањима у на
шој кљижевности и уметнос:mr. Они не улазе уОШIПеу ~
кусију на нивоу артисrичких преоку<IIВ.ЦЋ~ја, већ са праrа 
саме теме, анате.мmпу СБа1КИ nокушај овде да се .изрази 
живот ПостуiЩИ!Ма ;који нису санкiЏЮIШСЗ!Ле проверене 
тезе сопијалистичкоr реализма. Па се десило да се место 
к.рИТИЧКИiiС речи .о .делИЈМа и мислима наших a'!{l'OPa, чи
тају зrражавања пред нечим што ту нико не претпоставља 

да би моrле бити љихове намере. Али Радвољина и Соло-: 
довљиков :мисле, ваљда, да је комотније изрЈЩаТИ поли· 
тичке пресуде место уметничко-:критичарских судова. 

Чл.анак Ра!двољИIНе, објЭIВ...ьен у броју који је Новоје 
вре.мја иначе имало срећну инспирацију да посвети Ју
rославији, писан као информатщша белешка, у ствари 
дезинформише и,.дРаматизујући прилике код нас~ не скри
ва своје окоро ДИЈрективне СИiМПатије за реwшстичке 
снаzе (!),па ча1К не смащра за пс:щ>ебно м 1'!/Несе име јед-
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ног Мирослава Крлеже у списак ЗНЗIЧа:јН!ИХ трудбени.ка 
наше литературе, спиоаЈК у коме је приличан број и тњквШ 
имена која КЊИ!Жевно не постоје. 

За разлику, А. Солодовњиков у свом Путовању на 
Балк:ан (Аитераrурнаја zазета, 11. Х 1956) iН'е спомиље 
имена, али пресуде не казује маље беспризивно. 

Да се одмах разумемо: ии меии, нити иком ту не 
пада на памет да цензорски оспоравамо право А. Со

лодовњикову да саоmnтава и најнегативније судове о 
делима ове КЊIИЖевности: и сrрујан.има у љој. Свако 
па и он може да то учини с плана укуса и схватања 

к.ој!И су љегови, па, према томе, и с оног који се зове 
соција.листичко-реаишсТИЧКIИ. И код нас mm !Ј!И.СаЦа (Ра
двољина спомиље понеке) који не иду много даље од 
таквих теза. Но да смо и сви ту присталице нормативне 
естетике соцнјалистичког реализма, зар би то морало да 
значи да су самнм тим и сви љеии Ставови тачни? Г ла
сачке машине у уметности иипrrа не доказују и не од
лучују. Бар не у земљи где из основе деценrnрализова
ног н неадмmmстраТЕIВног система рмничких: савета и 

комуна ничу, у крајљој линији, снови и јаве о односима 
мећу људима (и љиховим мислима) и rде је логично да 
учешће пmроких слојева радних људи у друшrвеном са
моуправљаљу, поред борбе М!ИIIILЪеља, има за претпос
тавку и неинrерирање мајоризацијом у ствари умет
иичког стваралаштва. То, измећу осталог, значи и праксу 
ненаметања једног за све обавезног укуса и схватања. 
Јесмо ли зато несоЈЏrјалисти? Јесу ли ту уме'l'Н:ВiЦИ, ~р& 
алисти« и »новатори«, противници социјализма, сламке 
ме'Оу не знам Ка!КВИ!М :вmrоровима? 

На ова се два пит.апьа може одговорити само одр& 
чно. Што и чињим. 

. Но било би мн врло неугодно кад би А. Солодов
ЉИ!Ков досад речено ~хватио·као покушај да му окрњим 
право да о нашој ·уметнОС11И М!ИСЛИ н IIИIIIe шта по са
вести хоће. Али· он зна, бар тако добро као и ја, да сло
бода обавезује на аутентичност и да искључује намепrrа~ 
ље подаТака на пословични а!ПрИОрИ381М оног: шта се баби 
хrило, то се баби снило. Па ипак, пrra друго значи Љ& 
гова произвотна процена да се ту девет десетина умет

ника и интелигената боре за социјалистички реализам, 
ИlЛ!И друга једна, о томе· да новаторск:и пеон.ици имају 
тираже од 1 500 · nримера!Ка, док ;реалистички много веће. 
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Чшьеница ·је да су mражи и · јед'В'ИХ и ;друтих · nоДјед
нако мали, књиrе се продају по економским ценама, а 
мрежа наших библиотека је танка, док су средсТва ко
јима оне ;раополажrу :врло Оr.ра!НИЧена. 

У осталом, да !И сам не ЗiНа с .каюшм је коефици
јентом множио и делио своје процене, зар би А. Солодов
љиков имао разлога да се узнемирује? Зар може један 
декадентии новатор да угрози деветорицу здравих, снаж

_нихи rрлатих реалиста? Не будшмо •наивни: дРVГО је нешто 
изазвало немир директора МХАТ-а. Он нам може бити 
разумљив. Несхватљива нам је логика љегове нетрп& 
љивости према критици. У свом Путовању на Балк:ан о 
Бугарској и РумунијiИ (где I!Шједан позорИIППШ .рецензент 

IШје учинио !НИКаiКВе приговоре режијским поставкама 
МХАТ-а, стилу или репертоару), А. Солодовљиков иипrrа 
или скоро иипrrа не пише. · 

Ако, дакле, посвећује скоро сав свој текст томе да 
се обрачуtНа са једним одсудн;им делом уметности Југо
славије, ту смо част, највероватније, заслужили само због 
тога пrro су неки од уrледнијих београдских позоршп
них радНИКа и критичара осетили потребу да у дискуси
јама и писюmм текстовима изнесrу своје резерве према 
понечем што им се учинило карактеристичним у пред

ставама театра коме је А. Солодовљиков на челу. Путо
вање на Балк:ан треба схватнти, према томе, као неки 
pro dошо, али ... 

Али не треба закрварити зато. 
Ј а се не слажем с добрим делом приговора који су 

ту написани на рачун МХАТ-а, чије су ме· представе уз
будиле, одушевиле и гануле. То је велика позоришна 
уметност. Иако стара већ педесет година, можда је нај
већа коју знам. И вероватно је да су у праву сви оии који 
мисле да је треба сачувати. То кажем с резервом: по
зорипrrе иије ии моја струка, ии моја велика страст. 
Али рећи да је конзервисање стила глуме и режијских 
схватања Станиславског ствар за ·дискусију, не даје, 
ЧИIНИ М1И се, i!ШiКОМ повода да закључи да су људи који 
то тврде сумљиви као идеалисти, дакле антимарксисти. 

Навикао вероватно -на пријатну температуру официјел
них усхићеља, Солодовљиков је сигурно био шокиран 
неодzоворношћу овдашњих :юритичара, али објашњења 
која је нашао ха би се yreпmo не чине нам се претерано 
достојанС'11Вена и нз;роЧiНIТО допад.\>ива.. Не ПОШ11Ује се пре-
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тера!Но човек и ум~_IIЩД се ех catedra-nporJiaШYje сва
ки с IWМ се не олажемо за збуњеноr идеашс'!У иЛи добро
ћуднолуЈСаво насмешени остатаЈС капитализма. Чак и да 
амо не само субјект~mно 'УВеревiИ да је IНaiiiie МШП~~>еiье 
испраЈВно, IНИIКО ко ПOIII11Yje себе iИ своју ·мисао не би 
исnричао, онЗIКО 1КЭ1КD је то учшшо А. Солодовњиков, 
ану причу о заmребачком вајЭ!р'ј[ који се »збvшю« и ~НИКОМ 
поникао кад . му је он .лично IВЭрЗЗИО -жељу да. мало 
поrледа те њеrове новаторске скулптуре. 

Али независно од тоrа да ли смо реал.исти или_ 
модернисти, мислим да нема уметника у Јуrосл~ији коrа 
не врећа препооенц;иiја с којом је сао~ена у том пу
топису директорова же.&оа да се на мщу- места увери у 

оно у nrra је и без тоrа био унапред уверен, тј. да је 
новаторство у уметиости малтене срамоmа, морално бед• 
на и, по свој Щ>ИЛIЩИ, ~ржавна - ствар. Нису, 
ваЈЬДа, московски часовници објавИли једноr Октобра 
ово ново време које је no~NИlA.O ТЗIКО неодо.IЬИВо напред 
ка свету слободе, достојwс:r:ва. iИ пра:вде за овакоr да би 
се тридесет девет rодина кООније, !НеоправДа!Но супериорно 
писало о не:юим ј'УI'ословенским 'У!Ме1'ШЩИМ.а, којима се, на 
крају крајева, може свашта да пребаци, али нипопrrо 
да своју зеМ.&оу не воле, да нису као rpalia!НИ одани соци
јализму или да своју уметност не схватају врло озбИ.IЬно. 

Време не стоји. Ни ту, па ни под московским ча
совницима. Промене l'f осећЗЈјiНосm, 'IJК!YCV и IНЭ:ЧВIН'ј[ на 
који се тај укус и та осећања манифестују, били ми тоrа 
свесни већ или не, природне су и нужне. Зар од Немиро
вич-Да!НЧенкове обновљене ПОСТЗЈВКе Три cel:rpe 1Неrде три
десетих rодина, поставке која се_ у бити није претерано 
ра.злшtовала од оне с почетка I()В()r века, ;нијед~ млаћи 
или старији совјетски режисер није дошао на мисао да 
бн били нужни озб~нији захвати у начин на који је 
схваћено и -донето- Чеховљево ремек-дело. Мноrо nrro
nrra се променило. не само у материјалној структури 
неrо иуецоциоШI!М!ости пубАЯ!Ке зем.ье која се тако брзо 
и уз толике напоре индустријализовала да с~ на тему 
промашености (један од мотива Три cel:rpe) :не би моrло, 
вероваТIНО, rледати и дРуrачије но пре т<МИI<О деценија. 

Може се бранити и постојећа представа Три cel:rpe 
арrументима Солодовњнкова: нова би требало да. је_ бо
ља од старе! Али и Друmм: зашто једно позориште не би 
пракmчно било живи мзувеј ОrаiН:ИСМIВСКОr? 
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Једно се нн у ком случају не може и не сме: рећи 
да је стил МХАТ-а социјалистичко реаАИС'l'!ИЧКИ, а остати 
при тврдљи м је социјалиС'l'ИЧКИ реализЗ!М најнов~ја, :нај
напреднија естетика. Ако то тврдн Солодовњиков, сложи
ћемо се да ro ЧИ!НiИ на шrету једноr :mr:reлmeн'IUШjer оnрзiВ
давања теза !Које је уовојио. ААи :М'Ноrо је rope nrro, бране
ћи МХАТ од незаслужене, по ЊеМЈУ, :к:ритике, прелази у на
пад и рЗiЗа!НТНОМ паиьбом пршmва цро'l'ШШИКе теа"Dра коме 
је Ш1. челу- за срам!1Ш стуб. _ 

Јер nrra друrо значе разбацане дужнном текста 
њеrове тврдље м оу ј>уrосЛОвенски крити;чари МХАТ-а 
присталице новаторства у уметности и да су то јер сами 
пишу неразумљиве ствари; nrro значи да се незахвално 
односе према народу и народној власти која их субвен
ционира и претвара им дворце бивпmх краљева у музеје, 
којiИ, крШ1ИЧари МХАТ ..а, ИШЛ-е, народну власт не воле и 
не чине Н!ШПТа за народ, што је ;и разум!~~>иво, јер то но
ваторство у Јуrославијн ништа ново није, с обзиром да 
су СЛ:ИЧНа с.хва.тЗЈЉа. постојаtЛа iИ у СССР-у, али д~но, два
десе'l'И!К rоДНIНа, а љих су тада rraмo, !КаО СЗ\да ту, пропове

дали противници соција:листичкоr' реализма и ;реаливма 
уоmпте, остаци~ црошлосm којој се мил.ом 
не да с влаС'I1И и. .• 

Зна им се онда! 
А. СолодовЊВIКов то тако збрм-эдола :не каже, auw 

њеrове су све ту наведене речи, мисли, суrестије, па је не
моl):'lће црет!ПОСтавкm да се :не сећа да је некад и маље од 
тоrа било ДОВОЉIНО за јеДа!Н од .монструо:mих процеса 
из времена iНе тако давних. У њеrовом се балканском 
путопису уз све то приде још налазе и врло прецизне 
инсинуације О КОСМОПОАИЈТСКОМ !КарЗ!КТеру IНОВаторства 
и утицају западноr ветра који је на изложбама модер
Н'ИСта збриоао све разЛЯ!Ке иамеЬу Срба, ~за и 
Канаћана (! ). 

На томе бих се. ~ало задржао. 
Кад је већ реч о ветру, поставио бих једно питаље 

ва које ,м;и се не !Мора одмэх одrовориm: 
Мисли ли А. Солодовњиков да је својство, рецимо, 

само западноr ветра да развејава националну самосвој
ност, за кој<у тврди да је нај,АЈраrоценија у умеmости? 

Рекао СЗЈМ да не оч~јем одмах одrовор јер је 
исувише познато м смо ми ту против свих ветрова чија 
политичка тендеiЩИја не би била јуrословенска. А ова је 
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опет и довољно широка да· би их све поднела остајући 
своја и довољно црецизна да би се за.ш:гиrrила од непо
требних утицаја, користећи се само онима који су на
шој уметности нужни. Јер се m:raк не живи изолоВЗIНо 
под стакленим звоном, Дувајте, дакле, ветри! Ми ћемо 
остати оно што смо: раз.л.ичити од свих и довољно своји 
да се не морамо бојати да ћемо због неколико слика 
изrубити националну одреliеност. 

Што се мене тиче, заврш::Ио бих. Али било би ред 
да се А. Солодовљшrов iИЗВИIНИ за приче ·о космопо.л:вrr
ском и капиталистичком ветру који да дува нашом у
метношћу. 

О увек отвореним цроблемима пужно је говорити, 
мада је неопходно сачувати разлике које и чине рељеф 
преко кога се :rореће напред. Но док год се подсвесно и 
свесно буде n;paви!II.O Мl Jrepyje :или док rод се буде верова
ло да је свет заувек подељен на некИ .метафорични Исток 
и Запад, дијалози ·нису моrући. Нико ко има nоноса неће 
дозволити да ra потпуно безразложно (шта вреде реха
билитације после плотхнског ИМ1 anare финала?) оптужу
ју да издаје социјализам, поrотово што се те оптужбе ди
жу или у недостатку знаља, добре воље, !ИЛИ због nредра
суда. Једна проrресивна културна политика требало би 
да, !рЗЗВИјаљем повереља друштва у уметнике, уклони 
све оно што су мрачне године забетоюrрале у главама и 
срцима добрих иначе људи. Шта би остало од пролетер
с:rоог ИiНТернациоimЛИЭМа на плану који је наш ако бисмо 
проглашавали за декадентни буржујски шверц свако дело 
и мисао који нису ·НШ<АИ на тлу СССР-а? 

Снаrе социјализма нису победиле само и дошле на 
власт у многољ.удним и огром;ним просторИ!Ма Азије и 

источне Европе; соцнјализ8iм: је већ неуЈКЛОњива чиље
ница у овом свету и љегови се битни елементи репро
дукују, множе и развијају на много начина свуда, и тамо 
где их сузбијају и тамо где их :взвитоперују. Било би 
зато крајље време да се без неумесних више афеката и 
борнираности почне и с ревизијом начина прилажеља 
уметности. Што би имало за прву последицу ослобоliеље 
од догматских схватаља, ·која се вуку још m времена 
старијих од стаљинистичких, из времена Платонових, а 
састоје у томе да се искључиво практичарским, дневним, 
праrматисТИЧКИ!М ЭЈРПIИiН:ИМа мере само друmтвено добро 
и зло у поезији и у;ме'11Ности. А оне· су много сложеније 
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појаве од тог праrматистичког свог привИда. Ревидирати 
треба, дакле не само пресуде него !И неодрживе ilq)Шepиje 
на основу којих се у толикој мери било непршедан. Не. 
моrуће је претпоставити да би струјаља која су имала 
двадесетих година своје велике уметнике и у Совјетском 
Савезу - Мајаковски, Хлебшвков, Блок, Бабељ, Бели, 
Архипенко, Шаrал, Мајерхолд, Ајзенштајн- представљала 
само декаденцију, распад форми или анационалне, кос
мополитске неnријатељске остатке. Ако су понеки од по
:Менуrих, који су бши први форму.латори и по:к:ретачи 
;уметничких инспирација, што, срећом, у свету, па и ту, не 
престају да живе, огорчени на поступке према себи при
бегавали самоубиству, или били стрељани, натерани да 

· ућуте заувек или заувек напусте родни Исток, није то 
увек зато што :им је соЦИЈјализа.м сметао, или што се ни
су слаrали с љим, него зато што се стаљинистичкој де
формацији социјализма (и естетике), из разлога у које 
сад нећу улазити, није свИдела љихова уметност. Умет
ност тако мудска v ствари, rraкo ускоро (или већ) опште
народна, и тако, у :к;рајљој лшmји, соција.листичка. 

Ја не мислим да пребројавам колико је vметника 
у Совјетском Савезу који интимно не верују да је соци
јалистички реализам једино моrућа и исправна теорија 
уметности. Нити ћу, уэимајући жеље за реалност, опериса
ти ·изМИIЏ.IЬеiШМ Ц!Ифрама као чmьеницама. Јасно М!И је да 
ће отпори на које ће се после трИдесет rоДИIНа наилазити 
бити већи него игде ( социјалистички реализам је већ код 
многих постао навика, стечена систематским изrраliива
љем рефлекса и безброј пута поновљеним силоrизмима 
тзв. љубавне подлоСТ!И у rvметности: прво - ~олим соција
лизам, друго - соција:листички реализам је једино пра
вилна естетика 'У социјализму, и треће- ја сам за соција
листички реализам јер сам за социјализам). Али ти отпори 
неће ШiаХ. заоуставит.и процес отвараља душа ритмовима, 

осећаљима, гласовима и: облицима ове епохе, и неће га 
спречити. Ве11рови не плешу пируете у уметности. И ту 
дува незадрживи ветар човековог ослобоliеља од свих 
предрасуда, свих мора, свих зала; ветар повереља у ус

правног човека; ветар наде у збратимљено човечанство. 
Ветар социјализма, ветар iИСТИIНе. 

1956. 
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РОБИЈА 



СЕБАЊЕ 

Штрајк глаћу започет, мислим, у другој половини де
цембра 1933. И окончщн почетком јануара 1934, тра~јао је 
15 пуних дана, а за неколиЦину, необавештених у прави 
час; и 24 сата дуже. Ипак, победа, мада неоспорна, није 
била потпуна. А претешка. Управа је чинила све да нас 
сломи и деморалише. Шестог дана гладоваља, насилно нас 
је пребацила из скупних соба у самице. Тамо су по дВојица 
и тројица пандура на.ваљивала на једног усамљеног 
штрајкача, исцрПII>еног већ довољно глаћу, везивали га 
у лудачку кошуљу, после чега би му лекар, спртљаном 
у платно, веза:ном за столицу и притиснутом па:ндурским 

рукама, увукао сонду кроз нос и наливао га млеком. 

Више од пет по~аја насилног храњења није у
чиљено. Морали су да одустану, јер ниједан друг није 
пропустио прилику да приликом извлачења сонде одмах 

не поврати, а последљи, пети, успео је да зrрушевину· 
избљује управнику у лице. Прелазим преко свакоднев
них провокација и свега осталог. Не причам о тој ак
цији. О нечем што се десило после ље хтеQ бих да на
ЧИШIМ забелешку. Но нужно ми је баш зато да споменем 
да ако и нисмо успели да :извојујемо све оне заосrеве 
који су по речима начелника Министарства правде 
МиА>ковића ИIILШ за тим »да претворе робију у сана
торијум«, успели смо да остваримо оне који су; по на
шем гласно iНеиэреченом схватању ствари, допри!Носнли 

:.претвараљу робије у универзитет«. 
Другог дана по штрајку пребачени смо у .младићку 

зzраду, а дВе недеље касније стигли су робијаши-кому
imсти из Марибора, Аепогмше; Зенице и Пожаревца и 
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амештени у собу број шест; мећу њима - Moma Ilиja14,e, 
Отокар Кершовани, Мома :Борћевић, Бранко Бујић, Јовица 
Трајковић. 

То је за нас било најважније. На захтеву о концен
трацији свих комуниста у младићкој зzради !Највише смо 
и инсистирали. Али не верујући управнику Браловићу и 
начелнику Ми.ьковићу да су одиста још током преговора 
наредили најхитније транспортоваље комуниста из ос
талих казниона у ову, митровачку (ко да верује речима 
класног непријатеља?), па не верујући им ни оНда кад су 
Ш11М показаtЛИ копије поверљИЈВих телеi1Ј>аМа што оу ра
заслали (зашто то не би био i/l,eo љихове lИ11репрО11ИВ нас?), 
ми смо одмах по преласку у младићку зграду објавили 
стаље сталне непослушности и апсолутног кршења кућног 
реда све док лепоглавЦ!И и остали :не С'l'ИГНУ·· Ниамо ои
лазили из соба на шетљу, нисмо легали ни устајали у 
прописано време, nр:ирећивали смо дераче . по неколико 
пута дневно, утек у време кад би !Неки интернационални 
воз застао на неда.лекој сташщи, а певаЈЛИ смо у свако 
доба ревОЛЈУ!ЦИОНЗIРНе песме; оне најзабрањеније - НЗ!ј
чешће. Кажљени због тога забраiНом ЏIШМЗЈЊа. и с.л.а
ња писа!Ма, к:уповања iНЈУЗУ:ЖШ"Ка, права IНа добвјање па
кета и посета, ми смо подигли за неколико степени ош-

111>ИНV нашег отпора и почели да избацујемо пароле у 
време застанка симплона и експреса, и да истичемо на 

прозоре огромне транспа.ренте са овојИ!М ПОЛИ'l"И'ЧЧШМ за
:х.тевима исЈ1ИСаНИIМ м:а.стклом које смо сами правили -на 
чаршавима који су били ера.рски. Панд'УРИ су нз дво
ришта тад пуцаЈЛИ у наше прозоре и тра.нспаренте. То смо 
и хтели. Нека се чује што да~~>е за наш рат. Но ни Упра
ва iНВ!је седела скрштених ~. Одлучила је да нам nри
реди процес iИ ocyiAIИ »коловоће«. 

Али кад је друг који је, хранећи дивље rолубове што 
оу слетали на црозор дВОј!Ке, ЕОју омо зва~ЛВ~ у ШЗtАИ И\4.И
отском собом И1АИ евентуалијом, кад је тај дРУГ приметио 
муде прекопуrа у доо:ле празној шестицв, и !Кад је, упитаiВ
ши их ко су? - добио одговор да су робијаши-кому
нист-и, пристигли овог часа из Аепогла:ве, он је скочио с 
валова умиваљке и утрчао у собу вичући радосно: »Стиr, 
ли су шестоглавци!« 

У т.рку смо се шшпли: на прозорима и упркос nуц

њави из дворишта, поздрављали стиснутнм песницама 

.АЈРУГОВе, ~КuШЧУhи леrендэрнам ва све нас ~оши,, једном 
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·од:најстаријих робијаша,~славном марксисти И преводи
.оцу Капитала, симболу непоколебљивости и борбености 
комунисте iВа робиј-и. Па, срећни и узлућени, запеваиш 
амо можда први и једини пут складЈНО и лепо. 

Певали смо забраљене песме, цели наш свакодНевни 
peueproaip т.у:жних и пркосних мел'Од'Иiја iИ речи, и били 
смо усхићени кад смо чули да их и шестоzлавци прих

ватају. Ни СЛЈуТИIАИ :нисмо ма је Бра:ловић у том ча~већ 
седео доле у својој канцеларији заједно с тројицом мит
ровачких судија, спремних да нам »узму меру«, како 

смо касније сазнали да су назвали свој подухват. 
Из свих соба ·ориле су се песме. Не увек исте, али 

не више складио као мЗ.лочас. Кад бисмо у предаху из
мећу једва завршене песме и tНОве, :в:еотпочете још, оо
л~.ли ~е шrо је, рушећи· се попут усова, дола.: 
зило са свих страна, имали омо уrисаrк застрашујућеr 
ваљаља целог неког компримираног мора сабијеног у 
ћелију захваћену буром, целог једног земљотреса зак
ључаног у ту· зграду једино да би из љених рушевина 
изашао. Било је страховито слушати мало дуже не пе
вајући и; са:м: то не баш !Много музикално певаље, и није 
чудо што су пандури, и без обзира на наредбу да пу
цају, то чинили да отерају страх који их је панично за
хваrnио. Нарочвrrо ноћу. 

Сад Н!Ије била још i!Юћ. ААи око Чет.иЈРИ и по по 
подие у јануару већ је сумрачно. Споља у дворишту 
упалиле су се веАВIКе ./\:ЗIМПе. Нешто рано? Свејед'Но. Ус
коро и унутра синуше мале жаруље. Данас нема мирног 
часа. Продужимо да пеВамо. Али одмах затим у нашу 
собу упадоше пандури с ташшчаром, који ввк.ну: »Мир
НО«, али ми појачаСМ'О само претећи ИIНТензнтет гласова, 
не допуштајући ником да нас прекине. »Певате?« рече 
гласно неки незнани дебељко с :црага. Кр31ј њеrа се створи 
управник с још двојицом непознатих, а мрких и ЈЬутитих 
бића. Не одrоворисМ'О одмах; мада смо чули питаље. Кад 
завршисмо песму, неко· ymrta,. тобож брижно.- дебељка 
на прагу: :оКако се осећате?« »дакле, певали сте!« викну 
ОВЗ!ј; »Зашто не .:консу.лтујете доктора?« одврЗ!I'И щ друг 
и настави још забринутије: »Не ваља се шалити с ау
дитивним халуцинацијама!« Из· свих осталих соба орила 
се В31ршав.~Dа~НКа: »Дижи!мо баiрв!rЩде, дижи'МО барикаде!« 

-Шта је то?- узбуни се дебељко- нећете-ваљда 
порицати да сте певали? 

14 Оскар Давичо - XVIII .-209 



- Ми? Којешта. Сад је око четири по подне.:Ту, као 
и у свим осталим собаМа, влада глува тишина све до шест. 
Ослуппmте само. Је 'АИ тако, друrови?· Шта се чује? Ти· 
хо о:юретање страница. И iEШIIIТa друrо. · 

У прозо.р rудари меташ.. Пацдур је roшro страх. A;pyr 
понови. 

-Ништа друrо!. Ако вам се чини да чујете песме, 
лечите се, господине. Лечите се за времена, после то 
може да буде IКВ.СНО. 

:КЉучеви су још шкрrутали у брави кад наша соба 
прихвати прекннуту Варшављанку. 

Све су собе· обИ!IПЛИ и у свима били дочекани слич
ним варијантама порицаља. Негде без зафркавања, 
директно. 

- Не певамо! И тачка. И mmrra нам не можеТе! 
Негде дрско: 
- Ви певате! Алн ми не иrрамо. Знамо за јадац. 
Негде са сарказмом: 
- Али шта је вама, господо, коме се у овој земљи 

пева? 
Но у шестицн и~ Moma и иа већ oчajffiit!Кo 

питаље окружног ја:вног тужноца (ускоро смо се уве
рили да је он то био), скреса: 

-Јесте. Певао сам. Певам. И певаћу. 
-Сам? 
-Да. Сам. 
-И сад? - диже неодРећено руку тужилац. Са 

свих страна чула се песма. 

- И оад! -nркосно је Moma. 
- И то све, то ви певате сами. 
-Ја! Сам. 
- И ја! - приће му радо Кершоваmr. 
- Б.ути ти. Ти немаш слуха. 
- И ја! -иступи Борћевић. 
- И ја! - Бујић је то био. 
И редом, један за друrим, јављали су се шестичари. 
СУТРадан, у пандурској соби управне зrраде импро-

визирана је судница, и пошто је пред изведеним шести
ЧЗЈрима прочитЗIНа оmужба, сућени. су сви !На по две го
ДИiНе додаmе робије. С изузетком Ра,4ЈИ~Юја Даэидовића, 
коiiИ Је добио ТlрИ 'ГОАИНе јер 1WY је то бИ!Ао већ четврто 
накнадно сућење. 

Држање Мошино нас је прилично збунило. Зашто 
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је признао? Да је рекао што и ми, не би био сућен ни 
он ни ико. 

Али у образложењу пресуде стајало је да бисмо сви 
били сућени да шестица није примила на себе кривицу 
свих, 1И да је. сrуд шу и iКЗ.ЗН!ВЈО rу~Меото свих, свима за 

пример. 

Добро, Moma то није могао знати, као што и није 
знао. Али треба ли нешто знати до краја да би се пос
'Ј1УПИЛО :к.а!КО Т;реба, племенито, ХiрЗ.бро и .fdУ'даюи доста-. 
јанствено. 

Momy је ПеЈЖ.о Мш.е-mћ нооадао због_.тога. Називао 
га је кукавицом. Овај се насмејао само: 

- Не МИС<Ш!М да сам то ~о из КуtКЗЈВИЧЛ'УКа. 
Било ме је само срамота. Ја нисам младић да бих себи 
могао дозволити несташлу;Irе. Моје име нешто значи и у 
свету ван ових зидова. Ј а !НИсам смео да допустим да то 
име чији ауторитет пршшда Партији,.не мени, повлаче по 
новинама. Јер да нисам признао, довели би свед~ке који 
би писали по новинама да Моша Пијаде лаже да би за
башурио :юривицу и себе спасао од заалужене казне. 

Све то гонило је на размишљаље, отварало моралне 
просторе и сапињал.о дилеме на које дотле нисмо били 
навикли. 

Прошло је већ 25 година од тих дана, и кад помиш
љам на лекције револуционарне храбрости и људског дос
тојшства 1И племени:rог самопожртвовања, ја се сећам 
његовог у.зора i1ЩД је рекао: »Било -ме је само срамота«. 
Али кад бих хтео да на катедрале (како смо звали ка
тедре које су робију претвориле у марксистички уни
верзитет) -урежем неку реч, ја бих на тој згради што 
велелепна постоји у мојој машти, wезао речи којима 
је заправо и отпочео њен рад. Речи комунистичког пр
коса и поноса, !Не увек лаке, али увек и\епе, Мошине 
речи:» Певао сам, певам и певаћу!« 

1957. 
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ЛИТЕРАТУРА НА РОБИЈИ 

На робији, јасно, iНИ нш: неколико писац;а-п~еmика 
није М!ИСЛИЛО да треба .литера'IWИ дати myзe:rnm]e место, 
па ШЈай( чињенища да је иэмећу разних mцова ЭlЩИја што 
су предузимане и равних видова учења у току ШiаЈК било 
времена и за читаље, намета.ла је и разговоре о АШера
тw>И, водила дис:.куСИЈјама и формирЗ!Љу разних МШIIА>е
ља. У noчe11ICY, двојица '11ЗД 'М'Ноrо превоћених писаца по
ларизовали су диференције г.рупа., што су се према ЉИЈМа 
назвале упrонсинклеровци и СИ!НКА~луисовци. Нешто ка
сније у доба Аан.аса, називи група су се променiИАИ: било 
нас ј~ ~tрлежијанаца и а:н'I'ИК;рлежијашща. Али дискусије 
и сnорови остајали су исти и кретали се око оноr што 
смо називали дејсrвом и ефИIКасношћу кљижевности. Ни 
ми ~tрлежиј81НЦИ Н'Исмо за:мtИIIIЉаАИ .литерату~ру одвојеном 
од борбе за преображај света и човека, али место да се за
дово.IЬИМО АИЈ)еК.т.ном проподевтиком, дирекТН!И1М навијаш
твом за један од текућих дневних захтева политике и боl>" 
бе, ми смо, мада врло млади, схватили да .литература и у
метност, да :култура уоппrtе, имај·у и своје законе који им 
услов!оаВају развој, и 1да би њихово пренебреrаваље эна
чило исто што и :њихово yшmi'l'eњe, као пrro би и своћеље 
у;метности на љих эна'ЧВ!Ло укидЗ!Ље уметнооти. Разуме се, 
НtИСМ'О ни ми били сасвим rлуви на казуисТВ!К!у да је про

r.ресиван уметник дужан дз: се СТЗ!ВИ у сл.ужбу.револ'УЦИје. 
Проблем који се с ТВ1М у вези отварао r.\асию Је: каrко? Да 
ли као уметнИк који ће, радећи повремено публицис~у 
и агитацију, уносити у љих свежину и темперамент, .коЈИ 
је понекад аrитацији, исувшпе разумној и разумско], не-
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достајао, или пrro ће се везrпи свом снагом сВоr.бнћа за 
њу и постати што и она. 

Примера код нас, и :не саЈМо код нас, за јед;но и друго 
решење било је. Велики nесници и писци, rрадећи своје 
дело, nрилазили су IIIOЩ)el'Y. Ромен Ролан или Жид 
(на трен) имали су своје дело за собом кад су пришли 
покрету. Мајаковски, Брехт, Крлежа изградили су фан~ 
тасmчно iВеА!И!Ко дело у најiВ!Н'm!МiНИјој оимбнози са иде
алима, са паролама револуционарне борбе. Али бИ!Ло 
је и писаца типа Дамјан Бедни, Безименски и други, 
који су у оно време, захвал,ујући тиражима, слави, као 
и оној оптичкој варци коју близина предмета чини, имали, 
тако рећи, СШ'З!НОВСК!У попу.лЗЈрНост и 1/IНОСИЛИ забуну 
мећу савременmrе, те cv ставЫ~~ЛЯ у исти раш" Бедноr 
и Мајаковскоr, и прод'Уt)љавал:и дилеме у дrушама :мла
.А:ИХ комуниста iiШсаца, iКОд iКОјих је питаље избора бИ!Ло 
пре свеrа одрећивано већом ефикасношћу, ничим другим. 
Оно што смо се питали у нашим распрама, није било: ка
ко изразити уметиичку епоху: неrо: како, остајући умет
НШ(, деловати што вшпе, што боље? Некима се чишм.о 
да је Бе..щи остао ;умеrmик. 

Били смо сви премлади да бисмо правили разлику 
измећу стихотворца Бедноr, коме је њеrов начин везива
ља за револуцијrу nOМJOrao, јер није као пеаниiК .нmпrга rу
био опе:вај:ући лозу~Ше, и оноr Мајаковскоr који по своје 
л:озуtНГе !НИје "Iрчао увек у a:rnrrпpoп, неrо их, у духу рево
луције и своr најинтимнијеr схватања света, бацао у 
етар на сав rлас. У суmтини: питаље: задатак и креација 
(реч коју смо мрзели; реч у поповској мантији-сукњи). 

У то време се о.4ЈI>жавао у Москви и онај Конгрес 
писаца на ком су говорили, измећу осталих, и Горки и 
Ма:л;ро, Буосарин и ЖдЗЈв:рв. Жданов, можда први пуr и за 
црви пут - ЧИ!НВ!Л.о се да не товори .лоше. Остала ми је 
je,II:Нa формrу.л.а у свести: »У оквиру совјетскоr · урећења, 
писцима је све слободно.« Далеко је то било од каснијег 
ждан.овизма, те прахматист.ичке деilрЭДације свеrа тво
рачкоr. 

Али упркос поразу раповаца и оних тешњака, ·што 
смо 1МИ Ерлежијашщ поздравили, на !Мене је деловало 
као хладан туш објашљеље које ми је тад дао један 
~V'МЗQВаЦ«, каСIШје један од фракционаша: »Пусти m 
то што они тамо брбљају. Бедни ће увек Партији зна
чити више него сви Мајаковски. Он је искористљивији. 
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Он ће певати све што треба, он је· тешње везан за· по
.лиrш<.у, он је ПЭiрт:ијски кадар, он је проверен, он ·је 
близак и тврд, а . то је битно. Шта? Таленат? Немам ја 
времена, знаш, за твоје бурrије!« 

Петко Милеmћ је.већ тада показао, с оном шпели
генцијом коју имају хохштаплери ка;дри да одмах схвате 
у чему је штос, суштину једног наопаког гледаља на 
ствари културе и уметности, једног примитивног, пре
праrматизираног, пубЛIЩИстичког третираља не дневних, 
него уметничких ствара 

МоЈим друговима и мени помогла је та Петкова 
формула да схватимо у чему је заблуда и у чему је та 
претља исправном одношењу социјализма према уметнос
ти. Дискусије које су се развијале мећу нама писцима 
поделиле су нас, много дубље и трајније но што се мис
шло у почетку, - на оне који су, ж,ртвовавши пршщипе 
саме уметности, мислили да ће бити партијни ако ами
нују }:"Право оно шrо је Петко формулисао у cyпrrmm 
тачно, мада из аспекта аривисте, и нас који смо вероваhИ 
да социјализам мора да афирмише културу својим поли
тич:юим аЈУТоритетом, мора да за тај феномен уметности 
има сва разумеваља и у сваком случају више неголи 
фашизам, који није УЈlРОЖа!Вао културу само т.име што 
је спаљивао књше, ауторе књша и њихове потенцијал
не читаоце, што је изазивао ратове и носио смрт, него и 
эато што се одмах, од првог дана, јавио као носилац јед
не одрећене, врло уске и врло праrматистичке концепције 
уметности. НетолераНЈI'З.Н према оном што је, у дущ сво
јих зоолСШЕIШХ: расних схватања ( такоће пра.гматистичко
-мистичних), називао изопаченом уметношћу (где је, поред 
Георга Гроса, Кете Колвиц, Масерела, да не говоримо о 
Пикасу и Далиј!У, Де Кщшк<у, МврОIУ, ТаЈНI"Ију, Ернсту, 
Арпу, био и импресиониста Аиберман), фашизам је фор
СИЈРЗ.О јеАНУ !ИСЈУ!В'ШПе arnrraциoнy, искорист.љИIВу за себе, 
нењэопачену, за ;рааА1И!КЈУ од исуввппе напаћене уметносrи 

и к;ултуре 1118. које су писци као Јост вадили револвере јер 
им је реч култура звучала као Rassenschande, иако је 
KYJh.T тура у НСДАП-еу био веома цењен .. 

На страну обЛIЩИ које је, почев од 1933, примала на
цистичка лшшја у уметности, на страну форма, али из
мећу наЦистичког прагматизма у уметности и оног што су 
заступали извесни приврженици Бедног код нас, без об
зира на тако супрОтне политичке стааюве и .људоке Шiтен-
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ције једних и-~, било је на изглед \1\ОДИ!р'НИ!Х та.
чака измећу израза једног и друrог, у архитектури, скул
пrури, сликарству итд. Суштинска разлика измећу фа
пmзма и етатизма :у соција:лизМЈУ !НИје тиме 6иЈла ескамо
тирана. Остајала је оно што је била. И док је та чињени
ца помогла мени, и не само мени, да схватим да због самог 
социјалистичког човекољубља, љегове ведре будућности 
упркос свему, не смем да примим прагматизам као ме

рило и праксу уметности ако не желим да њу доведем 

у шпање, дотле је известан број мојих: АР'У'ЮВа мис.мю 
друкчије и, извевши друrе Закључке, друкчије радио. 

Данас, више од 20 година после тога, тешко би било 
не видети ко је био у праву с позиција социјалистичке 
уметности,· која, као и свака "1/'Меmюст, НiИ!Кад не може 
да рачу.на само :на тренутно дејство, али баш зато .људски 
не бих себи НИ:ТИ iВiКОМ друтом дозволио да стави у DУ'МЊ1У 
приврженост социјалистичким идеалима иједног од мојих 
тадаљих другова, писаца или не. Не мора се бити писац, 
поготово не добар, да не кажем велики писац, да би се 
било добар борац. 

Несрећа је у томе шrо с:у потребе замућивале многе 
наше погледе тада и оно што је данас сваки прогресиван чо
век у овој земљи прегорео и схватио, тад је било тешко 
разумети. Требало је бити, у неку руку, исувише писац 
да би се могло одолети притисцима једне логике која је 
у оним временима изгледала врло убеДIЬива. И то је на 
известан наЧШЈ, у 'УСЛОвима ван уметности, и била. 

Да би се неке ствари разумеле, мора ее реDи да писци 
привржени револуцији, они који су то остали или били у 
толикој мери да им никакве естетичке и друrе заблуде 
нису сметале, упркос бурним догаћајима, да то и остану, 
ти писци знај;у да их љихова оданост покрету обавезива
ла и обавезује да ТИIМ проблемима приступе 1И данас .с· до
вољно интелигенције и максималним разумеваљем. Није 
проблем: ко је у праву? 

У пит~ су два тока С'l'ВЗ.ри,. који се моrу :у садаm
љости чишши да се секу и укрштају, но који, с ди:СIЂН- . 
цом која неумитно расте, има да се учине све више као 
два тока, сваки са својИIМ За!КОН!Иi!ОСТИМ:а. 

Но баш зато што ништа не почиље ни с ким од нас 
и не завршава се с нама, потребно је указати на извесна 
места из Про11рама СКЈ која, говореDи о тим стварима, 
допуштају тумачеље да СКЈ у области културе и умет- · 
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ности, IIЈIШТЗ!јући све формалне иновације, не резерввше 
себи саЈМо право приоутНоr r.раћанвна него и право да iИ!Н· 
rерира, и то не то.лико у одбра!Ву · неких ПOЛil:i'lЋ'ПWX и 
идеолошких интереса (љих бране позитивни закони) неrо 
у одбрану културе и уметности као таквих, што значи да 
је СКЈ дрва комунистичка парmја у свеrу која устаје у 
одбрану феномена ку~Лтуре, признајући љене ЗЗIКОIШТос
ти и љене посебности, љена ·својст.ва. која је ЧВ!Не дРУК
чијом и подло>Imом друrачиј!В!М мерилш.ш но што су она 
неr:юсредне праюwше пр~ Јер :ка:д је 'У IIШТа
шу уметност, !НИШТа поюрешније од тога iИ !IШШ'l'а погубније 
од јеАНачења по дејству. . Еф:июtmост у.меmости јесте 
вредност, тј. својство дела да изрази синтезу моrуће 
.ъудскОСТIИ 'У датом времену, за:висне од 1/'Меl1ННКОВИХ 

сазнаља, оппrrег стаља слободе,. сензибилитета ЉУ/!У! у 
времену и стаља самосвести. Кад једНа уметност, иако 
непр:шшата с почетка, успе да се О.4ЈРЖИ, ааметие и пос

та:не реалност !НОВИХ IОО!Лена, онда је она доживела свој 
дот.ле одлаrан;и 1/'МС'1'11ШЧКИ тријумф који везе нема с 
ефикасношћу, која је заблу:дна; али ефикасност умет
ности примељена на револуцију, небитиа ако не и при
видна, не полази од умеmости н љених оредстава; 01На 

је идентична са прив.лачношћу револуције. Умет.н;ик ко
ји би себи наметнуо љу као искључиву личну ствара
лачку преокупацију, не би могао да избеrне извесну дозу 
личноz уzла прелома објективног 1К!р0З субјекТИ!Вност, 
чиме би се мноrима учинио вшпе еrзибиционист но бард 
револуције. КоЈи не мора да буде довољно безличан да 
би деловао, али који мора изгледати озбнљан, недвос
мислен; а бити јасан, приступачан, ефектан и јевтин. Да 
би уметност деловала, не сме да буде оумеmост. 

СКЈ је у суштини разумевао све то, не само тиме 
што је допуштао разне форме него што се залагао за 
/!У!СКусију и што је, па:жтиво ослушкујући дијалог умет
ника, заузимао, лоrично, већ према томе шта МЈУ је било 
у датом часу нужније, оне ставове који су му највшпе 
одrоварали. Ослобоћен коначно искључиво праксистичквх 
tq)итерија, он је дЭ!Нас у стаљу да се радује делима 
која уме'11НИЦИ остварују "i слободама које им је он ту. 
извојевао и понудио. 

1959. 
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НА ВЕСТ О СМРТИ ДРУГА М. С. ПИЈАДЕ 

Измећу првог доласка у Париз непознатог сликара, 
пријатеља исто :rако непозна'11ИiХ Бецића и Ба.бића, и овоr 
тамноr сева смрти у Avenue de Messine, ,леже педесет го
.А;ИНа сурово тешких и !ПЛО.АЈНИХ борби за социјализам, 
ту наду у слободу свих човечнвх народа, али и он~ m;r
'i'aљe о ЗiВI'аЖ'Ујућем смисл.у умеmюсти, IIШТање коЈе Је 
моrао да постави себи и тад, не први и не последљи пут, 
тај ситни, мршави, кратковиди, живахни и страховито 
надарени младић, питање на које је отада одговарао 
једНом надљудском активношћу, углавном изван умет
ности, до последњеr откуцаја своr срца непрестано на 
дужности, у служби човека н yмemocm. 

Kpyr је сада затворен над једНИМ великим мотивом 
животне, људске енергије што се не исцрпљује у репро
дуrкцији себе, и то у r.раду rде се отворио н rде су за 
Истих педесет rодв;на друrи сликари донели бар десетак 
нових значајних или само занимљивих сликарсквх фор
муtА.а. А ипак сликар, који је овоr часа заклопио ~чи непо~ 
нат Паризу .АШ<.овних слутљи н немира, завршио Је да даЈе 
један од моrућвх одговора, великом ненасликаном фрес
ком своr живота: ствараље је вечно мученшптво а л& 
пота борбе за слободу основни је услов уметничкоr ства
ралаштва. Ту слободе није било. Створити је! 

Али ни социјалистичка варијанта свесног жртвоваља 
за добро других у специфичним: условима борбе проmв 
балканске МОIНархије, фаmисmчке окупа.ције, у биткама 
за револуцију, и после 'У оним за преодолевање веков~е 
заосталОСТtИ и mr.радње нове демократске .А~ржаве, ШIЈе 

захтевала од својiИiХ приврженm<а мање спрем!НОСТН да 
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себе Ж!В!Ве 1/['l}Щде у темеље .свега iНО што су то и одувек 
тражили сви они древни и сјај!НИ градови ...ЬУ'доког н:ап
ретка дизани на Бојанама., Сенама, Невама или Сава.ма. 
Моша Пијаде·осетио је само инr.rенэивiшје него многи дру
ги да и она т~ за апоо.луrн:им у корену сваког импулса 

ка уметничком, има изворе где и сви снови и на!Пори људи 

да се царство ну:ЖНости претвори у царство слободе. Ли
нија поноса и чврстог логичног реда примена је тог зак
.tоуЧКа хи..ьа,А;у пута потврћеног спрем;ношћу да: се за сваку 
консеквешw ја!МЧИ цемw свој.:им животом. 

Оrу.д и rотовост тог роћеног слm<а~ра да осmви пале
ту и да рад на великим маштовнтим композицнјама за
мени практичним националним прегалаштвом у 1913, да 
своје оштро новинарско перо ш 1919 (пу.бмщисmка му 
је била други таленат) претвори у рад око организира
ља илегалне штампарије Централног комитета и да 1925, 
место 'l'ШIОграфске плаве блузе, понеСе сури IМЊГрОвачки 
шаја:к. Савршени мир и нема~р с којим је примао све 
метаморфозе и етапе каснијег четрнаестогодшпњег роби
јашког живота, без самосажаљеља, без колебаља и вај
каља, потврћује и љегов преводилачки труд (Капитал, 
Ка хритици политичхе ехономије, Беда филозофије) али 
и надасве љегова револуционарна борбеност која га је 
у најдивнијој мери одликовала. 

Има у том снажном темпераменту, у тој пожртвова
ности демонске, рекао бих, сазнајне и моралне лоГИЈКе 
доступне врхунским борцима за слободу, је~а који 
су унапред слобода, унапред њена бескрајна изборност, 
љена метафоричка сликовитост што знацима једнакости 
спаја и уједиљује тренутак, у трену љеговог пролажења, 
са вечношћу. 

Историчари и естете који ће једном проучавати 
предреволуционарну нашу уметност моћи ће само тако да 
објасне чиљеницу због које су неки тад нај'већи умет
ници тако на изглед лако стицали своје изузетне да
ровитости у политичкој дневној борби, која је, и кад 
се манифестовала уметничким деАИЈМа, толико па
тила од плакатства публицистике без основних дубim:ских 
димензија. Али има часова кад је љихово одсуство у 
остварељима знак да је у току шири од уМетности, ошпти 
свеживотни мутациони скок у више, у боље, у сло
бодније, и да он неодложно намеће и Шiтенционо ства
раље уметника на плану на ком се преображај вpiiЦt 
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за добро свега - људи и дела. Није знак недовољне обу
зетости уметничком доживљајном опсесиввом пробле
матиком, дешифровање значеља тог зова за <уqешћем 
у свакој од разноликих етапа борбе, v оној на дневном 
реду; нити је увек знак стварала:чке слабости - ок,ретање 
лећа штафелају. Има историјских ситуација кад је, о
брнуто, доказ величине то непристајаље да се слика, то 
насилно и добровољно заrгва.рање очију пред моралним 
млазев:има светлости времена у коме се једино и јављају 
подстичуће силе стваралапrrВа. Слух за те гласове, ра
зумеваље тог говора, одазивање њеrовом позиву можда 

оу одсудни фактор судбВ!Не човека да буде већи од своје 
судбине. Али свакако је сведочанство о моралном и умет
ничком интегритету способност да се ве пристане ва ком
промисну драматургију делидбе личности. Она је код 
Моше Пијаде остала цела. И бескрајно велика. 

Сликар је оставио доказе о својој даровитости. Али 
љегово дело чине педесет ГОДВ!На неуморне, револуцио

нарне борбе за комунистичке, за хуманистичке идеале. 
Борба и дело који већ доносе и неће престати да доносе 
плодове новим, сретнијим вараштајима овог народа, чији 
будући уметници неће бити принућени да у блеску једне 
муљевито драматичне одлуке ампутирају и одлажу умет
ника како би уметност и живот могли да постану слобода 
која јесу. 

1957. 
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СА ЕСТРАДА 



АЕВАНТИНСТВО: РЕЦИДИВ ЗЛА 

ЛЕВАНТИнАц одбија од себе сваку политичку задњу 
намеру и сматра да је неправилно што Марко Ристић 
сада целу ствар пребацује на политички терен. Аеван
тинац је оспоравао само естетички хумани квалитет је
дног написа Мирослава Крлеже и није хтео да изазива 
мрЋGЬу. FЬегови су Одzовори само изрази ~рећеног 
/dудског поноса«, а његово је право к-ао слободног гра
ћанина да каже своје МИПLЬење о Крлежином стилу и 
Крлежином начину писања, јер га је увредила мрзовољна 
надменост и презир с којим је Крлежа писао о нашим 
Ж!ИВИМ и мртвим, о IНЗ.Шем вољеном Београду, о људима 
уошпте. Њега је то забољело и увриједило, и његов је 
одговор потекао из дубине људског, а не левантинског 
срца. Он· признаје да је он свој Одzовор број једап, за
хуктан и врео, написао у афекту, али он није· филозоф, 
већ се бави пјеснипггвом и све ствари доживљује страсно, 
и арчшо, и у.вредило та је . . . · 

Узмимо да је то тачно, то јест да је неправилно им
путирати Аевантинцу политичке задње намере. Он се бави 

песнипггвом и његове су намере биле предње, неполитичке 
и: искључиво поеrске ·И зам;ислим:о да је, кад је прВIИ nут i!IИ

cao, оспоравао само естетички квалитет једног написа Ми
рослава Крлеже. Он се као слободан rраћашm и не бави 
ПОАИ.'ГИКОМ, него песшшrгвом, и бавећи се свој.им песншп
твом, једине су његове м:и:сли и IНамере: ослобоћење од по
ЛiКl'ИКе, mто значи, у IН~ руку, да оу му неполитичв:е :као 

и iПОеЗВ!ја, ~етенденциозне, :као и она која је rгаква одувек 
-знамо- била. 
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Постојала је и постоји код вас оmпврна и г.ласва 
прелевантввска па чак и ве.левантввска естетвчка мисао 

која је од тог схватања успела да направи скоро помод~ 
акоиом: Ко се бави поезИ!јОМ, !Не бави ое по.литиком, и не 
бавећи се љом, не може IИМаmи по.литичк,их !НаМера noшro 
се бави поезијом, која ве подлеже никаквим политичким 
rравитацијама, без обзира шrа прокламује од часа кад то 
прокламује поетски, стиховима. 

Има их који су сиrурви у то и који захтевају апсо
лутну аутономију за песништво, у име те сиrурности која 
је љихова, а.ли ве и моја. Зато молим, века ми се дозволи 
да у и;ме те своје !НесшурВОСl'И кажем баЈР да !НШ:ам си
гуран у одрживост љихових тврдљи. И молим да ми се 
сувшпе !Не замери mro то кажем, и ве .бих рекао да ое и 
сам, попут Левантшща, ве бавим донекле пес:ништвом. Али 
тендевц:иозвим, аrиrаторски;м, д!!iКА~ !Нечистим, пр.tЬЗ.ВИIМ, 

Ј1Р.ИМењеВИ!М, вижим, ВУАrаЈРВИМ, материја:листичким и, та
ко рећи, комунистичким пес:ништвом. И ја увићам да 
ће зато све што ћу моћи да рекнем о тој материји бити 
одрећено и спутано, веслободно и детерминирано уве
рељем које је моје, а.ли је моје, па ћу га .покушати да 
изложим просто, везахуктало, и без афектирајућег афекта, 
ма колико се притом осећао унапред дИсквалификован 
својом вестратосферском поетском праксом за ту врсту 
слободних и баловских естетичких разговора. 

Враћам се Леваmmщу. iИ ја сам, ~д'сi!К:Ле, некакав 
песник, и то тендевциоза!Н, рекао сам. То ,не Значи да 
сам опседнут политиком само и да сумњичаво жмиркам 

ва свак.и стих 'У стиху ,или прози, тражећи и палазећи 
политички подтекст чим се неко усудИ да зуцне вешrо 

непријатно а тачно на рачун .лепог или .лошеr вРемена. 
Нити ћу оспоравати сваку естетичку вредност напису 
у ком се неко дрзнуо да писве вешrо о мувама шrо су 

се .лењо вукле преко ћевапчића изложевих у једном Iiр
А>авом излоrу неке ћевабџинице у ГробА>анској уАИЦИ. 
Нити ћу се увредИТИ ако неко у свом напису спомене 
оно шrо је видео и асоцирао путем од хотела до rробА>а, 
па макар и ве спомиЉао у свом фраrмевту рушевине и 
оЖИА>ке Беоrрада, које је, свакако, видео, него продавца 
леблебије и кикнрикија, коrа је свакако видео. Нити· ћу 
врисвути зато шrо неко у једном фраrмевту дневНика 
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који ће, ва молбу пријатеА>а, да објави у Свеоочансrвима, 
дневника - кажем, у објавА>евом фраrмевту дневника 
- казао сам, дакле нећу врисвути шrо неко није написао 
све шrо мисли о херојству И жртвама Беоrрада, нити ћу, 
вриснувши тако, притиснути обема шакама своје астенич·. 
ве rрудн и чупаву главу као да су и г.лава и rрудн ио

пражњене тубе калодонта и исцедИТВ из њих и пос.ледњу 
мрвицу пасте шrо, зна се, .лако пени. И нећу, заnењен, 
захуктан и врео, покушати да сперем укаА>ане зубе не
какве А>утњом искежене части и већу у афекту написати 
никакав одrовор. 

Баш зато шrо, с исто толико права као и Левантввац; 
смем да претпоставим да сам песник. И шrо поетске тек
стове читам, као шrо их увек и свуда треба читати, не 
тражећи у њима оно шrо ве казују, трудећи се само да 
схватим оно шrо казују. 

Баш зато шrо сам песник, баш зато шrо сам песник 
комунист, баш зато шrо сам комунист, ја сам против тога 
да се дискусија пребацује ва политички терен кад је то 
пребациваље ва по.литички терен неумесно. 

Само, ја сам за све слободе које воде проrресу, а.ли 
сасвим приватно а понекад и јавно не марим за поезију 
и прозу које су .лоше а реrресивне уз то. Јер су ми и .лаж
не. А .лажне су ми и лоше зато шrо то јесу, а то јесу не 
само зато шrо су противне ономе шrо је за мене - кому
нисту - истина него и зато што су безвредне у својој 
лошости, која једина ве обавезује песника да увек каже 
своју доживА>еву истину. 

Ристић, по А.евантwщу, подмеће по.литички .смисао: 

.левантивском Ооzовору, који је само уврећее и написан 
захуктало и у афекту, пошто он није могао вшпе да отрпи 
силне увреде које је Кр.лежа сасуо на понос Беоrрада и 
част нашщс живих и мртвих. А то није, Аабоме, спуштање 
на по.литички терен, то је чиста естетичка визија. Бео
тенденциозна, иако је част А>УАИ које заступа имала и 
неке по.литичке одредбе. 

»Али кад човек добровамјеран као шrо сам био ја 
прије во што сам прочитао Крлежин члавак Н а zробу 
Петра Аобровића (С.лава уметнику 600 платана!) почне 
да чита тај чланак, добија утисак да је то неки бечки 
или берлински хохпрофесор архео.лоrије залутао у неку 
риједну периферију ••• « - написао је, дабоме, нетев· 
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денциозно в:етендев:циоз:ЕП! ,t\е:ваR'l'ИНЩ ry: свом нетенден
циозном Одzовору број један. 

Крлежа - Аевантннац има неполи:t:ИЧКИ и нетенден
циоза:н утисак - ЛИЧИ на бei.tJCOZ или бepЛWlCICOZ ХОхпро
фесора археологије! и та сличност Крлеже с таквим про
фесорима има само естетичке валере, оне које Беч и Бер
лнн нису имали у нашој историји и које ми, који знамо 
историју, не знамо. Али зашто археологије? Зашто хох
професор археологије? И зашто бечки ·ИЛИ берлннски хох
професор археологије? Зашто? 

Он, Аевантинац, истина, iНИје филозоф, пиmе он, 
јер он пиmе, пиmе у афекту захуктало врело и запаљено, 
јер он брани, пиmе, част Београда, он, дакле, пиmе захук
тало и врело, у афекту, како сам о себи пиmе да пиmе, ·а 
писати у афекту значи писати 'У раздраженом стаљу, у ком 
Аева:нтинац поетски безазлено свакодневно и иначе пиmе, 
одбијајући хидрофобно од себе сваКу политичку ннтен
цију, па мада су љегови пршовори и порећеља којима 
оспорава естетске квалитете Крлежнном напису сви до 
једног m домена политике, 111 то не оне памфлетске, ипак 
нису, по Аевантинцу, политички; јер се он бави песншпт
вом, а оно је аутономно. 

Уосталом, реч је и о утисцима које је Аевантинац, 
пиmе, имао кад је добронамерно почео да чита Крлежнн 
текст ... А утисци, боже мој, то су ствари тако субјек
тивне, несрећене, ћуДА>иве ствари, да збиtьа не треба бити 
престрог према љима, утисцима. Шта се ту може? Он 
има утиске . • . Он се бави песншптвом. Аутономија пес-

. ншптва. Несрећеност утисака. Врло важно! 
Пардон. Важно је. Не тражите од мене да претпос

тавим да су утисци Аевантmща несрећени, јер би то, 
према професору Waygandtu, био податак карактеристи
чан за схизоидну, а не поетску мисао. Не једини податак, 
пошто љу, схизоИ'ДНост, »карактерИЈШе раздраж1Ъивост: на

петост и уврећеност, лако падаље у изливе гнева и Јаке 
афекте под пресијом суманутих идеја, које су израз поr
репmог суда болесника и љеговог вероваља у претпоставке 
које не може да поткрепи довољним разлозима (Проф. 
др W. Weygandt, УџбениЈС нервних и душевних болести, 
Београд 1937, превод др Кузмана Кекића, стране 522, 523, 
524). Ипак, и поред тога што се низ тих симптома могу на
ћи у Одzоворима Аевантшща, ја нећу инсинуирати ника
кве lдИјаrнозе. Нисам ни психијат~. чак ни обичан лекар. 
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Но јасно ми је да, упркос стаљу сличном схизофренији, 
стаљу у ком се налази Аевантинац кад пиmе, ипак у ље
говим написима има и.сувише неке методе, назовимо је, 
левантинске методе, да бих, и да сам психијатар, у схи
зофренији потражио олакшавајуће бестенденциозне еО. 
тетичке околности кад ми их политичка платформа с 

које Аевантннац у ствари пиmе, нуди у изобиtьу гонећи 
ме да не сумљам у квар љеговог чулног пријемника којим 

прима утиске, и његовог интелектуалног и моралног транс

форматора којим их претвара у своје закључке, него у 
нешто друго, у његове добре намере у добронамерност 
позиција с којих пиmе, не скидајући маску и кад каже 
да ју је скинуо. 

С којим правом се он жали да је политички окле
ветан кад први и сам почиње своју анонимну работу по
литичким инсинуацијама? А да је и сам свестан да је то 
чинио, потврћује, поред осталог, и једно место из овог 
другог, неанонимног, али ипак левантинског писма. Мис
лим на оно место где изјављује да жали што му је про
пратио писмо испало онако јетко. »Због љега, али само 
због њеrа, ја се извиљавам г. Крлежи и бришем оно 
»hochachtungsvoll.« 

Брисање тог »hochachtunga« у знак жаљења требало 
би да повуче за собом и брисаље свега осталог. И утиска. 
И хохпрофесора. И Хајнкела. И Велебита,· и саме прет
поставке да је Крлежа ту иког заиста хтео или, не хотећи, 
одиста и увредио. . 

Аевантинац то не чинн. Да је учинио тако што, из
брисао би себе као Аевантmща, а он пиmе и брише само 
hochachtungsvoll, а све остало пиmе и даље захуктало, 
врело, у афекту, нефилозофски и неполитички. Пишући 
тако, он устаје у одбрану »Наших« живих и мртвих. Али ја 
стављам овог пута »Наших« под наводнике јер он дозво
љава себи да се mегачи с Петром Добровићем, коме у 
два-три маха иронично миче »СЛава му« и »Слава умет

нику 600 платана«, а то своје усклнкнимо без љубави 
меће увек мећу заграде, које нису једина левантинска 
ограда од Петра Добровића. 

У стати v одбрану »Наших« живих и мртвих, а не
укусно не разликовати платна од платана и спрдати се 

с уметношћу Петра Добровића, великог сликара и прот-. 
ресивног човека, значи, логично, ве сматрати ra у леваи
тинском смислу »нашим«. А Аевантивци га· одиста ни 
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за живота, па ни сад, дect::r · година од љегове смрти, не 
убрајају у »наше« живе и мртве чију част пишу да 
бране. 

Овај Аевантинац чија су два Одzовора штампала 
Сведочанс-rва није први· и једИНИ Левантинац. Стара је 
то »наша« невоља. Некад су они друкчије говориди и 
радили и отrшсивали. И · нису увек тако неполитички и 
аутономно поетски клицали: слава! иако су увек били 
кивни на Петра Добровића, који је пријатељевао с Кр
лежом, који им је вазда био Шокац, и чисти Шваба, и 
бечки и берлински хохпрофесор, и тромоторни Хајнкел, 
и црножути Велебит (?) из усташке химне. Место да 
пази шта ради онај Пречанин, онај rраћанин другог реда, 
онај Петар Добровић; политички сумљив Аевантинцима 
већ због пречанлука и своје проrресивности, он сараћује 
и друrује с Крлежом, који је Хрват, франковац и кому
ниста, а то је представљало неку врсту интелектуалне 
»Rassenschande« за Левантинце, који у Хрватима нису 
ВИдели rраћане другог реда и, природно, као прогонитељи, 
осећали су се прогољени, и мрзећи, осећали . су се о мр а
жени и веровали да Крлежа, зато што је Хрват и комунис
та, мрзи Аевантинце као да је хохпрофесор археологије 
и ХИЈЪадуrоДШIIЊе културе и, радио шта радио, »ОН нас 

мрзи« и »ОНИ нас мрзе«, и ту се ништа не може да учини, 

и није им веровати макар дубили на трепавщама. 
То је, разуме се, левантинско гледаље на српско-хр

ватско братство, и оно садржи дозу суманутости. 
То није суманутост самог Аевантинца, суманутост је 

у суштини основних идеја левантинизма, ·који је некад 
био политичка и државна реалност, који је данас безопа
сан, иако још сасвим несавладан остатак прошлости, који 
<:е овде и онде још јавља као љен несвесни и неконтро
лисани рефлекс. Не само то. Али о томе касније. 

И зато што је такав, поражен и сведен на сенку 
оног што је значио у време кад је чинодејствовао као 
:мрrодиа пендрекашка стварност »троименог« »српског« 

народа, као пракса једног уrњетавања свих народа Ју
гославије у име израбљиваног српског народа, мнстифи
цираног унитаризмом и шкрrутавим шта-хоће-ти-Хр
вати-Идеологијом, и зато баш што је нека!.д био 
све то, левантинизам, чак и кад се у овој или -оној фор
ми манифестује данас код ма кога од нас, треба да нас 
подсети да ћемо се најбоље одужити блаrодати овог нашег 
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скупо извојеваног братства ако стално . критикујемо. у 
се~и склоност ка попуштаљу на,викаМа и асоцијацијама 
КОЈе су нам усаћиване одмалена, и које смо, срећом, тако 
радикално уклонили већ из поАИТичког и јавног живота. 

Они који су сејали ветар, пожљели су своју олују. 
И кад неким ветрогољама, да не кажем сочнију реч~ 
oпt::r некакав левант не да мира, помислимо, али заиста с 

пијетt::rом, на све оне наше људе који су пали да би ве-
11рОВИ слободе одували све што је морило. Измећу осталог 
и левантинизам. 

Ветар. Опсесија ветра који је одувао очев~ леваитин~ 
ске. А Аевантинци чарају, удобрују се том ветру. Они сУ 
бестенденциозни. И устају у одбрану части »Наших« жи
вих и мртвих, мислећи да ћемо помислити да дувају већ 
у исти рог с ветром који откида љихове последЉе маске 
носећи их, једну по једну, тамо где је тенденција велике 
ћуrmье основни закон. 

И ако се неком од нас и на трен могло учинити да у 
левантннизму има и нечег и од суманутих Идеја, то је сто

га што је тешко једном нормалном човеку овде и данас да 
помисли да има људи који би ту хтели повратак на старо~ 
на покоље, чак и кад сами још не знају увек да се одупру 
свим на изглед безазленим привлачностима и лакоћама 
којима оперише та љима свесно и вољно потпуно већ стра._ 
на Идеологија. С нешто напора, с културом што постепено 
продире све шире и дубље, нестаће и тих слабости, тих 
заборава, те несамокритичности. 

Но постоје и друкчији људи. Они који се из разних. 
увек ~хватљивих али не и увек прихватљивих разлога, по

ЈаБ!DУЈУ као носиоци и потхраљивачи левантинства. 

Бродови моrу потонути, краљеви одједрити у танда
рију, од мишева и пацова моrу остати над таласима само 
врхови pemm:a, али на тим ће се врховима щЩовских р& 
пива одржавати у животу репољска надувеност и прими· 

тивистичко незнаље оних који су управо тим својим, и не 
само својим, врлинама допринели бродолому. ЗаслеПЈЪен 
собом, овај наш Аевантинац прfЛ:Поставља да ће у дво:: 
боју са Сведочанс-rвима стећи име и рутину, и да ће онда 
показати свима, па и онима који су јачи од љега именом 
и рутпном, ко је он и ко је као он. То је заиста сулудо, 
али он је последЉи који је у стању да тоrа постане свестаи 
и, несвестан тога и свега осталог, он зах!Ваљује редакцији 

и у знак за:ква.шости скида :маску да би открио иза 
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сопственог самоусхићеља укочени осмех на једном не
јасном, мутном мртвом наАичју нечег што је некад било 
лице ствари. 

Оба одговора, и онај маскиран маском и онај мас
КiИрШ правим именом, израз су левантинског нестрПiоења 

и левантинског rубље:Ња живаца пред том данашњщом 
која неће да проће. И зато су тако раздражљиви и ув
рећени и лажљиви. Јер је лаж тврдња да га је револтирао 
КрАеЖИН фрагмент m дневника, који он левантински при
митивно назива чланком, као што је и лаж да је повре
ћен у свом достојанству левантинског човека и лаж да 
је устао да брани част Београда, као што је лаж да он 
овај Београд воли и да је овај Београд његов. Нико ко 
част Београда воли не би могао да се увреди на ветар 
који је дувао у оно једно »ТОПЛО мартовско послије под
нева са брзим облацима од Аеванта, јер се источни вјетар 
зове леванат, и он дува понекад и диже прашину и гони 
облаке, и оном ко воли Београд не смета да га воли и так
вог какав јесте и волећи га да се залаже да буде лепши, 
чистији, и без мува у излозима месарНШЈ;а ... « 

- Није одиста р~ч о одбрани части и поноса Београда. 
И није реч ни о лудилу, мада подсећа на лудило и то ле
вантинско »прелажење преко односа лоrичне или уобича
јене природе«, штоно рекао проф. Weygandt. А логично је 
и природно је да Крлежа, који је још за балканског рата 
дезертирао из аrустроугарског Аудовщеума и пребегао у 
Србиј-у да се добровољно јави у српску војску, логично је 
и природно и близу је памети да Крлежа, који отада, пуних 
40 година, ставља у службу ствари социјализма, дакле 
ствари братства, сву моћ, сугестивност, богатство, чар, 
лепоту и плодност свог талента, који ra чини највећим жи
вим југословенским писцем, логично је, природно, близу 
памети и очигледно да Крлежа, одлазећи у походе мртвом 
пријатељу, и касније, пишући о свему што је сетна и 
туробна и поетски узбудљиво и тужно и сложено и скри

вено потресно и хумано доживео путем до гроба и пред 
тим »Малим гробом, сасвим узахна парцела под сунцем, 

једва за дијете«, очигледно је, дакле, и нормално и ло
гично и природно и близу памети да Крлежа није ни мо
гао бити, а није ни био обузет пред тим гробом пријат~ 
ЈЬа жељом да врећа »Наше« мртве и живе, а да их НИЈе 
увредио, у то се могао уверити свако ко је Крлежин фраг
мент дневника прочитао. Дабоме, сваки нелевантинац. · 
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А љих је огромна већина. Од првог смо часа ми неле
вантинци и били уверени у то, као у непiто што ·не тре
ба !НИ доказ1mати. С таквим смо осећаљем и почели /Ф. 
га читамо. Ми. С таквим - и завршили то Читаље. 

Узалуд се зато Аевантинци труде да анонимним 
писмима васкрсну заувек прошло. Узалуд траже на бру
су левантинског меда и трња тамо где га нема. Говорим 
о Аевантинцима разних длака. Сведочаяства су примила 
неколико узорака левантинске прозе, подједнако луцкасте 
и кад су коминформовски и кад су монархисТички инто
ниране. Они пре свега говоре о примитивизму љихових 
аутора, анонимних и кад се потписују пуним именима:. 
Једно од тих имена гласи: Милева Ј. Петровић. 

Та поменута Милева Аевантинка, професорка у пен
зији, каже, није млада, за разлику од Аевантинца, који 
је млад и непознат, каже да је сасвим матерински узне
мирена и моли главног уредника да јој не зачикава 
Аевантинца: · 

»Молим, немојте ми зачикавати Аевантинца да изаће 
с потписом па да га поједе помрчина. Да сам ја, боже 
ме прости, и далеко било од нас, комита, друкчије бих 
отписала и Крлежи и Вама.« 

Поменута Милева, својатајући »ОНОГ« Аевантинца и 
стављајући га под скут своје нежне, квазиматеринске 
заштите, прети друкчијим, комитским отписиваљем и 
Крлежи и редакцији Сведочаястава, а своје суЛудо IШСмо 
завршава ускликом »За цара и отаџбину!« 

Уз тај усклик приложила је и једну своју песму у 
десетерцу. А како је и Аевантинка нетенденциозни песник 
аутономистичке и епске естетике, а ја ипак у немоrућ
ности да тој левантинској поезији дам сав потребан прос
тор, послужићу се савременим антолоrијским поступ
ком и изабраћу оно што је у тој песми најлепше и вредно 
да угледа Дана социјалистичког. Да мржња не тече тамо 
куд је Аевантинци узалуд наврћу. 

У песми је реч о београдској мајци. Ишетала на гроб
ље. Опседантни, дакле, левантински мотиви: Београд и 
гробље. Ишетала, дакле, београдска мајка на гробље и 
срела српског генерала, еол унца славна али тужна лика, 

и упитала га каква је то »бука што се с гробља чујес. 
На то »Славни српски генерале« одговара да то џеву диже 
по алеји српских великана комунисТички шљам, Чиву
чићи неки и усташе. Али не дижу само џеву; они и скр-
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наве алеју ВеАИКана ~jytiи :векоr комунисту, 
Ј~<Крва!Ве му ;руке до ;рамена«. »Генерале« је уврећен (сви 
су Аевантинци од ослобоћеља наовамо стално уврећени) 
тим призором, али каже београдској мајци да не очајава; 
много их се засад окупило, али нека се стрпи и доће на 
гробље »Кад буде ноtiи у поноћис, што, јасно, после још 
неколико десетараца, Аевантинка и учини јер јој је »Ге
нерале« обећао да ће видети »чуда невићена«, а она је 
баш тога и же.~~:>на. И одиста, каже песникшьа, о поноћи 
се дуж целог гробља зем.~~:>а потресе, »еве затутља« у пра
ведном гневу и »Ударише бесни ветри хладни« (и ветар 
је ту у чисто поетске сврхе, јербо Аевантинци неуротично 
запињу о сваки поветарац) и гробови се отворише да од
бране уврећену груду, »Свете зеМ.il:>е српских великана«. 

П рв а сzсочи Н адежда П етровић, 
Она води Поповића Бран.ЈСа, 
Своz ЈСолеzу и доброz сликара, 
Србина и Јуzословен.а. 

Одведе za полаЈСо Н адежда 
У алеју cpncJCwc велиЈСан.а. 

За Бранком Поповићем појављује се »онај добри 
Милоше Тривунацс, за љим Гршорије Божовић. И низ 
сличинх њима издајника и сарадника окупатора. Сваког 
од њих води, носи и вуче у алеју српских великана понеки 
веАИКан величине песникшье Милеве, која не остав.~~:>а на 
миру ни Његоша, ни Караћорћа. 

ПреЈСо zробља јури КараЬорЬе, 
На ЈСопљу му одсечен.а zлава ••• 

Како то Каlраћорће јури одсечене rлаrве? Аиценција 
поетинско-леВЗIНтинска? Не. Али ако је то не- не, како би 
онда и могао да јури неодсечене главе кад му је онај 
Бујица - члан КПЈ !НИје, ва.ьда, био још 1813 ,....- ипак 
одсекао. Да. Али зарасла му опет. Он јури и на коПА>у 
не носи своју главу, него ону Драже Михајловића: 
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На ЈСопљу му одсечен.а zлава, 
Одсечен.а Мwсајловић Араже, 
БорЬе ЈСопље сред венаца баци. 

И тад сви ти недићевски и дражиновски великани 
прекопава ју свежи гроб и избацују. из зеМ.II:>е крваве ко;. 
сти комунистичког крвопије. Његова је недавна сахрана 
изазвала гнев уврећене београдске мајке. 

Јер и та је песма индиrнирани и уврећени про
тест српске мајке против скрнављења свете српске зем
ље у алеји великана, где су сва места резервисана, на 
основу левантинске логике, за издајнике и ратне злочинце. 
Београдска мајка је, каже, уврећена у свом најдубљем 
.ъудском осећању материнства и српства, и она се у писму 
упућеном редакцији Сведочанстава жали што јој наши ли-

' стови не објављују ни прозу, ни стихове, и такоће тврди 
да су јој врата штампе затворена. Она је, каже, лично пос
лала ту своју потресну песму Борби и Књи:лсевни.м нови
нама и, замислите дрскости, и »крваве терористичке ди

ктатуре«, наша штампа не само да је није штамп~а него 
јој није ни одговорила, иако је она, београдска мајка, ту 
своју песму написала брзо, у узбућењу, »Кад је чула да ће 
Јована Поповића сахранити у алеји српских великанао:. 

Ау'дИЛо? Сумануте идеје? Схизофренија? 
Арогантност уображених и неписмених примитиваца? 
Политичка реакција? Остаци четничке издајничке 

идеологије? 
. Једно од тога биће. МоЖда и све то: левантинизам. 
И нека се не заборави. Српство овог народа данас 

на власти у својој антилевантинској зеМ.II:>и - левантини
зам је већ једанпут издао. И нека не трљају руке што су им 
Сведочанства на овај начин одшкринула врата наmе 
шта.мпе: подсетила оу тако оне који имају слабо памћење 
да Аевантинци, и кад се извињавају и кад псују и кад 
пишу писма и песме, не престају да млатарају камама. 
И да Срби нису. И да Хрвати нису. И да ЈуrословеiШ 
нису. Као што то нису били ни усташе ни четници. 

Издајници су пре свега. Издајници и испод оних 
маски које не сКИдају јер су у отвореној борби заувек 
остали поражени. Аевантинац н81Мбер 1 каже да је ски
нуо маску и открио своје име. А оно ништа не к~е и 
ништа не би казало и да кудикамо више значи. 

Проблем и није у анонимном имену, већ у фено
мену левантинства, које је или слабост без озбИ.II:>нијих 
последица, или примитивизам без наде, или покушај да 
се рецидивира зло и повампире расположеља која су већ 
је,А:Ном утрла пут mдаји и поко.II:>ИМа. Аевантинство не 
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тр:ба бркати с љима, али ни с поезијом. У том је виду 
ПОЈава политичког подтекста прошлости у садаmњости. 

Немоћна, она је уврећена, она се диже у одбрану части 
и достојанства, привучена оним што је једном и заувек 
ука~оала. 

Али то левантинско српство и српство слободољу
бивог српског народа није и никад није ни било исто. 

У то нико паметан није никад посумљао. 

1952. 
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РЕЧ У ДИСКУСИЈИ О ПРОГРАМУ СКЈ И 

КЊИЖЕВНОСТИ 

О теми кљижевности и уметности Програм СЮ раз
вија мисли изражене делимично већ на 111 конгресу 
СК Србије (1954), али те мисли, које су отад стимулисале 
једну културну политику и омогућиле да се_ изгради је
дан однос пун разумеваља за проблеме стваралаштва као 
и за тежње уметника да сачувају креацији ону друштве
ну и биолошку тоталиост што јој је потребна да би била 
што јесте, постају сад обавеза за партијско чланство, 
обавеза коју је оно претходно усвојило да би изградила 
идејни профил човека који ће постепено вратити отуће
ног себе поново пронаћеном себи. Но останимо на умет
ности. 

Први пут после Маркса и Енгелса унет је у про
грам једне од партија радничког покрета низ ставова 
који не ескамотирају тешкоће и противречја ствара
лаштва и не извитоперују човекољубиву поруку марк
сизма. Далек реформистичком и бирократском опорту
низму, Програм СКЈ не проповеда лакоћу и не нуди 
готове ставове помоћу којих се све јасно тумачи и објаш
љава јер ништа не разуме. Без произвољних клишеа и 
априорних »Критеријских« оцена што (бркајући »ЗдравО« 
с прогресивним, а ово с непосредно искористљивим) то
лико већ деценија у крилу мећународног радничког по
крета фаворизују у области естетике дилетантске и 
регресивне којештарије у манијакалиој хајци на тзв. 
морбидности и декадентне трагове космополитских ћа!Во
љих папака, Програм, без жеље да се цео свет есте-
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тички »усрећи« прописима нормираним у једној јединој 
канцеларији, оставта пИсЦе, али и читаоце, у највећој 
мери слободним да се caoпmcre како хоће и наћу rде 
моrу, у складу само са својим тежњама да изразе моrуће 
доживтаје света и разумеју и усвоје или не усвоје то до
живтено. 

Текст о коме rоворим упозорава још да тудн у вечи
том настајаљу не одјекују само на племенито неrо и на 
подстичуће. И да плодови којима се они окреП..<Ьују на 
свом бесконачном путу напред нису само од асоцијатив
них дејстава по антологијски бираној сличности с доб
рим, неrо и од ешелсовскоr, да тако ЮiЖем, несклада 

с њиме. 

А баш та дубта спознаја природе тудскоr проrреса, 
имплицитна Проrраму, наишла је код проrресивних умет
ника у свету на велико интересоваље. Он је за мноrе од 
љих скинуо са социјализма ону сколастичку неатр_ак
тивност и догматску стеrу у коју ra је умотао биро
кратски опортунизам. И не претерујем када кажем да су 
слободоумна и револуционарна схватаља Проrрама СКЈ 
о темама уметности вратила мноrима од љих, на Западу 
или Истоку, укус н~ коју су били изrубили, и снаrу- по
срнулим уверељима. Дала су махове писцима који нису 
моrли да се сагледају и остваре у системима антилељин
скоr диршоваља .литераrrуром. Кампаљу која се поrдеrде 
водИ против Проrрама СКЈ треба зато схватити и као 
вид борбе бирократа против поданичке а ипак не увек 
и само аминујуће интелшенције, одавно сите бирократ
скоr стила руковооеља свиме, стварима уметности пре 
свеrа. То је један од вероватних повода пrro су се тамо 
у име социјализма почела опет да врше тешка оrрешеља 
о уметност и уметнике. У Кини та покора прима чак 
сабласне форме и не представта само rpex према. умет
ности. Јер кад се, на пример, романсијерка Тинr Аинr; 
носилац Стаmинове премије за 1951, кажљава збоr своје 
»ИНдИВидуалности« (крива, дакле, што је жива) и при
морава, у поправне сврхе, да риба ходНИКе и канцела
рије у седИШту писаца, rде је још зимус потпредседа• 
вала, то iНИје само естеi'ИЧК'И бесмисао неrо и педахоmки, 
неrо и политички. 

Кшlа изrраћује социјализам, али то свакако чини на 
начин који неће бити да је универзалан, мада Кшlеза 
има више од 600 милиона. Ми Југословени подижемо ra 
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дРукчије, мето~а за нас прихваттИВијим.· Оне су не
срављиво хуманиЈе и вероватно за читаво је~о свет
лосно столеће ближе сржи марксизма и социјализма. 
Али није то оно што ме наrони да вас подсетим на слу
чај Тинr Аиш; rоне ме на то· импликације што садржи 
монструозни поступак према љој, кажњеној и деrрадн
раној ничим маљим неrоли мануелним радом. 

Не дати писцу да пИше, то јест да радн, збИ..<Ьа је 
казна. Али натерати писца да риба патосе, ако је казна· 
за писца, увреда је и за целу радничку класу. Ко није 
оптерећен ни подсвесно једним мандаринским односом 
према раду, не би смео никад да схвати рад као еrзем
пларну казнену. меру што деrрадира .. Иначе, можемо. се 
узалуд питати какви смо то борци за човека и виuсrу 
човечност какви смо то социјалисти ако смо забора
вили да с~ баш као социјалисти боримо за достојанство 
и еманципацију рада, у који, на жалост, још спада .и 
рибање патоса? Бар засад док мноrе жене и МНОГИЈИ 
мушкарци то чине не зато пrro су кажљени неrо пrro мора

ју доћи до хлеба, а пrro су неквалификовани, нешколо~а
ни, пrro свуда ниоу сто-насто уведене ~матске ЛИНИЈеt 
Или можда тамо примитивистички сматраЈу да рад писца 

није рад? . . · 
Било би апсурдно да Је то тако како тамо Јесте. 

Апсурд није моја тема. 
Оставимо Мао Це Тунrа да се диви свом обоrаћењу 

и оплемељељу марксизма. И пустимо ra да rрубо кида 
цвеће које је не тако давно био позвао на цветање. 

Учинимо то мирно јер онде нико и није никад морао 
да аrитује код цвећа позивајући ra на вршеље своје дуж
ности. 

Маље демаrоmки цветно на речима но друrде, ту 

цвеће уметности цвета слободно, без страха од маовских 
провокација. Поетске цветове, лирски тужне, нежне и сва

какве, ту никад нико није rазио. изrоварајућЈ:t се да цве
тање не користи изrрадњи. И НИЈе чудо што Је спонтано, 
не тражећи нареоеља и не добијајући дозволе, цвеће У 
овој плуралистичкој бујности исцветало без зебње и ли
цемерја, које је послеДIЩа продуженијеr ·страховаља да 
ће преосеттиво мрrодни и у лошем смислу преполитизи

рани носеви бирОкрата давати чак и мирисима саобра
ћајни триптих, ако не и карактеристике десноr скретаља 

и ревизионизма. 
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Не, цвеће које ту цвета зна да то не чиви за полшџф 
ске хербарије, да не кажем картотеке, па ни. за остале 
инста.IЩе квалификоване свакако за шта му драrо, али 
тотално неквалификоване да одрећују вредности мириса. 
Одрећивање уметничке, рецимо, вредности мириса, то је 
стршьиви задатак естетичке критике и историје .литера

туре. Оне су једине кадре да поведу рачуна о свему не
обичном и сложеном, што чини и природу уметничког 
цветаља и природу уметности, ·тог слободног човековог 
ствараља које се, сви се слажемо, разликује по својој 
природи од природе резолуција о питаљима естетике, тј. 
цветаља, више но што се разликује љубав (која је и храб
рост) од стр~ (који доводи до мржње). 

То све не кажем да бих иког ту уверавао да смо 
због слободе уметничког цветаља изгубили критерије вре
дности и одрекли се мерила окренутих прогресу, Не. Наш 

неаприоризам у естетици ·И културној политици не значи 
да смо присталице илузија да се може стварати без од
рећеног укуса и објективне, ако не увек и свесне, идејне 
усмерености. Дабоме, .нисмо равнодrуппm: према свему што 
се може да напmпе. Баш као љубитељи слободе, ми им!I!Мо 
више природног разумеваља за оно што је окренуто 
напретку и свему што слободу подстиче и богати. Време 
Џон Ридовог марјак:а проћи ће тек кад сасвим нестане 
свих израбљивачких класа у свету па, на неки начин, 
и у свести. И ми се стихијски и организовано опиремо 
љиховој даљој еrзистеiЩИји. Али баш зато што верујемо 
у објективну неизбежност социјалистичког прогреса, ми 
субјективно не мислимо да ra у уметности намећемо 
или да се залажемо за љ у .литератури друкчије доли 
борбом МИIПlЬеља. 

Је ли при томе нужно наrлашавати да нема ствара
лаштва без личности кљижевника слободних да траже и 
не наћу, да тражећи проћу и кроз пакао неуспеха и кроз 
рајеве илузионистичких заблуда, и стиrну, ако не они 
сами, а оно друти за љима, до релативног ЦИ.IЬа, до асим

птоте истина, до вредности? Је ли потребно рећи и да 
нема слободе ако се она своди на слободу саме личности, 
ако она, л.ичност, већа и шира од сопствене индивидуал
ности, не носи као саставни део себе и све велике прос
торе слободарских интереса рода, нације, класе· човечан
ства? 

У тој подударности АИЧНоr и оmптег, борба МИП1.1Ье-
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ља налази свој садржај, који се не своди само на окрmаје 
измећу прогресивних и маље прогресивних схватаља већ 
и на изражаваље и обликоваље прогреса. Самим тим, то 
је спороваље оmптије и уже од .литературе. Као ствара
лачки чин, као проналазак, као формулација небилог, 
књижевна дела остају у заштићеној сфери. Али од часа 
кад се као реализација она појаве - почиљу борбе миш
љеља што их анализирају и ситуирају естетички на првом 
месту и тек посредно и после - социолошки. Друкчије 
и не може бити у овом систему радничких савета и ко
муна, где се ново, добро и боље отима из траrа маље 
новог и маље доброг на свим плановима живота, од урба
низма до фабриковања· чарапа. Не баш плавих. Али и њих. 

Борба МИIПlЬења техника је којом се осигурава нап
редоваље у социјализам. А он није еден пасторалног типа. 
Таквих едена није било, нема и неће бити. 

Али хоћу да наrласим да је Програмом СКЈ ту уједно 
и завршена једна етапа, она што нас је као писце пос
ледљих година привремено пофронтила била на »Модер
нисте« и »реалисте«. Бити данас само »модерниста« ствар 
је личног стваралачког увереља и укуса. Али исцршьивати 
се још »У борби« за њега значи добити за кљижевног пар
тнера архипознате ветрењаче, пошто у овој стварности ни
ко више не дискримшmше унапред ниједан поступак, ма . 
колико он био нов и необичан. Исто тако, бити само 
»реалиста«, у оном смислу у ком се то, остајући писац, 
хоће и може бити, у ком се то већ било, ствар је исто 
личног укуса и нивоа којим се разуме или не разуме 
нужност прогреса у .литератури. Али »борити« се за ље
га значи добијати аплаузе још само од извесних Радво
љина, и кад оне нису познатије од Иде Литвакове. 

Значи ли да одсад треба да скрстимо руке? Да не 
тражимо нове поступке, садржине и форме? 

Не. Али будући да је слобода уметничког ствараља 
у нашем социјализму санкционисана, са дневног реда 
отпада потреба да се ико даље бори за права уметника 
да пишу или сликају како мисле да је најбоље. Нека 
тако раде! Нека иду даље. Ако им стваралаштву ико икад 
буде бацао кл.и;пове под точкове, онда - дабоме, треба 
дићи поново заставе. Засад то није потребно. 

УмеТНIЩИ тако мисле. Нико им ништа због тога не 
каже ни непријатно ни пријатно. Њихова је то лична ствар 
(уколико приватне моrу бити уметничке Ствари). Оно 
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о чему треба да се одсад .спори биће саме вредности де
ла, не постуrщи. А дела, уколико су стварно откровеља, 
измећу свега осталог, са своје стране непрекидно ће 
отварати нове и нове мотиве за борбу МИIПLЪеља. Отуд 
порасли значај критике. 

Ухваћена у кости са заостајаљем, она ће у све ве
ћој мери бити објективна потреба друштва да схвати 
дубоки смисао уметничких· оствареља до последљих зна
чеља која она носе. Критика, одрећујући и обраћујући 
мере и вредности, требаће да љихове поруке објасни и 
учини прихват.ЈЬивим. Она се то једним, бо.ЈЬим својим де
лом и трудила да чини. Другим, не малобројним - није. 
Хоће ли она престати том гором парцелом себе да буде 
што је тако малокљижевно досад била, и остати и да./Ье 
непрецизна, произво.ЈЬна, неука, недоследна, и јевтина кон
формистичка? Или ће, сва тежећи да изрази истински 
схваћене потребе развоја наше литературе, постати кадра 
да прими правила иrре у љиховој промеН.IЬивости што је 
константа процеса живота и уметности. Око прогресив
ног или непрогресивног разумеваља тога питаља пола

рисаће се будући фронтови у кљижевности. Јер мира не
ма, ма шта желеле конституционалне ленmтине, интелек

туални малограћани и љихово борнирано схватање лепоте 
. као пристојности, и мира као ненапора. Мир те врсте до
бар је за мртваце. Борба је прогрес, она је трајни и вечити 
.IЬудски медиј. 

Ако данас ту није више потребно никоr убећивати да 
ее· може бити комуниста, социјалиста или патриота пи
mући нетрадиционалистички, није више никог потребно, 
надам се, уверавати да је писаље ствар савести. То зна
чи да ће и борба за вшпе квалитете критике бити и ес
тетичка мисао интелиrентно усмерена ка превазилаже

љу извесног идеолоmког равнодуmја и идеализираља не
анrажованости с љеним »здраво, чарmијо, на све четири 
стране!« Превазилажење те наше већинске ситуације јед~ 
ним активизмом, то ће бити израз повећаног смисла за 
тенденције саме реалности. Али уз ово наше стаље ствари, 
тај је активизам немоrућ не савладају ли се претходно 
теmкоће што полазе најчеmће од природе посла којим 
се бавимо, мада никад не завршавају с њим и код њега. 
Ако и нема мећу свима нама ниједног писца, ма колико 
му мера била скромна, који негде на дну интимног се
бе не. претендује да је најбо.IЬИ и највећи и истовремено 
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не стрепи да уоmпте није писац, тачно је да збоr тоrа 
ми остали не морамо посТати само коруптИвни гласови 
у rласачкој марmни неких дефек'I'НИХ писаца, али преду
ЗИМ./Ьивијих и од нас још амбициознИјих .IЬуди. Не мора 
се заиста то постати, па нек се колико им драго ови 

служили ласкаљем и обећаљима у же.ЈЬи да се домоrну 
командних полуга у редакцијама и друmтвима кљижев
ника, у ЦИiЬУ да преко љих, умундирени, постиrну као 

писци све оно што без еполета, тј. економско-управноr 
монопола, нису успевали. 

Јасно, Програм СКЈ не може да се упушта у разго
воре о структуралним проблемима професионалних под
ружница. Уколико ће оне бити обузете синдикалним про
блемима, ником неће пасти на ум, ма колико амбициозан 
био, да се користи синдикатом писаца како би наметнуо 
свима своје естетичке критерије и своје норме вредности 
у уметности. Али прИЈЛИКе, каже се, чине лопове. . 

Наравно, докле год буду постојале сличне, неадекват
не организационе структуре професионалних друmтава; 
оне ће будити бирократске асоцијације и носталrије, да не 
кажем амбиције и Же.ЈЬе. Оне су трагови условних реФ
лекса у пуном току одумираља. Минимална структурална 
реорганизација професионалноr Савеза моrла би да тај 
процес убрза. Јер, постав.ЈЬен у 1945. према узорима са 
стране, он се ни до 1948. није овде никад ауторитативно 
уплитао у питаља кљижевних поступака и праваца, у

пркос интенцијама неких кљижевника. Професионална 
организација писаца треба да нас окупи све који пише
мо, нас лоше писце и нас који то нисмо, нас који пишемо 
реалистички и нас који пmпемо· модернистички, •Нас ве
ћину и нас маљину. Близу је памети да измећу нас шест 
стотина чланова, већина не може претендовати на ре
лативну вечност, која је судбина најбо.ЈЬих мећу лите
ратама. Мећу нама нема сигурно шест стотина таквих, 
и с тим смо се нормално сви и помирили, без обзира 
што се нећемо сложити у избору и месту резервисаном 
за себе саме. Ненормално би било кад би већина нас 
слабијих хтела да, позивајући се на процедуре демокра
тије, наметне своје норме маљини изузетно великих. 
Програм СКЈ, залажући се за естетички плурализам, mти- · 
ти нас од евентуалних прохтева који би могли да пос
тану искушеља. Обавезан, он онемоrућава да се ту и у 
најамбициознијим и најфиломонополистичкијим сновима 
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неких наших УКСОВАЦА * не јави као сан оно што се 
скандалозно збива другде, Где је већина већ у вшпе нав
рата изгласавала управи право да одузме зваље писца 

неколицини највећих песника и уметника те зеМЈое. То 
је једно од безуМЈоа моrућих само у условима админис
тративног руковоћеља свиме, па и књижевношћу. 
Овде-не. 

Овде и да св:ндИкат писаца остане организационо 
тако хибридно непрецнзираних компетенција, кадрих да 
изазивају збрке и подстичу код понеких од нас ад.\ШННс
тративне апетите противне слову и духу Програма, он 
ће бити за све нас какви јесмо, мали или-велики писци; 

( непаметни или мудри људи, брана што ће, својом оба
везношћу за писце комунисте, да нас и као граћане и 
као књижевнике чува од наших непромишљених прохте

ва и од оног што је претерано наметљиво у сваком од 
нас, од оног што угрожава друге с којима се не сла" 
жемо јер јесу своји, као и ми што то јесмо, друкчији 
од:њих. -

И нека ми се iНе :каже да сам због овог свега против
ник тезе да књижевна дела треба изузети од марксис
тичке друmтвене критике и . анализе. На почетку ·сам се 
већ изјаснио у прилог rrаквој ЭЈКтивистичкој идејној кри
тици. То чиним iН сад, на крају, уверен да она, кад је 
аутентична, не спутава стваралачке снаге, ·него их, на

против, развија. Јер iНam социјализам,· детерминшпући 
живот, не захтева само лшпаваља него даје људима 
слободу и сва права да у оквирима нужности тренутака 
пред нама буду што вечније своји, пrro .. разноврсније 
срећни. Под условом да· до ље доћемо сами без · помоћи 
професионалних усрећитеља. А то је и велика, ако не и 
највећа подс.тица~јна порупш Проорама СКЈ на тему умет
ности. 

1959. 

* ЧАавова У(дружеља) К(љmкевника) С(рбије). 
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ПРВОМАЈСКА САЊАРЕЊА НА МОТИВ 
НЕЗАДОВОЉСТВА 

Било је још доста светла у наrнутом поподневу кад 
сам завршио читаље Програма и, неосетно, продужио 
да саљарим над последљом љеговом реченицом што се 

тако неодољиво отвара бескрају прогреса позивајући на 
незадовољство постиrнутим, на немнрење с оствареним, 

реченицом љутом на догматске рецеше и формуле што у
спављују својим задриrлим самозадовољством. У зраку 
је лепршало: голубови! Али и врапци су скЭЈКутали прет
празничном улицом пуном жаrора, застава, хаrртијица од 
чоколаде, балона и љуски печених семенки. 

Треба бити, настављам да саљам, треба бити против 
свега што, ритуализирајући дух друштвеног кретаља, ли
шава кретаље садржине, али не би требало ни уцркве
љачити вечност кретаља духа по сваку дену и, прогла

сивши га за неки свети перпетуум мобиле, изМИ!III.h>ати му 
на силу бога предрасуде и рутине против .којих треба да 
устаје и креће. Демаркациона линија измећу прогреса 
и анархоидног истрчаваља, измећу стварног напретка и 
бирократски склеротичног rунћаља против новотаре~ 
срећом није нејасна. Повлачи је један услов преко црне 
табле кредом од фосфора: незадовољство је оправдано 
само ако је изазвано стаљем маље људским и напред

нијим но што је моrуће. Цитирам: »Ншпта што је ство
рено не сме за нас бити толико свето да не би могло 
бити превази!Sено и да не би уступила место ономе што 
је напредније, још слободније, још људскије«. 

Не знам иједан текст иоле ошптијеr значеља који 
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се 'ИК'З\д и !ВiГде mшуо ~да~Ье но шrо је ~о учинио овај ·фи
нални акорд Проrрама СКЈ. И то не само закА>учком 
него целим ткивом својих основних ставова израсАИХ 
иа генеалоiШСог отаб.Аа ЉУ'дСКИ најплеменитијих револуци
онарних борби које је и ова Партија водила .против из
рабљиваља и поробљаваља, не романтичарећи притом 
него одмеравајући строго тежину сваке речи, претпос
тавке, последице. 

Јер јаСНЈО је: окивуrе оу~ с дневног реда класне 
борбе и потребе за партијама у оном конвенционалном 
и превазиDеном. i'paDЭIНCK~M смислу .. Виоленција и суро
вост терора и· контратерора немају ту виюсrе ни корена 
ни хране, ни повода, ни разлога, јер нема ту виюсrе ни 
по:влашћевих ни обеспраiВ..ъених. ПроПIАост је покопана: 
бесправље неједнакости над којом је ова социјалистичка 
револуција m:врпшла историјски праворек неће !1ШКЗД 
вИШе васкрснути. Неће ако не скрстимо руКе и не за
ТВоримо очи. То и не· чинимо. Али исто тако је јасно да 
је негација обАИк којим ће се и даље вршити напредо
ваље у друштву и питаље које се у вези с тиме постав
:ЈЬа гласи: отkу\4. горивО· nор:ицааьу кад повода нема, ба.р 
не !Ј)IШИје знаним непом:врљ:mшм са.аа>жајима? Тражи ли 
ее супротност? У чему је она у друштву без класа и, ако 
је не би бвл.о, r.r.peбa .ш је mмmтты:rи хао ВОI\.тер свог 
бОга? 

Нисмо спали на ro. Хоћу да кажем: не треба ништа 
mМИIILЬаТИ. Она постоји. Притом не мислим да ту улогу 
преузимају, бар не задуго, ни остаци разбијених класа, 
ни заrраничии утицаји капиталистичког света, који ће 
ипак једног дана бИТИ свуда з~ељен социјалистичким, 
али ни идилична IllpO'lЋ!ВYpeЧja што происmчу :ив односа 
Друштва узетог као це.шеа и 1НеА7![дске целокупности. при
роде. На тој се пооледљој iдyro инсисrи:рало у разни:м 
списима обојеним Утопизмом. Али та зона треља посто
јала је одувек, и у светлости искуства која су већ наша 
Не објаа:пљааЈа ДОВО./ЬНО 'IНИ уЗроке ·n'р'вобИТIНОГ расКОЛа 
~ на рудв;ментарне !К!Аасе, 1В!И пО'.I'ребу да суп
ротности :које /rJYNtl pernaвajy извиру Из људскmr. односа. 
У осталом, егзиСIIЩ)З. се· још rувек на доста ниоком: сnрату 
tехничких могућности. И сем неких доста несигурних 
рачуна техно:юрата, IВiШIIrl'8. нас не уверава да ће икад 
бити довољно усавршен технолошки постуПак коришћеља 
енергија природе који би· омогућио ·да се притиском на 
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дугме или изговараљем же.ье доће до ;несметаног· в: ·не:
престаrног за.сНћшасља: ова:коr прохтева сва.коr човека. 
А и онда, шта? Стати? 

Нипопгго. 
Променити улогу негације? Њен карактер? 
Све упућује на мисао да се у социјализму то баш и 

дешава. Меља се природа негације, што, за мене бар; 
не би смела iiШ за тренута:к да !!Ш!ПУСТИ просторе АРу.mт• 
вених противуречја из којих извире и у које увире, без 
обзира да ли је друпггво класно· или не. 

У осталом, не закА>учујеМ .то ван сваког искуства. 
Нису ли нас, за протекАИХ година, ·кретали напред спо. 
рови које смо воднли? У бескласном се друштву једино 
жесmна распри ~је. iНедостајrу :им разорне 
IGIСеЛИНе и екСПЛООИ!ВНОСТIИ '8!ll'l'З!l'ОНИС'.l'ИЧК:ИХ !И!RТереса. 

А.Nи и блзm, они ће ocтarm 1Мотор кој!И покреће ства.ри 
и сад у друштву које је виртуелно укинуло . класе· преi 
коноћ, али у пракси постепено и релативно споро пр& 
вазнлази разлiИ!Ке IИЗМе'Dу по-юреба. човека и љегових 
мо~ости :и посrупно !И пОАаЈКО ватвара !И оне друге 
отворене маказе измећу људских же.ьа и материјалних 
могућности заједнице да иХ задовољи. 

Тонисши немир завршне реченице Пр<mраМа..- ~ 
мистифицира, али и демитизира не само технику прог
редираља него и илузије које су могле постојати у б~ 
класном друштву, пре но што љегово постајаље није 
уверило да оно није ни рајски бљутави склад, ни ·без-
везно анћеоско лепрmање од jYl1P3. до cyrr,pa, него теш, 
ка и напорна свакодневна борба .у· љему самом- измећу, 
МИIILЬеља што се, по природи ствари, опиру да одрекну 

привилег!Ије постојаља и ОВ!ИХ: ЦlЮI'РеСВШЈIВ!јшt шrо, IНа· 
стајући, хоће да се прошире, ИЗ1Ме'11IfУ и· обезбеде тиме 
што ће свој посебни случај дићи до оппгге важеће зак~ 
нитости. Распре у телима самоуправљаља на свим ~ 
има скоро, ш:куства рааних савета·и дискусије ry јавностИ 
сведоче о силини, али и човечности нових· форми на-. 
предаваља. Ослободимо ли их · наноса· личних игара и 
амбиција (као и ·љихових последица · ~ · АИЧНе нетрпе, 
љивости и эагрижености), оно шrо оота:је ПОСА.е окидања 
те шминке, јесте борба МИIILЬеiьа. Место некадашље~; 
одвоћеља у робије, бацаља у затВоре, iВЗВоћеља на, ху~ 
билиюсrта и газираља у фабрикама смрти, у сваком друш
тву !Које савлаћује раскол 1КЛ20ВИХ аrатаrовmама, конфрон-:-
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тација супротних ЈIШ!Пlоеља. биће поrонско гориво прог
реса. Конфликт је то измећу конзервативннјих схватаља 
и оних напреднијих, измећу рутине и проналаска, измећу 
старих навика произвоћеља и· нових недовољно још ме
тода. И, без обзира· на све претера:ности и застраљеља до 
којих полемике моrу да доведу, на крају ће се свима на
метнути резултанта интереса за живот нужних. Она ннје 
никад аритметичка средина · измећу крајности, алИ се 
никад још ннје јавила без извесних елемената неког 
неопортуннстичког компромиса. Резултанта интереса 
јесте и резултанта свести. Она ту већ то јесте, замељујући 
некадаљу, барбарску резултанту проливене крви. 

Чиннлац који омоrућује тај у класним друштвима 
яепостојећи процес резуЛ7:ан:r:е као облик напредоваља, 
произилази из објективно еrзистентног већ све већег 
јединства личних и ошптих интереса, реалности· што се 

јавља тек са неста:нком израбљиваља, или поробљаваља 
човека човеком. Дела писаца који су у капитализму 
.ста.вљали истовремено под исту луnу свест буржуја о 
својим интересима и свест љеговог· радника о својим, 
-сведоче да ннсу уочили тачку у којој би се онн доМi!
ривали. Мећутим, вршећи испитиваља над успореним · и 
увеличаним покретима душа ЉYNif. прожетих социјалис
тичким идеалима, М'НОГИ су писци већ уоЧИЈЛИ нешто што 
ne изненаNif,ТИ само незналице, уочили су да у свести 
;бранилаца тзв. конзервативнијих · схваiања постоји мес
та и за разлоге оног другог против кога се иступа, али 

и да се на марrовима самоосећаља борца за ново и 
'IIрОrресивније јав..ъају, као неке њеrове сенке, аргумен
ти противника у Nif.CKycиjи и друга на истом послу. Није 
-ro иrра улога, ни узимаље улоге за сТварност. Противно 
томе, стаље које спомнљем знак је враћаља људској сп?" 
:нтаности и пpиpoNif. карактера. Схватање интереса КОЈе 
је одрећивало физиономије, пре би се рекло да је сад 
·љом одрећено. У сваком случају; танка стаза: имати хлеба 
- немати хлеба не одрећује бића унакажена баш том 
-оштрицом на којој су били ·принућенн да битншу · све 
отућеннји себи. ·у социјализму се разлике и· сличности 
у сагледаваЉу све заједничкијих интереса не моrу више 
-свести на упрошћавајуће аргументе превазнћених права 
или обесправљености. Све је очиrледНије да постојеће 
диференције условљују ниво свести и укуса, темпера
:мент и све· што чинн безбројне и вечите менталне и те-
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леоне размi'Ке мећу људима, који, таюm !КаКВИ јесу, има да 
саопштавају само свој лични поглед на љих. Дабоме, то је 
перспектива. Засад се преко размимоилажеља манифес
тују и отпори или неотпори традицији и утицајима што 
непрекидно са свих страна зраче на ову зем..ъу. Заоста

јаља, као и истрчаваља, не би се могла схватиrи без тога, 
али нн појмити ако бисмо их објасннли само прости
рањем пред тим утицајима с разних страна. 

И ту је наш Програм врло прециза:н, дајући нам 
прилику да први пут у историји људског рода извучемо 
судбину прогреса из немоннстичког процепа у ком су 
класне иск..ъучивости дРжале човеЧанства не допуштајући 
једном љеговом делу да открије себе у огледалу дpyror 
љеговог дела, спречавајући rладне да се наћу у ситим, 
храбре да се већ могу деЛИМ'ИЧНо препознати у несмелима, 
маље умнн у умнима, неборбени у борбенима. Уједиљујући 
дотле антаrонистичке принципе тзв. добра И тзв. зла у је
динствено доброзло, што је истовремено и злодобро, човек 
је сад на путу овладаваља целом људСЈСошћу, без које би 
пауци премрежилн небо напретка. 

Хранећи се салутарним незадовољством, -наша ре
волуција не престаје да разбија порочнн круr ранијих 
крвавосурових начина на које се прелазиiЛо из епохе у 
епоху и, хуманнзујући сваким даном све више технику 
негације, омоrућује да овај социјализам већ данас не поз
наје и не признаје интересе више од оних свакоr радноr 
човека. 

То је t'З.коће једна :мисао из Програма, који светли 
у овом мајском поподневу даном што ће одавде до бес
краја хоризонта обасјавати људе и времена правом ва 
незадовољство ..ьудскошћу· и слободом у име још већих 
људскости и слободе. Први је то сад принцип прогреса. 

1958. 
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ДВЕ ВРСТЕ ПРЕДРАСУДА У ЕСТЕТИЦИ И 

ЈЕДАН СУБЈЕКТИВНИ ФАКТОР 

~е серије предрасуда притискивале су у. предрат~ 
вим годинама велики број наших левих писаца везаних 
за· раднички покрет, али већ после револуције, а наро:. 
чито после резолуције од 1948, постајало је ту све јас
није да ry темел.е слободног rрада социјалистичке умеr
ности у настајаљу треба узидати и извесне празноверице 
о љеним циљевима и љеној природи. Истовремено, било 
се начисто да нема знака једнакости измећу хуманис
Тичке праксе цивилизације што је почиљала данас и ов
де, 1И меrода средљовековља који оу ваrнали, рец:в;мо; 
Неимара Гојка, да не кажем друго, да у тврде теме.л:.е 
Скадра на Бојани уrради своју млаДу Жену с: де:rетом 
напрсима. ·· ., 

·Не мислим ТiВЈМе рећи да процес ослобаћаља од 9К<>' 
естетичких предрасу~да, ако се овде !И ·одвијао ·без К!рВ!И 
и људских жртава, није захтевао .разних луцидоидних 
напора и недоrматске смелости. Јер требало је стваq>и 
учиљене још непровцдш1јим но што су по себи и за 
себе биле, учиљене вепровиднијим баш захвал:.ујући 
окоро стогол!И!ПFЊИМ узанцама. на онази у једном делу 
радв!ИЧКог покрета, али исто тахо и у овим схватањима 

које је нанела стал:.инистичка пракса, ослободити пре 
свега свих љу:штw>а што су им скривале природу и онда 

их сагледати оваквим каквим су . се стварно јављале. И 
не стати код тога, већ изнети оштро извучене закључке, 
без обзира на отпоре који су се оправдано могли очеки
вати и који су се, маље или више, и јавили. 
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.Могу 1Л!И већ имевоваТIИ rro 1Ш1 шта !МИСЛИМ? 
Зашто да не. Јер реч је и о наслећеном неповерељу 

у !В!НТелиrенцију. Реч је такоће 1И о nраnm.тистичком де
формисању смисла и задатака уметности. 

Чиљеница је да је интелигенцИја с почетка доносила 
навике и погледе неуобичајене мећу радницима, и чиље
ница је да, напуштајући средље слојеве, из којих је ма
хом извирала, вије спал:.ивала све мостове за собом. Али 
данас то више вије сасвим тако ни у земљама буржоао
ког парламентаризма, а ни тамо rде партије још воде 
тешке илегалне борбе. Поготову тако није у социјалистич
ким земљама. Интелигенција не прилази више покрету за 
еманципацију човечЗIНства с предимензиовиравим и ме
rаломанским претензијама, нити га спектакуларно напуш
та. Највећи љен део свrу~д у свету свестаН је путева ;раз
воја друштва и жели да својим дисциплинованим учеш
ћем у борби допривесе свој удео ослобоћев:Ју ~АН од заос
талост.и, пароб.IЬЗ!Ва:ња, ивраб..ышаља и parra. УIМетmщи, 
окоро без изузетка, тЭ!Коћ~. Па ШIШК ••• 

Али чиљеница је исто тако да од 1934. постоји и 
нешто што се зове социјалистичким реализмом, нешто 
што претендује да љубављу за ·извесну традицију нор
мира стваралаштво, а не води рачуна да се, и субјек
тивно и објективно, rуметничко дело може Ni одреди тек 
а posteriori. Не значи да сам за естеrски аrностицизам. 
Напротив. Као марксист, ја сам :материјалист на најот
воренији начив; значи ли то да и данас ваља усвајати 
све што су .клаоици IНаписали о f'2\Меr1НОС'11И? То што су. 
током својих .кљша. и ·расправа казали о стваралаштву 
не спада, по љима самима, у вечита правила којих се 
треба: обавезно држати сликајући, компонујући или пи
шући, јер оно и нису рецепти ни пpeцerrm кахо да 
се доће до ОТКЈр:И!ћа, које предС'l'З!ВЫI. овако уМет<IШЧКо 
дело, неrо анализа друштвених· услова у којима су се 
о,л,рећена оствареља прошлост:и јавила, 'RiaO и rук:а.зи
ваље на политичке, не у правом смислу речи креативне 

задатке, које је у одрећеним периодима :могла да има 
или их је имала партијска интелигенција. 

Ипак, од оних двеју врста, благо речено, предра
суда, очиrледиодруrанијетектЭIКОН!В!КАВ. из ћ~гуку
са бИЈРократије. Корени тзв. ооцијашстичкоr !Реализма, 
тачно је, сежу до времена кад су ма.лобројi!П( иатели
генти на располагаљу радничким организацИјама :морали 
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да задовоље све веће потр~е агитације; до времена кад 
није могло бити ни разумеваља за специфичне услове 
уметничког стваралаштва, ни милости према онима који 

су се оглушивали о политичке потребе тренутка. Мећу• 
тим и ту је данас дошло до измена. Ни дНевне потребе 
нису више тако искључиво дНевне кад је реч о уметности, 
ни снаге тако малобројне. Па је неупутно објашњавати 
ждановизам ћудима 6И!р0кратије само, ни наслећем је
дино. 

ЧудНо је како је Шiак, упркос Марксовим и Ешелсо-
. вим писмима, рецимо, Кугелману или мајци Карла Кауц
ког, како је упркос Меришовим паметним кљигама, со
цијалдемократски део партијске пггампе Немачке и 
Аустрије XIX века чешће форсирао потпуно безвр~дНе 
писце но пгго је хвалио боља или добра дела. 

Добро, љени критерији били су вулгарно утилитари
стички, а љене су критике апеловале више на ниско об

разоваље читалаца но пгго су се трудИЛе да га подигну. 

Зачућује како су тадаље уметничке револуције, у сликар
ству као и у литератури, дочекиване у тој пггампи друш
твеног прогреса на нож, исто тако опггар као и онај ко
јим је Сезана секла буржоаска и клерЩ<аАНа критика: јер 
је и једНа и друга замерила Сезану, и не само љему већ 
и скоро свим бољим уметницима слично - неразумљи
вост, анархистичко порицаље традиција, па чак и лудИЛо. 
Истина, из тих су аргумената буржуји извлачили анти
социјалистичке, а социјалдемократи антибуржоаске 
закључке. Реноар и Мане требало је да буду за социјал
демократе примери буржоаске неспособнОС'!'И да виде свет 
и љим овладају, израз унутрашљег расула буржоазије и 
љене биолошке скоро декадентности. За буржоаске мини
стре културе Сезан је у своје време важио за бунтов
ника који на солди националн:ог непријатеља хоће да ра
зори породицу, морал, религију, армију, укус. 

Но ·да ли дНевне потребе француског, рецимо, граћан
ства, тада врло горуће, и необразованост тадања, врло ши
рока, радничке класе Немачке, могу једино да објасне те 
у основи неуметничке, некултурне (несоцијалистичке и 
немарксистичке) ставове? Или је нужно наставити тра
гаље и потражити другде одговор на питаље откуд· та 

одбојност која је креацију поистовећивала малтене с де
кадентнешћу? Белински је први, колико знам, говорећи 
о француској литератури свог времена, употребио појам 
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декаденције. Та хегелијанска инвектива великог руског 
књижевног критичара и борца за друпггвени и политички 
прогрес, иако немарксисте, имала је среће код социјалде
мократских »марксиста«. Прихваћена од немачке пггампе, 
она се ширила светом и вратила у Русију, где су се том 
погрдом успепmо служили и јавни тужилац типа Вишин
окоr и естеrе типа Жданова или Јермилова. 

Запгго? 
Хтети непгго ново у уметности, не задовољити се по

нављаљем пуmкинског петостопног јамба или Њекрасов
љевих мотива, значило је већ око 1936~ бити не само де
кадентан него и антиооцијалистички: и антидржава!Н. 
Узалуд су писци новатори и уметници ствараоци покуша
вали да докажу да се понављаљем великих оствареља 

срља у епиrонство. и стварну декаденцију. За декадеит
ство су оптуживани они, и епигонима су називани они 

управо зато пrro то нису били, жмећи да изразе своје со
цијалистичко, револуционарно време начином непознатим 
Пушкину и Њекрасову. Пред сваким уметничким откро
вењем понааЉЗ~Аа се отада псовка и пресуда - декадент и 

епигон, а епитет западњаv: прилепљиван је сваком умет
нику који није могао да наће свој доживљај револуције, 
на пример, у Толстоју ЈЈЛИ Гогољу. Чак и тако руски, пре
руски писац као Пиtаљак био је квалификован као 
западљак, па иако је он заиста пре Фокнера и низ других 
западних писаца- почео да се служи једНом модерном 
формом нарације - добачено му је: »Пустите ви те приче, 
ви сте то ушверцовали са Запада«. Или му је речено оно 
пгго су и наши »КонзерваТИВНИ« критичари рекли пре 

неку годину неким нашим младим писцима: »Ви подrре
јавате чорбе старе 40 rодина«,адасенисупотрудилидате 
старе чорбе својевремено, па ни сад. окушају ако не и 
посрчу и увере своје махом rурмански разућене непце 
да су се преварили, јер то није иста чорба. 

То је исто оно пгго се увек казује младим сликарима: 
»Пустите. Знамо. Пикаоо.« За разлику. од тих самозваних 
наших реалистичких критичара, Иво Андрић, који бистро 
гледа и промишљено закључује, рекао је у прошлодецем
барској изјави београдском Студенту. да је доживео дВа 
вала модернизма, али да нзмећу анархично негативног 
некадашњег и овог садашљег, који је и креативан, кон
структиван и пун разумеваља за прогресивност, нема 

скоро никаквих додирних тачака. 
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Што је тачно. Јер је лоrичније да један Млади ели-: 
кар крене својим путем полазећн ОД Сезана или Пикаса 
или Клеа, неголи од, рецимо, Тицијана !ИЛИ Рlубенса, ма 
колико били велики Тицијан и. Рубенс, а Кле, Сезан и 
Пикаса, још неомузејени, бИА!И, рецимо, малени. Измећу 
Рубенса и Пикаса простире се неколико· векова развоја 
сензибилитета и самоqсећаља, неколико векова налажеља 
нових тема и нових углова гледаља на старе теме, и нека 

је Рафаел друштвено-политички ревблуционаран, а Пи
каса реакционаран (што није случај, али в:а:правИ!Мо в: ту 
претпоставку), ја мислиМ~ би и у том случају једном 
проrресивном младом уметнику проучавмье Пв!каса било 
од веће користи. Проrресивност и свест савременог умет: 
1В!ВКа ;умеће да · ra заmтmе од евентуаишо »реакционар
НИХ« полвrrичких зак,ьучаЈКа Пикасовоr сликарства, али 
посматраље Рафаела, место м му помогне да доће до 
свог .доживљаја света (ИНКА:узиве по.АИТИЧIШ про:rресив
них ;интенција нанетих свешћу), затрпаће све отворе осе
ћајв:ости ста.рИ!М НаЈМазом. Јер проблем је у томе - умет~ 
ност није· наткласна. Но, КЗiА rод је уметност, она може 
да говори сваком, и свако, на !КОјој rод лествид'И вре
мена или простора био, могао би да одјекне · на љен 
позив. И уме'l1НИК, док је посматрач или· ЧИТЗ!Лац или 
слушалац. Али чим: приступи ствараљу, моћн ће да 
одзваља само !На она дела која му служе као трамбу
лина за љегов скок у ново. Нема 'УМетниtка који је 
створио !ИШТа вредно враћајући се век, два, три уна· 
зад по пронаћено. Чак кад би се и в.раћао у потрази 
по узоре, он би код старих нашао оно што још није било 
откривено ·и ·саmщвонисано.· Но предуrи ·залети !IrецрПЉУ'
ју, и одскок се претвара у издиса:ље npвor маратонца. СмрТ 
на циљу је још резултат. Али .смрт пре циља? · · ·· 

Је ли то тачно? Не знам. МоЖда јесте. Чини ми се 
да јесте тачно. Казујем то полуrачно, иако несиrураЈL. 
То није битио. · · · 

Битио је друго: толико година ми слушаМо обрнуТо 
од овог, па није· чудо пrro су многи прогресивни људи 
добили већ одбојни рефлекс према свему пrro се провере
но може рећн·о опасној теми уметности. &то се не бих ни 
чудио кад бих и сад опет чуо све оно nrro сам имао при.1 
лике да слушам толико пута као псовку на рачун дека~ 

денције, и причу шrо иде од »приспособљења тућем укусу« 
до морбидности и разних »рецидива«, од »Неразумљивог• 
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бунцаља до шифрованих депеша бесмислу«, од »малоrра
ћанске разбарушености« до· »бесних паса на · плаћеничкој 
солдн«, од »анархоидности« до чега му драго. Сви·ти је
ловници срама и олова, на крају крајева, живели су дуго 
у многима од нас и у некима још живе, још делују. Лаж 
и глупост личе на истине ако их моћни апарати пропаганде 
стану да врте деценијама. 

Случај који причам. Па ипак .•• 
Па ипак, ако се у име Ждановске естетике судило и 

осућивало гонећн сликаре да праве лоше плакате, а пес
нике - лоше трактате, је ли то због неспособности да се 
историјски ситуира и схвати једна невоља приказивана као 
врлина? Не верујем. Пре је то консеквенца бИiрократске 
теорије државе пrro механицистички преноси један фи
зички закон о јачаљу потиска с јачаљем притиска; то је; 
дакле, пре последица једне разумски неодрживе тезе да с 
јачаљем социјализма у једној земљи има да јачају и снаге 
непријатеља социјализма у љој и да, према томе, треба 
да пропорционаЛно порасту снаге бирократске државе и 
апарата планираља, који има да све више нормира и Ства
ралаштво. Не само број пертле неrо и усмереност сИм
фоније; не само број кугличних лежаја неrо и кванти
тативну вредност инспирације научника и уметника; не 
само тракторе неrо и пољупце. 

Не мислим да се задржим на злехудим ефектима 
таквих дефектиих теорија које у кинеској драстичној 
варијанти извргавају у rротеску оно мало привида здраве 
памети (коју не треба бркати с креативношћу) пrro су 
садржавале неке тезе тзв. социјалистичког реализма. 

Заблуде? 
Не. Систем је то, и то доследно спровоћен систем и 

у теорији и у пракси бирократизма, пrro сваким даном 
све видљивије представља једну шизматичку девијацију 
у радничком покрету, катастрофално друкчнју но не маље 
пrrетну од реформизма, али свакако немарксистичку и, 
према томе, социјалистичку свакако маље но пrro се то 
обично мисли. И као пrro се ни ревизионизам не своди 
на полемике око лоrички неисправно изведених закљу

чака, тако се н с бирократизмом, па ни Ждановизмом 
као љеговом естетиком не вреди надмудривати. Рефор
мизам је покрет изазван корупцијом једноr дела радиичке 
класе, љеним повлашћенИЈМ положајем који је стечен у 
колонијалистичким или ИНдустријски високо развијеним 
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земљама; обратно, бирократизам је деформација што нае:
таје у земљама где је извршено револуционарно узимаље 
власти, али где економске· категорије заосталости, ин
дустријске и оmпте, принуЬују на изванредне дугорочне 
напоре и лишаваља, више но што би то учинила чи
љеница окружености капиталистичким: заверама и ин

тервенцијама. МеЬународне неприлике, гонећи на убр
занију индустријализацију но што је то нормално мо
rуће, водиле су теоретску мисао и нарочито праксу да 
напуштају основне хуманистиЧке и ослободилачке по
руке марксизма и социјализма, претварајући их у не
што тако суштински супротно смислу те велике науке. 

човеко.~~>уб.~~>а. 
Значи ли да тиме оправдавам бирократизам, жда

новизам, ту ста.~~>инистичку аитиестетику? 
Оправдаља нема. 
Ни Југославија није била индvстријска земља. И ту 

је неписменост дост:изала страховите постотке. И овде 
се морала убрзано градити базична и војна привреда. И 
ова је земља била щејно изолована и факmчки уrрожена. 

Али Савез се комуниста ту није ни за тренутак у
да./Ьио од живог недоrматског креативног марксизма. Ту 
је и одговор на постав.~~>ено питаље. Није у природи рад
ничког покрета да буде нетрпе.~~>ив према прогресу и но
ваторству у уметности. У природи је то опортунизма. И 
оног реформистичког немачко-аустријске социјалдемок
ратије, и оног бирократског ста.~~>инистичког или маов
ског. Опортунизам 'претвара стваралаштво марксизма у 
догму, креативност у ритуале. Отуд, место схватаља нуж .. 
ности инвенције, страх од ље. Отуд, место .~~>убави за у
меmост, праrматистичко своЬеље свега !На непосредну 
·политичку корист. Отуд, место широких видика што за
носе, уско практнцистичко неатрактивно гледаље кроз 

рупу на двадесетпетпарцу. 

Али наш је Савез комуниста имао снаге да то спозна. 
То значи да зараm против схема, 'У прВЈАог чиљеницама, за 
истину. 

Оног часа кад се увидело да алминис;тративно руко
воЬеље привредом спутава стваралачке снаге и смаљује 
радни учинак место да ra повећава, прешло се на форме 
које појевтиљују производне трошкове и дају веће ре
зултате. Исто тако, кад се закњучило да нормативност 
ждановизма не ослобаЬа стваралачке снаге уметника, на 
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Трећем конгресу Савез~ комуниста Србије Карде.IЬ је фор
мулисао слободарску политику Партије у уметности, ко
ја, одреЬена и развијена у Програму СКЈ, маље цветна на 
речима од оне Маове, није остала на речима, али је доп
ринела процвату наше уметности. То је и значило ствара
лачки примељивати марксистичку методу: разумети чиље

нице а не прилагоЬавати их парализи догматизма. При че
му стваралачке слободе,. како се и могло очекивати, нису 
од стране уметника злоупотреб.~~>ене у сврхе туЬе ствара
лапrrву. Али ако и јесу злоупотреб.~~>аване од стране нес
тваралаца, бар нису ни више но у доба најкрућег админис
тративног руковоћеља уметношћу. Што је још један доказ 
више у прилог политике овог Савеза. Бујаље уметничког 
стваралаштва и све многобројнија оствареља,, незамис
лива раније, нису оно једино позитивно што се мора 
констатовати. Остају и односи, нови, хуманији, које треба 
споменути. С појавом нових уметника јав.11>а се, оправ
дано, и све маље незадовољства условима, све . маље ко
розивних киселина, све маље обузетости »реалистичком« 
»КРИТИКОМ« социјализма, појава готово . општих у свим 
социјалистичким земљама у часу кад је дошло, после ХХ 
Конгреса СКПб, до краткотрајног »Одмрзаваља«. 

Уметници, окупирани проблемима свог ствараља, 
немају овде пречих брига но што је обузетост ствара
лаштвом. Је ли деполитизација уметности обавезна после
дш:~а тога? Ко то каже? Деполитизација на првој, паролаш
кој, спољној трансмисији не значи стварну политичку рав
нодушност. Са..А;ржаји и облици свих наших уметнички ве
ћих оствареља недвосмислено су као заштитним жиrом о
бележени и историјски и географски. Могла . су та дела 
да настану само у клими ове .~~>удске, друrарске, соци

јалистичке слободе. У овој Југославији. 

1958. 
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ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНААИЗМА У .КУЛТУРИ 

Задржаћу се на једном: д~у који у комплексу 
већ размотрених питаља не мора изгледати битан, уто
лико пре што се односи на по:мmьану неприлаrодљивост 

наслећеног, цеховскоr институцнонализм:а нашем: сам:оуп
рављачком: систему. 

Ако ћу се позабавити искmучиво тим: проблемом:, 
то није само зато што ми друrо није преостало после 
толиких јутроmљих и поподневннх бриmантннх интер
венција, луцидних опаски, савесно извршеннх анализа 
прилика у области културе и стваралаШтва, неrо и зато 
што инсiИtуционализам: у уметности представља један 
од последљих бастиона алм:инистративно-систем:ских ос
татака и квинтесенцију м:ноrих противуречја разрешн
вих и de · јше, пошто их је животна пракса у суmтини 
превазишла. 

Не приступам: том: послу с илузијама да ћу указати 
на неуказано и ослободити наше стваралаштво неких ни 
сам: не знам: каквих неrви и окова. Да тако мислим:, био· 
бих само још један Јанко који је закаснио и на после
косовске радове. Аz.и, упирући прстом: на комплексе из
беживих, излишннх и см:етајућих противуречја институ
ционалвзм:а, на тај мали милион скупих и непотребних 
излишности којима се манифестује, издвајајући неколико 
изм:ећу љих, ја бих волео да, уtколико то ваше стршьеље 
дозволи, размотрим неке од извора што ra напајају и, 
од тога више, да испитам: природу оне имобилности духа 
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која . толико погодује свему томе м:аљкавом: ·и недопуС: 
тиво .заостајућем: за стаљем: ствари у друrнм: областнм:а· 
нашег живота. 

Вата. рећи да сам: далеко од помисли да преувели-· 
чам: знач~Ј институционализма у· области о којој је реч. 
Не придаЈући му никакву натприродну м:оћ, и не миСлим 
заиста да га треба окривити за многе недомете нашег' 
стваралаштва, за неразвијеност и неразраћеност естетич
~ начела, којима се махом: послужују наши критичари, 
КОЈИ све више nрелазе с пуном: равнодушношћу преко фе-" 
ном:е~а вредности дела 1И одрећеiШХ друштвених импулса 
!!астазаља тих дела. Нисам једини спреман да уrврдиМ да 
Је .н~а критика, ослободившн се поrром:ашке природе 
КОЈ'У Је црпла из плитко прИIХВаћеног ;и у бити неехваће
ног но~мативизма доrматике, упала у то исто само ·мало 
друк;ще, при чему је изrубила низ особИна што обез
бећуЈу интелектуалну кохеренцију, ОТВОР.еност, сензибил
~ост и етичност врлине неопходне критичарима у соци
ЈаАИСТИЧКИМ условима настајаља једног стваралаштва 
што, с~Э;јући сва људ~ка искуства, хоће да удари 
темеље ЈедноЈ уметности КОЈа произилази из неКих односа 
мећу људима. 

Био сам и остао антидоrматик, борио се против от
ворених и ларвираних манифестација склеротичних »иде
ол~шких« искmучивости и вулrарности у области која је 
МОЈа, али то не значи да сам: икад претпоставЉао да· се 
сме посумљати у то да ~еност не обележава и н~ 
што више од тоr нечеz у··естетичким ставовима сваког 
к.р~ра и да њеrова клаана О.АЈрећеност не услов.tЬује 'У 
~весноЈ м~ри и њеrове укусе, критерије ·на основу· к~ 
ЈИХ вреднуЈе, и уrлове приступаља делима о којима раз
МИIП/оа да би их оценио. И ма колико њеrова нужНа об
разованост, интелигенција и осетљивост биле развијене 
и утанчане у том боrаrrству, ма колико била раскошна. и 
ИIНВе!fТИiВНа даровитос_т таквог vметничкоr после~ 
остаЈе несумљиво да оријентација у простору његових 
интересоваља није бесплатно условљена. . 

Какве везе то има - време је да ме упитате - с 
институционалвзмом? · 

Тешко би било, не наводећи текстове и имена ау~ 
тора, уrврдити где почињу лични недостаци таквих пи
саца •. rде их продужује, храни и брани један систем о
бичаја, норматива и праксе. У сваком случају, институ-
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ционализму су б..шжи управо они писци -који, макар· и 
неприја1:н.о незаинтересоваНи за тежље. друштва, не ·за
дају никакве главобоље одzоворнима за уметност, тиме 
што би о љима распрЗ!В.ьали .на неуобичајен и,· тако 
рећи, некомпетентан начин. ПредставА>ајући мање. зло, 
такви, лошији, бивају подспщани и штићени и бивају 
обасипани моrућностима које се ускраћују друrима, 

боА>има. 
Далеко од тога да тако што представА>а све што ине, 

титуционализам зна и може да лоше учини, он ужива 

нарочиrо у неrо:вању једне беспроблемске·и што неексцес
није представе о свету замишА>еном у дремА>ивости неке 
фјакасте сијесте, где је све склад и мир, А>убазност и ме
кота. ·Таквом идеално-утопијском шларафА>ељу одrовара 
и систем сталешког подвајаља А>Уди на професије,. који 
омоrућује да се размирице . које се евентуално моrу да 
јаве услед, дакако, исКА>учиво АИЧНИХ ·нетрпеА>ивости и 

амбиција, ту, у затворености професионалног удружеља, 
и ижџумбусају и расправе демократским путем, дизаљем 

руку, како би се после таквог- гласаља прешло на следећу 
тачку дневног реда: стамбено питаље у вези с најновијим 
обећаљима, или најновији пројект закона о хонорарима. 

Треба ли !И!КОГ уверавати у анаоорОIШ3а!М такве еонаф
ско-феудалне тијеретатизације парламентарности? Како 
довести тај натуралнстички, да не кажем физиократски 
подстицај отућеностима човека одвојеног професијом од 
љегове шансе да у социјализму оствари Марксову тотал
ност своје А>удскости, са комунистичким идеалима равно
правног и свестрано заинтересованог човека, слободног 
управо јер неуоквиреног у тврди повез сопственог заната? 
Зар се затвараљем. уметника у љихове сталешке орга

низације може доћи до сензибилизације љихове одrовор
ности пред потрошачем уМетнина, да не кажем у.ме7:НUЧЈСе 
робе, речи тако нове ушима уметника навиклих управо да 
у систему о ком је реч буду третирани као изузетна 
бића која стварају изузетне вредности, што им обезбе
ћују изузетан углед у друштву; углед који пружа учла
љење у једну од репрезентативних организација какве су 
у~дружеља уметника; а то, сем vгледа, доноси и бенефи
ције, даје права на путоваља у ;ив:остршство, а не тр~ 
сувише од својих чланова: понеку што неприметНИЈУ 

књижицу сваке три-четири године. 

Споменуо сам репрезентативни карактер -таквих уд-
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ружења уметника каква постоје у нас и не само у. нас 
неrо·и у осталим социјалнстичким зеМА>ама; Познато ваМ 
је, вероватно, да сам престао да будем члаН оног на које 
ме природно упућивала моја професија. Можда ваМ није 
познато да од· 1958. јавно тражим укидаЉе свих таКвиХ 
друштава. 

Ево зашто. 
Репрезентативна,. она нису радна, не будући радна, 

она су сувишна, будући сувишна, она моrу да на силу 
измисле занимаље у стилу крштеља јарића, посао који 
КОЛИДИ!ра са мојим атеисТИЧКВЈМ ЗЭ!Посленим 111епоповством 
које је, како то и пословица вели, беспослено. Шалу н~ 
страну, убећен сам да, и говорећи врло озбИА>но, не бих 
успео да наћем ни један разлог у прилог даА>Ој егзис
тенцији професионалних удружења уметника. 

Њихова активност је од врсте пара-активности, типа 
прирећиваља пријема и вечера за иностране колеге у 
маље-више туристичкој посети нашој зеМА>и. Бити у неку 
руку неефикасан а скуп сервис Комисије за кулТурне 
везе с иностранством, не чини ми се довоА>ним да оправда 

rубА>еље свег оног времена што анrажује управе удру
жеља ·и ·један део чланства око тих ствари, које бИ 
два-три стручна чиновника обавила успешније и боље. 
Притом морам рећи да разговори које наши гости воде 
са углавном истом групом од десетак наших писаца и

мају толико формалан карактер да су најчешће и на 
нас и на госте оставА>али поражавајући и депримантан 
утисак. Зар не би било боље омоrућити неком од гос
тујућих радозналаца да уз помоћ стручноr сервиса 
КаКаВи-а· потражи оног уметника с ким мисли да би 
могао да продискутује политичке или уметничке· проб
леме који их обојицу· моrу да занимају- неголи довес
ти разнородну по вредности и интелигенцији групу стра
них писаца, рецимо, пред исто такву хетерогену· момчад 

чланова У дружеља књижевника и провести два сата у 
причаљу о лепотама наше зеМА>е, о невртоглавим виси

нама хонорара, о непостојаљу у нас домова ствараља и 
одмора (!) и таквим багателама? Своди ли се репрезен
тативни карактер Удружеља само на то? Практично, на 
то. И на обратно, дакако. На слаље наших што хетеро
генијих делегација у узвратне посете и на остала гос
товаља те туристичке подврсте. 

Разуме· се, можете ме упитати, слободно и ·питајте, 
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не. мислим .ли да је за '1'0 заиста дзш'Убљеље mрива· та и 
та, ова или она . управа? Мећутнм, . оно што бих моrао 
по савести да одговорим свело би се, .прелетевши у мис, 
лима преко активности свих . управа од . осниваља удру
:Жења до данас, да ни . та и та, ни ова· ни она, као и 
ниједна управа не би могла да буде окривљена за оно 
пгго је последица репрезентативног карактера .таквих ор
ганизација где хетерогеност релативно врло бројноr 
чланства онемогућује унутраmњи рад и борбу МНIIIЉења 
измећу писаца који мисле и чланова који,. откад су на 
своје задовољство примљени у то удружеље пгго им обез
беоује већу пензију. од оне коју би имали да ту нису 
учлањени, . већ · двадесет година играју улогу присутног 
rрайанина,. немог сведока и mрафчића -који једанпут rо
дишње врши савесно своју улогу mрафчића гласајући за 
оне људе, .сличне. себи, чија МЈУ эашrrересованост за пгго 
боље и привилегованије функционисаље социјалног оси
гураља и обезбеоење што боље и вшпе пензије даје наде 
да ће и њему самом бити боље. 

Тако смо и дошли до тога да у репрезентативном 
удружењу писаца имамо за председнике сасвим нереп

резентативне личности, ,потпуно непознате људе по свом 

делу, али људе који вршећи, с ма:ње или вшпе умешности, 
социјално-осиrураничке послове, водећи · рачуна о поди
заљу пензионе стопе, решаваљу нерешених стамбених 
питаља, не СТИ'!У ауторитет добрих заступника интереса 
чЛанова удружења које.представљају, него ауторитет пи
саца од угледа и ранга код друштвених фактора који,. као 
носиоци а~~министративних служби, и не могу друкчије.да 
суде о тим стварима, чак и кад нису озбиљније инфи
цирани вирусом адМННИСтративлука. 

Неред почиље с хибридИЗацијом демократских ме, 
тода на недемократску природу репрезентативности, за 

пгга не сноси опет кривицу ниједан бирач или изабраник, 
него систем који хладнокрвно сабира обојке и девојке, 
пгго ме, дозволите дигресију, подсећа на -оног члана кру
жока у ком сам на робији предавао и елементарне. ра
чунске радње, .члана који је, незадовољан свакако што 
7 х 8 чине 56, предложио да »ствар ставимо на г.ласаље 
и да ће се тек после он, држећи се обавезног демцентра
лизма, покорити одлуци већине.« 

Има ствари ван компетенције већина. Не значи да 
rласачко тело од око 300 ·гласача, колико броји Удру-
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жеље књижевника Србије само, не зна ко· бИ најбоље 
представљао сталеж писаца. Али ко каже да је за њих 
о томе реч? Ко . мисли меоу носиоцима институциона
лизма да је реч о томе?· 

Нико. 
Но такви се нонсенси толеришу и зато пrro ·љу,IЏЈ. 

који добијају већину спадају у . оне' који најмаље · узне
мирују остатке аАмннистративног менталитета, пгго се 
у овом или оном виду задржао и сачувао у неком неп

роветраваном закутку овог друштва; пгго они и пружају 
гаранције да ће се у таквим удружењима говорити-о ста
новима .и. хонорарима и спорити о темама чије решаваље 
вије у компете1ЩИји говорника и дискута:на.та, него: у 
границама средстава и објективних могућности зависних 
од добре воље а 11МННИстрације, која још једном види себе 
и своје постојаље у таквој прилици потвроеним_и оправ
даним. 

Али ако се у удружењима, овде репрезентативним, 
не дискутује о проблемима од интереса за писце као 
професионалце у писаљу, о естетичкој проблематици као 
једном од услова. професионализације, о везама измећу 
друштва и естетичких постулата,· о љиховој независној 
зависности од историјског тренутка друштва и односа 
који у њему владају, ако та удружења не врше никакву 
васпитну улогу, и то васпитну у· смислу идеологије једи
но оправдане 'У социјализму, ако се при томе . питаља 
естетике не јављају ;као анексна у односу на тако 
схваћену идеологију, како се то дешава у низу земаља 
чији је а IIМННИСтративни стил оствариваља социјализма 
нашао свој аутеитичии израз у институцијама какве су 
и удружења уметника слична нашима, али која су тамо 
кудикамо вшпе и битније аутентична, · трансмисиона, 
васпитна, будући васпитачки меоуточак измеоу агит
пропа и маса читалаца, о чему би се онда и могло го
ворити у наmиiМ у,~~iружењима, која се према поАИТИЧКој 
педагогији и слободи ствараља односе, из појмљивих 
разлога, сасвим различито? Али ако писци ћуте· у удру
жењу, где би демцентрализам обавезивао на немогуће у 
тим питаљима заједНичке и јединствене ставове, не· зна
чи да у часописима, новинама, кљигама, да преко ·радија 
и телевизије не долазе до изражаја различита схватаља 
о свим помињаним и не проблемима. Штавшпе, часо
писи постају, хтели то или не, реални носиоци противу-
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речних ставова, па се, кад то треба, и ·организују. у Ком~ 

ШI!К'Ј.1Не ГЈ?УПе, које се исто тако, чим ЗЗIВрПiе мисију, ра:с
формираЈу /Ф. би се око других питаља друкчије·. и пре
компоно:вале. Но све то :не оправдава егзистенцију у~д
ружеља, сем уко.лико се она не задовољавају видом 
допчински-бопчинскијевске еrзистеiЩИје: »Ето, реците да 
у саратовској губернији живе дВа племића, Допчински 
и Бопчински, и НИПIТа више, Живе.« . . 

Имам утисак /Ф. се у самоуправљачком друпrrву не 
може тек тако NJ. живи само, као што ·су то она дВа 
»Неанrажована« племића, како то чине та »репрезента
тивна« удружеља у ово нецаристичко, али царско, са
моуправљачко време, удружеља која у суmтини нипiта 

не репрезентују, па их, ваљда, и могу пред заједницом 
.4/ii представљају mш љихови чланови који не значе ни~ 
какву вредност у професији. 

Нек ми се не баци кост, нек ме не питају: 
А предаваља? · 

Јесте, повремено су у удружеље долазили људи по
лнтичари и одржали предаваље на изузетном нивоу, али 
таква предаваља не оправдавају еrзистеiЩИју инстнту~ 
ција у IIИ'l'aifliy., љихов непотребни апарат,· сувишне до
тације и остала блосодеја.ља, да не изговорим још јед
ном мрску реч - бенефиције. 

Мислим да IНВ!КО неће помиСАИТИ да сам претерао 
ако сам понегде био и оштриј:и у формrv.лацијама, зак
ључцима и судовима. Било је то потребно да бих учинио 
што евидентнијим нешто што се јавља као чвор противу
речних бесмислица, уко.лико, дакако, желимо да мислимо 
о тим стварима у духу самоуправљачког система. Орrаiш

зована да буду преносиоци и извршиоци директива, тип 
институцијалних организација у уметности у какве треба 
убројати .ликовна, композиторск:а и .књmкеВIШЧКа удру
жеља, не могу да се сна.ћу из простог разлога што то нису 
радне организације, · него ваљда оне предВићене за сло
бодно време. А у нас такве организације не могу да пред
стављају ничије интересе, јер се ту и не предвића посто
јаље шпереса сталежа као репрезентантске врсте .изван 
конкретних дела, која се стварају изван сталежа, него оне 
зајед'НИЦе коју представља радна ј•м;шmца, предузеће 
и друштво преАстављено репуб.ликом и федерацијом. 

Помиљући малочас интересе, помислио сам да их 
rрупе писаца ·окупљених око неке радне платформе 
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могу имати. Али љима није потребна а 11МИНИстрација с 
плаћеним ·ЧИНовницима, поготову ако је· реч· о трупама 
естетичких истомишљеника окупiьених на страницама 
једног од већ постојећих часописа, који у том случају 
постају органи једне од естетичких формула што из
лазе пред друпrrво са својим пројектима односа измећу 
стваралачких слобода и историје, у ·чијим се оквирима 
оне и појављују као идеал за који се ваља анrажовано 
борити. · 

Ето и стварних форми организоваља уметника у 
нашим условима. То нису риrидни облици; они то и не 
'lреба. NJ. буду. Мећутим они су у !ЕШ.јбољем сМiисЛу ра
дни, јер у часописима, новинама, у издавачким преду-· 
зећима, на радију и ТВ-у писци стварају свој· доходак, 
који их чини и независним од инrерисаља тзв. одговор
ности пред административним реликвијама, али· и у нај
већој мери одговорним пред потрошачима и идеа.Аима 
самоуправљачке заједнице. Лишени оправдавајућих 
функција, остаци а лминистративних · претензија биће 
брже инкомпатибилни са овим системом, дестнтуисани; 
укинути и препуштени критици историчара · и осталих 
испитивача преживелих обичаја и нарави. Ови ће, убе
ћен сам, открити врло брзо да су облици о којима го
ворим однеговали један дух нарочите врсте, један мен
талитет за који се без зазора може рећи И1 је у овим 
условима малоrра.ћански. 

Нису узалуд јутрос неки говорници скретали нашу 
пажљу на тај малоrра.ћански дух, који је у последље 
време тако очит у уметничким круговима. А какав би 
други и могао да се јави на маргинама а лминистратив
них односа, који су са кратким пасовима пред против
ничким голом у револуционарном смислу тако неефи

касни. У најбољем случају, административни дух до
пушта демократске парламенчиће, како их је називао 
Курт Тухолски, убијен 1935. у Дахауу, парламенчиће 
који, лишени ствщте власти, преобра!ћају себе у чува:ре 
најсмешнијег стила псеудореторских говорничких уз
лета ни око чега вредног беседе и пажље, у чуваре тра
дИЦИја, али и традвционализма, чија је конзервативност 
тема сасвим друге врсте; парламенчиће који, немајући 
Н!Н!Ка.кву !Щ11ЖiНОСТ шrо би !И'М !К.'ОЛ.ЕКо-rолико оправдала 
еrзистеiЩИју, постају носиоци бесмислене толеранције 
према свему што вуче уназад, а нетолерантности према 
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много чему што позива напред, парламенчuће који су 
некритични према глупости и безвредности, а »кркrичкис 
и необично будни према свему што то није. 

Нису ли у том смислу симптоматични и резултати 
последљег конгреса писаца? Постављајући то питаље, 
користим се приликом да замолим за извиљеље што се 

непрекидно позивам на прилике које су ми најпозна
тије, али .чије ме познаваље не оставља у сумљи да би 
шде другде, у СЈЩЧИИМ удружењима, могло бити суш

тински другачије, јер је реч о телима која ствара исти 
институционалистички укус у најразличитијим . обла~ 
'I'ИМа уметничке · и представљачке активности. При.ну-

15ени да прилагоде структуралну схему своје организа
ције новим врло акутним потребама овог друштва, није 
ли се на велике-добоПiе ударена реорганизација Савеза 
књижевника Југославије свела на замену федерациј
ског централизма оним републичким, који ће ускоро, 
убе15ен сам, открити све своје недовољности. Јер . нису 
у пmању лажне шmномије федерација-репубЛИIКа;· није 
споран национални облик културе, која је универзална 
и независно од социјализма,· и која, према томе, и не 
може да себе на15е у делићу универзума какав је ова 
земља, коју чини одре15ен број диферен:цираних нација 
са својим различитим културама на различнтим јези
Ц!ИМа, насталим у различитим прошлостим:а, 8!ЛИ која је, 
земља, ипак довољно друкчија од свих капиталистичких 
и засад од свих соција:листичких да би могла да пре
тендује да ће, уза све разлике, понекад наићи и на сли
чне изразе за сличне инспиративне самоуправљачке 

импулсе, у суштини јединствене од Јесеница до Бев15е
лије. Но то би био предмет друrих расправа. Републи
чки организовани писци неговаће у суштини исте навике 
које су неговали и раније у федерацијски обједињеним 
удружењима, која нису била таква каква су била и 
остала да и даље буду, из ових или оних недостатака 
способности оних личности које су их водиле, него због 
тога mто су во15ена, што се и даље воде на администра
тивни, институционалистички начин, у дРУПIТВУ које се 
супротставља томе свим што га чини оним mто јесте, 
mто. бива, DITO ће бити. Ако се јављају деформације, а 
јављају се заједно с разноразним апсурдностима и глу
постима, ако се тpoDie АРУDIТВена средства за активно

сти које то нису. будући симулације, и то лoDie симула-
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ције оног што би синдикалне подружнице као нерепре
зентатив.ни организми обавиле, без демаrоrије а куди
камо квалификованије, за маље времена и на најрути
нерскији начин у оквиру закона и моrућности, DITO би 
комисије за културне везе по републикама и градовима 
исто тако оствариле јевтиније и стручније, онда је 
очигледно да је НЈУЖНО, не mривећи никог и ншп.та, 

. црићи оном DIТO нам намеће друштво самоупра!Вљача, 
а то је да се DIТO неодложније ослободимо од инсrn
туционализма у култури и уметности, од оног што је, 
слажемо се, само вид остатака административног сис

тема, односа и Прохтева које је он омоrућавао. 

1966. 
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УМЕТНОСТ И ВАСПИТАЊЕ 

Прочитао сам прилично много за.!ШМh>ивих написа, 

извештаја и материјала које ми је ваш секретаријат 
врло љубазно још летос ставио на :располага:ње, раз
МИПI.tЪаО сам затим подоста на тему у.м~ост и васпи

тање али чиљеница да сад говорим о томе на скупу 

љу~ који се квалификовано и с талентом баве дечијом 
душом, чиљеница да узимам реч на том конгресу где 

сваки учесник располаже с огромно ошптег и личног 

искуства, гони ме, одј:дном неснrурног Х своје закљу
чке, да осетим мизерИЈУ ~е, па и своЈе !Векомпетен

ције, те вас молим, савлаћуЈући с напором жељу да не 
ИС'l'уiШМ, да ми опростите за све. што ћу незналачки 
јеретичког рећи, и молим да то МОЈе извињење схватите 
као неку врсту признаља, што се свуда, Ч!l!К и .на суду, 

узима као олакшавајућа окоАНост. 
Олакшана орца после овог mea maxima culpa ИАН, 

К!l!КО је Крлежа рекао, меа МЗХСИМ!Ир клупа, убећен да 
нећете ломити штапове нада мном, усудићу се да вам 
испричам једну стару ИНдИјску причу. 

Чет.кри слепца доведена пред слона никако да се 

сложе; први, који му је пипао очњаке, говорио је да та 
зверка .лrичи на два огромна копља; други, код сурле -
-да је то нека врста змије; трећи, обујм..ьујући труп, 
да ова животиља није ни копље ни змија, него бескрај
но је,АЈНо буре, а четврти, чије се искуство сводило на 
слоновске ноге, порицао је и буре и боа конст.рИ!Ктора и 
халебарде и убећивао да се рцди о нека четири жив~ 

кратка и дебела стуба. 

266 

Је АН то прича о слепцима и слову ши о полу.исгИ
нама - свеједно је. Можда се ту алудира само на де
формације којима подлежу људи склони да гледају на 
све из аспекта професије, IКОја би да уоmптава. на основу 
тачно уочених детаља, али у недовољном броју, и то 
још из близине што никад не допупrrа да се целина у 
љеној целовитој целокупности сагледа. Можда. Но како 
је моја тема уметност, ја ћу ову инДијску параболу про
тумачити онако како мени треба и рећи: љој, уметно
сти, прилазе с разних страна,. и постављају јој најраз
личитије захтеве и филозофи и историчари, педагози и 
аrитатори, трговцИ и несрећници, институције и органи
зације, млцди и стари, али сваки, али сви суде о љој ·и 
суде љој на основу својих потреба и прохтева. 

А она? 
Миленијима љу покушавају да сажму у формуле. 

И није да их није било инrениозних. 
Ниједна дефиниција није досад била тачна, ниједна 

nотпуна, иако ју је свака својатала. Рекао бих: баш зато 
:ШТО ју је СВОјатала за себе парцијалну, ниједна ОД ЉИХ 
ЈШје могла целу истину уметности да уочи и обухвати. 
Јер она је једно специфично човеково одреаговаље на 
животни тоталитет, физички, биолошки и друпrrвени, и 
где нема те тоталиости, нема ни уметности, па ни говора 

'()љој, ма колико у датом часу и с дате позиције неке од 
њених компонената могле и да буду важне, прешне, на
метљиве. 

Наметљиве? У реду. Не мислим да потребе сваке 
-епохе не остављају видл>ивог "l1pa.ra у љени:м артистич
хим остварељима, али кад би уметност изражавала само 
'Опсесионалие нужности свог времена и· ништа више, не 

би било уметносm, као што је не бн било ни онда кад би 
()На у датом времену хтела да услиши захтеве професија 
које је својатају као аргумент, помоћно учило ши неку 
врсту aпcillae, како је то некад чинила теологија, како 
-ro сад рцди сваки претерани етатизам. 

То све кажем и зато што сам у свим прочитаним 
материјалима наилазио на захтеве постављене уметности 
()Д страще пр3!КТИЧара педагога, захтеве образложене 
врло пажљиво израћеним анкетама, у чију тачност нисам 
Н!Иједног трентугка посу;мљао а mmк остао ;врло :неубећен 
у закључке који су на основу њих изведени. За разлику 
од њих, ја не бих никад из чиљенице, рецимо, да сеоска 
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деца од 7. до_· 1'1- -rодина. ·не умеју да- препричају филм 
који су једаiШуТ rледала, извео закључак да су наши: и 
страни филмови неразумљиви, и оНда, на основу тоr зак
..ьучка, тражио од наших филмских радника да праве фил
мове који ће бити још разумљивији, да не. кажем још 
пасу..ьарнији но што јесу, неrо бих стрliiЪИIВИјим радом. 
чешћим одво15ељем деце у биоскоп итд., постепено ·пос
тиrао да технику филмскоr причања учиним ближом и 
сеоској младежи. Или, узећу друrи пример, тако15е о&
раћен у материјали:ма; реч је о штетном уnщају филмова 
на омладИНУ, и то штетном не само кад је у ·питаљу 
криминална фабула, што, мисли се стручно, ствара де
ликвенте, већ штетном уопште, јер .утиче на м:ладиће да 
се облаче у фармерке уместо у чакшире од шајка, а на 
девојке да збаце шамије и почну да чеш..ьа:ју косу као 
rлумице које носе ЦШПIКе, кољски реп или тнфус-фри
зуре. А све то да је лоше јер допРиноси rуб..ьељу ста
рих, добрих обичаја и осталих вр.АiВIНа које да су исконски 
наше, које и-ас творе народом високоr морала и храб
рости, врлина што се rубе, дабоме, под утицајем инос
траних филмова. Друmм речима, филм - се,4ЈМа уметност 
- права је пошаст. Али не само филм да је пошаст. 
Малтене сва је савремена то уметност: неразумљива, мут
на, депшератна, декадеитна, морбидна итд., итд. Шпајс
карта је дуrа и ар:юшозната из иивектива ждановских 
»доклада«, али у нас, без везе са оним што а 11МИН'Истра
тивне инrеренције чини антиуметничким ужасом, деша

. вају се такви испадИ из једноr примитивистичкоr, тачније 
уско практицистички неуметничкоr начина· прилажеља 

проблемима уметности. 
Разуме се, незахвалан је, тежак и одrоворан посао 

педаrоrа. И -мени је јаоно зашто се он и не ради још 
код нас како 'I'реба. Мноrо је лаюпе окомити се на не
јасноћу филма и још једном окривити уметнике, наше 
или стране, да не воде дово..ьно рачуна о -публици, ље
ном нивоу, о потребама 'I'ренутка неrоли научити децу 
да мисле .и осећају логички, не заборав..ьајући да маштају. 

Уметност одвајкада избегава ·и· ·заувек ће избеrа
ват.и да оперише rотовИЈМ решељима и префабрикова
ним елементима. Она је на изrлед отворена, као и жи
вот, најразличитијим моrућностима. Дужност је васпи
тача да открију и објасне љене праве интенције и све
јеДiiо је оада да ли су ти васпитачи fУМеТНИiЧКИ критичари, 
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наставници или ~ами родитељи. При ,томе, јасно је да 
сви ми нисмо под1еднако дорасли за такав посао. Сви нис
мо подједнако спремни и образовани, али у једном, мис
лим, треба већ да се сложимо - неспремност и необразо
ваље нећемо, идући линијом мањеr отпора, узети -за во
дича на путу који води подизаљу младих. Иначе ћемо, 
како то неки чине, окрив..ьавати, рецимо још једном -
филм и за оно што .кривица није. Је ли кривица филма 
што у селу уместо шајка, који МЛадИ престају заиста 
да носе, узима маха мода практичн:их. фармерки? . Или 
што уместо петролејем испод шамија намазане косе 
сплетене у уске курјуке девојке са села почиљу да иду 
rолоrлаве, очеш..ьане како се чеш..ьају љихове друrарице · 
из rрада, коврџајући се, шишкајући се или пуштајући 
да им »кољски реп« виси низ поти..ьак? Хоћемо ли да 
rонимо на самоубиство девојке као у ЧСР, rде је недавно 
rимназисткиња која је почела, после летоваља у Јуrос
лавији, да место кикица чеш..ьа косу на тај, случајно већ 
трећи пут поменути, »кољски реп«, иск..ьучена из школе 
збоr ширеља западноz утицаја и увре15ена, поражена, јер 
одличан иначе 15ак и орrанизована омладинка, прибеrла 
очајничком чину? Јесу ли кике знак привржености соци
јализму? Јесу ли то опанци и чакшире од шајка? Да ли 
се rубе националне и остале врлине одбацимо ли, чак и 
Зl{О учинимо то под утицајем филмова, одећу од· сукна? 
Не. Сиrурно не. Оно што rони на то мељаље укуса није 
утицај филма, али преmоставимо за тренутак и да јесте, 
па шта? Знамо да је утицај, и то некад врло суrестиваН 
једно од својстава уметности уопште, један од начина н~ 
који се љена природа манифестује. Она је упућена да де
лvје Ш<О хоће да буде Уll\{еТНОСТ. Осућујући фармерке итд., 
ми не. осу15ујемо љих, неrо способност уметносТи да де-' 
лује. Али има ту и нешто важније од права уметности да 
делује и утиче. У истинитој чиљеници да омладИНа на 
селу замељује чакшире платненим фармеркама а кожухе 
мајицама и пуловерима, ја .IВидим мање утицај филма; 
више yrnцaj 'Наше ИНдустрије на живот младих се..ьака, 
којИЈМа су фаtрмерке не само лепше (узалуд би :их желели 
да :их нема на тржишту) неrо и практичније, и, што је 
важно, јевтшшје од сукнених прадедовских чакшира. И 
iНИ!је у питању само одећа неrо и битније: тра:ктори се се
оској Омлади!НИ вmпе свиDају но дрвене ра:лице. Ј едw мој 
пријатељ, на повратку с аутопута Заr.реб- ..tЪуб..ъана, рекао 
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ми је: »У акцијама 1948. младИ ЈьУА:И са села желели су. 
да се што пре о~mсмене. ·У акцијама 1958. они желе -да 
науче да возају мотор и 'УЩ)авЈьају !МЗШИ!Нама«. Је ли 
и то зло као и инострана мода фармерки? У сваком слу
чају, јав.~ьају се истовремено. 

Не мислим да једна као и друrа појава дају повода 
да се говори о злу. 

Пре света: живимо у времену социјалистичког пре
обра:жаја зем.~ье, у времену индтустријализације · и за
мена шајка тка:ног·на :ручном ставу·фабрИЧК:И!М плаmом 
и плишем, ствар је прогресивна и не само нормална него 
и дета.~ь из реда оних миоrих које- Маркс, Ешелс, Ле
њин оу о томе 100Ворили - имајту постепено и неврато
ломно да укину разлику измећу rрада и борН:иране кон
зервативности сеоских ВИА:ИКа. Није холивудски филм, 
дакле, крив, уколико је уопште умесно ту говорити о 
кривици, што се село меља и подиже. Тај процес носи 
наша већ значајна индустрија. Али ако она још није 
довоЈьНо духовита и одраала да намеmе свој, пра~КТИЧНИји, 
боmи и леmпи ТШI фармерки и ветровки од оних које· се 
моде,шрају по ИНОС'I'рЭЈНИ:М конфекцијским ате..ъеима, не 
жалимо се на увезене филмове само него и !На Вар.текс и 
остале наше творнице одеће. Процес је то комплекснији 
но што изгледа кад се поЈеднострани и испо.1ьи у напа
дима на филмску уметност уопште. 

Не мислим рећи да су сви филмови које увозимо 
добри, да су све књиrе које штампамо уметнички вредне. 
Много штошта у филмовима које гледамо може да за 
неискуане и младе · .1ьуде буде штетно, да изазове код 
љих најразличитије трауме, да ослобоА:И у љима латен
тне недруштвене прохтеВе. Али од тога до 331КЈьучка кој!ИIМ 
се прибијају уза зид природне последИЦе што прате процес 
индустријализације - да је, рецимо, под тутицајем моде 
фар.мерки копираних из ганrстерских филмова порастао 
број омладинског криминала за 20, 30 или 80 посто -
ЧИНЈИ ми се да би морало лежати апсурдно увереље да 
је злочињаље малолетника почело малтене с филмом, 
а не, рецимо, с Каином; првим ганrстер.ом у историји 
медИТеранске, да не кажем ни светске, нити чнкашке 

литературе. 

У оправданој нашој забринутости за исправно и 
сврсисходно васпитаље младих .1ьудн, баш зато што нам је 
ста:ло до тога, Ш!iје оп;ршдЗ!Но бркати поводе са разлозима 
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и узроцима. Лоше mпенциОНИiрЗ!Н и сутесtiИВНО направ
Јьен филм може бити повод који ће. акционисати друш
твено негативне нагоне, али то ће да учини само код 
оних младих ЈьУА:И код којих ти пориви врло вирулентно 
одраније постоје. Иначе не бисмо могли схватити да је 
само ИЗБеСТаiН, и то не нарочито велики постотак младих 

који су rледали Џун.zлу на асфалrу или који. друrи к.ри
минални филм пошао путем злочина и краће. Убећен 
сам да бисмо, при свест.ршом и беопредрасу<ДНОм·. ис
IШТИIВању свих СЈ\:уча:јева тзв. н.еzативн.оz тутиrџt.ја ·филма, 
шунда итд. дошли до зак.~ьучка да су сви ти рћавом 
.стазом кренули омла!(IiiНЦИ и пре таквих »Одлучујућиха 
биоскопских сеанси или одrоварајућих рокам:боло-лектира 
својим понашаљем давали дово.~ьно забрињавајућих сиr
нала онима који су пре свега позвани да воде бриrу. о 
МАаА:ИМа: родИТељима, наставницима, омладннским орга

низацијама у фабрици или улици, друштвима за стараље 
о деци итд. 

Говорим отворено јер ми је, као и вама, стало да у 
r.рашщама моrућности оузбијам:о зло. Али да бисмо то 
постиrли, морамо бити спремни и да се мирно суочимо 
са чињеницама, са истинама, са стварношћу. Тек кад 
схватимо где су корени зла, што у толикој мери не извире 
из лоших филмова него из примарнијих услова, из де
фектног васпитаља, на пример, бићемо кадри и да се 
ухватимо у коштац с недаћама те врсте и . да их онда 
савладамо. Но на питаље откуд ·уоmцте феномен бес
призорја у социјализму, који укида не само експлоа
тацију него и незапосленост, беду и незбринутост, биће 
тешко одговорити покушамо ли да се ухватимо за прву 

карику која нам допадне прстију. Не филм, али ни бурне 
године револуције и рата с бедом коју су значили, ни 
огроман број сир.очадн: који су неза:Видн:о наследство тих 
гоДИ!На, ни акутност стамбеног питаља, ни дефекција 
васпитаља у кући и ван куће, у школи, ни индоленција 
извесних организација, ни распад извесних класа, ни задах 
тру.~ьеља који, распадајући се, оне шире, ни дезорганиза
ција једног превазићеног већ морала, ни неискристали
сшост нове етике, .ни озбИЈьно уздрмЭIНа институција 
породИЦе, бар оне на старинским основама, породИЦе 
која није уrр.ожена у старим формама и функцијама 
само у социјалистичким зеМЈьама, него свуда у свету 

( фамозН!И iИЗВешrај Кив:СЛЕЈјеве J1)yne сведочи о томе, али 
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не само он), све то узето понаособ, па чак ни уЗето за• 
једно, не може да до краја објасни такав један сложени 
феномен. Није наше ту ни да објаснимо њеrа. Наше је да 
укажемо да брзоплетом једностраношћу замаrљујемо 
проблеме и да љихово решење изискује комбиноване· на• 
поре најразличитијих стручних испитиваља. Не значи да 
ја већ сад не могу- да. негативно квалификујем све ·поку
шај е да се у уметности, која је, измеЬу осталог, и реф
лекс стаља у друштву, тј. огледало које иде друмовима, 
како ју је Стендал назвао, наћу уэрочници зала која нИсу 
њена; или да не треба дискутовати против оних који ее; 
уочавајући зло, грчевито хватају за старе категорије, ре
цимо морала у отказу. Напротив. Јер позиваље на старе 
патријархалне моралне норме јесте доикихотски напор 
да се одрже ·консеквенце којима недостају премИсе. Ста
ри морал, са институцијом породице, с·правима и улогом 
која је била љена у васпитаљу, нестају модифицирајући 
се на наше очи. Старате...ьски органи, кућни савети и ·ор
гани стамбених заједница узимају на себе функције ко
је многе разорене породице нису више у стаљу да врше: 
Они организују дечије јасле, вртиће, и преко ·љих друш
тво налази форме васпитаваља најмлаћих. Не значи да
стамбене заједнице имају убудуће да, сачувај и саклони, 
раћају децу или да их кућни савети даје. Моднфицирање 
права w дужности породице не бркајмо с љеним укида" 
љем, него с љеним прилаrоћаваљем ситуацији насталој 
са изласком жене из куће, с љеним радом у предузећима 
и фабрикама, с љеном економском · независношћу ·и 
психолошким ослобоћељем од патријархалних стега. У По
рек:лу породице Енгелс је визионарски наслутио времена 
у којима ће однос мушкарца и жене, растерећен тиХ ба
ласта, почивати на љубави, која је слобода, не на ропству, 
на које се обавезивала жена ступајући у ранији тип 
брака. · 

Не сметају rroмm.o фризуре ·и ветровке, нови од
носи мећу људима и нови морал у настајаљу- то је оно 
што може и подсвесно некима меЬу нама да смета. 

Опростите ми ако ћу, да бих објаснио оно што же
лим, морати да поменем Пет петлића Александра Вуча, 
свакако најбољу, најживахнију, најмаштовитију и у исто 
време врло прогресивну нашу дечију поему. Она је штам
пана први пут пре рата у Политици, ускоро затим и у 
великом тиражу као засебна књиrа, и уверавам =вас да 
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је њен ·утицај на читаоце, . младе или не, у своје време 
био огроман, И ТО у поЗитивном, револУционарном смислу~ 
И нема разлога да и сад та поема не делује на нове чи
таоце својим нарочитим наrризајућим хумором; на изглед 
бесплатним, у суmтини систематски критичким, и· то баш 
на плану који нас тренутно занима. Прошло је, мећутим; 
од љеног штампања двадесет бурних револуцијом ·и иЗ
градљом прожетих година, кад се једно наше издавачко 
предузеће сетило те поеме, добило од аУтора одобреље за 
ново издаље, склопило с љим· уговор и онда - тајац. 
Пролазили су месеци и месеци, и тек на: ·љегово урrирање 
С11ИГЛо је објашљеље уредника библиотеке која је требало 
да поново објави Пет петлића. Оно је у бити било врло 
:к:ратко и експлицитно. Навешћу основнrи· став тог писма 
по сећаљу: Свак:а~ео, ова је поема пре рата, док је тре
бало рушити породицу итд., одиграла напредну улогу,· 
али данас, кад смо победили, мИслИмо да би била шТетна 
и имала негативно дејство. · · 

Мени је то класичан пример несхватаља оног што 
не смета, и, као такав, он забија еКсер у главу оног што 
истински смета. · · · · · · · · · 

Другарице и другови, таква схватања нису усам
љена. У безброј прилика, на разним саветима, у штамп:И 
и у литератури- у најразличитијим варијантама, ·ана се; 
конзервативна ако не увек и реакционарна али у суш

тини увек малограћанска, манифестују претендујући да 
су наша и исправна. Као да смо ми пре рата лаrали 
тврдећи да ћемо урадити оно што смо зналИ да нећемо 
да уращимо. Као да смо .ми били саМо 1И3 дема
гошких разлога противници буржоаског морала и бур
жоаског односа у породици и ван ље. Као да смо ми ту 
икад хтели да после револуције .успоримо кретаље напред 
и да бирократско-административним средствима зауста
вимо свако прогредираље, Не. Показало се тачним оно' 
што смо претпостављали говорећи да ће односи који 
настају са индустријализацијом у социјализму извршити, 
измећу свега осталог, и истински обрачун са свим пре
живелим нормама, па и са моралним. Тачио је то. Они ra 
врше. У пуном смо процесу тог обрачунаваља. При томе 
не предлажем да сад оргааизоВЗ!Но трчимо пред руду тог 

процеса и да постављамо у први план оно што је можда 
на десетом. Не. Но све ово о чему СЗ1М говорио било је 
потребно рећи да би се схватило оно што је тема мог 
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кореферата о уметности н васпитаљу: моја жеља да ме
ћу нама бар, отва.рајућв: ДИСIСуоију на ту тему, допрВ!Не
сем мшmмаАНо макар сузбијаљу· :извесних постојећих 
предрасуда - како о дејству уметности тако н о захте
вима које јој, у вези с полазним предрасудама, педаrози 
постављају. Значи: ли то да уметност нема шта да тражи 
у школама н не уме да послужи васпитаљу? Не. Напротив. 
Оrрщшчит.и претензије које нису љене не значи: порицати 
ј~. Само школа има разних н наставника такоће. Један 
мој дРУIГ који је некол.ико ГОДВ!На службовао у .иностран
ству н живео тамо с породицом, .испр:ичао ми је, по по
вратку, сав очајан, да му је ени, ученик V разреда, добио 
Двојку на писменом јер није знао шта да напише на тему 
Ето иде поштар, а да је пре неколико месеци, тамо у зем
љи где је службовао, добио највећу оцену на тему Ана
лизирајте tсараЈСТере, развој њwсовwс страсти tcao и ситу
ацију у четвртој сцени трећеz чина Расинове »Аталије«. 
Исто· таtсо, објасниrе zде су и зашrо упоrребљени 
tcoнjyнtcrUвu. 

Оставио сам пријатеља неутешног, .иако сам поку
шавао да га уверим да му је с.ин, у школама у месту где их 
је пре повратка у земљу похаћао, учи:о да лоrички мисли, 
а не да машта, н да ту, :изгледа, у школи коју сад похаћа, 
наставник мисли да је најважније да учи: децу маштаљу. 
»Зар је то важно?« -упитао је н отишао не сачекавшн 
одговор. Ето га. Не упућујем га љему само. Проблем је 
општ.ији но што .изгледа. 

Анализирати Аrалију .или ма које књижевно дело, 
научити да се то ради како треба, :изгледа да је задатак 
школе, а не учити децу да маштају. Али, с друге стране, 
н баш у вези с реформом у току у нашим школама, 
које теже да што пре специјализирају младе људе н 
упуте их не само избору ЖИiВОГНОГ по:m:ва него, већ после 
завршене осмолетке, н врло прецизној н коначној струч
ности, :изгледа ми да је исправно учити младе људемаш
таљу, које одржава људски понос, али и не~осредност 

н афективитет !!Ј!Ужа:н беспредра.судној при]емчивости 
уметности. Она и јесте, одстранимо ли за тренутак удеО 
разума и воље, без кој'И!Х су неза!МiИ!!!ТЈЬИВН н 1[1Метничк.и пос
тупци и само дело, маштовита афективна реакција на свет 
изван нас н свет у IНЗIМЈа. Најдубљи корени уметности у 
машти оу, !И Мf.,diИ мшпеви ње, осушенв:, престају да ужи
вају ry 1{1Метности, м јој се noдa.,W, премјуfiн се тиме сво-
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јој способности маштања. А <та је нужна. Саст·Зmш·део 
људске тотаАНости, моторна.снага проналаза.ка, без ље је 

човек - инвалид сопствене људскости. Другим речима: 
мислим да би било врло рћаво кад не бисмо децу учили 
у школама да .логички !Исправно мисле и суде, али било 

би ка.тастрофаАНо а.ко би резултат школовања била :извесна 
стармам1, искључи:ва н суха рационаАНост. Мене задаци у 
стилу Ето иде noшrap не одушевљавају;али школе које не 
би неговале ону свеЖИЈНу коју младости даје отвореност 
машта.њу, потпуно б.и прома!ПША.е свој задатак, поготово у 
ситуацији наших, које теже бржој специјализацији: Ту, 
као допуну стручном уздизаљу, видим огромну величину 

и важност уметности, која. је, рекли смо на почетку, 
:израз човекове тотаАНости, свега што га чи:ни, свих љего

вих могућности и, као таква, :израз љегове особене сло
жености, љегове .инвенције и смелости да жели увек 
ВИ!Ше од оног што поседује и да никад не стане у свом 
прог.редирању напред. lЬен је значај у одржаљу свежи
не и младости, у одржаваљу н развијаљу човечности. 
Без ље, наше би mколе за генерацију-две :избацивале људе 
без полета н смелости, без способности да сањајrу. А Ае
љ.ин је написао: Саљати! Саљати! н то баш у кљизи 
која се по Чернишевском зове: Шrа да се ради! Да, не 
може се рад.ит!И, ни борити како ваља, не знајући да се 
саља! Мислим, тек помоћу педаrошки усклаћеног прак
тичног и уметничког васпитаља, јављаће се све већи број 
хармоничних, дивних, способних и за све животне задатке 
спремних људи. Под условом да се уметности не прилази 
непосредно, прагматистички н :ка.ко то већ известан, жда

новски .или не, примитивизам хоће, за.м:ишља н понегде· 
н чи:ни. 

Пре но што закључим, дозволите ми да објасним 
зашто сам о теми у.меrност и васпитање деце, о теми коју 
нисам ни могао ни мислио да могу исцрпсти, сматрао да 

'I'реба пре свега изнети драсгично негативне облике не
разумеваља улоге уметности с позиција педаrогије. Ако 
сам прво порицао право да се од уметности захтева да 

буде нека врста служавке педаrогије, да се сроза на ниски 
спрат приступачности најзаосталијих људи .или да аги
тује за неке врло дневне циљеве, да се најзад упрегне у 
кола глорификације превазићених, rраћанских моралних 
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НОрМИ, ја НИсам рекао, НН. Желео М кажем да је lfмer~ 
ност обавезно ослобоћена свега тога н да ничему ·не 
треба да користи. Напротив; Ј а сам хтео само да укажем 
на неколико варијаната нер~евања тог комплексног 
проблема, изазваних:, по свој прилици, несмелошћу, затим 
лељошћу, недоученошћу, или разним професионалнијИм 
деформацијама.· Иначе, свако уметничко дело значиједан 

· афективно рационални,· један маштовити одговор на неку 
од опсесионалних неадаптнраностн човекових · у животу 
и значи превазилажеље тих неприлагоћеља. Јер и у по
.следљој коренској жилици сваког уметннчког оствареља 
лежи човеково .немиреље с неким од љегових услова, 

~оје је могуће, које је потребно превазићи, љегова неса
гласност с неком од привидних нужностн. Оне, и кад 
јесу углавном биолошке, на помичиој врiЩИ историје, 
која је друштвеност, добијају облике тек преко љених 
форми. Нема уметничког дела које не би било историјски 
детерминирано временом, тј. друштвом у ком је настало, 
одрећено љеговим амбицијама, идеалима, задацИма. Дуж
ност је педагога,· не уметника, да те амбиције и идеале, 
сукобе и неексплицитна решеља открију, објасне и учине 
прихватљивим деци, и јасно је да, већ према љиховом 
узрасту, педагози а не уметннци треба да читаоцима или 
гледаоцима прилагоћавају анализе дела· и зак..ьучке до 
којих, поводом љих, може да се доће. Чинећи то, онн 
неће смети нн једног тренутка да забораве да је умет
ничка креација процес сличан настајаљу бисера у шко..ь
кама, да је полазнн импулс сваког стваралаштва трун 
немиреља, које не мора бити увек рационално. докучено; 
отуд и дИРектна маштовитост уметности; отуд и љено 

непосредно афицираље маште, нарочито код младих и 
неискусних љених потрошача. А неговаље способности 
маштаља значи- и с тим бих завршио - одржаваље оне 
вечне ватре што је освет..ьавала, шго још осветљава и 
што ће заувек осветљавати човеков пут од свих нужно
сти ЈW!НГЛе до свих слобода тим путем без краја; одржа
ваље оне човекове и само човекове особине да преко 
својих недаћа и туга, болова и радости не прелази само 
криком као сунћером преко слова и знакова живота на 
црној табли бескраја, него да сачува mj свој бол или 
срећу, да запамти своје недаће и да, враћајући им се у 
машти, налази излазе не само за љихова техничка ре

шеља него и за она која долазе после. љих, за сва. Будемо 
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ли прилазили с тих позиција умеq~остн - кљизи, музици, 
слици, филму, позоришту - будемо ли тежили да схва
тимо на шта је ЗЈУГОР реатовао и како је маштом осми
~о свој полазнн креативнн импулс, биће нам јасно да 
зе неумесно и бесмислено окривљавати уметничка дела 
за невоље што егзистирају пре уметннчких уобличеља 
као импулси из којих она и настају, да тим невољама 
треба заћи у корене како бисмо покушали да их укло
нимо, при чему, и то тек на другом или трећем месту, 
треба говорити о већој или маљој неподударности умет
ннчког оствареља, тј. о чиљеннци да ли она може или 
не да изазОве забуне, доведе младе и неискусне људе до 
погрешних зак..ьучака итд. Ту се, разум..ьиво, поставља 
питаље педагошке припреме младих људн за прилажеље 

уметности. Буду ли педагози и да..ье, како је .то скоро 
обичај у нас, говорили хвалећи се како не схватају сав
ремену уметност, као да је таква изјава услов да се 
добије унапрећеље и израз хвалевредних, напредних <:Хва
таља, близу је паМети да нећемо урадити нншта добро и 
да ћемо наставити да тражимо скидаље филмова с репер
тоара и шџ:юдаштаваrm: без разлога нашу уметност. На
Шом кривицом, место спонтане и јуначке омладщ1е, по
уздане у себе, навикле да машта и да се бори за оства
реље својих снова, добићемо морално стармале енерrу· 
мене налик на оне рибице које су умрле од гладн из 
страха да се не ухвате на уднцу. 

С тим бих завршио: штетннја је рестриктивна, денк
ферботска педагогија од свих зала (а питаље је да ли је 
баш зло то што се олако крсти злом) која могу да иза
зову уметничка дела већ прошла кроз сита издавачких 
савета или.државних комисија за преглед филмова. Улога 
уметности у васпитаљу постаје. све одсуднија и пред
ставља противтежу деформацИјама које изазива иск..ьу:
чива, прерана и претерана специјализација. Ту је и љен 
све већи значај. · 

1958. 
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НА ТЕМУ ПОЛИТИКА И КЉИЖЕВНОСТ 

У npt'Wmaшy Политика и књижевносr дРуга М. Боr
дановића, одржаном пред IШсцима члановима Савеза 
комуниста, и у говорима извесног броја дРугова који су, 
сАаЖући се с љим, узимали реч да .лиmе еваэивности 
његове апстра!КТНО :ввречене тезе, дошла оу до изражаја 
схватаља што хоће да разлике које постоје мећу нама, 
разлике у начину на који уоб.личавамо садржине, есте
тичке разлике, једном речи, прИIШШу непосредном утицају 
идејних, идеолошких па и по.литичких размимоилажеља. 
Такво неодрживо тумачеље ствари имало је . претензију 
да се представи и као марксистичко, нарочито покушајем 
друга Е. Коша да нас убеди у своју приватну фиксну 
идеју, према којој би формална опредељеља била и те 
како политички судбоносна, будући да су она пуке сим
боличне еманације идеолошких опредељеља. Друmм ре
чима: ко хоће да је садржајно проrресиван у кљижев
ности мора да пише реалнстичким поступком. (Рецимо 
као Балзак, чију смо стоголштпьицу смрти славши пре 
неколико година. И који је био монархист и католик. 
Ако се не варам.) Што је нонсенс за сва!Ког који, мис
лећи марксистички, тражи да за нове социјалнстичке 
садржине наће и нове, љима само одrоварајуће форме. 

Иако се прве од три вечери посвећене дискусији 
нису, захваљујући пре свега дРуrу М. Богдановићу, спо
мињала имена и дела, ипак су касније, стараљем љегових 
истомиm.tаеника, и она прИК.tаучена диспозитиву. Али ни 
тад ни у једном случају нису потврдила ОIIра'ВдаiНОСТ 
теоретских »иновација« преда:ва:ча ::и осталmt коЈи су ra 
инспирисалн, лоше инепирисалн, на те неосноване зак-
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ључке. Мислим на другове Е. Коша, М. Аалића, М. Јур
ковића и Делиба:шићеве, који оу корене модернистичких 
поступака »Нашли« у преокупацијама насталим негде »На 
десној стрЗ!НИ живота«. 

Друг М. Богдановић је своје предаваље објавио у 
Савре.мениЈСУ у нешто скраћеној и измељеној форми. Аело 
неће донети одговор дРуга О. Давича - јер није још при
лаrоћен ШТамiШ, аАИ је изречен на састанку јединице 
Удруж.еља :кЊижеmшЈК.а*. 

Као увек и свуда, адВокати историјски изгубљених 
паршща и наши браниоци реализма неће бранити своје 
естетичке идеје естетичким аргументима, него ванесте
тичким. Политичким. Они су као, зна се, поузданИ и Ис
правни људи. А ми модернисти- то нисмо. Зато је 
· реалисrичка теорија добра. А модернистичка - лоша. То 
је, наиме, требало доказати предаваљем и дискусијом 
оних који су сталн уз предавача. Да би утврдили да су 
модернисти деполитизирани, моралн су рашрафити 
смисао ·појма политике до бесмисла и убедити нас пре
даваљем да је она исто што и живот, овај живот; наш 
живот и уопште живот, да је она јасноћа и логика, ствар
ност и императив, императив наше стварности, да је по
литика уме11Ност, &\И и мисао, да је поЛИ11И'Ка суд чове
ков откад се роди, откад први пут као дете заплаче, да 

је политика исто што и књижевност и исто што и плач 
детета, дакле сугерирано је да је политика врлина оних 
rmcaцa кој.и су јасни, лоzични, реални, дакле реалнст::и. 
А деполитизација, која је, према другу Милану Богдано
вићу, и дискутантима нарочито, карактеристика модер

·ниста, деполитизација је све што није по.л:итика, напrа 
политика, деполиrrиеација је неживот, смрт, неумитност, 
неплачдетета,нелоrика,апоурд,нејасноћа,цдеализам,~
агика и контаминација здесна, ј~ом ј~ом речи -
модерн;и;стички Э!IIстракпmам. То је, рекло се, маркси
стич:ко гледаље на сгва.ри. 

А оно што је већ крајље време да се макар и узгред 

примети 'ИЗ. те претпосrавке јесте - да оу оне све npe 

" Одустао сам од жеље да објавв:м тај одrовор М. Боrдановиliу, 

који се већ у оно време био разболео последљи пут. ПроШАо је од тада 
више rодива. Се111'Ш!евталви обзири ве притискују докумеитарив ивте

рес који може имати овај текст. 
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_неrо.ли материја.листичке и марксисrичке. Никад нигде 
ви Маркс, ви Ешелс, ни ЛеЉин вису. рек.ли да поЛИТИ"ПQQ 
императив. непосредно одрећује уметничку активност. 
Hero су увек тврдили да начин производље, односи у про
изводљи . представљају структура.лиу базу чије се раз
војне тенденције у t~:рајњој линији одражавају у идеоло
гији, поЛИТИЦ!И, · уметнQС'I'И ;шrд. Али да ови не чине ни 
уметност, ви по.литику и ви у ком случају не доводе до 
збрке појмова rirro настаје кад се одока изједна,чи све са 
свиме: пеама, плач детета, логика и раднички i!ЮКрет. 

ОсновiШ ток којњм се кретала а~рrументација друта 
предавача, огољен од барокних придева. и импресиовис
тичких еуфемизама у стилу »имам утисак« и »ЧШШ ми се 
да не моrу да се отмем утиску« и остале реторике, све

ден на силоrизам, гласио би отприлике: 
а) Наша по.литика је наш јасни, лоrичви, конкретни 

живот, а овај·- наша стварно постојећа реалност. 
б) Реализам, како сама реч каже, од свих је кљи

жевних поступака најприкладвији да ту реалност из
рази, и 

ц) Закључак: ко је против реализма, тај је против 
наШег Савеза, наше по.литике, нашег живота, тај је, јед
ном речи, противник нашег и свог живота, тај је само
убица. 

Дефектност те лоrике је евидентна, јер и да је дока
зано, а вије, да је реализам најприкладВИји кљижевви 
метод за изражаваље наше стварности, ништа не даје 
право да се на равном путу кришом а без потребе про
мени брзина, да се и без упозореља преће са естетичког 
·плана на по.литички, ништа, сем ако то вије онај иден
тификациони фурор у ком се заслепљена изједначују 
модернистички поступци у уметности и политичке тен

денције Чланка из Гласника Српсt~:е.православне цркв~ 
који да је и интелиrентан, како нам је речено с више 
страна, ипак· не би смео коректног лоrичара да заведе на 
терен паралоrичних иrрарија. 

Анонимни поп из Г ласниt~:а Cpnct~:e православне цркве 
вије писао текст, који М. Богдановић цитира, да би дао 
маха својим естетичким р.оживљајима. У томе се слажем 
са М. Богдановићем. Али не слажем се да је тај рад 
релативно интелиrентан, и не знам пrra је и извесном 
броју друтих друтова био разлог да то закључе, маљ ако 
није дивљење ·сопственој· интелигенцији; којом. су се оп-
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сетили да тај баналви,: ·поповски, тупн,· полупнсме!Щ _ 
чланчић издИГНУ и истакНу;,како би попа прогдасили за 
теоретског leadera модернизма ;и његовом мантијом .обе
лежили не само ·М ура него целокупну савремену· умет
ност, чији се поступци ипак, ви у главама њених против
вика, још љућих но пrro је друт М. Богдановић или 
друт Е. Kom, да су фер, не би сме:ЛИ да изједначе с 
по.литичким тенденцијама православља, католицизма или 
ма које треће цркве. 

Како то да друт Милан Богдановић и· оСтали· вису 
видели у том однста неписменом поповском бунцаљу 
обичан покушај по.АИТИЧiКОГ шићарења ·И демаrошког 
ловљења у мутном; а не поповско привољење модер

низму, које тврде да су видели? Али и да је то све тачно, 
а јасно - вије, али нека им буде, привремено - зар ви 
Ерих Kom ви Милан Богдановић вису чули за извесне 
тенденције у крилу цркве, като.личке више неголи пра
вославне, за »држање корака с временом« и да у вези с 

тим, специјално у Француској, низ попова одлази »мећу 
радни!Ке«, па и »мећу модервисте«. Зар нису прочитали 
да се пре неку годнну сам· папа вије либио да одржи 
астрофизичарима говор у коме је као усвојио готово све 
материјалистичке принципе те науке, сахрањујући тако 
све своје претходнике кој.и су спаљивали до пре два-три 
века живе физичаре и друте људе од науке? Зар ни Ерих 
Kom ви Милан Богдановић вису чули за дискусију која 
је пре три годИНе била једна од главних тема като.личке 
пrrампе, а односила се на модернизацију мантија и оста
лих поповских реквизита, и да је до те дискусије дошло 
у вези с једном анкетом ватиканских статистичара који 
су утврдили да је узрок опадаља прилива девојака (и 
осталих Офелија) у манастире проузрокован »Одбојно
шћу младог- женског света према застарелим хаљинама 
калућерица«? И да је објављен у като.личким листовима 
низ модних цртежа који су представљали »будућу одору 
часних сестара«. 

О свему се томе и код нас писало а више још 
шалило. Је ли то заборављено? Немоrуће да јесте. 

Друт Милан Богданови:ћ нас је сам подсетио на то 
у свом :преда.вању. сам је пноао и о томе својевремено 
поводом једне капеле коју је декорисао вероватно 
Ман.асје. Али аутоцитиравши се сада, он је био врло 
опрезан ·и целисходан, па није подсетио и на написе којих 
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је било у тадаппьој. католичкој шrампи,. написе против 
тих модернистичких теНденција. Да је то учинио, љегове 
се комотне претпоставке не би потврдиле и он би пред 
писцима могао да припреме за своју импровизацију сведе 
на аутоцитат о Рафаеловим маџ~.онама, које »могу . свом 
времену исувшпе реално да rовореа:, тј. оамо на оно 
шrо, опседнут својом .догматском тезом, хоће да докаже, 
па искmучује праве узроке. ствари, и у свему и свуда 
уочава само насилу бога импутирани. политички смисао 
антиномије реализам-модернизам, коју нити уме да пре
вазиће, нити да сведе на пропорције које су љене; Зато 
му се и учинило тако великим мајсторлуком оно попов
еко iНепрестано баратаље са с'l"ИЛИСТИЧК.ИМ схемама »е 
једне стране ... с друге стране«, шrо се понавља скоро у 
свакој реченици чланка из Г ласни~еа CpncJCe православне 
ЦрЈСве. Зато шrо друг М. Богдановић не уме да у књиже
вној политици крене даље оД измишљеног противуречја 
модернизам-реализам, као основне супротности малтене 

целокупне наше политике (или оног шrо је она љему), 
он може, пошrо нам је прочитао како је све то православ
ни поп интелигентно исхвалио Мура, да се тако победни
чки зарадује, извлачећи из поповске похвале Муру свој 
политички quod erat demonstrandum и да стилистички 
скоро експлодира од набујалих речи: »Видите, пре свега, 
да се оваква тенденција деполитнзације, апстраховаља 
уметности од живота и од стварности, од овог живота и 

од ове стварности, према томе и, у нашс;:м случају, од 
нашег живота и од наше стварности, изванредно поклапа 

с начином, с начинима гледаља на нашу стварност, на наш 

живот ... и на живот ове· наше социјалистичке стварно
сти, адекватно поклапа са гледаљима која на ту ствар
ност имају мистичари, идеалисти, па и идејно гледано и 
пдеолошки гледано - реакционарно насгројени ЉУN!!«. 

А естетичка мисао друга М. Богдановића о Рафаело
ввм мадонама у којима је »жена надживела богородицуа:, 
мисао која је :нашла »управо фаrнтастичну, стопостотну 
потврду једне извесне претпоставке која се мени чини 
(Милану Богдановићу) све вероватнијом« изврнула се -у 
политичку дискриминацију свих модерниста, оптужених 
»да се тенденцијом деполитнзације уметности одвајају од 
живота, од стварнога, шrо истовремено значи и тенден

цију повлачеља уметности у апстрактно, у апсурдно, у 

неразумно, у ванземал.ско (?), да се тим тенденцијама 
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y·cymтmm подлеже под неким притисцима с Деене стране 
ЖИВОТа«. 

Видите на какве све апсурдне закmучке може текст 
је.А:Но~ попе да наведе искусног и паметног иначе друi'а 
КОЈИ Је - претпоставићу - морао прижељкивати да буде 
заведен, да би тобожњим аргументима утврдио оно шrо 
вероватно представља љегов данаппьи укус, укус- дигнут 

на план уопшrеног ~ апроксимативног увереља, али шrо, 

као метод дискусИЈе с друговима, не би смео себи да 
допусти ни човек.који маље кокетира с картезијанс:кИМ 
здравим разумом 1И м:ање очиј-ука с јасноћом. МеоутвЈМ, 
дРУ'Г М. Боrдановић био је при;нућен да се Т1И1М .нелепим 
средствима послужи у недостатку лепих. Требало је на 

брзину задати модерној уметности код нас неколико 
оmамућујућих удараца и на још већу брзину превеслати 
жедне и надмудрене на обалу реалистичких естетских 
позиција, иrрајући и на жици љихове (реалистичке), 
<:вима знане, оданости ствари социјализма. 

Али, ако је до надмудриваља помоћу попова, станите 
.мало, причекајте, и ја попа за трку имам. Али ја »СВОГ« 
попа изво дим из тркаће шrале тек тако изазван: самом 
.м;и НiИ!К'З\д не би пало на 'У1М да помоЛу Marziana Bernardi-ja 
- једног од угледних ватиканских експерата за естетику, 
:ишта доказујем. Његов је чланак објављен у полVзва
ничној Gazetta del popolo од 27. П 1953. године, и писан 
је- да чудне случајности- поводом оних истих Мана
-сјеових декорација које су и инспирисале друга рефе
рента на она љегова првобитна, смела и помало произ
вољна уопшrаваља о Рафаеловим мадонама. 

Ја, за разлику од друга Милана Богдановића-и друга 
Ериха Koma, не мислим да је папин поп интелигентнији 
од патријарховог, и не мислим да је уопшrе интелиген
тан, али уверићете се и сами да он познаје нешто пре
цизније материју о којој пише и, без обЗира шrо се ни 
у чему не· могу с љим да сложим, принућен сам да утвр
дим да он, Марцв;јано Бернарди, ВЗиЪда зато шrо му је :им
лровизираље забраљено, не брка, рецимо, Пикаса или 
Руоа са апстрактним сликарима. Он је, истина, навикао 
да пише на основу званичиих ставова. А у доба кад се 
осетио побуоен м објави чланак про11И!В Мазасјеа, црква 
још није заузела эванично став nрема астратизму. 
()туда и извесна доза резерве на почетку: »Ма како гла
сио у будуtће званични став :цркве (nрема астратизму-
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прим. О.Д.), треба подсетити да се осуда свега што по 
љеном (црквином-прИМ. О.Д.) мишљељу излази из ок
вира традиција верске Фшwативности односила. досад 
углавном на деформистичке тенденције (Матиса и Руоа), 
који су пре Манасјеа декорисали неке цркве по Фршщу
ској (што jto црква званично осудила-прим. О.Д.), и на 
један љихов програматски антимистицизам, који се ла
жно представљао Као израз чистоте вере«,. 

Зато је - по . ватиканском естети · Марцијану Бер
нардију - »ХИТНОСТ уношеља јасноће евидентна· за 
сваког који прати ширеље астратизма ·не толико· као 
ликовне праксе колико као идеолошки активитет«~ 

Одмах и без инсистираља: 
Кад је у плтаљу мистицизам, мислим да је Бернарди 

квалификованији и поузданији сведок од Друга Богда
новића. Ј езу.итове су компетенције у тој области сигурно 
провереније. Већ зато бисмо мирне душе могли посум
љати у једну од претпоставки друга Богда!Новића, ону 
о мистичарско-идеалистичким афинитетима модернизма, 
и одбацити тумачеље Г ласни~еа CpncJCe православне цр~еве, 
који, насупрот ратоборном гласнику католичке естетике, 
хоће да прикаже модернисту Мура као мистика. Но ако 
ватикански Марцијано Бернарди тврди да је већ дефор
мизам Фшwалаца антимистичан, он је још аподи'К'l'ИЧНВiјя 
у порiЩаљу сродности мистике и астратизма. Бернарди 
каже: 

»Али ако у вези с Матисом и Руоом о томе (проrрамат
оком антимистицизму - прим. О. Д.) може и да се.диску
тује другачије но што је то чинио Пио Реrаме (шихов бра
нилац -прим. О. Д.), за једног Манасјеа, нефиrуративног 
сликара, то питаље добија тежину и озбиљност што за
дире у корене саме теол.огије .. , », јер ... »уколико за Ма
насјеа инвокација Христа прибитог на крст може да одје
кне у мрљи љубичасте боје, други неко може да ту ..ьубича
сту мрљу припшпе, шта знам? гашељу животног духа у 
тежини запечаћеног гроба ••. А је ли црква икад захтевала 
такву непрецизност? Да ли је врховно повлачеље у себе, 
у Гетсемански врт, једна незаменљива епизода из Хрис
тове страсти онако како је изразио Мантеља, или је то 
једна метафора што се може да тумачи на најнеодреће
нији начин? ... « 

»На страну реторско опште место« - наставља м~ 
Берна.рди - »да је <уМ611НОСТ, ако је велика уметност, увек. 
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религиозна, чиiьеница ·је да се црквена: уметност јавила 
да би верницима учинила евидентним. . . садржај светог 
rшсма. Није реч о једном односу уметности и публике ..• 
о већој или маљој љеној спреми да схвати извесне форме 
уметности, што би -подразумевало дискусију, реч је о 
односу измећу култа и публике у коме је уметност само 
посредник ... « 

»0 томе задатку уметности црква не може и неће 
никад да се цељка«. 

»Иэлmпно је, према томе: .. позивати се на ПОТ!ребу 
за једним бољим васпитаљем публике . . . То су говори 
који се могу просипати по аванrардистичким изложбама, 
не по црквама. Кад се у Кљизи постаља чита: »Бог чисти 
тад створи човека по свом .А:И!К'У и обличју« ..• црква не 
може да дозволи да астратизам, који нам не пружа тај 
лик и то обличје, заузима место за олтарима. Кад би то 
црква дозволила, извршила би ·у самој себи такву МО'
ралну · револуцију према којој би вас ове естетске ••• 
могле само да натерају на осмех«. 

Хитност и неодговорност с ·којима црква доноси 
званичне ставове о уметничким стварима сасвим су разу

мљиви. Домиииканац Пио Регаме, бранилац асrратизма, 
накнадно је званично осућен. Исувише се црква боји 
моралне револуције (о љеном страху од других револу
ција да и не говорим) да би дозволила ширеље уметни
~ЈСе јереси што доводи у питаље темеље теологије. Али 
кога се ћавола има да боји друг Милан Богдановић, или 
ма ко од нас ту, када смо - да варирам Марка Ристића 
и другарицу Њerym, која ra је цитирала - ми сви: ревО" 
.луција? 

Ваљда не мислимо да је бог створио човека по свом 
обличју и да не фотоrрафвсати га верно, ренесансно, 
руком (зашто, ког ћавола, кад постоје кодаци, зоркини 
и лајке?) значи богохуљење? Сигурно не. Како хулити 
оно што не постоји? Ипак светоrрће постоји. По другу 
Богдановићу, оно је, кад је реч о модернизму, у деполити
зацији, не у подриваљу темеља теологије, како то мисли 
М. Бернарди, који се,. у одбациваљу астратизма, слаже 
-с М. Богдановићем, али полазећи са сасвим других, са 
-супротних политичких и идеолошких ·позиција. Произ-
вољна и као реч и као смисао и као марксистичка оцена 

-ствари, деполитизација има за друга Милана БогданО" 
вића исту емоционалну вредност коју има богохуљеље 
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за Бернар:дија. Емоционалнн ннт~нзитети остају неубед-
љиви и у Једном и у друrом случаЈу. · 

Ја сам тако опширно цитирао Бернардија·да бих вам 
показао к~о се, за раалику од патријаршијског попе који 
тврди да Је модернизам мистичан, може са нивоа вшпег 

од оног. Сорокиновог уџбеника филозофије за ниж.у бо
rословиЈу, да оперише аргументима црквене идеологије 
недвОСМЈИслено ПО.А:R11И!ЧКИ!М, -и то конзерва'I'ИВНо и регре

сивно политичким, ._кад се хоће ·да одбаци модернизам и 
да се то, изгледа ми, чини боље теолошким арГументима. 
неголи онима којима се послужио наш друr. Природно је 
то: Не смета што Бернарди, као и друr М. Богдановић, 
заЈе~ поричу исти астратизам због неодрећености 
чшьеница је да су нејасноће у илустроваљу реалне н;. 
заменљивости епизода Христове страсти, детеолоrи.Зације 
бежаља од јеванћеоске стварности и провереног библиј: 
ског реализма, неадекватиости љубичасте мрље са реа
листичким одразом Христовог прибијаља на крст у сти
лу Моитеље (ренесанањи »реалиста«, 8\декваТIШји од Ра
фаела) аргументованiИје и ЛОГИЧlШје одбачене и осућене 
од стране оца Бернардија неголи- што то чини друr Бог" 
дановић. Никакве стилизације и метафоре не могу да 
надокнаде естетску животну вредност, рецимо сцене 

Исусове СМЈрТИ, која изван причамтипричу форме' реално 
не постоји. Зато црква и захтева од уметности да буде 
само посредник измећу публике и култа. · 

Уметност је сведена на анциловаље и ништа се није 
'l'ЗIМО у к.рилу Свете СтОЛИ!Це (за разлику од оне несвете 
о којој се кућни лекари обично прво распитују) у погледу 
односа према уметности променило од сколастике до. да

нас. У складу са традиционалним фиrуралиим навикама 
публике, мистично, идеалистичко, велико, дакле црквен«> 
сликарство има да остане реалистично илустроваље све

тог писма. И тачка. 
Ето, другови, то је Зва.нiИЧНИ С'I'ав цркве; :католичке, 

али у суmтини и православне и свакакве. Ниједна не до
пушта уметнику да не буде пуки, ропски посредник. Члан
кописац из Гласника Српске православне цри:ве обичан је 
јеретик, као и Пио Регаме у порећењу са Бернардијем, и 
он нас, према томе (нека опрости друr Богдановић за то) 

· МЗЈЊе занш.т. Не што би ;нас За!НИМао више званични 
став цркве од незваничног. Никако. Али црква је поли
тичка организација, и љени су званични ставови о пи~ 
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таљу уметности увек известан мање-вшпе сиМптоматичан
путоказ, уперен прамцем у правцу којим ми писци кому
нисти не би требало у начелу да се крећемо. 

Схватите то и као шалу. У ствари, ја мислим ово: 
ми можемо биrи добри комунисти и имати традицио

налистички укус у уметности. Под условом да не.забора
вимо на једно Аељиново упозореље: »Чувати наслеће ни
како не значи оrраничавати се на наслеће« (том П). 
Ипак, не свића ли нам се неразумљивост и нејасноћа мо
дернизма - молим, протестујмо, докажимо· да су модер
нисти шизе, незналице, будале. Д;руr М. Богдановић је то 
све и досад безуспешно чинио а да се нико од ~одерниста 
зато није осетио позван да му одговори. Али не замељујмо 
укус и политику. Па ако мислите да вечерас још треба 
разговарати о умеmmчком укусу с. позиција материја
листичке и марксистичке мисли, онда, пре но. што одлу

чимо ма шта, предлажем: ослушнимо и медитирајмо о 
ова два упозореља. Прво је из Аењина: 

»Аа би се уметност могла приближити народу и на• 
род уметности, морамо најпре уздиrнути ошптеобразовни 
и културни ниво народа«. 

То је, другови, једна од истински проrресистичких 
мисли Лељина о стварима које нас занимају. Она пред
ставља кључ за материјалистичко и социјалистичко при
лажеље питаљу разумљивости и неразумљивости. И није 
случајно што Марцијано Б_ернарди о томе тако не мисли: 
за љега су, чули смо већ, дискусије о тој теми излишне, 
фиrуралие су традиције неприкосновене, јер се о· узди
заљу нивоа укуса маса могу просипати говори на аван

rардистичким изложбама, не у цркви. Жалосна би било 
да се иrде подударе два тако противречна става-као што· 

је теолошки, црквени, и материјалистичко-марксистички. 
Ипак, има ситуација кад се и то дешава. Кад? 

Како? Овде бих једно место из Плеханова препоручио 
вашој пажљи: 

»Утилитарни се поглед на уметност исто тако лепо 
слаже с конзервативним као и с револуционарним рас

положењем. Склоност према таквом погледу неопходно 
претпоставља само jeдa'll услов: жив и ЗЈК.ТИIВан интерес 
за известан - свеједно који баш - друпrrвени поредак 
или друпrrвени идеал.« 

Да је и то тачно, 'Нею:L потв;рди М!ИШ!Dење торИ'јеваца 
о Муру, који је, :no ~ЊИМЗ~, својом . СКУАШWОМ »Краљ и 
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краљица« -хтео да убрза долазак бољшевика на власт. у 
Енrлеској (видн путохшс С. Мајсторовића из 1954), као и 
један број Аzањо~еа, који је, новембра или децембра прош~ 
ле rодине, донео репродукцију те исте скулптуре, са сле
дећим објаппьељем у наднаслову Маразам JCantrraлucтuчJCe 
уметности. 

Порицаље уметничке вредности једној истој скулп
IVРИ из полиrrичких разлоrа моrуће је, видИМо још једном 
и кад су у питању тако крајље удаљене световне nо
литичке позиције какве су биле 1954, у јеку хладноr рата, 
оне торијеваца и оне присталица ооција.шстичкоr ре
ализма. Не само сарадника АzањоЈСа. · · · ·. 

Јер у бројевима New Statesman and Natioп од феt).; 
руара до априла 1954. rодине наишао саМ на два чланка· 
и десетак писама читалаца .на тему Мурове iИЗАожбе, тада 
отворене У. једној ;~~.ондонској rалерији. Сер Алфред 
Манинrс, академски сликар, иначе конзервативац по 
свом политичком уверељу, у свом чланку пориче сваку 

ликовну вредност Муру. У следећем броју то исто чини 
и мистер Џон Берrер, уметнички :к,ритичар поли:rички лево 
оријентисаних листова. И он неrира уметничку пласти
чну вредност Мура, »ЧИја се велика популарност«, мисли 
Бергер, »може објаснити уrл.авном савременом, сенти
ментално-тужном помодношћу и модом пројицираља 
криза савести и интроспекције на ванвременом фонду 
токова у природи. На неки начин, утеiШШје је моЖда 
изrубити се у еонима и уrрадити себе у стене векова 
неrоли nrro борбеније nроживети све немире и муке света 
на њеrовом развојном nуту«. И даље: »Развој Мурове 
скулптуре траrичан је пример како полуистине на којима 
у толикој мери почива модерна уметност воде стерилности 
и масовном саморазочарању љу/ЈIИ«. 

Не само наши реалисти, свуда. у свету полиmчки 
вајпротивуречније одрећени људи, аАИ у естеmци при(>. 
талице једноr истоr европскоr академизма XIX века, 
инrерирају у уметност арrументима ·који полазе од пси
холошких »антимодернисmчких« реакција љиховоr су(}; 
јективноr укуса. »Модернизам« им је у својој хуманиС' 
mчкој савременој универзалности неприхватл;ив, па се у 
борби за своје право на »Место под сунцем« уметности, 
редовно у !Недостатку бољег, дубљег објаппьаваља, 
срозавају на политичке имnутације. Али ако нишrа друrо, 
чиљеница да наши реалисти оптужују наше модернисте 
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да -су мисmци и идеалисти а католички реалисти да је 
модернизам проrраматски антимистичан, ,торијевци - да 
је бољшевички, а аrањоковци - да је кахшталистички, 
упућује да треба бити опрезан и не примиm за готов 
rpom сваку од тих произвољних суrестија. Не само збоr· 
личне судбине која у консеквеицији може задесити умет
ника. И збоr саме уметности ја то кажем. Њу не можемо 
отк..ъучавати ·само политичким калаузом. Иначе ће туrа 
онда значити дефетизам; расејаност -·неизвршеље дуж
ности; а најбезазленији и најневинији хумор или чак. и 
детиљасто весеље- биће објашњено као·хуљење нацио
налних и друrих светиља, nrro је моrуће само кад се еле
менти животне целине узму за ЈЬУ, или кад се они из жи

вотне климе слободе и моrућности, жеља и мanrre нетранс
поновано пребаце на план објективних нужности. ·Поли
тички само тумачених. Што је, како и сам Плеханов мисли, 
недовољно. 

Нема сумље да смо сви за кључ који отвара врата 
проrреса, и кад је у питаљу политичка објективна ствар
ност, битних разлика, рецимо, нема измећу нас. Али кад 
је реч о изразу живота, који сваки од нас хоће да саопшти 
и отвори к..ъучем начињеним према брави која је ље
гово осећање света и ОВИ!Х ствари ;на свеrу, нека се из 
друrојачијости за сваку љихову просторију не извлаче 
зак..ъучци без риме. Иако ја разумем nrra rони Марци
јана БернарАiВЈја и сер Алфреда Маниiнтса да буlщ нето
Аерантни и буду .утилитаристи и траже пуб.А1ЩИстику и 
рекламу а не уметност, ја никад нисам успео да.схватим 
nrra је rro шrо rOIШ не толико ЏО!На Берrера (али и њеrа) 
неrо неке од !Наших ъюалиста м тако . сrрасно, Н6'11рП& 
љиво и жустро устају у одбрану оног. nrro зову реализам, 
кад их нишrа поАИТИЧКИ не уrрожава с наше стране, са 

стране љихових друrова, тзв. модерниста. Нишrа поли
тиtЈКИ. Имате- и ову реч·и оно џrro IШШемо у јед'Ној а'I!Мо
сфери за.троваЈНој блоковским предрасуда!Ма. Није то 
добро, друrови. Није добро тако. И нишrа не уверава да 
се неће тако лоше и IНШЛа.БИ'11И. АNИ буде .ли се проду
жило тако, преmоставимо ли да ће се и у будуће тако 
неуметнички, тако неквалификовано причати о појавама 
из домена естетике, ја ћу (rоворим само о себи) бити 
nриморан да прих:ваТИ!М, :као .и сад истиниту, ону тезу којом 
је Крлежа објашљавао неке прошле, али врло . сличне 
појаве, кад је тврдио да нису. у питаљу теоретска и друrа 
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разliШМоилажења, !Неi'О обична завист юьижевно немоћ
них:, mmчe врло iiрА.З.ТИХ, м се ради о љиховом !НеопразМ

ном, х.лшшчк.ом сграооу којiИ iИХ, непрогољене, преrвара у 
прогонитеље, непотребном страху који својим великим 
очима види и чега нема, па наводи своју жртву м уоб
рази како модернистичка АИТература уrрожава- реалис

тичку, а тиме-параноидна мисао у порочном круrу, 

текући неуморно да"ъе, повезује поАИТИЧКа увереља »уr
роженог« писца с. љеговим реа.листичким поступком и 

тако, најзад, ствара легенду о нашем реа.листи- брани
оцу нашег социјализма и, настављајући процес поrрешних 
идентификација претвара љегову, у rроэничавој ·Глави, 
уrрожену АИТературу у уrроженост самог ·комунизма, 

који он брани неумољиво, иако је евидентно да ту нико 
од нас не уюрожава !НИКОГ од нас, а добра .мпература је 
добра АИТература, без обзира на фактуру. Јасно, било би 
дивно кад би се све сводило на то једноставно тумачеље 
узето из паих:ијатрије. Али ОСТЗВИIМО iд'PIY['a заса;д по 
страни јер ми се чини да је време м подвучем црту и 
сведем закључке. 

Не може бити сумље да комунисти немају шта м 
уче од црквених званичних ставова (Бернарди) или јере
ТiИЧКiИХ (Реrаме), па ни од оних попа ш Гласн.шса Cpnc~ee 
православне цр~еве, и да би требало да се увек кад им се 
учини да постоји опасност од сличности иэмећу гледаља 
цркве и гледаља одрећеног комунисте, замисле откуд она 
и зашто она, сличност? А да црква проrања модернизам 
с олтара, чули смо с ауторитативне стране. Онда? 

Шта онда да мислимо о претпоставкама којима су 
нас обасули прошли пут друr предавач и неки дискутанти? 

Да ли остаје м су наши модернисти - мистичари, 
идеалисти, десна страна живота и реакционари? Да ли 
остаје да су лицемери, располућени двојством иэмећу 
О!НОГ шrо још МЈИО/\.е !ПОЛИ1'11ИЧI(И и оноr шrо осећају као 
писци? И кад то питам, ја мислим искљУчиво на »утиске« 
и тврдље које сам навео на почетку овог текста, јер 
нећу ни да узмем у обзир м су реторски узлети друrа 
Милана Богдановића имали и за љеrа самог икакву ствар
ну подлогу, па да га озбиљније разуверавам, побијајући 
сваку љегову премису. Да иједног тренутка претпостав
љам да ма ко од другова реалиста стварно мисли м је 
неко од нас модерниста ту потпао под утицај »десне 
стране живота«, ја не бих тако говорио. Ја сам убећен 
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да су тезе против којих устајем иэМИIILЬене: ad hoc · За 
потребе ове импровизоване дискусије с једностраним дис
криминаторским тенденцијама, јесте, дискриминатор:
ским, али из мотива који су уистини много маље Лепи 
него шrо се хоће да представе. Притом, ја сам убећен 
да су rовор:ничке :врАИ!Не дРУ'ГЗ- М. Воrда!Новића Иокориш
ћене од стране оног друrа који га је снабдео не само 
цитатима из Г ласнuЈСа С. n. ц. него и сугестијама како да 
те цитате уопшrи. Мислим на друrа Е. Коша. Али ни он 
не изгледа убећен у све шrо инсинуира. Да то мислим, 
ја бих онда обрнуо ћурак и питао љега оно шrо ми не 
пада на ум. сад да учиним, ја бих га упитао: 

Јесу ли баш сасвим случајно те фрапантне исто
ветности у одбациваљу модернизма изишле на видело 
у цитираним ставовима католика Бернардија, торијевца 
Манинrса и друrа Е. Коша? И да ли се те подударности 
заустављају само »СЛучајнО« на судовима о модерниэму 
или упућују и на друrе афинитете који би требало да 
постоје, настављајући да мислим како ја не мислим, 
измећу друrа Ериха Коша, Марцијана Бернардија, Џона 
Бергера, Алфреда Манинrса и, коначно, Черчила? 

Ја то не питам, и ја то не бих никад ни питао, јер 
се за мене никад питаље уметничког укуса не изједначу
је са поАИТИЧКИМ ·уверељем. Черчил је, кажу, оштро
уман и проницљив воћ торијеваца, а слика (јер је сли
кар који већ излаже 40 година редовно), а слика не у 
фа!К.Т~Уi,РИ неке маразмистичке, декадеН"l1Не, КЗIIIИТа:ЛИС

тичке, помодне :и пролаэне в~е, модершюr:Ичке, 

инкубиране здесна школе, него у вечном, герасимовском 

маниру пошећереног сирћета, у оној кичерској факто
rрафији неспособној за маштовита сажимаља, у оном 

псеу~долај<ка и псеvд~Э!Колор СТИЛ'У познатом као ки
ЧераКОМ, а упрЗ!ЖЊ8!ВЗIНОМ на истоку Европе :као и на ље
ном Западу. И чиљеница је још ј~дна- да, наиме, тај 
и такав Черчил има пуно .·љубитеља свог сликарства и 
мећу својим гласачима, али и не само својим него и ла
буристичким, а нема ниједног мећу људима који су, без 

обзира на страначко опредељеље, осетљиви на. ликовни 
израз и имају ликовноr образоваља и укуса. 

Значи? 
Истоветност укуса Џона Бергера, рецимо, и сер 

Алфреда Манингса, кад је реч о М уру, не дају ником ни ту 
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ни иrде за право да политички идентификује љихове по-
зиције. Напротив. · -

Још један пример. Хитлер, најреакционарнији брани
лац немачког империјализма, такоће сликарски самозва
нац, сећате се, није био пристамща извесног аријевски 
расног астратизма, него германског реализма, и тај љегов 

гермореализам био је чmшлац у чије се име и у чије се 
здравље оправдавала пракса концентрационих логора 

који: су дОПI.Л!И после Аомача на којима су изгореле .многе 
књиrе и слике модернисrичке, взоnачене НеЗЈријевске 
уметности плут:ократа. Хитлер је захтевао од оних који 
су били принућени да га слушају да му »праве траву зе
леном а небо ПМI!ВИ!М«. Он !НИје аматраю модерн~у у;меrnост 
само изопаченом него ју је држао и за извор антнљудског, 
тј. јеврејског бунцања и спаљивао је не само књиrе и 
слике те дегенерисане, те декадентне, те ~е 

естетске подврсте него је и љихове писце и творце, и 
не само љих, али и љих, бацао у крематоријуме Аушвица, 
Равенсбрика, Белзена, Дахауа. . 

Што, мислим, не значи ни референтима М. Богдано
вићу или Е. Кошу !НИ икоме ко се сложно с љима., али 
ни иком ко ће се сложити са мном - да је реализам исто 
што и хитлеризам. 

Значи ли то да проповедам неутрализам и деполитн
зацију у уметности ако констатујем да има политичких 
реакционара, али и проrресиста, који су, већ према свом 
укусу, осећајнОС'l'И 1И разумеванqС'l'Вари, склони да прих
вате или не - било реалистичка · дела, било модернис
тичка? Не значи. Сама фактура, поступак, књижевно 
уметничка техника; датирани јесу, али посредно; они 
настају увек бржим или не, далековидим или не реа
rираљем на импулсе и сугестије, сазнаља и осећаља у 
ваздуху епохе. И у !НаШој. Што има везе са разв~јеноmћу, 
са сензиfјилн~шћу уметника да каhтира таласе које еми
тује С11ВарНОСТ, са способноmћу да их транспонује, са 
Извлачељем уметничких закључака из животних преМиса,· 

· што је све условљено, у извесној мери, проrресивношћу 
или не политичког увереља артисте. али није непосредни 
израз политичког опредељеЉа уметника. 

Другачије, видимо, мисле брани,,ци· реализма. 

Паралоrика негатора модернизма поАН'11ИЧКИМ у.rу

цима ·служи се познатим софистичким сиСтеМом сатери
ваља ШИрег појма у ужи. То јест: један. два,· три, сто и· 
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~едан .поп су за модернизам. Модернизач, Према томе, 
Јесте МIИСТIИЧарока работа, а сви су модерниСТIИ депо.лиги
зовани идеалисти и реакпионари. 

Мислим ,ь.а је, после Бернарднја, јасно да једна пра· 
воалавна или !КаТОЛИЧКа поповака јеретичка · ласта 
не _чинн; јесен црквеног званичног става.· Али на страну 
то, званични или не, црквени ме се ставови тичу тр,~иутно 

маље од заблу,ь.а друга М. Богдановића и не само љ~rа, 
заблуда . које почИвају на идентификоваљу. уметнос~Ђ, 
која је израз живота, љегове целокупНости, пrro почиље 
не само са плаt,~ем ·Детета него са трудноћом мајке и 
љеним још девојачким шетљама са младнћем кога је 
заволела, и који је. ~аОНИ!је постао љен муж и отац_ деТе~а · 
које је заплах<а.li.о чим 'се појавило на тој планетИ негде 
мећу звездама И прИМИАо на себе не само садахпњост 
него и прошлост и будућност своју и својих, и -·по
АИТИКе, која је ужи појам од жИвота, без _обзира шТо 
ra у извесној мери детерминира. Претпоставити да се 
ПОАЈUИЧКИ И!М!Перат.в!ВИ ДИЈреКТНО јављају у ·tуМетностн, 
чини ми се данас пресмело и за утилитаристе о. којима 
говори Плеханов. Али да они, политички императИви, 
јав.љајуliи се rtj у;метн!И!Ковом погледу Нi8: свег, утичу на 
љегово разуtМеВа~Ње и осећаЈЊе живота, условљавају ље
гова расположеља, одрећују неке од димензија љегових 

ведрина на обделаваним пољима љеговог живог свега оее
ћаља и дају махове љеговој нади, то су ствари у које 
је изАИШНо иког, било где, убећивати. Најмаље ту. Доз
волите ми неколико АИЧНИХ податах<а као илустрацију 
досад реченог. 

Ј а сам постао модерниста зато пrro у марксизму 
налазим свој поглед на свет. Хоћу да кажем да је -за 
мене давно већ припадност Комунистичкој партији била 
одлучујућа по сва моја одтадахпња поетска казиваља 
живота. 

Она је мене научила и нади, и ведрини, и борби, 
и уверељу да човек треба и осећајно, не само идејно, да 
окрене лице будућности, не прошлости само. И кад ка
жем- будућности- марксизам ме је упутио да је тра
жим у оном пrro већ око мене љено клија. Да бих том 
љеном тешком ницаљу помогао ... Јер је у љему етички, 
политички и револуционарни смисао садахпњости. И 
њено оправдаље. 
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Мене је Партија научила -још нечем: да је човек за
течен отућен од себе. И да је та љегова· отућеност по
следица клаоних ОМЈоса. И м оу .а:лијен:а:ци~је ·- у изве
сној мери, и ~о IНаЈIПе щдокости ·узете уопште, не само 
пре револуције него и неко време и после ље. Ту не 

престају лекци>је Партије за мене, али ту i!IOЧiВIЊe и моје 
интересоваље за извесне научне дисЦИПАИНе за које се 
иначе не бих, вероватно, занимао. ПосЛе Пореtсла пО. 
радице читао сам у МитровачКој робијашници Кунова, 
Леви Брила, Фрезера, Малинов_ског. И сазнао да је у 
време родовског клана, иако примитиван и далеко од 

садашљеГ нивоа,· човек био тоталан,· и да сви подаци 

о љему убећују 'У .то да је истовремено б~о ~ 
и лоrичан, и да су та два тока мисли, која зовемо интУ
итивношћу и дискурзивношћу, да су аналитичка дискур
зивна лоrика и она синтетична, »анимиСТИ'i(Ка«, како је 
зове Леви Брил, несметано коеrзистирале у љему, не под
мећући ноге једна друrој. А да код цивилизованог човека 
(каснијих класних друштава), дискурзивност, развијена 
и стимулирана све поремећенијим и суровијим условима 
самоодржања, дискурзивност која омоrућује све асимп
тонију спознају закона природе и човека, дискурзивност 
која је постепено довела до техничких цивилизација, које 
су грандиозни успех стечене, развијене и неотућиве чо

векове способности да анализира и ~интетшпе, да је дис
курзивност узимала све више маха и заузимала све випiе 

места у човеку детерм;шmра~Ном оистемима. експлоатац;ије, 

и потискивала љегову интуитивност, машту и све остало 

што се није непосредНо котирало на берзама израбњивача 
човека у свету, и није хранила »НИ љеговог цара, ни ље
говог бога«. 

Одатле до интересоваља за Фројдове продоре у струк
ТWУ психе, за Јуш-ове по~аје да ЗЈ.РХ6'ШИIИ!3Ује основне 
категорије ирационалног и заједНо учине за подсвест по
сао који је Аристотел извршио давно за свест утврдивши 
љене категорије, није било далеко, бар не за иједНог до
следн;ијеr ЧIНТаоца .који се :и тамо, ива: pemera:кa, спремао 
да буде оно пrro зе и пре ље био- писац. 

Надреализам, онакав каквог сам га затекао фор
муtЛИ~ог у првом Бретоновом Манифесту, почео ми је 
касније да значи више од поступка којим сам некад ве-

ровао да ћу моћи да певам. Он ми је Помогао да .доћем 
до IНеmrуб.л,ени;х- ре.зерВОЗiра једног ~деЛа овега беск.рајноr 

шrro је од човека ооућено, до оних потону.лих контmrената 
љегове исконске жудње за слободом до оних Атлантида 
које, потиснуте на дно, испод раз~е свести, још увек 
поетски постоје. 

Без обзира пrro аутоматски текст, поричући судеони
штво свести у стваралачком акту, онемоrућује том првО
битном иск.л,учивошћу песму целог, потпуног; тоталног 
човека, Бретонова је заслуrа прворазредНа. Не само за 
продор и структуру стваралачког чина. И сад МИ се чини 
важнијим пrro је први открио за поезију неисцрпиве, пре
дуго отућене резервоаре бића и Обележио најкраћи пут до 
љих неголи то пrro нИје умео да наће песМИ и себи пут 
до тоталности рационалног и ирационалног, до тог стално 

протиВуречног јединственог спаја што твори човека кад
рим да води гласне разговоре са .л,удима, али 1_1 нечујне 
са самим собом. 

Али тај се пут песЈЩКу комунисти, емоционалном и 

рационалном дијалект:ичару, наметнуо скоро сам од себе; 
он му се јавио у синтези, у сажимању које уништава и 
чува на вишем плану особине ирационалних порива и 
својства категорија свести, у ужареном јединству интуи
ције и дискурзивности. То јединство оног досад отућеног 
и оног пrro нас је чинила привИдНо иск.л,учиво рационал

ним, то су и реални извори овог нашег модернизма, бар 
оног који је мој и мени блиских пријате.л,а, и који, да 
нисам КОМЈуiН!ВIС'l'<, не би ни !Могао предст.а~&.IЬати за мене, 

измећу свега осталог, и Идеал за који се вреди борити, 
јер значи прогрес и обећава да ће условити поеаију тог 
новог целовитог човека свести и мапrrе, слободе - те 
нужности. 

Ја нећу потрзати опет Ллеханова да бих одгурнуо 
приговоре о нејасноћи, неразум.л,ивости, бесмисловању 
тзв. модернизма. Али ћу навести Лељина, јер знам да 
реч ~онално«, у.м.авн:ом Ж:урденсКЈИ схваrrана, ~

зива бес IНеiОИХ људи 'У естетици :на нивоу МОАИ!јеровоr 
комичног јунака, који говори четрдесет година прозом 
а не зна да љом говори, тј . .л,уди који не знају да се у 
животу сваког од нас, па и љих, ирационално манифес-
11НО јЭВ~ЪЭЈ, :х;rели: та !ИЛИ !Не, lllорица!Ш ra ШR не, и јав.л,а 

295 



се .не зarro iШТО је an~o, aero зато што постоји' у 
сваком од нас, отућен.о, али неуtНIИ:ШТен.о; лељин :каже:* 

»Нема збора, кљижевност је !Најмаље подлОЖЈНа ме
ханичком изједначаваљу, ниве.лисаљу, владавини већшiе 
над мањином. Нема збора, у тој ствари безусловно је 
потребно обезбедити и већу слободу АИЧНој иницИјативи, 
индивидуалним склоностима, слободи мис.ли и фантазији, 
форми и oa;ApЖmm« (том Х); . · · 

Ирационално, што уз рационално суделује у свему 
креативном, не учествује у истој сразмери, која nропи
сана не може да буде, алн зависи не само од индивиду
а..ших ак,лоносm 11"3Ле!Нта већ и од i/ЧРУ'!'ОТ: од сазнаља 
nрироде човека, жив?та који сав поАИТИКа није, ма 
колико био љен значаЈ. ПоследЉи сам ја онај који ће 
ra порећи. Који ће ra. се одрећи. 

Али у савременом књижевно.М поступку, који тежи 
данашњим схватањима и потребама··за економично син
тетичним изразом, некадашња ексклузивна, rотово .ли

неарна и опширна комп~рација устукнула је nред бржом, 
nреmантнијом и тачнијом метафором и још хитнијом -
- поетском сликом, да изрази и деАИМИЧНо десоциоло

rизиране у социјализму човекове реалности. Она, мета
фора, не објашљава, неrо изражава; не описује, неrо 
види. Слика у поезији је као реч у језику: ако је успела, 
остаће. Разумеваље и значеље наталожиће се мало-по
мало, слој по слој. Живот ће их нанети и створити. Јер 
су моrућности за љих у љој, САИЦИ, кад је добра, јер је 
добра, јер -добра само- нешто и значи. Јасноћа не 
иrра више rлавну улоrу. 

Видите, она, јасноћа, питање је какву уопште улоrу 
иrра. У Српском ЈСЊи:ЈIСевном zласнику из 1903, мислим, 
наишао сам недавно на једну белешку Боrдана Поповића. 
Њему су тада биле »:ивмуцане«, »~Нејасне« и »мутне« (ње
rове су то речи) nрве песме - Алексе Шантића. Песника 
без кога данас нема 11Шједноr буквара. Ј ааност ·је једном 
својом страном сиrурно историјска, nроцесуална кате
rqрија. Доза релат.ивне »јасноће« коју садржи поетска 

* У том истом чАавку о mipmjнoj литератури има и мисли ису
више условљених акционим потребама тренутка да би се могло претен

доваm да оне поmру иаведену оппrrије хушшистичку поруку Лељина, 

која је, измеliу осталог, израз љеговог дубоког разумеваља природе 

С'lЋаралаштва. 
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_слика маЉа је од. оне потребне компарацији. Али извесне 
коАИЧИНе нејасноће, веће нeio.пrro се iiретпQСтавља. оду
_век су људске и немају веЗе са nporpecoм. Свака је.наша 
реч у језику или .меrафора или опис. Израз »поrлед на 
с~« је метафоричноr пореюла, јреЧ »Наоча,ри« -је дес
:к,рипrивна. Ако су већ одзвна, ту и у СВе!у, IЮОД .реа
листа н Не, метафоре ~.л.е над оiШСНОШiћу, а с 
ЊИIМа и већа доза .нејасноће ( стЗiВИ!Мо саiМО, да се у то 
уверимо, некад Боzдану Поповићу »Нејаоноr« ШЭЈНтића 
крај свима данас већ »јасноr« занат.лије Юрклеца, 
иначе свес!1рано, не само лирски, мyr:IШJjer провњнци
јалца неrо што је то икад, објеюmвно rоворећи, мо
rао би.тн .песник Остајте овде, па ћемо За!К:II>учиrи 
.да је данас СБа!КОМ човеку јзонији текст овде-онде 
прожет метафораiма од оноr оокудноr шш.m, 81М1 који 
је (!ШВео .и СТfЈУ'iЊаЈСа т.ипа Б. Попо:ввћа WiJ. о,А;Верrла плочу 
о ОА:Мах сусмшивој IНејаоноћи:. 

Напредује се ипак. 
Није АИ то још једна потврда више за општост 

интереса пrro нас, после толико анализа, носе потребом 
и укусом ка нуклеарном, ка недељивом, али и ка син

Те11ИЧНом; што нас, дакле, rоне пот.ребом н ~сом, који 
нису морали дати човечанству атомску и хидроrенску 

бомбу да би оне уништиле свет, неrо да, можда заувек, 
постепено искључе уништавалачки рат (ту вековну по
шаст) ив људск.њх обичзlја, да би са снопом свет.л.ости, 
:к,оја је !И део Ыfдс:к,е овест.и, :про,АЈрла у све ~МРЗ~КОВе бића, 
не да би тамо будући људи подлеrАИ џунr.ли, неrо да би 
је спознали и савладали и тим класираним научшш са
ЗНЗIЊВ!Ма. дали mmyм:a Поези!ј!И !И уметности, којом ће 
се љихови потомци да поносе. 

Нејасна је! .жа:лили сте се. Па шта? Ако смо делом 
као бића нејасни, и ако је. та нејасност наша реалност, 
било би недосrојно љ~а!ВИ 'РеЗIЛЋ!СТа n;ре:ма IИСТоИi!iЗАЩ, 
која 1И креће и дРЖИ. писца, .да :ro »Нејасно« :не ви:де .и 
не чују, али и да, износећи ту нејасноћу на светЛост, не 
изразе емоционалну и разумску rлад са сазнаљем свих 

бескраја у човеку и ван њеrа. Нема искључиво ирацио
налних песника. Није их НИI{аД ни бнло. Језик то не бИ 
допустио п није и неће никад допустити. А..-ш никад није 
бњю ни иск:ьучиво рациона.ше поезије. ИэЛiшше су Зt.б
ње друrа М. Боrдановића, ако су зебље заиста. Чиње
Н!ИЦЗ. депо.лит.ива:ције, коју он »О11К>рИВа« 'Ч .ли:rерату;ри 
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модерниста ко.муниста, није откровеље. Јер није чиље
ница. Као шrо није :ви rюврдша ;4;а: моде.р~ поступци 
имају везе с мистиком. Веровати· у то значило би по 
тертулијански веровати у. апсуРдно. Azl:и и у потребу да 
умеmост буде саiМо !ПосреД!ЕШК. СоЦија:листичка је идео
логија исувшnе разумна да би јој била пОтребна помоћ 
ма ЮШВИЈХ NfРШ'ОВЭШП по~аВа измеЬу људског 
бића и публике. -

Само још један наметљиви силоrизам у вези са мањ-
:кав0011И!Ма тзв. »јасног«. · 

Ако оно што нам је неразумљиво не умемо себи да 
објаснимо, ако оно остаје нејасно, значи да смо кадри 
да оно шrо :нам је јаоно утек и докажемо? Aoi'iИtJНo, не? 
Добро, онда IШТам: шта је јасније од Петог Еукл:Идовог 
постулата? Који гласи: из једне тачке ван дате праве 
може се повући само једна паралела на дату праву. 
(Пример из уџбеника. Не измшnља:м,' подсећам вас само). 
Тачно све. · 

Е, није, него је !НетаЈЧНО. Простор 1е искривlое!Н. 
С '1'И1М ЕуtКЛИД !НИје ра:чуш.о. То су тек Гаус и Римаiн 
израчунали. Самим тим из једне тачке ван дате праве 
Гаус и Риман би могли да повуку више паралела на 
дату праву. 

Хоћу да кажем, еуклидовски реализам има своје 
ситуације, своје просторе, и, следствено, -своје разлоге 
за битисаље као једна књижевна моrућност, далеко од 
тога да буде једина. Реалистички поступак имаће увек 
потребу за пренаметљивом, спољном и већ примитивном 
интршом, за фабул'ОМ, за ЛИНеаiрНИIМ њен;им развојем 
који ће сукобљавати конвенцију лика с противником, 
као да је то природни закон и као да других нема. Али 
упркос упућености на ВИДА>ивост збиваља, реалисти ће 
површинском акцијом, вешто и спретно монтираном, 
поред спољних, саошптавати и унутраппье односе и драме 

бића које сви писци познају, она јака· места кроз чије 
вулканске кратере и пукотине пш:kљају поткожни токови, 
ОНЭЈј подтекст који Ш!!је на поврШИ!НИ бића и кретаЉа 
уОЧЉ!В!В КОД реа!ЛИС'l'а. И КЦ/1. је оуrерирЗ!Н КОД љmr, ОН Мора 
да остане ненаrлашен. Реалистичка је композиција зато 
опондејска. Текст фабуtЛе биће наr.лашен и изговорен. Не
наr.лашен и скривен - остаће подтекст· фабуле и бића, 
иако знамо да је и оно, ~ биће, од јаосих, »за
НШ.ЊИВИХ«, учворевmс места: ~речима: реализаМ 
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је неекономичан, faux frais 1М!У ~е превелвкiВ, »отпаци« 
који му не с.луже - исувшnе значајни и важни. Зато 

'· :ми: се чини да тек пред КЊИIЖевiшм казивааьем човека, 
саrледаног дубинском психологијом, почиље понављаље 

· децималне серије ирационалног ·броја нашег асНмптот
ног прибАИЖаваља реалности. Помоћу поступка зваНог 
»ре3!А!Исmчки« 1М1И то 'НИ :у ком случају вВIШе !Не можемо. 
Порочни се круг отвара тек модернистичким техникама 
уобАИЧаваља реалности. Привидне подударности и укус 
за прошлост нису изговори за стварне неуспехе реализма. 

Човек све гласније тражи да се види изражен у АИТера
тури .онакав какав јесте, активан споља, али и активан 
изнутр~ 

Модернизам има такоlsе своје оrраничености и де
фекте. Није то релативна нејасноћа, то је извесна маља 
количина опипљиве пластичности. Истина, она изгледа 
маља, но то само у случају ако претпостављамо да је 
човеков простор заиста увек и само онај еукл;идовски, што 
дакако, није. И маља - претпоставимо ли да су нове 
унутрашље човекове сфере освојене за уметност исте 
ма:терија.лЈНе !11Устине као и оне опољне. Од'НОСИ и сукоби 
иэмеау две 1И две \dјИiМеНЗИје »аЈРХе'l1Н!ПОБа« у човеку нису 
исто што и односи и сукоби измеlsу човека и човека у 
wи просторне дmrензнје. Али нико ко неће м ·буде сме
шан не би смео претендовати да нам, апсолутизирањем 
ових, забрани приступ онима, јер једни детерминишу 
Apyre и је,.$И 1У11ИЧУ на дРУГе, уалОВА>Эаiа.јућиl се 
меЈsусобно. · То CIJ да1НаС помало већ ЗIКсиоматичне 
ИС'11ИНе; ШШИНiИIТе шrо 1И !!Iон~. Више реал
ности достушшх саенашу О ПСИХИiЧКОМ уС'l'рОјСТВу 
човека уrrичу не СЗ!МО 1НЗ. ве.\ИЧ1'ШУ домена у ком 

ће се кретати фабу.ла него, природно, и на технику и 
поступке који не могу остати, рецимо, балзаковски. Не 
значи да је та .лmepa'I'Y!Pa маље pea.li:Нa ако је по својој 
природи маље еуклидовски пласmчна; И не значи да је 
несоцијалистичка ако се не држи прошловековне соци
олошке типологије. У социјализму, који постепено укида 
класне разлике, друштвени · проблеми манифестују се 
другачије него у капитализму. Интерес за тоталног чо
века је тек данас акутан и остварљив уметнички. А ли
тература, која је израз тог пунијег и слободнијег човека, 
јесте реалнија И!, а:ко хоћете, реа!II.ИСТИ!ЧНИ}а:, И!81К0 се при
ро.АЈНО супротСТЗВ~ЫL историјски АоцираЈНој, тзв. реалисти-
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,чкој .естетици. Њена сазнаља нису више оrраничена на 
еуКАИДОВСКИ простор ИлИ СОЦИОЛОГИју ИЗ Времена бари
.када, он~ ИМПАИЦИра у том сложенијем простору и чо
века- сложенијег; он је, идеално-узет, истовремено сав 
спо.~~>а ЧАВ!Н једног ~а r~ разлике mмеЬу људи 
нестају, економске и културне, и сав унутра у хармони
чном спрегу изме'Dу емоционалности свести и емоциона
лности нагона. Интриrу модерне прозе неће зато одре'Dи
вати само линеарни односи бића мећу собом, у извесном 
с:миолу »осщюмашених« бића, I!Iерс!IекТИ!ВНИIМ tуtКИДаљем 
»'ЗЛа«, аtА.И ни интериQрИЗовюш суtкоби јушаiК.а: раслојеноr 
у себидо неодлучности пред чином. Али љегова се акција 
неће јављати само као збир извршених чинова него и 
као процес љиховог наС'11ајаља; и биће зато !Не СЗЈМО ре
зултанта IНero и спреr сила 'Који твори људско јединство
свесно и :в;рационално 'У часу спрезаiЊЗ.; а оно, :као и· он, 

тај час, ЋiМ1а своје внт.ритнте, овоје »vilain-e« и хероје 
непријатеЈЬе хармоније, тако рећи. 

011Уд у модерној 11р06И симу,лтаност чинова маште 
и· јаве, симултаност која омоrућује да се време, увек 
дејствујуће, никад прошло,. никад будуће, третира из-. 
сваке од љегове три процесуалне позиције, стално ·при
сутне .. Отуда и помераље значеља психологије. Њу више 
не носе лица и душе, условљене балзаковским, рецимо, 
списком професија. Јер би таква љихова психа била само
део простора који је, полидимензионалан, јединствено
поприште где се јавља моrућност да биће као интриrу, 
да· >4.'YI!IFY као фабуtЛу воде CDpyje пrro :настају и нестају 
у позитивно и негативно наелектрисаним безбројним 
СЛ!Оје.ЈШМа сваког човека, . а не СЗ!МО токови !IIОНИiКЛИ из: 
једне iiiO'I'IlfYНO преваэвћене npeдcr;me о простору. 

ЕуКАИДовска је схема на крају свог трајаља у умет
ности уошпте. Поготову у кљижевности вишег, соција
листичког дРуштва, где тог пунијег, слободнијег, неоту
'Dенијег човека не призивају .само снови и машта неrо 
траже и сви инспицијенти праксе: љегов је час куциуо; 
ред је да му не подмећемо ноге- ступа на сцену. 

»МОдер:низа!М« зато јесте са:времени реализам,· В!МI,. 
обрнемо ли, насупрот ономе пrro му се обично замера, 
ни у !КОМ случају не представл:.а бежаЈЊе .из стварности,. 
мањ да по Соmtе-овакя бршпемо са апио:юа 1Ш1I!ШХ инте
ресоваља сва која не дају одмах практичне резултате,. 
него је . реа:лизам casнajiНor осећања. риман-ајm.пrај~ 
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ског простора-времена. »МодернизаМ« · је noюyriia:j 
/!Ф. се реалност изрази пуније но досад; ·саошпти у атМос
фери савремених: СШ3'1ШЊа - а :и како бИ Џ\јруi'а:ч:В!је? :.....;. 
у складу с историјом, коју све одлучније, свуда у свету, 
прожимају ослободилачка струјаља. 

Оно што би !И данас у mвеоној Мер!И могло да учини 
разумљивим ниво радозналости старог реализма јесте 
онај наслећени, још живи, заостали емотивни фонд и нивО. 
људскости. Оправдан под једним од два услова:· да се не 

опире напредоваљу. Други се тиче прогресивних· писаЦа 
комуниста. Они се не смеју помирити са заосталошћу. 

Понављам: научна сазнаља, што су била у извесном 
смислу база реалистичког поимаља света, иако су већ пре. 
стотину година ;престала да · ЗШI:Че · више од оонова:чкиХ 
ошптих места, не значи да, вирулентна још као осећаља, 
не би мо11.ла да се !ИЗразе ,и ;уметничким делима од изБеОне 
вредности и значаја. Примери постоје. Модернисти им се 
радују; :вита.л:ни и млаАИ, они усваЈају добро одм:вуд. Па 
и из реалиС'Г.ИЧКог ·ЗipOOШiu\a; Али неумно је· пор;ицати да с 
»модернизмом« настаје једна дРуrачија реална уметност 
која, иако још млада, има, поред давнИх и безбројних 
претеча, охрабрујућих резултата и представља на плану 

где се осваја ново што !Не за6ораЈвља mmnrra од сrарог а 
битног и вредног - дИјалектичiю везиваље преко прос
тора и столећа чак за врло стару и прастару, чак нециви
лизовану уметност тоталног, слободног човека генса, за 
оно пrro је до данас од ље допрло до нас из културне риз

нице човека, присутне и у савременом стваралачком чину, 
без обзира на разлике. Развој који значи освајаље новог,· 
не занатска понављаље старих осећајних вештина,. намеће· 
модернистима усвајаље многих употребљивих оружја ре
ализма. То је, уосталом, једини начин да се реализам како· 
11Реба и nорекне. У IИ!Ме новог. Овог. · . ·· 

То ·ново не треба i!ШКО ~- дочеrоује са: презиром и· 
псовкама, с неповерељем. ·Из ·тла овог социјализма ниче 
оно код нас, да .би изразило осећаља љy,!JJtr. Они у .овој 
земљи доживљавају, поред осталог. раније незнаног; и 
своју; ·сасвиМ својственЈУ, ·ооцијашсmчку !В!НДустријску. 
изrрадњу, не да би овековечили самаре, које је неко 
помиљао прошли пут именујући нашу реалност, него да 
би донели свима фотеље !Које је ·тај исти супротставио. 
као. нереал.ност -· СзiмаlриМ'а, !Не ·само фотеzае него и све 
дРуrо пrro још немамо, као· и ~тало што ћемо имати. 
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Будимо, ако нmпrra ~' ба1р пуrв;и раз'f1М!Ве доброхот~ 
ности према књижевннм и некњижевннм хтељима, која, 

и кад се чине псовачима помодна, нису само то. · 
То заастева и мудрост. Да јешшк има потврћује и један 

недавни напис »реалисте« Душана Костића, који се суп
ротставља оним мал.ограћЭ!Н'ОКИМ подриrивачким: крити;ка. 
~а 'У :име »ЗАЈ>8:ВО!'«, »~Народног«, »разу~МЋоr« и »вечног«, ко

~е су, коН!Кретно у њеrовом пyrromюy, узеле ;на ншпан сво

ЈИХ ~езривих ц~ замерки једне r.рупе цуцких 
девоЈака: ~бук,ле ШI!ЈЛОН ча;рапе- а m ЈWФ« (Види По
лити'V:у од Јушt:). 

Те девој~ су, понете преобр31Жа:јИIМа rrоком ових 
дана, напустиле очинску кућу и прадедовске сељачке 
НЭ.'ВИКе и потражиле посла у IИ!НДуС11рији. Спољни вид тог 
љиховог тренутка - нека су и најлонке. Све није, очито, 
У љима. Неће бар ускоро бити. Као што све није ни у 
прабабљим бјечвама. Ускоро их нико неће носити. Мода 
и остале багателе имају наредбодавце озбиљније но што 
се мисли мећу. 1МЗ!ЛОI"раОЗ!81ВIМа, и ту, и свуда по свету, 
»Моду« намећу _потребе тржшпта, које је једна од нуж
ности ШIAY'CIIPИJe. 

_ У збир~ антимодернистичких оптужби које се с 
ШIIЈiразлнчиrrиЈих е11рана дижу., с на:јпрО'l'ЈШУ!Речнијих 
страна, видели смо, посебно је место дато тобожњој по
модности модерниста. Бернарди, торијевци, Џон Бергери 
и сер Манинrси свуда сипају модернизму у лице поводом 
помодности исти презриви јед и исте неразумно жучљиве 
псовке. Чудно је само што људи који модернистима пре
бацују помодност не виде да би тзв. реалистичка умет
ност, диrнута на ниво вечности и н.епо.моон.ости, била у
неку руку помоднија од највеће помодарке. На страну 
стаrнирање. Ако су Богдановићеви импресионистички и 
леметровски модни канони или сецесионистички друrих 

неких наших друrова престали већ давно да важе као 
мода, ником од ЊIИ!ХОВИХ овековечива:ча не 1Ш1Џ1,а на ум да 

оу ПОМОДШI бВIШ 'У доба ЊИIХОВе :младОСТИ, ПОМОДНИ у 
односу на моду коју су својим наступом у литератури 
инауrурисали, и: не пада им на ум колико је апсолутно 
помо.АЈНИја бВiЛа сил:уеrа покој11rе, Ш~.СНИiје немонденски оде
вене енглеске краљице Мери, која је до смрти носила 
хаљине модерне само у доба љених викторијанских два
десеr година, колико више и од највећег дендија што 
сваке сезоне меља крој ревера. Али као што се ни 1nудска. 

302 

НЈИ ,llјруШlЋена ~рж.ина., рецимо, еш1Л.еске,К~рЗ:~DИЈЦе или: тог 

супротстав~nеног јој дендија принца од Велса нИје исцрп. 
мmала у одлучно конзерваТИ!ВIШМ то:к.аЈМа иплеРезама које 
је ~на носила до смрти а љен син од Велса мељао осам 
пута недељно, тако је и врло арогантно и недруrарски 
видети у модерном само помодно. Помодност није оно 
што ће се јављати увек, у свакој литератури, као облик 
енrелоовоког зла. То зло јесте новина .новог. Реалисrичжи 
су поступци били помодн:и, сада iiШcy. Бил:и оу »З.ЛИ« и на
предни, сад су застарели и пакосно заједају. Али реализам 
као уметност није - помодна категорија. Ни модернизам 
сутра неће бити ником .мооан., јер, убећен сам, и он ће 
својих сутрашњица имати. Као што има своје јучера
mњице. Које, ако нmnта д'Руrо, .т.реба да убеде. ~nуде 
доступне аргументима да није реч о појавама с ефемерних 
и ниских спратова моде. У осталом, они и не вичу на 
модне магазине и журнале. Знали или не, они воде-хајку 
Соа1МК> пр<У1ЋiВ потреба и нужносm tкоје се iМаШiфестују у 
промењеном укусу ових дана. Као што нико не мисли 
да љубитељи Расипа треба да се шетају у расиновским 
килотама, забранимо себи, и кад смо реалисти, да, пре
поједностављујући ствари, помишљамо да је у модер
низму све помодни импорт схваћен пежоративно. Ни ре
ализам није учествовао, што кажу, у бици на Косову. 
И ма колико ми Југословени имали и великих и зна
чајних људи у прошлости и садашњостИ, ми бар никад 
нисмо претендовали да смо све сами измислили, мада 

би се наш модернизам моrао с правом поносити нацио
налним прецима, и Симом Милутиновићем и Кодером 
и Аазом и /џrсом. 

Али дифамација модернизма као колонијалног им
порта, ма колико била неинтелиrентна, и даље траје. И 
није да не вуче своје психолошке корене из неког полу
колонијалног осећања мање вредности, као и свака мало
граћанска критика, као она »Обукла најлон чарапе - а 
из Цуца!«, као она шивицовска реч: »Опростите, Вели
чанство, али ја не моrу ништа против тоrа, ја сам из 
Крањске«, каQ она чарнојевићевока тужна ~илатица: 
»:Щта ће велтшмерц у Банату?« 

Крањска има данас велику индустрију, евроnског 
ранrа. Не треба се ње и: Крањске стидети. У Зрељанину 
ради већ велики комбинат скроба и вреља и ништа што 
је дато човеку не би му могло бИТИ сасвим страно, па 
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ако хоћете 11Ш пропiасm ~е'л:m:i!Мерц, 18!ЛИ IШ она модерна 
енергетска, поносна самосвест човека чијој се снЗзи духа' 
и тела придружују силе хидроценi'рала, атомских реак
тора, технике и културе. Њима саМо још ~nуди кова 
Марцијана Бернардија имају разлога да као погрду пре
бацују безбоЖН!ВШТВо. Атеизам је логична бава llrilme цИ
IШЛИIЗације и И\деолошка претпоставка тог вИ!!Пеr ·нивоа· 
на ком се човек не осећа· »сламком мећу вихорови«, 
физичким и метафизичким, неrо· бићем позваним да на 
њИхову слепу силу стави и ћем и оглав. 

Да [!IОНОВИМ:. 
Повод, по свој прилици, није био саМо напис једиоr 

nопеобјав~nен у Гласни-zсу CpncJCe православне. ·цр~еве о 
зимушiьој изложби ХенрИ Мура, наПис на који је друг 
Ерих Кош (писац не много перспективног KaiCТ)Ica и дру
гих исто толико мало · »IIalpТИjiiШX« прича) био толико 
~nубазан да скрене пажњу другу Милану Богдановићу, 
који је, заузет оправДано другим пословима, бацио један 
поглед на текст, био по свој прилiniи иМпресиониран 
обП~r>ем сатирИчних, поразних, анТимодернистичких за~
Кir>учака, које му је· делом сугерирао сам друг Ћ. Кош, и, 
непроМИШ/nено викнувши: »Хоп!« - остао где је у том 
часу и био: ван естетског, ван литерарног, ван уМетнич
ког начина МИШ~r>ења. · 

Хтео је, наиме, да утврди и он, као што је то један 
од дискутаната набацио, да се иза естетИчких размимо
ИМIЈЖења iКЈрИј'У по.лигич!К1i.. На :rом »Много хтес>«, на тоМ: 
утврћИ!Ва!Њу намера, нека мој одговор засада остше. Си
гурно нећу улазити у доказиваље каква све неi:юзнавања 
ствари има за полазни импулс она Кошева фантастИчНо 
Жалосна прича без заХID\rчка, она Прича о семiштичарима 
и важности форме, о симболима, и реализму ·као, подра
зумева се, симболу естетике комуниста. ПоГОтово не ако 
помислимо какав би симболички хаос насТао: папистички, 
нацистички tи кошис:IИЧКИ :писци њмали бв 1ВСТИ еСтетичк.и 
симбол. 
. ПоЛ!ИТIИЧ!К!И, qјекао сам; сВакаКо не. АлИ литераiрВ::И Да.· 
Јесам ли био у ripaiiy? Нисам ли брзопЛетнуО? Да повучем 
исказ? Да кажем да морају, у крајњој линијИ, имати и 
политички симбол? - · · 

Нека. Нећу. .. 
Јер естетичке -разлике мећу нама ПОстоје, али ми 

омо т:у кОМ!уШiсТи, п~· исТОМ!И!Пh>енИцИ· в: борЦtи -за 
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исте хуманистичке, · миро~nубиве в:деале. Они, :ти наши 
политички в:деали у Саве:w- комуниста, не имлицирају 
систем · званичних ставова о питаљима укуса и ~не на
~ажу нам да сви, зато што. смо комунисти, мислимо о 

је,АIНОМ СТЗiрОМ .ИЛИ !НОВОМ писцу ИСТО, И !Не прописују Ш11М 
дозе усхићења пред Јакшићем или Костићем, Крлежом 
или Андрићем. Ми бисмо, писци комунисти, требало да 
бу~емо заједНо увек кад је реч о политици, о иДеол~ 
ГИЈИ, о оданости и верности Партији, а .разлике. у -есте-
11ИЧКIИIМ сх;ваТЗ~ШИ~М~а, размшrе у· '1/IМ61'1Ш'!КОМ и · не само 
уме'I'НИЧКом ~су, област су 1ПрИр0ДНИiХ ;и других, па 
и тзв. ~Ч!НИ!Х, на к.ра~ј'У .крајева, разлика· !ВВМећу . људи. 
- . Ма како то тешко било, треба .да смо у политици 
заЈедНо. У литератури- не мора-да смо. 

. Уосталом, ова мисао није моја. На љу сам· наишао 
У ~едиом тексту Милана Богдановића. У чланку Заједно, 
об]ав~nеном пре нешто више од годину дана у Књижев
ни.м новинама, он је много спретније бранио то ~nудско, 
паметно и прогресивн<;> схватање неголи тезе које смо 
прошли пv; с тугом слушали. Ако·се не варам; љегов је 
<мшш Зщедно 1Н81IШСа1Н 'У вези са: IЦ :ко:в;r,ресом Савеза 
ко~ста Србије. Али баш тај Конгрес и заК~r>учци до 
КОЈИХ Је дошао, а у вези с проблемима ·који нас овде 
насушно занимају, такав ј~;:, нарочито у речима ·друга 
Карде..ъа, да не би требало да је иког и на тренутак QСТа
вио у сумњи да се задатак комуниста не састоји у томе 
да одлучују која је од двају паушалио узетих естетичких 
фо~ nap'IIИ'jiiШja:, tи :poдo~nyбmmja, нити NJ., проглаша~ 
вајући свој лични укус за оmпту меру -- одмеравају 
онв:ма који: се с тим укусом не слажу, по маћехuнсЈСu 
одмеравају - политичку исправност. ТаКвим се претен
зијама, бар не у овом нашем Савезу комуниста, никаД 
а на.ј.Мiаlње сад, нису .м:ог.ла да стхчу призmшьа, а верујем, 
сложићемо се сви, да оне, ту прошли пут изрицане, значе 
бар неразумеваље, ако не :И отворено ОVПРОТставАUШЬе духу 
и слову онога што је тшо iПО.лиrичк;и ~ековщо, па
метно и писцима присно тамо на III конгресу СК Србије 
рекао ,lljpy;r .Карде.ь. Алtи шrо је :юао одлука, обавезна за 
све комунисте, једшiСТiВеНО тамо 381КА>учено. Сv.протно 
МИШ/nењима дискутаната који су »ЗаоштраваАи« данашње 
тезе друга Милана Богдановића. 

На крају, ~Јући ~еР'У NJ. iВШПТа озбПir>није од 
заБОД/r>ИВОГ члаtН1Ка једноr . З.НОffИМЈЈЮГ ПОI!ИЈl1а !lmje МЛО 
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повода за МИПIА>еЉа која смо. чу.ли, убећен да:·ншtrrа нн 
објективно нн субјективно ннје понудило друговима раз
лоrе да посумљају у пуноважност. и тачност закључака 
III конrреса, ја предлажем да ради превазилажеља си
туације која је завладала мећу писцима комунистима, 
а у сврху преодољевања последица неоснованих сумњи

чења током прош.лих месеци, и то, узгред буДЋ: речено, 
увек једностраних суМњичења на штету .модерн.исrа, пре
лазећи преко тоrа, не формамю; на ;речима, не110 сrварно; 
одлучимо: да о естетичким питаљима не дискутујемо на 
нашим састанцима, неrо на пшрим састанцима свих .пи

саца комуниста. Ствари из области књижевноr поступка 
не спадају у инrеренцију ових партијских састанака чла
нова Савеза комуниста. На љима бисмо, независно од пи• 
таља укуса, расправљали о проблемима нове људске, со
цијалистичке садржине коју покушавамо, и реалисти и 
модернисти, да саопштимо. То што нас као писце уједи
љује, то што треба да нам буде и што јесте заједничко, 
изискивало би кудикамо озбиљннје и стварннје анализе 
но што су оне које смо ми ту досад врШИАИ. Шта је оно 
ново што настаје у људима, како и којим све путевима 
оно настаје брже ИАИ спорије - то су неки од оних спе
цифичних задатака који су по мом мишљељу наши. А не 
понешто од оноr што смо имали прИАИКе ту да чујемо, 
а iiШije достојtно 1НИ i!ЈИ~СаЦ:а, :НИ КОМ!у.НИсrа •. 

Ми то хоћемо, iМИ то т,ре6а изн:ад свеrа да будемо. 

Из завршне речи · 

Утврћено је проПIАИ пут да је теза друrа Милана. 
Боrдановића и њеrовоr инспиратора Ериха Коша потпуно 
неодржива. Највећи број дискутаната је признао, ди
ре!сr1НО или ~о, да се модерниС11ИЧКИ юь:в;жевни. 

поступци не моrу априори поАИТИЧКИ дисквалификовати 
и, апстрактнн ИАИ не, представити као израз »десне 

стране живота«. 

На!Мере дР'УI'ОВа који оу, одбаченtнМ схватањима, 
хте.ли да ставе ван закона комунистичкоr проrреса сваку 

уме"DНИЧК:И формаАНЈУ преоюушщи:јiУ с ону C'lVcШfY оквира 
заокружениос тзв. ре81ЛИЗМОМ, доЖИIВеАе q порав, јер се 
схватил.о да значе, свесно ИАИ не, одбијаље да се прихвати, 
усвоји и у живот спроведе став III конrреса СК Србије; 
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став недвосмислен у поrлеДу неоптерећиваља ·модерННЗ!Ма 
ИАИ реализма у кљижевности ·неким социјализму· стра
ним по.литичким садржинама. · 

Оне, СЗ!АЈРЖИВ:е, прш:ва:ћено је, без обзиiрашrа рекли 
православни ИАИ като.лички попови, зависе, кад је реч 
о литератури, од Идеолоrије и истинољубивости аутора, 
од њеrове посматрачке способности, од љеrовоr талента, 
од страсти коју уноси у своје изражаваље света који 
же.ли, кад је реч о нама, комунистичким. 

То је, друrови, оно опште што се после наша два 
досадашња састанка намеће и остаје у сећању ·као љи
хов позитивнн допринос. 

Није потребно рећи колико ове резултате сматрам 
значајним за будући рад наше јединнце. Они моrу при..: 
донети уклаљаљу сумњичеља, клевета и мећусобних вр& 
ћања, тако неrованих последљих rодина мећу писцима 
:ком:уtнИстш.m. Без обэвiра на естетичке раашке, без о6:шра 
на нужна разл.ичите iКЈ.РИIСТ&\!Ш3З.ЦИје ·потребне самом 
развоју наше литературе, увек и традиционално по.ли
формне, Пt1Р<Шект.ива толера!НЦИје и дру.rарс:ке дис:юусије 
на плану више поАИТИЧКИ општем неrо.ли естетичком, по

јачаће наше акционо јединство и онемоrућнти политичке 
• слабости што се повремено јављају у свим часописима и 
.листовима које урећују писци комунисти. У Аелу, ако 
хоћете, и не само у Аелу, у Савре.мен.иЈСУ, и не само у 
Савре.мен.иЈСУ. 

Ј а сам у тај бољитак, другови, убећен. И радостан 
сам што су дооадаmње двхжуоије допринеле томе. 
Доаринеле потенциЈјЗ!Л:Н.'О. Допринеле tна мј :начин 
што су се м~ нама јавиле тенденцијје да се бо
.IЫПак 'У ОДНООВ!М'а. остваЈрИ. Што се код mвесноr 
броја другова, и tне незначајноr. броја, .шшшфестује 
жеља да се цреюшу ШТетtн!И и :нелепи поступци инспи

рисани приватним страстима, и олаким уопштаваљем. 

Што све већи број другова постаје свестан да се тим сред
ствима »борбе« .лични и ћеиена.ч.ки ИIНТереси стављају 
изнад општих, партијских, социјалистичких, и да је пот
ребно да се сви енерrично заложимо да убедимо и пос
ледље који верују да само онн поседују монопол партиј
ности у литератури, да су у пуној заблуди. Нико монополу 
не треба да тежи. Ннти да у тој тежњи, не бирајући сред
ства, задаје својим друговима непрописне ударце који на 
крају морално дисквалификују само оног који се љима 
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служи.- Идеал коме сви ЦЈеба да тежимо је друrи: да дr>
прШiесемо сваки у rранiщаМа -својих могућности, да лит~ 
рат.ура писаца око :нас буде Ц4,ејно про~, идејно 
комунистичка, и да се та- литература СВОЈИМ квалитетом 

наметне и у овој епохи обележи нашу националну и хума-
нистичку културу. . 

Ја данас остављам по страни кљижевност стариЈИХ 
наших другова, оних највећих мећу нама који су, као 
Иво Андрић, својим делом пуним необичне, чудес1_1е ШI
тензивности и лепоте обогатили кљижевност овоr Језика 
и својом се поруком људскости уrрадили з~увек у о"!1у 
цивилизацију. Ја остављам по страни и наЈдоследниЈеr 
и свакако највећеr нашеr књижевноr есејисту Марка Ри
стића~ према чијем ће делу rодине које долазе бити сва
како праведније од ових прошлих. _За мене нема сумље 
да је, упркос још увек снажним отпорима, насупро~ св~ 
му што се о :њему пиока.ра, Ма.рко Рис:rић донео Једну 
од најсмелијих ведрих. и целовитих мисли о кљижевно
сти и животу. Ја нећу да rоворим о значају Милана 
Боrдановића као критичара који је први и тако дефини~ 
тивно умео да осети мноrе вредности наше -литературе 

измећу два рата и м их непок:ол.еб.IЫI!Во и мајсторски 
nредста!ВИ, та/КО да МЈУ· ro~e које дол.азе и пролазе дају, 
тадањем, проrресивном, све више за право. Њеrовим су
довима о Црњанском, њеrовим чланцима о позоришту 
Мирослава Крлеже, време неће имати мноrо да дода. и 
ништа да одузме. 

Ја нећу, понављам, да rоворим о писцима који су 
то несумљиво .. О Матићу- Баzдале, о Вучу Хумор заспала 
и Вучу Распуста, о ДеДШIЦу, најсуптилнијем лиричару 
овоr језика. Ја хоћ!у ~Ф; кажем 11:1ешrо о нама млаћима, 
о m.ј!М:АаћИIМа, о шwа IКОј!И омо још увек, rло
башо rледа11:1о, само IК'ЯIR"';FIW3'IIИ за i11II0Цe, о iНЗ!Ма 
који се још Тi.РУ14ЈВ!МО да1 изразимо чw,о- живота 
а :не ЗНЗIМО да ли смо !ЦрИбМIЖ!Но 13\деква:mюi ·из
разили оно што још :rако :интензивно само ос~ 
ћамо. Ми смо i!IОСТЭ!ЛИ, 'У!ГАЗIВНОМ, КомушiСТИ -пре рата, 
робијали смо, бивали хашпени и мучени, затим ратовали 
исувише да бисмо се моrли довољно често, лако и при
родно, наћи у оној тачки равнотеже што претходи кон
центрацији тако неопходној ствараљу. Ми смо учество
вали у револуцији и, служећн јој, били дуrо и после у 
немогућности да се посветимо свим снаrама писаљу, за 
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шта су нам недостајале и мноrе општије претпоставке: 
култура, радне навике, метод. Не спомињем то да бих 
вас тронуо причом о нашој жртвованости. Ја се сећам 
Коша кад је дошао у казниону, 1935, мислим. И сећам 
се Лал.ића 1И13 Г .л:ав:њаче 1938. Он ће Ш11МТИ!ТИ да оаiМ му, 
кад смо пуштени, први штампао стихове у Нашој ствар
ности, упркос omopy једноr дела редакције. Није то 
вИIШе ни важно. СпОМ!И!ЊеМ прошлост да бих казао да 
нико од нас ништа не жали, и да би свако од нас по
ново и поново, устреба ли, ставио свој нови корак у 
стари траr, јер рево~уционарне борбе кроз које смо сви 
ми прошли представљају сигурно оно најлепше- и нај
више, најплеменитије и најбујније- што нам је живот 
пружио: праЈВи разлоr за наш ~Dудски понос сва:кm<о је 
и неисцрпива лавШiа наших будућих као и садашњих 
Шiспирација . . . _ 

ДискУтовали смо о модернизму и реализму, под~ 
АИАИ се на rрупе и таборе, једни друrима скакали у 
црева, називали се овако и онако, клели се· у Стендале 
и Бретоне, а знамо ли шта су реалности о којима ж~ 
лимо да пишемо, збоr којих смо се досад толико и хва
тали у кости да их једни друrима ипак не поломимо? 

Али .ко од !Нас писаца, који омо то iВШПе по жељи 
да писци будемо неrоАИ по ономе што смо досад оства
рили, ко од нас iМоже бИ11И, IШ11И!М!НО, најШIТИМ!НИје пред 
собом, СЭiМ :и.опод оба своја: ока, сшу.ран да ће као писац 
саопштити довољно новоr живота у књшама које riиme 
да би трајале? 

Ако то не знамо, знамо друrо: можемо бити си
гур!Ш да СМО Кому!Н!ИСТ.И били И ю:1Д ТО •НИје. бЉ\0- ЛЭ!КО 
бити, и да то остајемо и сад, кад то није теШко~ А није 
тешко, јер није ни касно. 

Понашајмо се онда као комунисти. Ништа не доби~ 
јамо мећусобиим беспрШIЦИПИјелним подметаљима, све 
- ,АЈруrарст:вом које ћеiМо развијати v неветроrоњској 
борби. Не против небитних формалних литерарних нор
матива .који .нису веr.рењаRе, 11:1ero у борби за са;држа:ј!Но 
хуманистичку, за нашу иСТШiу о свему што је човек у 
социјализму, за ИСТШiу која је садржај и човека и новог 
света који изrраћујемо. 

Хоћемо ли, другови? 

1955. 
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VАОГА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЛИТЕРАТУРА У 
ИЗГРАДЊИ СОЦИЈАЛИЗМА 

По.литичка оријентација свих јуrословенских писаца 
неоспорно је социјалистичка, без обзира да ли је неки 
активистички манифестују у својим делима или је само 
ИМПАИЦИТНО садрже. Једнима као и друrима сви инспира
тивни импулси не само да долазе из социјалистичке ствар
ности неrо су, и једни и дРуги, rупућени ~се обраћају 
љеним ..ъудима. Тзв. ун.утрашњих е.миzран.rл:а, који би пи
сали за восталrичаре економске и политичке прошлости, 

код писаца нема. То није ни необично, ни ново. Од вре
мена Светозара Марковића (1846--1876), првоr свебалхав
скоr социјалисте који је nисао и о кљижевним проблемима, 
марксистички прилаз естетичким феноменима је у нас 
одсудан и трајан. Ако се без Марковићеве активности ве 
може замислити ни први прошловековни талас српске 

вародљачкореа.лисrичке прозе, ако су Белив:СIШ, Черви
mевек:и, Писарев и Добро..ъубов бши познати и Г .лшпићу и 
Сре~ и Аазаревићrу и Б. Нушићу, вемоrуће је и нешто ка
снију радвичку поезију Абрашевића, Срезојевића, Нестора 
Ж~оr,· Краљчевића, Матоша, Цавкара и друrих схва
тити ван одрећених друmтвених опреде..ъења, ван службе 
идеа:лим:а социјашсmчке пра;вде и емавципаl!Ј;Ије про
летаријата. Па иако оу, вепосре,llјНо неопреде.~ЬеНИ~, наши 
песници до 20-тих rодива овоr века· субјективно били. из
ван rравитациовоr по..ъа тих стрем..ъења, било би наивно 
порицати извесну количину објективвоr присуства 
релативно проrресивне анта.жо:ванОС1.1И а posteriori и у 
делима таквих песника какви су Шавтић, или заиста ве-
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лики В. Петковић А;ис. И није чудо што се већ 1917.-јавио 
у нас тако моћни поетски и . ..ъудски rла.С какав је остао 
овај Мирослава Крлеже, по опреде..ъе:њу лењивисте, још 
из времена припрема за оснивачки ковrрес будуће КПЈ. 
И зар је потребно да спомевем чистоr и траrичноr А. 
Цесарца, ИiЛИ ма коr од овв;х iМ!Воrоброј!ВИХ пеашка и 
писаца који су, поздрав..ъајући с одуmеВ.IЬе&.еМ ·Октобар, 
усмеравали токове наше наде; Не треба заборавити нИ да 
је већ од 1921. КПЈ била ван закона. Но упркос пречесТв:м 
забранама књиrа, леrалвих и полулеrалвих часописа и ли

стова, упркос хапшењима, мучењима и осудама на ро

бије, утицај наше мале, илеrалве и херојсКе КПЈ И беле
тристике инспирисане љеним идеалима био је одлучав. 
Око 1930. није се осећало деловаље ниједвоr млаћеr пис• 
ца или у.метниЈКа који Н!Ије био љен, iiia је тако остало до 
револуције, током ље, и тако је, саовим природ'Во, настави
ло да бива и пооле ревал.уциоНЭ!рних борби, 1КВ\д' је КП 
освојила и уч:вроmiЛ.а в.ласr и nредала је у јруiке свих 
РВ\А.НИХ ..ъуЈЏЈ., створивши једа!В сасвиrм орв!ГШШ1Л8Н соци
јал!ИСТИЧКИ аистем ;рщ4;НЈИЧКОr; нациова~ЛНоr .и OIIIIL'l'eДpy

штвeн:or самоу:пра!В.IЫШЬа. 

Говорио сам о политичкој оријентацији јуrословен
ских литература, нисам о њој, литератури, у којој се на 
разне начине, од првих већ поменутих естетичких написа 
Светозара Марковића зак..ъучво до ·данас, IY rенераiЏИ:ј
ским таласима и на увек друкчије начине дискутовало 

. управо о овом што подразумева и задани наслов овоr 
текста: шта значи анrажовати се, да ли је авi'ажовliни 
писац дужан да све своди на политичку примењивост 

или постоје ли за писца и друrе суштине, битне, ако ве и 
битније за литературу? 

Од одrовора на ту дилему и остала потпитаља у вези 
с њом не зависи само ПОЛИТИIЧКВ. оряјентација писца <КаО 
11рЭ.ћа'НИ!На своје социјалястичке земл,е неrо· најчешће 
(и, с временом ове чешће, после ревоА:уЦИје '- rотово ис
к..ъучиво) вредност створене литературе. Јер ако је у бор
беним rо,/lјННама !Које су претходиле револуЦији !ИЛИ 'Ч бит
кама за њу, из мноrих не само практицистичких и· сев

тимевталвих него и дубоко оправданиХ умеТничких ·раз
лоrа, револуционарна ~ост · обух.ваrгЭ!Ла ·и ·носила 
скоро све,· да не бих рекао, у претераној· иск..ъучи:вости, 
све хумавистичке мотиве и видове 'човекове човеЧвости, 
чиљеница је да је, уnркос свенарод:Ној мОбилиЗацији сна~ 
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г~ нужних изградљи социјаАИЗма; очигледно да би и по
езија и .датера.тура 1Ш3Неверmе своЈу мисију не схвате .ли 
нужност да..ъе поделе· рада у том бimi социјаАИЗму који 
се изграћује, а самим тим и потребу да не свапrгаре, пре
причавајући. у х;роничарским СТtВЈХОвима и ОiрОЗЗiМа оно 
што је стваралачко искуство других специјаАИЗованих 
градитеља и диСЦИПАИНа непосредно нужних изградљи. 

Под претпоставком да литература усвоји субјективно
волуm-аристичке теорије о nружању помоћи побе";ницима 
својом римованом петостопном лармом, она би спала на 
позiЩИје неодрживе !ВИ етичкя !НИ СПIЗ.рала;qк!И, и довела 
себе у ситуацију да хроничари само,· да кади·и глади,·да 
~а,АЈИ и МШ<!В1рЗ. и, с.щдС'11ВеНО, да буде АаЖ1НiВ! сведок 
и лажни хроничар. 

Сећам се дискусија које су се око тих питаља по
челе да воде 1950-тих година код нас, кад су .се писци у 
чију би припадност социјаАИЗму било свирепо и у сну 
П<>еу!МЊаТИ, стали све ~је да зашп:.к'Ују о свом 
мес11У у изrраџ1;ЊИ, одrоварајући оНВЈМ својим. друговима 
који су ;им С0Л!В1ЛИ бомбоне, да не кажем qвест 1И савест, 
сталним подсећањем на улогу граћанина-навијача, која 
је она песника у интерсистемском мечу измећу капита
АИЗма и социјаАИЗма. 

Није ли своћеље поезије иОК!dуЧИ1Во 1На бодреље 
својих увредљиво за поезију? У делу које пишу планске 
комисије и сами 11радитељи пеаници мара~ј:у бити. ба.р 
планери човечнООIIИ, ако не и :њепш ст.ројитељи, ши-онда . 
боље - сюрсхюи ~-:и ћутати да се не би постало дре
кавац обични. Зар песник, тај ватес, да се задовољи сто
јаљем по страни и чекањем на шлаzворr, да .би кад га 
зачује, искочио из сенке кулиса, одрецитовао своју по 
ПИНА-а.ревски заюиilЛ>е11'У ХВ1М18ИЦу rрад!ВI'rе!о!ИМа post 
festu.m и IНearao с ~е сцене? Поезија се не уме 
да сатледа у таююј суба!Лтерној ~ози. У 801Н1И која је 
љена, она ће раДије, ако и без права, м претендује на 
апсолут несводљивости. Пораст производље че.лика за -7D/o 
ИАИ оног шећерне репе за llD/0, ствари су предивне за гра
ћане сваке социјалистичке ·земље, оне их заносе· речене 
тако суво, мирно и објективно. Опевате ли их ви заједно 
са свим песници:ма ваше земље, оне постају· писмени за
даци који. никог истински не занимају и ником не~ служе. 

Упркос добронамерности, поАИТИЧКИ ставови неиз
беЖ!НО ВУ'АГ81рИЭУ'јiУ СТ!ВаlрИ. Али понекад сведеност СИШЈА:И~ 
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фикованих композща допуmта да се јасније сагледа сек
таmю~ кара!КТер једне дотад табуи:mра.не и неприкосно
вене формуле као IIIТO је она о улози литературе у ~ечем 
што литература није. На та питаља која, су се почела већ 
гласно да постављају, није потребно рећи, доШАо ·је· до 
ураrанских одговора, до праве паљбе која је нагнала неке 
писце комунисте ·да насрну на своје другове комунисте 
и DIВ.Сце, нази;вај'!{'ћ:и их :ивдајв;ицима -револуције m соци
јаАИЗма. А ове »ИЗдајнике«, уверене да то нису,· да им 
одврате истом мером. . 

Разумем и ускости и нестрпљеља, али не и жељу да 
се од невоље прави врлина. Схватам тежљу да се уради 
све како би већ данас свануле обећане сутрапхљице ·које 
ће певати и код песника из табора фрулаша забарикади
раних у оквире литерарне традИЦИје 19 века, али. и на
петост с којом су се отварали гласовима са свих страна 
»анmфру.лапш.и« њиосови .АЈРу>ГОВИ. Ови оу, под притиском 
својих стваралачких подстрека, укорељени такоће у тле 
процеса социјалисmчке изг,радње, осећали шrrензивније 
можда потребу да изразе новину свог доживљаја света 
у настајаљу. Ако су тражИАИ нова средства, поступке и 
узоре, чак и. ~~ЩД. су нос налазили 'У себи, а IНе rraJМo· где 
су мисАИЛИ м их налазе, они су то ЧИНИАИ зато, што 

им је стало да достојније изразе ону своју просоцџјалис
тичку, . навијачку радост процентима пораста челика. и 
шећерне репе, али тако да то буде нешто друго, сама та 
радост сrвара.ља, Оуmтшiа, а не IКантиигенцЈИ!је. Али за.р •је 
бит ствараља само радосна? Није ли праћена и осећаљем 
т.рагике, драме, СЂдбшrе? Прећ'У"ffi"11И то? Јесу .ли пиСци 
учитељи првог разреда основне школе? Зар су читаоци 
песама -. ћаци-букварци? Зар су једни и друi'и стра
шљивци, политичке аналфабете људскости?· 

· Насупрот својим друговима из табора Тзв. реалиста, 
напm тзв. модерНИстИ нису пристајали ·да верују да је 
оно што .лкtерар!Но МЈУЧИ писце я ·читаоце беле'I1ристике 
сводљИЈВо .на ;просТО ryc.aвpmaMiњe хемијског процеса при 
добијаљу вештачког ћубрива, мада· су осећали да :ЛИТе
рарно може бити од прворазредног значаја понашаље 
људи на мукама, које нису само те муке и само то
муке, него 1И :ра:дост; Остао је И за једне • и· за -~е све 
више отворен проблем: како уобАИЧИТИ све оно што раз
ликује по свести, оданости и, ако хоћете, по идејности 
квантитативно дРукчије муi<е социјалистичког савреме-
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НiИ!Ка, Iа3а:ЛШ'аТИВНО ~чијег од људи paaвmt· епо~ 
Оно што је одвајкада и заувек домен .литературе, то· је 
човек, па и човек-градитељ социјализма и, следствено, 
оно ново од чеrа ће полазити социјалистич:ки писци·~ 
цијалистичке Југославије неће бити технолошки процеси 
који убрзавају индустријализацију,. него новине у дру
штвеним и људским односима које социјализам омоrућује 
да настаЈНУ. Драма тог:наста.јапыt, то је ујед'Но дра:матур
mја раста САободе, драма ослобоћеља од предрасуда, 
драма подизаља човекове самосвести на виши ниво, драма 

ствараља нових облика човечности, тј. свести о све уни
верЗЭ!ЛЈН'Ијој хумаЈНости у борби i11р9ТИ!В свих сметљи пpor
pecry~, ocлoбa.Darwy и <Лепоти 'У борби против заосталости, 
па СЭЈМИоМ '11И1М и ~а борбе nротив свих: он;и;х ,1\јруmтве
них форми које, почивајући на експлоатацији, дају хране 
старом и превазићеном, што би мртвом руком да задави 
живо у животу. 

Поновно читаље класика марксизма открило је на
шим писцима дубоки значај оне Марксове и ЕНrелсове 
ж:рајњелинијности што условљује и дозира везе измећу 
живота и уметности. 

И треба ли рећи, борба МИIII.IЬеља о спорној те:м:И, во
ћена врло слободно и све принципнјелније у љеним недав
ним репликама, открила би онима који је ниеу пратили иЗ 
рунде у рунду, обострани пораст нивоа. Већ одавно су 
тзв. реалисти прихватили многе поставке модерниста, ·на

рочито љихов револуционарни амиоао за ев()ЛуцЈИју осећај~ 
ности и значеља, а ови су, опет, напустили некё ·неодржи~ 

вости извесних својих претпоСтЩЈки .. Није в:у'жНо 
нагласити да је све то значило за учесНике. у спору, али 
И оне по страни, једно опште помераље· на вшiш општи 
imвo теорије и праксе наше .литературе. Ако даiЈас :ri мо
дернисти, и реа:лист.и, и они ч>ећи 1Щ'ШIЧ ~је, Пола.Зе
ћи од различитшс тумачеља пој~ улоге ,л,ит~ађiРе,,разли~ 
читости, које су, приближене, О'.I'К.рЦЛ,е неке своје .сличнос7 
m, не значи да оу n;pecmлe дискус.ије.:Поч~ су ·но:ве о. по
тискујућем и сублимmипућем ставу усло:внореалистичкоr 
Э~Полин:ијст.ва и с:ветелеонQС'Ј.1И диониз:ИјоаШт:ва; ~овно ·ро;. 
мантичног. То би могао бити наставак старе иоларизiщије 
юџ,; би се борба.МИIII./Ьеља водила: на истом спра:.Fу;:к.ад би 
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учесници у љој били људн исте генерације. Друm су 
протахонисти у· 141ру:кчцјем · спору што се отвара око 
Предrовора Ашолоmји српоке поезије, чији је аутор 
Миодраг Павловић и - такоће - Предговора Антолоmји 
поалерат.не Хiрватоке поезије, чији је a.yrop Далибор Цви
тан. У сваком ОЛучаЈју, старом а!!ЩВА.ИЗаЦВЈјом и старом 
деанцилизацијом .литературе нико више нема потребе да 
се бави, а да ником не пада на памет да је непотребно 
оолоба.ћа од нужиОСilИ 1И :уаловв:ост.и, чија хе:геМiјанска 
спознаја и ЧИ!ЊИ1 љену слободу. 

Пiриqа:јући људске приче, пева:јућв: доЖЈИВљаје, !НИ 
читаоци ни критичари не траже обавезно партбиље:t' 
писца и љегових јунака, нити су оптерећени травестира
нИм идеализмом, тражећи да се јунаци, као и осећања, 
деле на позитивне и неrативне, као некад у стара времена, 

на платоновски релиmозни дух и мрску луциферовску 
плот. Nil humanum била је једва од IНЗ.јдра.жих Марк
сових девиза. Зашто не би то постала и rрадитељима и 
:комупmстима с:веаниЈМ ;разноврсности свих: варијетета 
људских карактера? 

Улога литературе за нас већ може бити само један 
од маље битних проблема који се постављају у вези с 
љом, при чему не заборављамо да разМИIII.IЬамо о љеној 
ситуацији у перспективи друштва у ком су, у свенарод
ним размерама, сви љу дп - потенцијални . читаоци -
не само завршили обавезну осмолетку него ·и стекли не
обавезно академска образоваље. Писци морају да иМају 
у виду и ту чиљеницу кад расправљају о некомуникатив

ности или КОМЈУIНИ!К8!1'ИВНОСТ.И једног типа бел.етристике; 
Оно што се чини данас нејасно, сутра ће бити евидентно 
и ОПНП.IЬИВО у својој доступности. Отуд се нашим мла.ћим 
писцима и чини данас да јуначка дела .литературе ·и не 

треба тражити једнно тамо Где се препиqју и описују 
јуначка дела друrих. Они не желе да перпетуирају дуа
лисmчки коiЩепт свеrа на гусмt.ре, с jeNie стране, који 
опевају само оно ·што, с друге, јунаци чине. Певајући себе, 
своја осећања ·и своје мисли, онИ су уверени да певају 
људскост која твори све 1nуде 1И јунаке. Славећи своју 
оСАобоћену човеяност, они· посредно . славе и своју не: 
зависност у односу на професионалне хероје којима су 
ба.рдоВIИ и аедн служи.ш јер је. некад власт, војничка. 
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или политичка, обliвезно била власт над људима, па: и 
над песницима-певачима, а сад· је на. дневном реду даz.:.ё 
развијаље свељудске власти над законима ·природе и п~ 
јавама у друштву људи који сами управљају свиме, па 
и собом. у питаљу је, разуме се, процес у току, а не већ 
довршена оствареље. iПисци својим делима доприносе тој 
nроцесуалнОСТiИ пропmрујући доживљајне грав:ище реалн<r 
сти. У том би се сшrол.у јединQи могла изврпmти <уmmерза
лищщнја реа.А!ИЗма ;као обележја свих уме'111ШiЧКiШ!: па и 

:к:њижеВНИ!Х С'l'ВЗ~ра~Лаrштава. Уз две ограде: прво, да се 
границе реалности не схвате једнострано и искључиво
као оно против чега се бори него и као оно чиме се· и 
у чије се име бори за љихово проширење, и друго, да се 
у ИЈМе ПОС.1'Иii'Н:уУI"ОГ не IЮриче _IIIОО11В'ЭВ!ВО, ЧИЈМе би се заб<r 
раiВИ1\:а _ Марксова мисао да су човек'У бИ!АИ · потребни 
да би створио то око, тај музикални слух, ту стваралачку 
руку, што значи да је Маlркс био~ и у МЉУ усаврпш
вост тих оргаЈНа, па, према таме, и 'У .ну.ж.нрст да се пору

кама умеmости !Не цршази с преАр~дама конфекције 
Сi'Ворене на бави већ постојећег ока или слуха, руке 
И!АИ<уМа. 

У предвечерје човековог алунираља то би било не-. 
схватљиво, ако не и срамно. Није ли нужно, напротив~ 
подстицати машту, слућења, смелу визионарност? Не од
рећуЈмо :вм унапред токове, да не бiЮМо за неко.АВКо
декада изгледали онако јадни као што се то учШIИОо 
својим савременицима Огист Конт, творац поонтивизма,; 
који је избацио астрономију из списка наука које имају 
позитивну вредност за човека. 

Слажемо се да су писци, измеЬу осталог, и бруса<ш 
.АЈИјама:н.та !Наших чула. Они су С81МИМ ТИ1М и пројектанти 
људских лепота, они који их слуте, граде и изражавају_ 

Он:и-оу П<>'!1ребни човеку, који се у љиховим делима огледа,; 
изражен пре !Неголи ОАРЭЈЖtШ у процеоу свог непр$идноr 
настајаља. 

У том пресеку за:в.ршено .АШ'ера.рно делn продужује 
СВОје СТВаралаштво дејСТВОМ на читаоце. И тек ОТад. M<r 
гуће је и говориги о улози литературе, пrro се; пошавши 
од импулса историјске стварности, љој, транспонов~ 
враћа, да би допринела динамици промена и добила нове 
импулсе за нове узлете.-· 

316 

Захваљујући једној све толерантни]ОЈ и иителиген
"ГВијој кригици, дела наших старијих, али и_ млаЬих пи
саца, од Крлеже,· Андрића, Бора, Rосића, Ранка Маринко
вића, Матића, Вуча, Дединца, Марка Ристића, Јуре Каш
·телана, Весне Парун, Славка Ј аневског, Бена Зупанчича, 
Радета КонСТЗ~НТоИНовића и дРУГИХ, од'Иl1Р8.Аа су у :rом 
-смислу знатну улогу у формираљу нашег социјалистичког 
самоооећаља. 

1965. 
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НЕКАПИТАЊА 

ЖеАећи да прићем проблему форме и садржине, теми 
коју сте ви предложили за наше разговоре, падају ми од
мах на ум Лељинове мисли. У ФилозофсЈСи.м свесЈСама он 
т.врди, наm.~е, да је »форма суштuнСЈСа«, да сама суштиiш 
>Жао бесформни иден:rи:r:ет (ње саме са собом) постаје ма
терија«, да је она, материја, »права основица или супстрат 
форме«, али да та »материја није суmтина, основ форме, 
него јединство основа и заснованоz«, да је, према томе, 
материја оно пасивно, а форма оно аЈСТUвно, мада је оно 
»ШТО Се iПОјЗЈВЩје 'ICaO а'IСТUеНОСТ' фОрМе« »иСТО ТОЛи'IСО 
и ЈСретање саме материје«. 

Али та суштина, та материја у фази пре оформљеља, 
не може се видети, опипати, осетити. »Оно што се види, 
осећа, јесте једна одрећена материја, тј. јединство мате
рије и форме.« 

Закључујући, Лењинпрецвзира: »Ма~ија мора бити 
формирана, а форма се мора материјализовати.« 

Тачка. Ипак, прива.mо: вероваmо због свега тога 
врло убедљивог, и давно усвојеног, нисам никад придавао 
значаја ни тзв. формалистичким антианrажованим исту
IШМа, ни антиформалистичким псеудосадржајним rрмља
винама. Формализам, као и иск..ьучиво садржајољубље, у 
уметности просто-напросто не постоје. Преокупације фор

мом могу код !Неких 'У!М~ в:оватора бити једно вре

ме у првом IIAai8iY Љ'ИIХОЈШХ свеоних: наrпора, али и 'm\1\ само 
зато што траже како да најекономичније, најпрецизније, 
најаутентичније уобличе нове, небиле још садржаје. При
том се све то дешава у некој не баш пуносвесној полусве-
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т лости. Иако је она с времена на време опаљивана муља
ма, под чији.:м би блескам: постала и зебра: (жевка) обична 
формалисТ!ИЧ!Ко-еrзисrеiЩИ!ја:ша IК.оби!Аа К61д tне:к.оњскн 
са:држај 'l'e зебре не би· остао и тд оправдан ;рав~озим.а 
љеног појавног облика, прилаrоћеног условима и ощснос
тима врло муљевито лавовским. 

Иначе би се морало претпоставити да само у умет
ности постоји нешто чега нигде ван ље нема, форма лише-: 
на емржа:ја mш садржај ПO'l'IIIyш> неуобл!Нчен. Сва.ка:ко, и 
у музеју литературе који свако од нас подИЖе и носи у 
својој машти, постоје промашаји; постоје наказе, али у 
боцама са шпирнтусом. Оно што је способно да уметнич~ 
кн живи, јер је уметничка дело, сигурно је да се у тим 
боцама не чува. А пошто је реч овде баш о таквим успе
лим остварељима, :вз.дшпно је rоворвм о промапщ;јвыа 
чији се садржаји не осећају најугоДинје у об~а кој.и 
су им наметнути, или о неосМИI~IА>еним покуmа]има ЧИЈе 

оу револуционарне форме у оукобу са кон.зерва'ГИ!ВНИЈМ са
држајима, о садржајима проrрееивним а спутаним прева

зићеним облвщ:има, о об.Л1ЩИ!Ма !ВiреАеВа.нтRЈИ!М за проrрес~ 
ивност или реrресивност садржине, о садржајима равно
душним за квалитет уобличеља, као да постоје бића, жен
ока или ~. ПОТIЈЈЧНО нехајна према СОIЮ11ВеНОМ иа
r.ле,Аiу. 

Ви знате исто тако добро као и ја онај стих Андре 
Шенијеа, песника који је тако недруmтвено, негдt; пре 
сто ОСЗЈМДесет rоДИЈНаt, позивао: »Faisons des vers antiques, 
sur des pensers nouveaux.« · 

Мислимо ли за:је,АоНо да је то tнемоrуће. ОСТЈ3а!РИТИ, то 
је зато што iЮЗ.О ~ бића знамо да је изzлед онај 
вид нашег садржаја којим ћемо све друге, одмах или ни
кад, заинтересовати за љегову и љену, за љихову садр

жину и оно суmтинско у љему. Нове мисли траже нове 
облике, и само се у новим могу, нове, да манифестују. 

Али Шеније је аутентичнији песник своје несреће 
неголи ба]М. револущ;ије. Као пеоника ТЗЈј ra стих није 
l'Иh>отинирао. Стихови то не раде. Као rраћанима га је 
д~ Щ11I11ТШ1ска :реа!КЦIIЮНЗiр'НОСГ . љегових пре-. 

тензија. Непое:rоюих. И нереВОА.уцtнОНЗiрНiИХ. I'oдmre 1970 .. 
и неке, није се у Француској смело захтевати да се нови; 
граћанскн садржаји манифестују у старим, феудалним 
облицима, како се то у извесној мери још могло у Кром-

. велавој Евrлеској,. аа приiМер. 
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Шеније iНИје усi!м.ъена појава: у револ'УЈ.tИјЗ!Ма.; · И 
ма коАИКо нас дирала: трlirична судбина песника, љегов 
апсурдни, нераднкамm, IIИА>арски, носталrишућИ и у суш
тини несмело прогресивни и несмело реrресивни, полу

танск;и стихОБа!Н!Вi вјерују :не убе])ује (4.Q је щреб&\о, да тре
ба, или да ће икад -требати поезији техничка помqћ. врло 
соломунски глупог праворека. Аутентично револуционар
ни песmш, стављен пред а:лтернаrгиву - револуционарна 

садрЖИНа и превазићена форма или нова форма и кон
зервативна садржина - понеће се тачно :као старозаве,; 
тна мајка која се пред мачем царског џелата одрекла 
свог чеда у корист ~е !Немајке. 

Хоћу да кажем: одвајаље напредне. садржине од 
одrоварајуће напредне форме, од tpa.taњa за љом кад је 
нема, а нема је Кад год је паnребно шрећи још :неречено, у 
томщој је мери З11l"l11Ц11јВ!јаЈЛ.еК"I11!ЈЧКо iИ сt\iмим-'l'ИМ 'И а.нтипо
етско да ми се чини достојније не објавЈЬивати и не писа
ти !Неголи п;рВ!Виrm: компромисе IНа црти mе:нЋ~јеовск:ог По
стулата или неке друге, обратне варијанте истог: »Пра
вимо нове стихове на старе мисли«. Бавола! Немогуће 
једно као и друго. 

Немогуће филозофски, немогуће естетички, социо
-\ошки и политички. Сем у случају кад изједначене про
тивwечне онаrе ГО!Не :на компромисе са ci-devant-имa. Али 
тад то није био случај. Уосталом, кад је то субјективно 
посебан случај? Никад. · 

Не мора се бити Аурорин морнар, на стражи пред 
Смољним у првим данима после Октобра, да би и нама 
данас било јаоно оно шrо је јаоно 9ило :марја:к;у. И не са:мо 
оно него и још основније понешто, наиме, да је против 
нас све што није за нас. Уз једно једино оrраничеље: 
потребно је биm сасашм начисто шта ЗШ1RИ то нас што 
га обавезно има да твори, пrra нам то мути свест о Љему, 
о нама, где то .ми·почиње и где се свршава. Но буде ли 
нам јасно да идеал у ·процесу оваплоће:Ња трпи разне 
притиске, и прОлази кроз разне преображаје у зависно
сти од односа сопствених снага у сукобу са силама отпо
ра са 0НШ'а1М18. '1'1РЭЈДИ'ЦИ!је, прашлrоm, :ме~лојева; ОIПП!Ге
обравовног mmoa. средиiНе у :којој се дешава О!НО .ми пrro 
испитујемо, и да оно зависи чак и од тиража књиr11 и 
врсте белетристике која се чита, биће нам јасно да и 
укус с временом постаје једна од моћи која перпетуира 
врсту лектира; и биће нам разум~оиво да то нас не из-
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rлe)lla сВуд Исто,· остајућИ у оупrmни исто: Конкретно:· ·у 
једној зеМЈои где је литера~рна традиција велика· и· силна; :у, 
зеМ/оП г~ се много ЧИIГа, где је, следствено,· та траџЏщија 
жива у свести милиона људи, новаторима ·и аванrарди

-стима; антшпенијеовцима, онима који ће по~ати да 
нове .мисли уобличе у нове форме, бИЈће М!Ноrо теже и' су
,бјективно, а поготову објективно, да нове .мисли и облиЈСе 
:изразе и нВIМетну неrоли у зеМЈои где нема ни наброја
.ниХ чинилаца, ни оiШХ других, непоменутиХ а вирулен
·тних, ако не и вирулентн;ијих но што су они први, поменути, 
у часу кад се ствара ј у кочнице и отпори новим об.uщима. 
Мислим да врло значајну улогу у националним литера-' 
турама игра присуство нечег пrro бих назвао. праrматис
-твујушчом педаrоrизацијом уметности, оптерећеном 
.дужностима које у првој инстанци нису љене, које не
посредно не могу и не смеју бити љене а: које су, силом 
историјских неприлика, то постале. И Маркс и Енгелс су 
'О томе говорили ·у некоАИКо наврата исувише убед.ъиво 
да би ми пало на ум да вас убећујем у нешто у што сте 
и сами, будући да сте марксисти, убећени. . 

Утолико пре што је одувек било тешко, а данас го
гово ·и немоrуће одредити које све смисаоне токове поет
·ско дело везује у чвор своје основе. Кажем данас, иако 
яе мислим првенствено на продор хладноратовских ме

тода и у домен поезије, него, и то у кудикамо већој мери~ 
на све многобројне факторе што, научио реперирани; yqe-· 
-ствују у бирању ове а не оне метафоре, сликовнице, 
-ритмике, фабуле, технике казиваља. Но то би, рецимо, 
могла бити посебна тема разговора које ћемо, надам се, 
још имати прилике да водимо код нас кад на.>Ј: доћете у 
rосте. Тад ћемо можда доћи на мотив ВИIIПезначја, више
смислености поетског текста. Откуд и зашто то; како се 
-то дешава? 

ААн сад бих хтео да говорим, поводом те вишес:Ми
-слености, о једном феномену пrro би требало да све који 
:пишу о поезији задржн од пребрзог доношеља закључа:ка 
и· лоМЈоеља штапова над телом песама. · 

Дозволите ми некоАИКо примера: мит о Икару је у 
нашој средљовековној литератури схватан као лек- . 
:ција скромности, као пример за vanitas vanitatis, али 
на људе ча:к доста старије од мене деловао је као екци
танс маште, као афродизијак амбиције, као· израз непо
бедиве људске смелости, као доказ да ее· никад не са-
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љари узалуд, да нема људског сна (ма колцко се .11:Удачка 
нејасан, мrутан .и несхватљив с почетка чинио) КОЈИ нећ~ 
бити остварен. Под условом да га повуку зуцци замаЈ
ника људских, друпrrвених потреба. Али није ли, много 
ближе нама, Бодлер називан оум~ декадентом због 
своје песме Correspondances, НИЈе ли Рембо извргавањ 
руглу због свог сонета о самогласницима? А данас, се
дамдесетак година касније, помоћу амплификатор~ и дру-· 
гих справа, дакле механичким путем, могу се боЈе. прет:-: 
ворити у звуке, у мирисе, у укусе, у чиста вибрираљ;;1 
која су кретаље. И обра'l'Но. Али нису ..ш т~ п~е .посебан 
вид прастаре слутље о јединству материЈе КОЈИ Је гони()о 
ВЈЛХемичаре, гоњене свој.Щd презадуженим владарима,. да, 
траже КЗЈМен мудрости, уз чију ће помоћ претварати Јев
тино олово у скупоцено злато? Ето, ни снови, ни маштшьа. 
нису сасвим бесплатни ни сасвим »:незаинтересовани« .. 

Говорећи о сновима, споменуо сам потребе. Али. оне,. 
као ни будућност, нису сваком на једнакој. удаљености. од 
руке. Значи ли да песници треба да везуЈу себи очи, да. 
зaityme воском уши, да с;аве ррљице на уста зато што 
н:иоу увек у стаљу да обЈасне откуд им та и та слика, 
шта значи тај и тај стих? Оно што је данас необично, не
јасно, неразумљиво, изАШПНо~ сутра, прекОСVТI?а, накосутра. 

може постаm сама евидеiЩИЈа. Све у исторИЈИ уметности 
и поезије уверава да су велике стваралачке епохе коин

цидирале са оријентацијом песника ка, рекао бих, стра
тешком осећаљу времена или ка тоталном оседлаваљу 
постајаља. Јер добре стихове диктирају импулси из оне 
тачке у садашњости што се није сасвим изоловала од, 
прошлости, али и није заштитила од зрачеља будућностиh 
И кад се реагује на најдневније теме стихом, песма мqра 
да анrажује на неки начин и сву прошлу и будућу суд-. 
бину људског рода и да суrе:рише спе~фично у ~д~
љости као вид вечности. НиЈе ли МаЈаковски, таЈ наЈ
крупнији песнички глас, то тако величанствено знао да. 
урадИ успевши да до најмлаћих својих читал~а, прек0о 
rребена три, Чет!ИРИ и пет декада, отелепринтуЈе лик сво
Јих револуционарних, проmлих идеала iКЗО нашу пулсира

ј'УћУ садашљост? · 
Нема поетског дела од вре~ости што. би било вид

..ьиво само на транзитној станици кроз данас, дела оД. 
вредности које није пружило пр~е и временима ШТОо 
долазе да му разrрћу и откриваЈу све нове и нове сло-,._. 
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ј еве смисла. Исто тако,· бщо ]е не мало поема :rwe~a 
којима су савременици били кудикамо равнод~ЈИ, 
да не кажем су;ровији, неголи синови и 'УН'\/'ЦИ. О · Њего
шев се Горси:и вијенац. љему савремена критика ог.л.уши: 
вала пуних десет година. Бранка Радичевића, тог вечног 
младића. јуrословенсюих лирика, дяфамирали. су ·љегови 
другови из· омладинског покрета и револуционарног ~а· 

рщшћевског кружока: мислим на антирадичевићевску 
критику Светозара Милетића и Буре Даничића,. људи 
иначе значајних, мудрих и смелих. О Змају, том великом 
дечјем песнику и суптилно сентименталном лирику · из 
Булића и Булића увелаи:а, кога је ID. Недић, rуrледни кри
тичар, посекао iНЗ. комаде <и псеудориrо:Розном · лоrичном 
анализом дои:азивао и дои:азао да је малоуман - да и не 
говоримо! Да не говоримо о Алекси Шантићу, национал~ 
НОМ ПОО11И, данас у СВИМ ЧИТанкаЈМа за 1 разред ОСНОВН'ИХ 
школа, о чијој је првој збирци сЗ.м Богдан. Поповић у 
Српси:ом и:њижевном zласнии:у 1903. писао да Је морбидан 
и декадент. Да не спомиљемо Буру Ј акшића, Лазу Кос
тића, Петковића ~са <и остме наше песнике у чијој 
ћемо поетској биографији, и то код сваког без изузетка; 
наићи на тренутак или на тренутке кад су их критич31ри, 
у име јавних интереса, и у име текућих схватања оног 
што треба да буде логика, патриотизам, nрогрес или било 
што друго велико и племенито, жиrосали и анатемисали. 

Што је страшно, те псовачке критике, с временом 
rубећи смисао ношен патетиком, вехеменцијом и . оштри
ном, остајале су маље или више добро написани а неу. 
бед..ьиви текстови. Њихово се значеље померило из згло
ба литерарне историје у онај историје · оДноса око ли
тературе. Мећутим, највећи број песника на које мислим, 
тим критикама упркос, трају, и то у сувише многим слу
чајевима баш оним стиховима које ciz им -компетентни 
тад савременици порицали, сувише многим,. кажем, да не 

бисмо дошли у искушеље да такозваној неразумљивоети, 
дефетиз!Wу, декаденцији, да малограћански разбаlр'уп.iен:ом 
анархизму, песимнзму, националном НИХИАИЗму и· тако

званом анти..ьудском бунцаљу и свим осталим чиме код 
нас бар више од 150 година разни критичари као утврће
ним баЈНКетским .менијем доче~ују младе песнике; · пот
ражимо разлоге у разлици прилазака феномену умет
ности. Док критичари суде из једног система у коме пос
тоје само тактички аршини и неnосредне вредностИ, дот-
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ле су амбиције песника · стратешке. Док први· на сво~ 
сату, који је дечји часовник-шрачка, ИIМЗ!ју. ·.саМо 
казы,ке· за секуtНДу што откуцава; тече; пролази, што 

је већ прошла, други имају сат са свим каэа.А>кама на 
месту и у реду, али непотребан. сат, јер и без љега неће 
закаснити на састанак са трајаљем говора, онај састанак 
који их, у име ма којег од ..ъудских .језика, у име изго
вараља човекових сећања, осећања:и предосећа:ља, једини 
и интересује. Отуд су позиције и најпрqгресивнијих кри
тичара на страни нових садржаја у старом руху, али 
отуд су поетике песника антишенијеовске увек. 

Неприметно се .,...-- за време овог мог читаља .....,... . упа~ 
лио још један фар, фар текуће траке 'ИСторије, уз чију 
ћу помоћ такоће по:к,ушатн да осветлим проблем на днев
ном реду. Оба; филозофски и историцистичкИ, уоквирују 
онај социолошки, онај. који је у извесним чворним тре
нуцима свод..ъив на: »ИЛИ с нама или против нас«, свод..ъив 

кад, реско разликујући· то с нама од против нас, схватимо 
и да није против нас све што нам·. се·· ЧИIНИ да није с 
нама, јер се по природи ствари о којој је реч, то нама· мо• 
же сагледати у наручју тренутка у трену пролажеља; али 
и из угла који има све облике и садржаје. што-не трајући 
трају, из угла који разголићује тренутак у трену трајаља, 
кад се уједиљују сва три времена у једно апсолутно -сада
шље време које не могу да промене ни осеке прощлости; 
ни плиме будућности, у време којим су ·владали сви ве
лики песници, не само Владимир Владпмирович Маја-
ковски. . 

То сагледаваље и изражаваље јединства временог у 
поезији само је једна мутација коју прима у по~ији однос 
основе и заснован.оz, однос садржаја и форме;· ·оДнос новог 
и настајућег у постојећем, ()Днос промељеног .сензибили• 
тета у промељеној реалности, однос те .нове осећајности 
према себи самој у часу кад собом изговара свој· дожив• 
..ъај новог света. 

Тај нови свет одрећује социсiлошки · осећајност ·на 
коју мислим, али не само оним што .је ново настало у 
друштву, у односима, у осећаљу слободе~. Него и свим 
што епоха став..ъа на тапет дана, како би то рекао·Душан 
Матић, као текуће науЧио сазнаље слике света и, да не 
бих ИIНВентЗЈрисао, као нов однос човека према последљим 
стварима. . . 

Не прилазим у име_ свих фантастичних .научних · ус-
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пеха ·овог века· мотиву .. наше. дискусије; Не. умем само да 
прећем преко невид..ъивог присуства ;свега чИые ~смо ·сiбо
гаћени и што нам меља и свако~евни жиВот и~ у неку 
руку, нас у њему. . .. •'·•·, 

Мислим на сва открића којима. нас научни· Гениј 
засипа продирући у кухиље, где се већ пр..ъаво сућепере 
нечујним ултразвуком, где се кува невид..ъивим · инфра
зрацима, на невид..ъиве радио-таласе који нам пуне ста
нове музиком и сликама на ТВ-екрану. Наше практично. 
свакодневно, ситно искуство све је маље упућено-на·чула; 
а ослобоћена сила атомског језгра загрева казане елек
тричних центра.ла, покреће моторе бродова, авиона, желез
ничких машина, можда аутомобила. Да не набрајам бациле 
и вирусе, да. не споменем кибернетИку и електронске м_а
шине. У савременом свету, ако овладаваље трансчулним 
енергијама не мора да изазове, ни лево ни десно, никакву 
оштру кризу повереља у чулне податке и. вредност чула. 
свакако ће морати да доведе до општијих промена у осе
ћајности, до све чешћег сензибилИзираља интелекта, до 
укуса за .научио маштаље. Песници те дане најав..ъују. већ 
дуже времена. Најав..ъују их управо оним што је ново у 
љиховим песмама. Рачунајући на то промељена, на оно 
што настаје, они и пишу онако како пишу. Нов .сензиби
литет је већ љихов. Они су га унајмили оној сутрашњици 
која ће бити све..ъудска. Појава апстрактног у области 
ликовног израза не значи бежаље од стварности, него 
освајаље нових њених области; продор поезије у подручја 
ирационалног не значи беЖаље од разума, него· осветња
ваље разумом зона сопствене душе коју он досад ·није ни 
схватао, ни контролисао. А све то значи корак да..ъе на 
путу поетског изговараља човека· неотућеног ни експло
атацијом ни предрасудама, човека који је крочио да..ъе 
за корак на вечном путу одабираља и ствараља себе у 
свету и свемиру, које треба откривати ако их не треба 
већ стварати усавршенијим. Али већ их ва..ъа хумани
зовати. Како поетски изрећи све то ново? 

Сигурно не еп faisaпt des vers aпtiqиes. . : . 
Али они, антички стихови, добијени поступцима тзв. 

реалистичке технике и метафорике, почивају на позна
тим ритмовима и провереним. ин.тервали.м.а асоцијација 
и способни-су само да покрену у нама знану сликовницу 
једног света чија је слика добијена голим чуАИ!Ма. Та слика 
света tНИје вшпе наша. Наш свет јесте вид..ъвв, ·.али .и 
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невидл>ив. Њеrове су не:вИ'ДlЪщюсm дМИ!М!ИЧНо већ ук
роћене. Он је нечујан, али љегова су глувила стављена 
у службу људсiШХ жеља и нужности. Осећајност што 
извире из сазнаља тог непромељеног света, али света 

чија се слика изменила јер су напредовала сазнаља о 
љему, тражнће друкчије, нове, небиле облике да би себе, 
садржински небилу осећајност, нову, друкчију исказала. 

Револуције не решавају само питаље власти. Нова 
класа за крмом друштвеног брода не размрсује само.про
тивречја што настају измећу друштвеног начина произо 
водње и капиталисТИЧЮЈХ односа, недруштвеног, ·дакле, 

начина расподеле; она даје .м~а свему људском. 
Ра,.џшм људима, до .јуче неписменим, отварају се мо

rућности да управљају зеМIDом, привредом; врата свих 
школа и свих специјализација су им отворена. За пос
ледљих десет година у мојој се зеМIDи само, број студе
ната удесетостручио. Тако није само у Југославији. 
Свуда социјалистичке револуције дижу општи образовни 
ниво својих нација. Пред развезани.м енерrијз.ма народа 
не само да старе кљиге губе тајне, не ·само да најбоље 
мећу љима асимилују сви радНИ Људи, него се никад тако 
rиrантским корацима није ишло напред у освајаље нових 
сазнаља. И с тим у вези, у богаћеље унутрашљег живота. 
У све дубље и nуније самосазнаље себе као људског бића. 
У разућиваље осећајности своје психе. 

Нема сумље да се у свему томе понеко и nонешто 
лоше проведе. Да се, рецимо, попујућем попи над попама, 
да се исКIDучивом правом јавном саветнику · honoгis 
causa од Адама до данас, да се данашњем,.тј.- прекјуче-. 
рашњем здравом разуму, у име чијих је савета изречена 
и mвршено море глупости, али и океа!Н релативно па

метних и практичних ствари, не пише добро. - нема 
никакве сумље. Па шта? Хоћемо ли носталrисати за ci
•devant-oм, за оваквим здравим разумом, хоћемо ли се 
удавити у сузама које не ронимо за љим? Зашто? Знамо: 
нема пре свега потребе за тако нечим. Негација, она ди
јалектичка, не убија, она укида, али и ушчувава, укида 
миопију свевласти на једном нивоу и успоставља власт 
орловског, младог вида на другом, новом нивоу. А затим, 
јавила се и нешто заносно· ново. 

Но враћајући се теми, месту одакле гледамо, мо
рамо признати да с rребена с ког посматрамо ·појаве ново 
се не јавља ·као :иСКIDучивост иебилог. Релзrmвmован јед-
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1НИМ врло осетљивим смислом за баштину људске цело
купности, iИЗОштрени савремени укус н~азиће себе на 
·свим историјским спратовима имагинације, проналазећи 
-себе дужином целе лествице успона осећајности н мисли, 
;почев од прешаманских инкантативних формула преко 
фолклорних музеја, nреко .на:родске епике и лирике до 

:најсавременијих поетских резултата. Памћеље је, не за
оборавимо, нужна кад се манифестује као једна од по
тонских материја живљења а не као еклектичка збирка у 
музеју бића. Али оно, памћеље, јесте и учитељ толеран
ције, и истовремено једна од енергетских компоненти 
:мутационог скока у нов квалитет сензибилитета и укуса 
:па, према томе, и поезије што се, као и наша свест, да
нас не ослаља на чула непосредно, већ посредно, преко 
целе серије нових условних рефлекса, али и апарата и 
машина што ће стваралачко визионарство учинити ви
зионарнијим, осећа!ьа смелијим, мисли дометнијим. 

Сви наши пеСНIЩИ слажу се данас у томе. То је ре
зултат борбе МШП~Dења као методе сазнаља и напредо
ваља код нас. 

Али да је та шацса човека у социјализму-да буде 
визионарнији, сензибилнији, смелији и мисаонији уједно 
и шанса љегове не толико !реалистичке, можда, колико 

реалне поезије, тога ја бар нисам увек био свестан. 
Дозволите ми зато неколико личних података. Не 

износим их еrзибиционизма ради. Потребни су нам да 
бисмо боље разумели и атмосферу у којој се водила у 
нас око тих мотива помиљана борба МШПIDеља, као и да 
бисмо појмили уметничке ЦИIDеве и психолошке. етапе 
једне стварне мутације што претвара стваралачке при
тиске нужности - у нужност стваралачке слободе. · 

Ма колико то сад, после свега реченог, Изгледало 
парадоксално, моја приврженост идеалима социјализма, 
моја љубав за слободу била је у једном тренутку разлог 
.зашто сам још пре револуције, током борби за љу, али 
и неко време непосредно после ље, хтео да се догматски 

!Вежем за постулате социјалистичког реализма. Уверен у 
исправност социјалистичког пута, трудио сам се да убе
.дим себе да је љегов саставни део и оно ШТо се чини да 
спада у естетичке празноверице. На тренутке ми је ·и 
>ад било очигледно да се бакћем око лажних проблема 
поезије. Али нисам допуштао себи да извлачим заКIDучке 
који сч већ куцали на врата. Не сам, јасно сам ·чуо те· · 



закључке. Али и ја измећу. осталих- који песме. пишу за
браљивао сам себи да се подам ћаво1оим искушељима .. 
Наивност? Глупост? Недаровитост? Како хоћете. Но била 
је то драма. У мојој эеМЈои ти денкферботи из аутодис
циплине нису се развили у опште трагедије ствараља и 
личне - стваралаца. 

Сви песници почиљу живот у рају своје песме што 
пева и не разМИПUоа о себи и певаљу. Тако сам и сам 
отпочео. Упркос отпорима на које су наилазиле моје пес
ме, упркос негативним осудама од стране извесне мени 

политичкн блиске, другарске критике, ја сам се дуго 
задржао у том едену. Од 1937. до 1948. И да сам само ја 
био у питаљу, ја ·никад не бих ни изшпао из љега. Рад у 
парmји, живот и учење по каэнионама, рад опет, и опет 
затвор - све ми то није сметало да, пркосећи без же1ое 
да пркосим, певам оно што сам певао. 

На ринг борбе· МИПUоеља изшпао сам кад су псовке 
извесних критичара стале да погаћају читаву плејаду 
младих прогресивних југословенских песника негде око· 
1950. Они нису били као ја огуглали на њих и питали су 
себе и мене унезверена: »Шта то значи нејасан? Шта је 
то ан-т:иљудско бунцање, шта је то модернизам (који им 
је бачен као шамар у лице), зар смо ми декаденти, космо
полити, коомокаденти, штуцикаденти, формалисти, ми
СТIЩИ, одроћени, нама -т:уЬи елемеН7:U, помодари, бесни 
пси на ланцу империјализма? ... Зашто?« 

Поштедећу вас да1оег навоћеља сличних псовки без: 
везе с иједном истином и полуистином што би се у гра
ющама нераспамећене памети могла рећи о тим песмама 
на дневном реду критике. Без везе са субјективном ис
тином песНИ!Ка о себи, нИ објективном - друштва о љи
ховој поезији. Поштедећу вас и младалачког очајања тих. 
младих поета. Поштедећу вас .и оста.л.оr. 

Али притеран љиховом, не својом нево~оом, у то сам 
·време почео први пут да разМИПUоам о феномену поезије,. 
о природи песме, о форми и садржини, тендеiЩИји и јас
ноћи, о историји певаља код нас. На своје изненаћеље,. 
листајући старим часописима, утврдио сам да су сви 
напш истински песници наилазили на отпоре. Н~ћу П()о 
ново -да причам судбине и других аутентичиих наших 
стваралаца. Али сваки је од љих, излазећи чист "И mпак
тан из беде штампане пр1оаве хартије што се срушила на 
љега давног-давноr .или м_аље давног, сад нудио своју 
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несрећну биографију као пример својим· младим др~ 
вима. Солидарност песника? У· реду. Али против кога нам 
пружају руке? Против наших савременика, наших дру
гова? А шта они знају о љима, о нама чији су интереси 
и увереља једнаки, исти? 

Не! - учинило нам се да је рекао тад Лаза Костић. 
-Нудимо вам своје биографије да бисте се одржали у 
борби против глупости, којој ниједна партијска књижица 
и ниједно увереље не меља ни садржај ни облик. Против 
злурадости. Она је огромна. Против амуэикалиости тог 
немаља додирних тачака с музама ни наших ни ваших 

критичара; против стаrнираља, против малограћанштине, 
против дана и гроша, против дана и комада, против ле

љости духа, против самозадово~оне некритичке надуве

ности, против не~оудскости, против заосталости. За 
поезију. 

Тако? - одговарали су млади уметющи мање сен
тиментални од мене. - Има праrво. Јер ми у овој нашој 
зеМЈои стварамо најпрогресивније друпrгво, небиле дру
штвене односе, ослобаћамо човека од проклетства на
јамног рада и најамнине, службеника од плате, провла
чимо свуда Марксов прИIЩИП самоуправ~оаља у својим 
предузећима у којима се вшпак рада договорио дели 
мећу онима чији је, а у уметности понав1оамо шаблоне 
19. века, у поезији 5-стопни јамб, с алтернацијом мушких 
и женских рима, страних духу нашег нејампског, тро
хејског језика, у поступку - описујемо и приповедамо 
епски широко итд. 

На то је реалистички клан осуо па~обу и те младиће 
наружио. Цео јеловник псовки. 

Сам сам још био у дилеми. Чинила ми се да у ар
гументима против поезије тпто наилази на доnадање кри
тике има истине, да поезија 19. века, базирана на прева
зићеним сазнаљима, на оном што данас спада у незнаља 
о свету човека и љегове психе, не може бити идеал нама 
који rр81ДИ!Мо нови свет. Да истине о човеку акуму~ЛИсане 
у наукама о души и условним и неусловним рефлексима 
упућују на другу технику казиваља, јер логично извиру 
из једне друкчије осећајности; да је неодржива прича о 
буржоазности ·тих открића, јер открића припадају чове
чанству. И да, ако човек није сав само подсвест и наrон, 
није ни сав свест само. Чинила ми се логичним да свако 
биће представ~оа дИјалекТИt~Ко једИНство измећу .тоrа . 

329,_ 



двога и којечег·непоменутог; и да, чак ако умеrnост пред
ставља резултанту свесне активности, она није покло

љена, будући да је произшпла из спора у човеку, из по
ступних победа над зоолошким у љему, и да ниједна 
уметност иоле достојна тог имена, не ескамотирајући 
та унутрашња противречја, не сме да прећути ни љихова 
нагонска жаришта, љихову ирационалну плаховитост и 

љихово не увек добро аргументоваље и баратаље разло
зима логике. Па оНда? 

Али с друге стране, као сваки револуционар, волео 
сам револуциЈу родитељски брижно. И моје су зебље 
биле превелике. Патио сам од једног чудног предубеће
ља. Да од часа кад је буржоазија ЛИКВИдИРана, сељаш
тво расуто, р~а класа доведена на власт преко своје 

странке, социЈализам могу евентуално да угрозе само 

писци, који једини баратају слободно оmптим идејама, 
и, критикујући појаве које су случајне, могу да им даду 
извитоперено значеље што баца лажну светлост на сис
тем. Ти младићи који су писали тзв. нејасне cruxoвe, који 
су дефенестрирали у поезији интерпункцију и не само љу 
(интонације моје поезије биле су ми јасне, прогресивне. 
Али других? Ја, као и сви песници, одбојан сам на гла
сове других. Не бавим се љима.), увели мала слова итд., 
итд., прешли одлучно на лирику интимног доживљаја, де

таља, не целине, далеко од естрада, били су ми политички 

нејасни. Питао сам се: Јесу ли комунисти као ја што сам? 
Чинили су ми се неки мећу љима однста увозницима је
дне нереволуционарне осећајности. Истина, питао сам се 
већ тада: Зар реализам није такоће у неку ру;ку увезен? 
Откуд.да луј~~арски победНИЧКИ романтични просе
де, назбуржуЈСКИЈе капиталистички, буде и најсоцијалис
тичкији? Није ли се моја Србија 19. века, са својим 
Светозаром Марковићем, под утицајем Маркса, Бакуњи
на, Чернишевског, Херцена и других, приволела једном 
радикалном реализму, усмереном ка новим социјалисти

чким идеалима самоуправе а против романтизма наста

лог прво у ЗападНој Европи, у Ешлеској, Немачкој, Фран
цуској, али романтизма чија је улога код нас била превас
ходно национално буднлничка? Зашто би увоћеље ствара
лачких метода, данас локализованих на Западу било ис
кључиво буржујско. Зар само буржоа Кенедн и'Родшилд, 
краљичина се:ч'а Маргарета и љен фотограф да имају · 
·подсвест? Зар Је и ми немамо? Јасно, имамо је као и сваки 
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човек. Ако мојдру!ПТ!3ени и људски идеал није исти као и 
љихов, не значи да мој и љихов не настаје истом психич
ком фразеолоrијом и техником. Питао сам се: у чему су 
оне? Ја у перипетијама свог идеала партиципирам цео, и 
једна поезија која ме не би целог, дакле тоталног укљу
чивала у борбу за љега, не би била истинита, па ни ре
алистичка, иако ми се, у име реализма баш, саветовала 
и бранила да рачунам на импулсе подсвести. Једна анто
лоrијски направљена салата од недалековидо али педа
гошки замишљених врлина требало је да партиципира у 
радНом и управном органу који твори човека. Искљу
чен је нз тога добар део осталог што га чини 
истшштим, истинитим, дакле а.нгажованим, не рав• 

нодуш;н;им. Позитиван т.ип, какав пучкошколски не
mmентивни изговор за стрwс од стварности! Човек 
који је упућен да проналази себе на rраду, ·човек 
кога рад хуманизује, подруштв..ьује, није зато само 
уводник, само парола, само ромЗЈНтични човек. Зашто, 
ако је Маркс још могао да каже »Nil humanum alieno 
puto«, зашто ја, зашто ма који човек да друкчије мисли. 
Јасно, постоји питаље шта је humanum. Али знам ли ја 
шта је и где ће се и како ће се и на који ће се начин 
јавити инвенција што ће померити границе тог huma
num-a? Знам ли ја хоће ли моје дете бити љотчик, или 
зоолог, плав или смећ, бистар или туп? Јасно, он ће, био 
какав био, римовати са својим родом, али у оквиру те 
структуре, опште за буржује као и за пролетере, настају 
разлике класне, али и индивидуалне. Феудалци су први 
применили ненаучне слутље теорије наслећа на људску 
врсту. Резултати нису блистави били, увек; нису најчеш
ће; нису; сложићемо се. И ако поезија у буржоаском 
свету оперише само са елементима подсвесног, зашто би, 
инфантил.но упрошћавајући ствари, свели ону nролетер
ску - на здраворазумску? Уосталом, зар нема· и код 
пашmих зтитпроповаца теНденција ка :rоме (Osservatore 
romano)? 

Мој страх за тековине је пролазио. Прошао. Су
више брижна љубав показала се да ·је лош по човека 
мајмунски начин вољеља. Социјализам није nропадао, 
није бивао ни најминималније угрожен једном поетском 
производљом која је три дана шокирала јер је била 
изненаћујућа и нова. А четвртог престала да шокира. 
Али увереном да .социјализам не бива угрожен ни тира-
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жима, ни суштином те. ~ературе, мени· се поставило 
друго агитпроповско питаље. Оно је гласило: зашто ·не 
помоћи младим 11>удима? Зашто им не омоrућити да, 
служећи се већ освојеним новим формама, не саопшта
вају и нове револуционарне садржине које су их и биле 
прве потражиле и подстакле на писаље. 

И десило се оно што је било нормално. Песници и 
писщ~: комунисти бИiЛИ су ти (известан љихов број) који су 
стали на чело тог покрета за осавремељељем и фонда 
сазнаља и проседеа песника. Па није чудо што су у 
полемикама које су водили неколико година против сва:
јих другова догматика и пристамща бирократске, норма
тивне естетике, победили они први, свесни да у литерату
ри нема (како је то рекао Марко Ристић) ни дефинити
·вних победа ни дефинитивних пораза. Али се овде није 
десило да политички реакционари, као што је то случај 
другде, буду ти који ће, славећи 11олитичку победицу, 
пунити својим садржајем нове форме .. 

У програму СКЈ предвићено је да је дужност свих 
уметника комvнисrа да се боре за своја естетичка начела. 
Али Партија, не претендујући да им соли бомбоне и да 
их учи како и шта треба писати, у којим дозама ваЈЬа 
да мешају критику и апологетику, не значи да је идејно 
равнодушна. Равноправност услова под којим се води 
борба ~еља облик је којим се та неравнодушност 
манифестује. Споменута равноправност упућује на љену 
и нашу веру у снагу марксистички фундираног аргумен
та. Треба ли веће силе да би прогрес у . тим споровима 
побећивао? Систем савета при издавачким предузећима, 
уосталом, дово11>но онемоrућује штампаље дела која би 
покушала да отворено заступају политички непријатеЈЬ
ске идеје. Остало је проблем критике. Она је, престав
ши да говори с нормативних пиједестала, једно . време 
била збуљена, постала кликашка, кланска и rрупашка, 
пре но што је перима која су ВаЈЬала кренула путем у 
креа!Џiју. 

И шта? Показало се да је битка за ново у форми 
била и битка за нове садржаје. Тзв. реалисти су почели 
да заостају за развојем реалија нашег социјализма. Да
нас се нико у мојој зеМЈЬи, не. само критичари који заслу
жују то име, неће pennrm да преба!Џi неком формализам 
зато што је обузет истраживаљима форме. У светлости 
.марксистичке .методе није тешко схватити _не само. дија..,. 
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лектички, лељински однос форме и_ садржине. неrо. и на
чине на које су се, током историје,· под импулсом друш .. _ 
твених промена, .мељали ти односи и .мељали идеали ле

пог, као и услови под којима су једни нестајали и друrи-
настајали. - - -

И нико се више не чуди што је борба за осавреме
њеље и ствараље једне велике нове, пролетерске умет• 
ности у епохи коју обележава борба· и изградља соција~ 
лизма, морала да се, с почетка. бар; јави код нас. као 
борба за ослобоћеље .форме од наслећа беде и ниског 
интелектуалног нивоа. Данас кад у мојој до јуче непис-
меној и засстЗ!Лој зеМЈЬи ;има, пропорционално.броју ста-. 
новништва, више студената него у·капиталистичкој Не.о 
мачкој или Америци, кад социјализам не значи само брзу 
индустрија:лизацију него и хуманизацију друпrrвених м~ 
ћуЈЬуДскиХ · однОса. и односа према: човековој. слi:iбоди, 
која је и 11>убав и стваралапrrво, кад радник .има права 
на највише стручно уmmерзитетско ·образоваље, један од 
аргумената наших тзв; реалиста, аргуменат јасноће, у суш
тини је конзервативан јер је срачунат на већ щiевазићене 
спратове Знаља, тј. незнаља, на рИтмове аrоцијативности, 
врло заостсм.е, на поврnmнску iНаЈ.Ра'ГИВност, на nродужење 
ИНфЗiНТИЛНССТИ. -

Идеалmација фолклора и фолклоромЗiНИја значила 
је, у једном тренутку, пре и непосредно после револуције, 
припуштање народа у юултуру, инспира!Џiју културних 
трудбеника љеговим геНiИјем. Али какав је он? Неписмен· 
је био Фњлип В:ишњић; Хомер -нашег устанка из 1804. Борба 
против фолклороманије пошла је зато паралелно· с бор
бом за модернизацију свести, за урбанизаiЏ~:ју п~ихе, за· 
уздизаље и школоваље. ·Писмен народ сигурно ·ће се из
ражавати друкчије неголи нешколовани, уttућен на орал-
ност. - --

Питање садржине није оно што був;и. Она је у 
једној · социјалистичкој друпrrвености упућена не ca;vro 
историцистичкој и емпиричкој фактоградљи што се 
своди на инвентарисаље, него на еrзалтираље повереља 

човека у себе ослобоћеног тлаке, страхова, заоста
лости, човека који није човеку вук, него друг, човека који 
савлаћује све успешније стихију, који не молн, не клечи 
и не клеца, човека који ствара. у хармонији ·са својим 
же./Ьама, хуманизоваЈНИМ једним процесом ·идентифика
ције својих нај,л.ичнијих порива са -друпrrвеним; · · 
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Ја сам вам препричао.уКратко, но трудећи се да· не 
заборавим битно, оно што су етапе наше поезије. И каКо 
борба за нове форме није код нас значила занемариваље 
борбе. за нове хуманистичке, дакле· социјаАИстичке са
држаЈе.Заштобиондатобилокодвас?Но како је ;управо 
борба за њих, под притиском нових реаАИја и реалности, 
наметнула борбу за нове форме, оне· су постале име бор, 
би за нове садржине. Оне се не своде на њу. Ако слика 
св~та еволуира брже од текуће свести о свету, не само 
резултати науке него и друштвени односи детерминишу 

њу у одговарајућој мери. Али да бисмо је могли саопшти
m што адекваТНЈИју себи, морали СМЈО се ослободити сте
га форми 19. века. И шmоа 19. века; Оно што је било 
';!Рогрес~но тад, није више. Али оно што је прогресивно 
Једино Је оправдано у уметности. · 

У чему је оНда помињано противречје измеоу форме 
и садржине? У томе што је оно усл.овно. Ф~ма: је појав
ни облик садржаја. Човекова је~. будњмо за т.ренутак 
бана.лни, адапти'РШа садржини своје функције апстракт
ног р~да. Тек с оруЬем она се специјализује. Историјат 
спещ;rЈалвзације оруоа је ~СГ_?ријат освајања специјали
зациЈа: разлике измеоу саЈЈ.ШЈСКОГ, обућарског, стаклоре
зачког и ковачко: чекића форМЗ!Мiо су велике, али њих су 
условили садржа:]'и, примене. 

Човек је друкчији сад но у ери просгернирања пред 
природом. Она му служи. Он је се више не плаши. Не 
моли јој се. Не приноси јој жртве; Невим.иве силе омо
гућују му да све потпуније сагледа и саопшти себе у 
.IЬудском свету, себе који утискује свој печат на свет у 
свету, себе који хуманизује космос. 

Г де смо ми од инвентарисаља као методе, од описа 
као поступка. Потребни су оксидрични, муњевити: синте-. 
тични блескови. Вр;ме исК.~Ьучиве анализе на измаку је. 

Не значи, ако Ја мислим 'I'аЈКО, да је то једини наЧШI 
могућ У. све социј~сгичкијем свету. Као што СССР, прва 
и дуго Једина соци]алис:ичка зем.~Ьа, остајући прва, није 
већ више од 16 година Једина, тако ми је немоrуће пре
тенд~в~ти да својим критеријумима и укусима насталим 
У МОЈОЈ срс::дини,_ разумем до краја поетске проблеме и 
преокупациЈе изван ње. Али исто тако нико нема права 
да со~ бомбоне. југословенским песницима и да протег
не .своЈе критеријуме, настале у другим условима, на оне. 

КОЈИ су настали код нас. Било би то несоцијалистички;. 
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не.АЈРУ'ГарсКИ. И горе. Бшо би то препотен'IIНО, а не наро
чито неузалудно. Било би то догматска јалово заустав
.~Ьаље процеса слободног бујаља инвенције и креације. 
А кад је реч о томе виду живота, зауставити живот исто 

је толико препqручышо. И 'У ~ се имаЈу, 1Ва.ъда, исте 
шансе. 

(Р. S. Предавmье спремљено ~Ма~ја 1961. за џ\,'ИСI(!уСИју са 
представницима песника из Савеза совјетских писаца. У 
тој форми није одржано, јер је дискусија, одмах с по
четка друкчије интонирана, кренула друкЧије, маље ефИ
касно, више полемички. Али у бити око истих мотива 
и тема.) 
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МАРГИНААИЈЕ ПОВОДОМ ЈЕДНОГ ВЕКОВНОГ 

ЉУДСКОГ СНА И ДАНАШЊИХ ПРЕГОВОРА О 
ПРИМИРЈУ 

Вековима човек саља један нестрiLЬив сан о срећи, 
IIOja је слобода. Која је једнакост. Која је братство. Која 
је мир. Који је независност. 

Корејска поука? 
Али неко ће приговорити: »Молим вас, то су просте 

политичке пароле. Никакав сан.« 
Усвајам примедбу, с напоменом да је човек до у бит 

своје сржи детерминисан друштвеношћу, која је његова 
беда, његова невоља и мука, али и величина. Homo poli
ticus са:ња своје - како рекосте? - паролашке снове и 
живи и rине да их оствари једући вековима хлеб из фи. 
шеклија и упорно се бори и тврдоглаво са:ња и живећи 
rине да тај свој прости, обични, бедни и бескрајно лепи 
политички сан ухвати у кљуса јаве. 

Али зашто политички само кад су у њему све моrућ
ности живљења? 

Јер су сви извори снова у стварности коју они, у име 
целог човека, критикују, оправдано незадовољни њом, 
стварношћу. Не налазећи места у њој, таквој каква јесте, 
они је желе друкчијом, бољом. Избачени суровом руком 
реалности из њених координата, снови надлећу јаву и, 
надлећући је, осматрају је, да би јој се, извукавпш закљу
чке, најзад вратили као педагошки бумеранзи, као пре
вратнички удари. Неоспорна је акционост снова, њихова 
жудња за добротом, напретком и лепотом каквих у свету 
још нема и какве тек ва.ьа измислити на основу оног 
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што већ постоји. у СТБаЈрНосiи к:ао теаь,евција•:развитка. 
·и·у сну- као неМ!И!Новност мша. · · . · 

Саљајући, човек се огледа у огледалу ·својих··жеља 
које су потребе. У њему он види. свет какав јесте·.и види 
себе какав ће бити у свеiу, ако успе да се са љиМ пре
образи. Пред тим огледалом на· зИду света, човек постав
ља сва своја питаља, општа и лична, иако не тако нарци
соидно приватна као она која је . упућивала царица из 
Снежане огледалу из бајке. Човек плаче у сну, тужи' се и, 
жалећи се, нада се ;и теши надом пред оrледаЈЛом снова. 

\ 

Опет црне звезде бомби - у ЈСорење! 
Oner дани жедни једне ЈСапље смеја.· · 
Опет. ЈСЛО.Ње, опет мреЊе, мрење, мрењв 
и срушвн зид. Кореја! Људи, Кореја. 
А измеЬ сна и јаве - зид, брњица псећа. · 
ЧовеЈС сrењв. Зид сrоји, а за њим врuјв 
срећа из зрцо.ла сна, о, печв· срећа 
за ЈСоју се човеЈС под ruм зидом бије • . 
Не може св више таЈСо. Сав сам- ране; 
Који дан, ноћ ЈСоја ће их да извида 
ЈСад ниzдв, човече, још не зна да zранв 
сан без зрцо.ла у јави без вида? 
Има ли неЈСо сунце што ћв изнад zлава 
излиrи сазвежЬа cмpru у noлyze 
љубави, ЈСОја ће дићи свет до craiJa · 
zдв хлеб запљусiсујв обале без ryze?. 
Посrоји ли zде човеЈС ЈСоји нећв да стуЈСНе 
доЈС не сrанв ноzом на zрло том бриду · 
што дели сан од света. Тад неЈС ми лиiс 

nуЈСне. 

с прслим зрцалом на срушеном зиду. 

Је ли зид заиста већ срущен, огледало прсло? .. 
Не. /nyNJ. и да.ье очз:ј.авају, одсечени зщом оД својих 

жеља, IIOje су могућности и потребе. Страх их је оног што 
се nрипрема. Трну од зебње, тупе од очајаља и. покуша
вају да се утеше вештачким рајевима. Интоксицирани 
неизвесношћу, rрче се као змије. Или, рашчеречени сум
љама, подвржу сва уверења и. сазнаља поно_вном провео 

раваљу, мање луцидном него што.изгледа. ИлИ се,-.обузе
,ти· агонијом пропадаља, копрцају од кризе· до кризе, ·тра· 
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жећи:спаса у :мотивима који сv:·давнq престали ;д~ одје
кујtу у пећlmама стварнОстИ око њих.·Ищ, пцд притиско~ 
цензура, :спољџих и У'НУl'Рашњих, т:ромо чекају час к~ ће 
их послати на· кланицу. - . _ 

Корејаца има и ваrн Кореје. У шах-па.ртији агресИје 
вш:мо још код првиос провераваља комбинација, н.народи 
су хшони 'IJ ~ »великих мештара свију ЈСУ'.Л:tа«. 

Зид није срушен, оГледало није прсло. 
Теписи бомби pyme најтвр'Dе бункере, али .не могу 

да униште овај релативiЮ танки зид који.опасује смрћу 
ка.Знионе у којима труну људи одвојени од својих суд
бИЈНа. Ни атомока бомба· не може да ra збршпе: Ни мно
rо разорнија ексnлозија ста..л:.Инског ревизионнзма прогре
са. Она • је· успела само да ·овде-онде минира храброст 
људи пред зидом за којим почиЉе· слобода. Али не нме 
које :юраt:Не јунаштва~ јер те МiИIНе .моrу да разнесу једшю 
илузије које их море. · · 

А људи настављају да саљају свој- људски. сан што 
крчи путеве- Нужности правде. 

Шта је учиiНiИи\а та нужност д<>Са!да? 
Откма?- · 
Рецимо ... Рецимо за последљих сто педесеr година. 
Огледајући ее у огледалу ·снова на зиду осамнаестог 

века, санкнлот -је био убе'Dен да ће га остварити УIЩда
љем феудалне неједнакости, ограничен<?Сти и расцепка
ности. Њему .се чинило да ће му сан о једнакости и брат
ству и слободи .дати ·к.л:.уч којим. ће отк.л:.учати сва поља 
реалне среће, све браве вечиог мира. 

Али већ с Великом армијом почела је нм Европом 
да кружи сабласт комунизма. Ранија Завера Једнаких 
Ј'ШоО'I'инИрf!!На ј~, а КаСНИ!јИ ЛИОНСКИ уСтанак Иi3 1831. ПОка• 
зао је не СЗ!МО папи и ГЈQОу, Метерниху и Питу Мла'Dем неrо 
целом свету да нИје довомiо прокламовати једнакост да 
би је било, али и да слободе не 1,1оже бити све док ства
ралатџш део чqвечанства мора да се продаје у најам го
спода.рВЈМа оредСТЗ!Ва за nроизводљу. КомунисrичЈСи мшtи
фес-т: змао је послеДљи удар јакобинској илузији о мо
.rућности· слободе у дРуштву располућеном постојЭН!ем 
антаrонистичких класа. 

Пролетер је сазнао зашто се не може говорити о 
братству, једнакости и слободи и сазнао пут којим треба 
цоћи да би их мото осТВарити. Њих неће битИ Аок гоА 
човек буде искоришћавао човека, док rодсе цело. дРуштво 
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не изЛечи· од сВоје физичке и :моралне болести, -те.-пуКоти: 
не коју-изазивају и·проАубљују унутра:пnье бор()е, док_щ~ 

· не буде савладана срамота беде на једном полу друштва 
и срамота· расmшичког оби.л:.а на другом. HQ у;_ исти· мах 
КомунисrичЈСu мшtифесr пружио је још неклону.лим енеро: 
rијама јакобИ!НИЗ'ма Н()Ве перспекi'ИВе. .. . - . . . : 

А дотле, испод . фнлипарских свилених. крават~ које 
су замениле ,4;Ворске жабое ci-devant-a; про;.wждла је да 
се rноји рана што је убила феудализам 1793.- и, убивши 
га,· донела АР'IЈШТВЧ бо.ьитак. Неоспорно. Иако- н~поrпун; 
дакле ·-· прИ!Времен, дакле - привидан. Рана је нестала 
на једном месту, појаЈВИл.а. се на другом. Она се није .сма-, 
њила. Потреси који су· отада наставили да раздиру тел() 
дРуштва и тела људи премашују дотмаље грчеве. Болести 
траже и налазе лекаре. И лекове. На· љуту рrшу соција~ 
лиэам је привио .љуту ·траву интернационализма и пре>=! 
летерске револуције. · · · 

Па.рис:ка коМЈУIНа је утушена у крви. 
Савлмана ·је И' револуција· из 1905. · _ · · 
Тек треп.а хируршка интервенција, 1917, могла је да 

објави- мир: фабрике ра л:ницима, земља сељацима - о~ 
дрављеље; · 

На једној шестини земљине кугле укинута је ек
сплоатација. Слободи је отворено ·огромно експеримен
тално поље, пружене су јој све моrућности, -и. она нај
важнија -- да се ·извије из чаура сна, да се размаше и 
провери у јави, да оплемени човека· и _учини ra гордим 
и лепим, неспособниМ· за лаж, за слабости. Нова нма; 
највећа откм човек постоји, прострујала-је светом, дала 
снаrе борцима· да издрже муке· заточеља ·и . смрти и да, 
упркос љима, покрену масе широм земље у бој за идеале 
свељудског братства.· 

На· шестини света pa'Dao се први пут -· чов~к. Не 
више кнез и кмет, не више· буржуј и пролетер. Него ин-. 
тегрални човек о . чијим особинама неће омучивати ни 
место у производљи, ни наслеће феудалних титула, рен
тијерских· акција, ку.лачке земље. Његов ментали:rет и ка
рактер неће по балэаковски стварати стајаље за теэгом; 
лицемерје које изискује аривиэам, пшекулац:Ија и сви 
ост31ЛИ облици борбе за· ЖИ!ВОТ у друштву коме Стоји на 
чел.у аноlШМ!Еiа. Башса. и неаноНИМ!НИ фИЈНаноијски rенИЈје, 
барон· Нисанжен. · . · 
· Октобар:је, наочвrлед ових, ~очео•м-~ зщ: који 
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је дотле делио човеков сwа·од човековог· св~ Сви су 
услови били ту да рана која је зјапила ·на телу друштВа 
потпуно зарасте, да се. човек заувек ослободи свих окова. 
Није ли још Маркс, није. ли још Лељин rоворио о оду• 
мирању државе? Ера . пролетерскоr хуманизма требало 
је да створи и - веровало се - створиће човека доброr; 
умноr, чистоr, оплемељеноr најлепшим .'ћудским· особи
нама:! рекао је Маркс, рекао је Лељин. 

Веровало се у то. Можда нШ-де тако шсолутно као 
код нас, упркос индицијама које би, да нисмо били зах
ваћени тертулијанизмом, могле да нас много раније 
отрезне. Разум је, упркос свим својим мањкавостима; Ипак 
бусола боља од осталих што моrу·да послуже човеку на 
путу из таме у светло, из сна у јаву. Да нисмо веровали кад 
нам се вероваље моrЛо оправдаНо учинити апсурдним, ми 
бисмо блаrовременије сагледали стварност каква реално 
јесте. Не, какву киретажом социјалисТичко-реалистичког 
поступка у уметности· и у политици арбитери истине и 
остали шама:ни проШIIrаrнде желе да нам суrерирају улеп
шавајући чи:Њешще. према најновијим косметичк:им иде
алима бирократске адми'IШСтраrrивне лоrике, увек у скла
ду с до краја НИ1КЭ\д изреченим интенцијама ОН!ИХ друrова 
rope. . 

Ах, те интенције! Ах, та бедна опсена варком моно
литности, којој није довољно акционо јединство, него 
mпте·и душу и мисао, а с љима и образ, част и људско 
достојанство! Ах, тај увредљиви напор да· се поrоди пrra 
мисли мрrодна сфинrа с брковезом! Ах, тај човека недо
стојни ~от, хијерархизиран до у последље скровmпте 
душе, до у четири зида љубави, до у присност сна! 

Само јеДан пример: 
Пре неколико година, ноћио сам негде на путу у 

једној сељачкој соби са canyrimкoм совјетским човеком. 
Причали смо; угасили луч, продужили да причама у 

мраку, и најзад заспали. 'Не знам колико сам спавао. 
Можда сат, можда· два. АЛи· одједном, кроза сан, зачујем 
ужасан крик, пробудим се, зrрабим револвер, упалим ба
теријску лампу. Шћућурен у уrлу собе, с руКама пред 
лицем које као да· су хтеле ·да Га за.штиiе од ·удараца, 
цвилео је мој саnуmик.. Никог другог није бИАо. 

- Шта· је? - упитах ra у недоумици. 
-Страшан сан! -рече ми дрхтећи целим телом. 
Heпrro касније испричао ми је свој сан: На састанак 

.· редаас:Цијскоr колеmја, ТЭ!МО у Москви, неочек:ивано_.дола
зи СтаlЬив: .. Доброћудан и блаr. И, прилавећи њему;·тада 
члану колеmја, упиm га шта мисли о Трумаиовој·,доктрџ; 
ни. Пита ra очински и благо. . · 

А он је баш синоћ написао чланаК о томе, али, ето, 
заборавио је пrra је ·написао. Не може више да· се сети. 
А сиrурно ra блаrи и.мудри отац не би за то питао да је 
чланак написао као пrro треба. Значи, сева му кроз главу, 
он би сад морао да каже супротно од оног.пrrо је написао, 
Без обзира пrro би то значило порицаље написаног. Врло 
важно '7""" написано, главно је глава! Рекао .. па порекао. 
Пищи, бриши. Мисли, па се предомисли. АЛц мука је то 
пrro он не може Да се сети _шта је написао .. Не зна. :У 
глави му рези као· у устима после меитолие бомбоне: 
празно и хладно. А Стаљин упире прст .у љеrа и гледа ra 
очински блаrо, стрПiЬиво. 

Лакше би му било да га шиба1 шамара, веша, коље ..• 
Новинар се после неког времена смирио и заспао. 
Сут.ра.дан се пробудио одморан и испаван, и питао 

ме равнодушно и помало· покровитељски како ми се сви
део синоћни виц о будилнику. 

- Будилнику? . . 
- Па да, сећате се кад сте синоћ скочили иза .сна 

и били тако узнемирени? Ј а сам вам тад щ:причао онај 
виц о Јерменину коrа буди будилник нешто раније него 
обично, па за'ГИЧе своју другу, тек доведену жену, са 
својим одраслим сином из првог брака, знате, заједно. 

- Ви то мени причали? 
Он ме доброћудно погледа с нечим на..uщ на сажа-

љење у влажном уrлу ока. . . ._ 
- Заборављате, заборављате, драги друже, - ПО'Је 

nрекорно и уздахЈНЈУ. - Шта се може! Понекад је добро, 
знате, заборЗЈВИIIIИ. Сви то кажу. Добро је заборавити. 

Све? 
Али има ствари које се не моrу заборавити и које се 

не заборављају. Милион и петсто ХИ1Ьада мртвих .на бо
ј:ШЈI'l'ИМа Кореје. 

Коме су биле потребне те жртве? , 
. Независности земље Кореје, земље која је и по бро
ЈУ ст~овника и по површини отприлике једнака Југо-
славиЈи? · 

Пуна независност јој је потребна, али је ли однос 
снаrа у ,~ету Такщi да се оме ризшtовати Щ'реСИ!ја?_. . . . . 
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·-За чије· се интересс:i рушило .у Кореји? Ко је· хтщ> 
ужас?, Фабрикант топова и авиона, дебели бУI>жуј с том-. 
пусом, \буржуј у Цилиндру и црном героку?_ . · - . · 

На.падач је исто мще које је недооно наред;ило .Ма
лику: »Затражи пpmmpje«. А оно не носи цвлинда.р, већ 
качкет· који· би· личио . на . војничку mапку .кад не би 
подсећао на· капе којеrсу носиле царске занат:АИје,. 
. Разумем- смрт за независност зешье, за слободу. Је
дину насилну смрт коју часни човек подноси и.треба да 
поднесе. Али Севернокорејци нису ·пошли у· обичан -·ос
Аободилачки рат. ТаЧно, Ко:Реја је располућена. Јужни јој 
је део окупиран. Али северни је уклоПLЪен. у блок .где се 
на. ревидИРаним основама унакажених односа· великих и 

малих народа развија таква зависност·периферншt земаља 
од центра да се из перспективе .моrућне.самосталности на
родних демократија и давна подложност 'Вазала према 
сизерену чини недостижним идеалом· независности и 

_слободе. · . 
. ·л· оно што· су плућа човеку, независност је· народу. 

Без ље нема днсања, живота. Јужнокорејци, као ни· Се
верњаци, не дшпу плућима свог сопственог народа; 
послани су у рат да не Мисле својим уМом док rину. Ипак, 
туће днсање и туће мисли пла:ћали су својом крвљу. 
Зашто? Јер нису равноправни, јер не одлучују о себи; 
јер су, тамо негде у некаквом центру rде се. одлучује, 
дошли до закључка да је нужно проверити исправност 
информација и ЗВIК/оучаiКа о снази и спрешr.противничког 

блока, и да је то комотније учинити животима народа 
чију днсЦЙПАИНованост ·и оданост гарантује; поред оста
лог, идеологија, штампа, државна ·надград!Ьа · и м:аmине
рија - неголи дизаљем стручне спреме одrоварајућих 
кадрава тог истог центра у . коме нико не говори и не 
мисли као што се говори·.и мисли у Кореји. · 

У Кореји, где је смрт одра:ћивала за дан чеТири хш
леровске норме. За ~тко време ·које је прошло од за
вршетка другог светског рата до данас, прогрес технике 

и нwуке у служби уништеља успео је да усаврши уби
ствену снагу и убојну ефикасност ватреноr оружја за 
чети~ристо посто. 'Примm.ом два прелаза н~алгичног 
упоредника у правцу север-југ и југ-север, поrинуло је за 
једну годину колико код нас за четири. · 

Кореја је у овом· некорејском рату, као и ~Југосла
вија у свом ослободнлачком:, десеткована. •-Наше су жрТВе; • 
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као и њине, велике. Али ·ми смо сi:еКМI независн;ост. ·При
том и у Кореји, :као за другог светског рата код нас, уби
јало се кла.сичнИIМ оружјем, оним које стокхолмс:к,и апел 
није сматрао за по11ребно да осуди. Атомско оружје није 
употребљено. · 

А у Кесонrу ће се ових дана над гробовима: и разва
.1\!В!Нама вероватно потписати приМирје. Корејцима: ће се 
дозволити да оплакују мртве и да безнадежно. подижу 
градове из рушевина. Безнадежно - јер они не знају још 
да ли ће их сутра већ неки нови указ rурну:rи ry новИ про
бни рат. 

И то је све? Безна:ће? 
Шта друго, кад су -и у Кореји, као и у другим 'зем

љама источног · блока, тако . солидно .. поткресана крила 
орлићу- народне демократије да је та пmца баснослов:них 
моrућности претворена у бедну кокош што кротко К/оуда 
на буњишту · где буне више нема. Шта· може Корејац? 
Да маше патрљцима крила? Да мисли шта мисли? 

Али не и да се побуни. Не да: полети. Тако бар 
изгледа.· 

Тако би то изгледало да овај век, сем разочарења, 
није родно и нове наде. 

Ревизионистичке рампе и блокови нису затворили 
све путеве социјализму, сну који човек вековима сања. 

Пита:ње ослобоћења раџщичке класе од бирократске 
стеге поставља се опет на дневни ред револуције. Пот
ребно је опет извршити исти онај напор ка конкрети
зацији, ка З!НТејском враћању ком;промитованих шпер
националистичких, пролетерских ·парола и садржаја на 
зешьу као што је пре сто година извршио Марксов про
летер са санкнлотским човеком који се био дегенерисао 
у буржуја. Јер · је оства:рљивост политичког ЦИLЬа увек 
зависила од количине реалности коју ·је садржао. Човек 
о коме је говорио осамнаести век био је . већ -почетком 
деветнаестог лишен конкретности. Пролетерска слобода 
и интернационализам претварају се·преднаmим очима у 
насилно »сељење« татарских пролетера са Крима у Сибир, 
а корејанских- у смрт. 

О КЗIКВОј још слободи могу roвopИil'IИ носиоци ;ревизи
онизма и праксе контроле, логора, расне дискриминације; 
тираније и ратнохушкачке политике? Не може бити речи 
о једнакости, о правди, о слободи, о миру, о независности 
ни самог совјетског пролетаријата кад совјетски PYI5-0~o-



диоци не ·дају права ниједиом народу под брижним окрц. 
љем сведржавља да ма о чему самостално одлучује. Сла. 
бода се не огледа више тамо у водама реалности. Место 
ље, над стварношћу се _уздижу мнтови с присилном снагом. 

Уместо феудалног мнта о плавој крви форсцра се 
:овјерују«· о непогрешивости мудрог руководства; уместо 
буржоаских прича о пијанству и неспособности леН?ог про. 
летера и предузИМil>ивој вредноћи фабриканата, СССР је 
пустио у свет легенду о примату руске науке, руског 

оружја и руског свега. Другим речима, 'Wdecтo равноправ· 
ности говори се о врлинама и заслуг~ совјетског народа 
које треба да дају право »мудром руководству« да кС:. 
мандује, диктцра и експлоатшпе. 

Вековни сан о слободи, који је пошао у .18. веку од 
слободе личности,. насуtКао. се·овог пута џа личној С{\ободи 
и не само на љој. Личност је морала да постане стварни 
човек да би се он и век доцније могао да бори и 
делује. То није довело пролетера ДО губљеља веза са ствар. 
ношћу, риме са љом. 

Југославија га је вратила тлу, прожела стварношћу; 
учинила поново садржај вим. Пролетерска човекова машта 
о срећи, љегов сан о слободи, једнакости и бра1ству зо:ае 
се данас независност народа. Да би човек био де} 
ствујући човек, поред места у производЉи, љега мора. да 
одреди и место на зеМ.IЬи. Без овог послс;:д:њег опасност 
одласка у »ВИШе регионе« и апстракције исто је тако 
реална као и опасност прогонства у Сибир. 

А став..ъање независности народа у први план осло. 
бодилачке борбе данас не значи Поново дати друштву
тело да би се борило за прогрес, него и указати на облике 
борбе, на еластичнију тактику и стратегију, које нове 
форме и нови односи у свету изискују од чове:rщ на путу 
ка своме ЦИ.IЬу .. Ако се ·хоће слобода. 

А то значи, даље, актуализцрати енергије наде и 
љима поново све револуционарне снаге, досад успављи· 

ване молитвеним млиновима ревизионистичке ·цитата. 

маније. Значи - развезати силе слободе, силе човековог 
вековног сна. 

· Али и још нешто, последље у овим маргиналијама, 
данас најважније: значи учинити могућном борбу за мцр. 
Који је и борба за независност. И борба.за.слободу. ·· 

. ,· 

1951. 

~ ... 

ПРЕДГОВОР 

Лепа је то била заМисао Форума: превести с мatsap.· 
ског и о прослави 20-rодишљШЈ;е · револуције понуДИТИ 
српскохрватским читаоцима ову свеску, одабрану иЗ 
предратних серија новосадског 'ХиiЈ.а, за којИ се тад г().; 
ворило ·да је наша најбоље урећивRна :лева;· прогресивна; 
легална месечна публикација за друштвен.а и уметничка 
питања. -

Хид је почео да излази 1934, али тек две године ка~ 
није утицај писаца комуниста у · редакцИји постао је 
одлучVјући. Отад па до 1941, кад су многе уреднике по. 
:rапсили а неке и убили Хортијеви и другИ фашисти, овај 
Је месечник деловао мећу обесправљеним масама Маћара 
Војводине и одиграо значајну улогу у иСторији љиховоГ 
полит,ичког освешћеља и сврставаља у борбене редове. То 
су чиљенице с којима ће се детаљније позабавити АРУ" 
ги, компетентнији од мене. 

Ј а сам том избору Приступио с овиМ минималним 
предзнаљима, али са Жељом ·да 'као обичан читалац упОЗ: 
нам мени непознату, леву · предратну лИтературу и пу& 
лицистику војвоћанс:Ких Маћара. 

Ипак, бојао· сам се да- ћу, у ситуацији да прим:Им 
са закашљељем од 20 до 25 година те написе намеЉене 
пропаганди · социјалистичких схвата.Ња и оЦена давно 
:отекућих« дру:rщвеиих есха~ прилика. и Других краље: 
винских неприлика, ·текстове .писане без претензија ца 
щ~чност,. чланке састављене. с ;нес~рЩЈеi$М ЦИ.IЬем да, р& . 

ЦИМО, ПОМОгну о,рrанизЭ;тОром. раду,_Џ~р:qф~ Н~. се~у, 
или_да t>AA.'Y·YaXa:· t?орби ~ -~ ~В:ј~, Ј?М, 
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ника, који су тад Иступали са неегзистентним више еко
номским и по.лнтичким захтевима, велим, бојао сам се 
да ћу, и против же~ое, бити неправедан, да ћу, навикао 
да естетиз:и;рам, и те текстове примати и доживА>аВати 

прекритично и да ћу, цепидлачећи, бити неспособан да 
се задржим с гзнућем макаЈР пред љиховом историјском 
вредношћу. 

Ништа од :rота. 
Прочиrrао сам све те преведене предратне ЧЛа!Н

ке, политичке и економске, редахцијске белешке 
:и .АiИТерЭЈрне прилоге, 1И од страюще до страни

це био све понетиј!И евокативном љиховом сил.ом. 
Оживљавала је јеАНа прохујала епоха, и све што ју 
је чинило величанственом по :х;рабрости и другарству, 
по · болу и. надама, расцветавало се преда мном. По
стајући љен, осећао сам да, поново млад, деЛИ!М опет 
њене укусе и нетрпељивости, љену условљену оrраниче
ност и претерану естетичку сврсисходност: све што је 
будућиост оправдавала и није, све што је изменила и 
превазишла. 

Не знам јесам ли зато у тим првим тренуцима чи
таља пребрзо зак..ьучио да сам и сам био неправедан 
осућујући олако феномен тзв. социјалне литературе. То 
и није важно одредити. Битније је да ми је бивало јасно 
да је она, за Маћаре иста као и за остале народе Јуrо
славије, у суmтини полазила од једног романтично-афек
тивног револта против бакалског рационализма, и да је, 
будући револуционарна, осећала и изражавала процесу
алност егзистенције. Дабоме, притиснута задацима непос
редног дејства, та социјална белетристика није прелазила 
увек срећно прву замху на путу свог развоја, па је пре
често падала у ступицу оног што је порицала, па је и 
сама стат:ички и здраворазумски на тренутке Щ)еi'ен

довала или имала илузије да претендује да пресли~еава 
с-rварност и, заrушена осећајношћу првог позива, поне- · 
.кад бивала претерано сеитиментална, сажа..ьива и плачиа. 

Али упркос томе негативном, условљеном и нивоом 
читалаца којима се та литература обраћала, и сопстве
ним уверељима и искуствима о практичној вреДНости 
уметности приступачне широким слојевима народа, дакле 
јасне, дакле zpabaнCJCu · реалис-rич~ее, дакле стtпичне, 
социјална кљижевНост НИје, упркос свему томе, :никад 
изневерила свој ·поЛазни романТични· импуЛс· и· никаД- се 
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није хотимице оДрекла оног ослоб~ајућег и- б.унтарскоr; 
људски претеициозног и великог, ·оног противсудбинског 
тока који је тако битан по модерну уметност што пре
вазилази давно проmлу·етапу копије стварности, који -ток, 
јачи од ње, стварности, постаје израз жеље да се она, 
стварност, промени. · . 

Одатле до слутље· да једна одсудна коренска жила 
наше савремене, модерне ЛИтературе црпе своје- сокове 
из оне социјалне; није било далеко. 

А требало је да прочитам поприлИчан број страница 
тог српскохрватског броја Хид-а да. бих осетио ту везу 
коју је, :вал:,да, и у мени била затрпала прашина после
ратних полемичких ветрова што су се витлали над лите

ратуром понетом бурним процесом: дедогматизације или 
- још прецизније - деждановизације •. Но изговоривши 
'I'Y реч сад, питам се не показује ли и ждаrновска естетика, 
макар негативним оним у љој што . су љени носиоци ·по
времено критиковали а повремено славили КQД цисаца 

који. су се држали љених прописа (мислим изричито на 
лаЈШров~еу и на бесrсонфлuЈСТНОст), да се. и преко тих 
заблуда и извитоперења Испољава врло_јасно у деrради
раним облицима онај дух непомирљивог са лошим у 
свету романтизма, а не реализма, реализма, реализма, с 

којим нам је толико пробијана глава? И да..ье - · да, у 
социјализму бар, уметност не уме да буде реалистичка 
само уколико није и критичка, јер је слободан човек тек 
дужан да изрази и оно BВIIIIe од збира који га чини, а не 
једино оно што вид..ьиво чини и што га твори вид..ьивим. 

То- узгред. Али имао сам да савладам прво пре
снажне у себи отпоре против номиналног реализма со
цијалне литературе да бих постао свестан њеног роман
тичног карактера, љене пQбуњене, јеретичке У~КЛеrосm. 
Мада сам се већ на· почетку, код Пааювог уводника 
Против струје, први пут упитао није ли »антиреалисти
чан« и онај интензивни уТисак што· ме обузео док сам га 
читао, док ме машина·времена пребацивала. у године при
преме револуције и док сам, ронећи у љих,· захва..ьујући 
том напису, поново осе?ао чар забраљеног летка, чак и 
ону дивну ,4/рхтавiЩу КОЈУ давно в:ише нисам имао iрЗЗЛога 

да доживим. 

Али . чиљеница да· сам пре· рата, на робији и после, 
познавао приличан број друrова Маћара и да· сам с.не
:кима ·од сарадника тог антолоrијског вишеброја· Хид-а 
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друrовао, допринела је о,М.~ах .затим појави сумље. у ољ 
равданост тог питаља и с љим у вези тих још неодре~е,. 
них слутљи. Нисам одмах био сасвим сигуран није ли та} 
повратак у младост - маЉе дело посебне кљижевне 
вредности текстова преда мном а више последица мојих 
друrоваља с некима од Хид-ових сарадника? ПОШЈСЛИО 
сам - признајем - да је та заједничка прошлост једино 
чиме се може објаснити узбуЬеље с којим сам почео да 
читам ову масивну свеску, с намером да је прочитам од 
корица до корица. А ШIЗIК, знао сам да нисам од муди који 
се некритички разнежују пред феноменима прошдости 
само зато што представљају и ·део аутобиографије. Та 
врста непотизма меморијалних писаца потпуно ми jf:! 
страна. Био сам, с друrе стране, склон да верујем да ме Hf! 
узбуЬује инкантативна снага речи, од којих ниједна није 
рачунала с тим дејствима, тако упорно у последље време 
рабошеним иск..ъучиво у прилог неке уметности пrro се не 
бави журн.ал.иС7:UЧЈШ.М и, сачувај господе, политuчЈШ.М, и 
како Гете рече, garstig тrмtа.ма, управо зarro шrо сам ·их 
политички прихватио и тад и сад. 

Свеједно узбуЬеља. Битније је да се са сваким тек
стом Хид-а све пластичније испољавало . једно времеi 
прошло а сачувано живо, сложено, пуио противречја и 
опасности, крви и беде, све од једне пожртвоване борбене 
страсти. 

Знао сам таосоЬе да i!Шје све ни у том фотосу вре
мена. Ако нисам, упркос томе, мислио да с:м;ем да одмах 
препознам у стиховима које сам затим читао корене 
уметности којој служим, морао сам на крају да п'реста
нем с оmорима и да их у љима откријем, иако, као и сви 
корени, мало личе на стабло. Много штопrrа је у љима 
подсећало на Крлежу, рецимо, на Крлежу, тог н.ереалисrу; 
тог романтика, ·тоr кљижевног побуљеника против кра~ 
марских рачуна..ъки, тог оца револуционарне модерне ЛИ• 

тера.туре, и, VПРКОС свему што је. сваком .писцу дозвољено 
да, исправно или не, мисли о .својим В!Нспирација:ма и ка
рактеру своје ·уметности, тог учитеља непристајаља IJa 
несмело реалистичко · копирантство. 

'· У том ми се трену, ва..ъда, и учинило да сам чуо како 
се с тих дактилоскопираних страница што су ме опчиmа-· 

вале дижу. гласови постављ.ајући ми питаља. -»А пrra је· 
са'ва:ма, ·другови?« -.питали су· мене .и iНе .само мене:· 
....... ,"Како QСТајете мирни- на ово пrro се ради данас у·.ва• 
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шим све ·различитијим »КОIЩеПТИМа« --републиканских 
.кљижевности?-Где су оппrrељудски идеали, где заједничка 
порука? Како трпите те монополистичке претензије опет 
опатбромещских актуализација теза о уметности ради 
уметности? Шта значе теорије да у уметности траје само 
чиста, силабистичко-мелодијска кантилена језика, а не 
·и смисао, не и сликовница мисли, не и ситуацИје? Је ли 
вам то комуникативно-сазнајна страна говора постала, 
откад сте се ос.лобоДRЛИ, маље људска .од оне ,езоте
ричне'?« 

Не мислим да поновим до краја све пrro су мени 
и не само мени критичког упућивали ·ти текстови Х ид-а, 
у праву, и не увек и не потпуно у праву. 

Не значи да устајем у одбрану свега пrro носи наш 
текући :кљижевни тренутак. 

Познато је да нижа или виша. вредност уметничког 
дела не зависи од рационално формулисане намере умет
ника, него од .мање или више успешно изражене суrес

тивности ·доживљаја који саоппrrава и љегове способ
ности да га максимално концентрисано и аутентично- из

говори. Она, вредност, не долази свакако само од снаге 
с којом уметник казује промен..ъиве поводе пrro, већ према 
епоси, одреЬујrу теме уметности и преокупац!Ије писаца, 
него и од друrог. Али ни то друrо није све. 

Све свеснији, дакле, да евокаТИ!ВiНу моћ Хид-овог 
литерарног материјала не треба тражити_иск..ъучиво ·у 
.мотивима, iНero и у кљижевној вредности написа које 
сам читао, с почетка сам остајао· резервисан према чисто 
литерарним квалитетима те поезије и прозе. 

Истина је ·да се то ту не много Х ид-ових кљижев
них прилога мало бави естетским егзорцизмом. Али је и 
истина да револуционарна времена пружају више при
лика писцима да тоталније и свежије доживе пулсирајуће, 
животне феномене који су инспиративни импулси сваког 
уметничког стваралаштва. Истина, они су и опасни у 
овојој iНамет..ыmости. Пружајући више IШiiНСИ, они и нуде 
више моrућности·да се оне не искористе I<а!КО '1\Реба. При
ТИЈОаК оппrrе важећеr 'У таквим временима, оног праrма
тистичког »С нама или· против нас«, сужава уметности 

:видике, и подстиче нетрпељивости, које- су понекад не
правда. И више неголи неправда. 

Али анализирајући Хид.-ове кљижевне прилоге, не
:моrуће је не видети да писци који су најпуније, крвно, 
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ЦелИм· бићем · nриnадали· свом треНутку,:. то· .јест·. свак~ 
дневном раду на nрипреми револуције~ нису испо..ъаваАи 
само своја увереља него~ преко љИх или кроз љих, и ону 
тоталност што их је као А.удска бића чинила. Данашљи 
онтички естета и остали естетски антисоциолозници и 
присталице »ЧИСТе« поезије дестилисаних уздаха ·у ретоР
ти без дРуmтвених конотација, требало ·би да имају бар 
толико мало чула за историју колико је потребно да се 
схвати оно елементарно, наиме да се у уметности и· у 

љеном вредноваљу аутентичност никад не манифестује у 
виду ого..ъених пропозиција (у стилу хајдегеровских импу
тација Хелдерлину и Рилкеу или сличних егзистенција
лн.стичких :игриц.а око псеудофилозофског пШШЈрног апсур
да а не живе литературе). ПУт од ш.шулса до дела јесте 
дожив..ъајно непосредан. А ако је дело аутора око Хид-а 
нераздирано безизлазним очајањем вандруmтвене тра
гичне ситуације човека и осталим »Нерешивим« против
речјима, то је зато што се, вазда примарна, друштвена 
противречја могу, трагично схваћена .или не, да јаве п~ 
некад и као егзистенцијална, што носе са собом своју 
ирационалност, .као· број nu ·своју, али не већ и обрнуто: 
еrзистенцијалистичка трагика бића остаје још ван rлав
ног тока збиваља. Уосталом, Хид-ови писци и чнтаоци, 
у ситуацији борбе про'ГИВ буржоаске власти, :НИсу имали 
потребе да плаћају мисаон~осећајни даНак реЛШЋозним 
!МИТовима и нису се, у потражљи за Лаичким заменицама 
човекових колективних архетипских немира пред смрћу, 
обраћали са подсвесним грцајима небу, с ког је за љих 
нау~еа, љиховим езоповским језиком речено, искиретира
ла све богове. друге су муке мориле радне ..ъуде. Друге 
ГАаАИ и чежње. Ако нису биле еrзистенција:листички 
обузете трагиком послесмртне деградације материје, би
ле су егзИстентне. И биле револуционарне. 

Неоспорно је да известан број позива на порицаље 
који су уоч..ъиви животном импулсу, неизолованом из 
контекста епохе, дакле историје, дакле класне борбе, па 
чак, ако хоћете, и антиблоковске борбе за мир као услова 
за да..ъи прогрес, не представ..ъа све друmтвене и вандру

Ш"l'вене IЧ3lfe про1'ИВСТав..ъања, али је тачно да неЈСе од 
њих само и гоне уметнике да одzоворе на· све њих кљи
жевним делима која не морају обавезно да изићу из 
историјско-д~ :коордшшта ,4;!· би их све овапл~ 
тиле у уметности.· .-

'350 

: Сасвим је ·отуд неодРЖИВа тврдља .на.ших:·хајдегер~ 
ваца, тих наiпих хајдегер-оваца; да и у једној :надасве ре
волуционарној ситуацији, дРушtвене, ·.теХ!Щчке ;и историј
ске компоненте значе недостатак и представ..ъај!{.·незре
лост и абiщедарност на лествици вредности, -на чијој· би 
највишој · пречази, према тој логици, требало да стоје 
пос.ледњи кликери неоонтолошке естетике. ·.: _ 

. . Да је уметност један· од. начина којим друmтвено 
биће укида усам..ъеност бића, спада у труизам који не 
понав..ъам да бих иког разумног уверио у. елемента рности, 
него да бих онима који прокламују естетичке принципе 
чисте ·ад »еоциолошких натруха«, .. указао ·на проблеме 
које би морали да имају . у виду. Б_или су то проблеми 
свих rуметЩшш. Па и Х ид-ових. : . . .: 

Историја уметности упућује, СВЗIЮIМ својим: Циклу
сом и сваким значајним делом у ма ком сiд циклуса, да 
љу-твори, поред наноса варијабилног, и структурисаност 
витално конст8!НТНог. Ако прво пружа делима љихов повр;
шински облИ!к и представ..ъа љихову кожу, тј. форму, ово 
дРуго би. било љихова суштина и бит. Гуликоже, не разли
кујући се од поменутих хајдегероваца у лову. за·с~ 
нама, баве се формалистичким послом, иако не мисле да 
права уметност почиље и свршава се формалистички· на 
дер ми дожив..ъавања света. Они само ·уверавају да оно 
стиче трајност тек кад се ослободи дневног. Што их и 
упућује на формалистич.ко гуликожареље. 

Сасвим дРукчије Хид-ови писци. Њих као да егзи
стенцијална суштина не занима. Они су обузети само 
·дневним, површним, спо..ъњим. Али Изгова.рајући га, п~ 
неки од љ~ сензибилни колико су то већ добри писци; 
саопштава]у и оно скривено. или допуштају - не' зна се 
како- својим читаоцима да ra чују. Чиме љихово· дело 
стиче вредности на које љихови писци можда нису ни 
мисмми. Не мари. Трајност се не досеже .- у то уверава 
свака посета ма ком имаrинарном музеју литературе ........ 
стреловитим продором затворених очију кроз обликујуће 
тренутно, кроз ескамотирану историјску конкретност. Без 
импулса који успева да сачува и укине своја појавна 
својства не може се допрети до израза суштинског, амор
фног, релативно вечног. Спорити да је у питаљу синте
тично јединство чини се исто тако бесмислено као што 
би то био ма који покушај да се· начини уметност на 
~нову само једне од те . две основне компоненте. дела. 
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Да је таквих тенденција било, и да ~ нема: само
код савремених естетичкИХ онтолога, показују многи тек
стови које су уредници овог броја ХиО-а сматрали да 
11реба да преведу и објаве. ОНiИ су то учинили исmЈНе ради. 
У уверењу да је она, измеЬу осталог, и поучна, јер не мис
лим да ·би се ико од њих сложно с поруком коју садржи 
i:шсмо оног средњошколца који предратне писце назива 
-псеудописци.ма зато Што му својом литературом не ука
·зују на услове под ·којима живи већина људи нити му 
.показују шта да се ради да би се боље живело. Ilшпући 
искључиво о пријатним и лепим стварима - мисли rим
назиста који смо били сви помало - они постају лажо
ви и преваранти. Није ли и песник Ристо Ратковић у исто 
време, и из истих побуда, написао »Поезијо, срам те 
било!«? 

Да немају тај средњошколац па ни песник Р. Ратко
виli право да тако говоре ни тако да уоmптавају ни тако 
да своде ни тако да деградирају уметност на искључиво 
педагошку функцију - јасно је свима. Али ја не верујем 
ни Да греше сасвим тражећи поруке од литературе. Она 
добра, увек их је имала, ма колико се трудили теоретичари 
»новог романа« да нас увере да је прави писац онај који 
нема шта да каже, па чак нити да саошпти да је; рецимо, 
један љегов јунак функционер синдиката. 

Средњошколац греши што кљижевну поруку иден

тификује са политичком. Заблуда Ната.ли Сарот- уколико 
није самонронична- исто је толико озбиљна чак и ако 
-би својом тврдљом хтела да· устане само против захтева 
који своде фуmщију лиТературе на ону служавке интере
.са ма које од буржоаских и небуржоаских странака, 
конвулэивно склупчаних у тактичким перипетнјама бор
бе за еманципацију и нееманципацију. човека. Имајући у 
извесном смислу право, даровита Наталија Сарот га сас
вим ипак нема, зато што писци, у које и она спада, увек 
казују одреЬену поруку, макар и ту да данас немају шта 
·да саоmпте, али и зато што је све то речено у једном тре
нутку историје Фрашwске који не служи н:а част ни 
Француској, НiИ историји, па ни та.квВIМ непсеудописцима, 
како би то можда данас рекао ХиО-ов средњошколац. 

Не значи дићи руке од амбиције да се литературом 
саоiШIТИ понешто од неизрецивоz, које је неисцрпна си
ровина .рецивоz, али ·и оног што се саД не може· иэрећи 
а што· ће се •уметнички једном ипак рећи, ако се изrовара 
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своје време у nуноћи свих њеrових манифестација неоси• 
ромашених и несведених јевтином иАи . нејевтином сим~ 
боликом, која, на крају крајева, ако је добра, упућује, 
попут фусноте испод текста, на текст, то јест на облике 
и појаве у времену. Дакле, и омоrућава Петру, хипотети
чном јунаку Натали Сарот, да буде синдикалиста· ако је 
синдикалиста, и врло важно што читаоци који мрзе рад
ничке синдикате неће више хтети да читају цењену ·На" 
тали Сарот. Утолико пре што ни њој, Као ни нама, није 
непознато да је буржујима, пластикерима или не, више 
стало до једног од својих купона неголи до целокупне 
светске литературе. Инклуэиве оне коју с толико много 
талента и тако мал.о одреЬено ангажоШШ:Iе храбрости 
прави не само поменуrга Сарот него многи писци из новог 
романескног таласа. 

Ипак, ако се у неким сада први пут прочитаним 
Хид-ов.в!м припо:вет:кама и тзв. репортажама, у неким ље
говим песмама и понеком другом љеговом растреситијем~ 
књижевном материјалу, много реченог чини мање важ
ним, то није само зато што су те ствари на дистанци од 
четврт века изгубиле, с актуелношћу, право да нас зани
мају. Други прилози, који дугују полазну инспирацију та
коЬе »Журналистичности« нису дожзшели ту деrрадацију 
зато што су ловећи, као свака уметност, неизрециво, изго
ворили до краја оно што је у том тренутку било на овом 
месту рециво .и, изговоривши га, омоrућили да у нама 

. васкрсне осећајно сазнаље :мржње као једино тад моrу
ћег облика б:ивствовања. 

И нек нико не Зак!у'Ка НаА фрустрацијом и отуnе- . 
ношћу тог осећања живота. Сви су тад мрзели. НиКо није 
то чинио мржње ради. Капиталисти су мрзели оне чији 
су рад присвајали. Они су можда исцрпљивали своју клас
ну судбину том мржњом. Али то нису радници - узвра
ћајући им је. Иза љихове мржње према малом броју 
богатих и свемоћних стајала је љубав према човечанству. 
Није се при томе мрзео толико буржуј И велепоседник 
као конкретно људско биће него као апстрактна суштина 
експлоататорске власти, која је спутавала све, компра
чикошући људе и претварајући их у· бескичмене чинов
НШ<е, колебљивце и слабиће. 

Та пролетерска мржња била је салутарна; превази
лазећа. Отуд је испод ХиО-ових литерарних фабула и 
мотива, испод испричшmх перш:Iщија осећања .и аrкције; 
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испод анализа са закључцима подвученим ·с две или три 

црте (ретко кад с једном Или ниједном), тај пролетерски 
rneв, маиифестован не само у кљижевним прилозима 
преда мном, него у свој на свету предреволуционарној 
nрогресивној белетристиц:и, ослободилачки и тотално Јnуд
ски, ма колико то у свом мрзилаштву не изгледао .. 

Свако време стилизује своје животне драме на по
себан и непоновlr>ИВ начин. Ако је разумЈnиво да је у Пас
калово време тај стилизациони чинилац била релнrија, 
несхват~аиво је да сумрак идеје божшства и свега сави,.
јеног и простртог што је она садржавала може да троне 
савремене мислиоце. Нераэум1nиво, сем- ако се. њихова 
мисаоност не сврста у закаснеле рефлексе типа »Чешања 
ампутиране ноге«. Мисаоност и дожив1nајност Хид-ових 
уметника била је, појМlnиво, стилизована класном мрж
њом, која је први слој једне бескрајне све1nудске, ~а
нистичке 1nубави. И шта? Рекао сам, мржња је та била 
име тада једино могуће животности. Па ми се с те дово1nне 
дистанце од 25 година и чини да све оно што- називају 
данас отуliењем, није то у правом смислу било; Мрзети 
препреке на путу до човекове тоталности нужно је· оде;. 
трањењу свега што јој смета да се оствари, па је и та 
мржња пре један превид слободе и предоблик све1nудског 
бра-к:тва неголи чшшлац осећајне кастраци.је и осиро
машујућег отуliења. 

Као стилизациони ензим зато, та мржња није никад 
једино уметиичко одреliење !Напредне .кљижевности у 
борби против оне чија је мржња полазила од камуфли
раних осећања себе1nупства и после -.мене-потоп егоце.нтри· 
зама, неспособних да дозову стварну будућност; Т:и други 
били су до чела закопаии у прошлост, која је, незмрж· 
/nИВО одлазећи, постајала све свеснија да губи утицај на 
стварност, то тле које јој је измицало испод ногу, то тле 
што је тиме прИЈDiРемаАО своје просторије за ОIНе који 
долазе. 

Дово1nно је помислити на страхобне цифре поrину
мrх: и убијених па да се схвати и сил:и;на с !Којом се бур
жоазија опирала будућности, али и њу, животност те 
будућности, коју је, rупркос свем ужасу, било немогуће 
зауставити да гране. 

Аитера~рни текстови Хид-а баш њу, неодо1nиву, не
одоlnиво -доэив8!ј'У. Не они само. Било је IМiНОГО про:гресив
них часописа. Али мeliy њима и овај. 
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Ефемерни, окренути дневном, сви су они- живи. Пре-
. ко гребена костију, на развоliу измеliу јучерашњице старе 
већ 25 година и овог дана који је прославио летос своју 
20-годишњицу, естетички се контакт измеliу . њих и нас 
уапоставЈnа. 

Не ескамотирам ништа. Знам, ликови мртвих и пре
живелих сарадника, песника, уредника, лиКови -бораца 
идеализоваии у нашој свести стварношћу, љихових јунач
ких самопреrора, појав1nују се пред читаоцима овог 
вишеброја да и својом судбином, што је део наше исто
рије, додаду тим текстовима пластичност живога, страсти 

и мисли. Нису естетички ;уtНИВерзални кри:rерији оно је
дино што вреднује. 

Ј а бар не могу ВИ!!IIе да ;не· .мислим да не ЗШ11М зашто 
сам уздрхтао кад сам, читајући текстове, сусрео понеко 
име друга и пријате/nа. Обавеза је то; традиција је то ове 
наше литературе. 

Свесни или не, спремни или не да то признамо, од 

тих, не само ових .ту, али и од ових ту текстова почиље 

оно ново, друкчије и друго, што је корен наше данашње 
кљижевности. Оживели, високи, мршави, риliи Павле 
Пап, млад, преда мном полуостарелим, трајан с непроме
љеним !радОСНИМ осмехом од ког му је тако зрачило цело 
лице попрСкшо пеrама - ја не умем више да га 'УКЛОНИМ 
из свести. И -нећу. Део је општег присуства дана и .ноћи у 
присутном постајању свих нас· 

И не само он. Толико других, незнаних 1nуди; Толи
ко могућих писаца. 

Па !!Ша:к има к rу;метничке ooare и сугестивности у 
---- овој :некима одиозној ооциолоШIКој стилизацији, и ;има 

дуби:не у тој tАИТератури непра:ведно названој плакатском 
у време .кад се због жд.аЈНовизма стала NJ. мрзи- и сама 
свем. АЈ>упLТВеност. 

Биће и бивственост, битак и бит налазе се само тамо 
где су суmтине времена у љиховој целокупности, дакле 
и суштине времена као непрекидно постајуће будућности. 
Не мислим да морамо бити задово1nни уметиичким ни
воом свеукупне социјалне, па следствено и Хид-ове лите
ратуре. 

Али - хтео бих да: !Не заборавимо да је, таква каква 
је била, одреliивала и другарства и ЈЬубав и верност и са
мопожртвованост у једном тренутку; Па ако је била извор 
и- утока ружног и племенитог, ниског и величанственоr, 
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време је заиста да заједнички покуmамо да препознамо 
себе у љој и да, ослобоћени догматизма, али и доrматскоr 
антидоrматизма, сьшримо узаврелу крв и, преставпш да с 

прљавом водом истресамо и опрано дете у сливнике, пра:

дужимо, не само у стваралачкој пракси неrо и у историј
ским и теоретским уоппrrавањима, од мећа које су нам 
писци социјалне литературе, дакле и ови из Хид-а, сви не
задовољници пред некад постојећим, сви б"ј/'НТари против 
оноr ппо је непост.ојећи на силу постојало, сви роман, 
тици у жељи за тоталноmћу и поверељем у човекове 
моћи поставили и оставили да их померимо и не преста~ 
немо да померамо. Говоримо АИ о традmtИји, онда -.то 
хоћу да кажем- поћимо од љих, не од ма.насmра на које 
нас упућује један несхватљиви култ неаутентично, друrо
разредно мистичноr Момчила Настасијевића. 

Понављам, далеко сам од помисАИ да су књижевни
ци Хид-а и осталих левих часописа предратне Јуrославије 
имали- увек сНЭI"е да релаТИ:Вну исправност својИЈХ естет-

- ских схватања уметнички оваплоте вазда до краја. Врло 
често они су се запет/ьЗВали у леПID:иву rлину теза о ефm<а
сности, о раза!НТНОМ дејству литературе и осталих_ бришу

ћих поврпшости, и нису успевали да виде да није дово..ъ
но повући за карику доминантне црте епохе да би се ОН'З. 
увек и уметнички максимално оваплотила. Саме доми
нанте -не исцрП!Dују акорд и не замељују све у љему 
звуке, одрећујуће таЈКоће. Па ипак, Ласло Гал је, у изузет
но успелој балади Генерал масr и осrали, написао сиrур
но једну од оДЛЈИЧНИХ песама наше поезије. 

Рекао сам наше. Нисам заборавио да та песма није 
писана на српскохрватском. То не смета ни мени ни љој 
да буде наша, јер смо били и остали људи, и као људи 
били смо и остали део човечанства и, као део човечанства 
- јуrословенски смо збир социјалистичких нација и као 
социјалистичке нације- једна смо самосвојна интерна
ционала у малом, једна држава п једна зеМ/ьа у којој, 
здружени и у складу интереса, живе народи, сродни и не, 
али друrови по идеалима, по слободи, по социјализму. 

Друrови по борби nротив завојевача. Кад се, братство 
ковала. Кад су ra ковали они који су се борили. С оруж
јем у руци, И пре тих наоружаних rодина. И онда кад 
су Хид-ови писци писали приче и песме. - ' -

Приче и песме наше, без обзира на ком су од језика 
биле доживљене и -написане, јер сви су људски јеЗици 
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наши друrарски, братски, .људски -језици·. Као --ппо су 
наше' и све песме и приче о .људима који се боре за- еман._ 
ципацију човечанства, наше јер нас је и т~ све .уједи
љавало као ппо нас наставља- и да~ье да -уЈедиљуЈе оно 

све Сажето у једну мисао у једној борби, једном животу, 
за истн идеал под истом звездом. 

Писати на маћаЈРСком, на српскохрватском, македон
ском iИАИ словеначком, IНа шшпарском или румунском, 

не затвара проблеме садржаја у оrраде бабилонскоr пера~ 
зумевања и не представља ф~рм~стичке препреке за 
јединствени, универзални, :ro Јест Јуrословенски крите-
риј естетичкоr вредноваља. . _ 

Не умањујем ТИ1Ме значај језика као телесне· :м:атери
јалностИ у којој и помоћу које се манифестује моmвска 
,~~оуховност и дух садржаја. У питаљу није само место с 
коr ће:м:о да меримо вредност.и. Питамо се !И nrra су есте
'11ИЧКе вредности, шта оне 11исrе и оне He'lиcre,. и да ~ 

уопште постоје чисте без .!diJДCIOOCТf! као обЈедињУЈУ
ћеr фа.ктора ив:м:ећу ..шчностн, IНЩИЈа и великИЈХ друm
твених токова. Али свесни смо да не желимо да се 
ситничарски заrраћујемо у посебности без перспекmве~ 
дОЩI'ПIТајуfi:и да :нас разлике заобруче и заледе. Самозадо-
вољним или не, тад нам, немоћиим, неће преостати друrа 
инспирација осим оне што долази од извесне прошлости 
лишене даха дамара и страсти, лишене будућности. 

При то~е, ни у естетским кри.теријiИМа позицију 
не бИiра субјект који суди. Оним у љеМЈУ што трансцен
дира њеrову субјек'l'ИIВНОСТ, он је изабран за оу;дију. 

Чудесно ми је критеријско јединство остваривана и 
остварено први пут у историји зема~ьа Јуrославије, у АИ
тератури на тој левој страни. н~ морате щючитати увод
ник Павла Папа Против crpyje. Нити мноrобројв:е и инте
лиrентне анализе положаја радних .људи, mпи иранич1Ну 
репортажу Радюсали једу рибу, нити изванредну песму 
Аасла Гала. Прочитајте ма који од Хид-ових текстова. 
Сви су они по духу упорности, по тем:ператур!И, по луцид
ности, по стреМЈоењима и фуриозној <усм~ности, по 
сврсисходним емоцијама које ће у нама м. изазову, и 
после свих 25 ових и те каквих rодина iЦДентични с наnи
сима што су се, с мање или вшпе дарови'l'ОСТИ iИЛИ веш

тине; објављивали у САИЧНИМ српскохрватским, словенач
ким- и друrи:м: напiВ!М предрапm:м: nроrресВIШШ!М чаоо

пи.сима. 
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Разни Летри Живко:аићи узалуд су прогмuшшали 
јединство трои.меноz народа, који је - знамо - имао 
много :аmпе имена. И није био један народ. Присилно 
јединсnю било је ИЗМИПLЪено. Знамо и зашто: у то се 
време с:ае граћанско растварало и декомпоно:аало а пис
ци-и та.д их је сијасет било- фасци;нирЗIНИ ~шлош
ћу, еrзалтирали су разлике усло:аљене различитим. стату
сима, под различитим јармо:аима различитих ХИLЪадуго-
1\mпњих и петсrогОIIИ'ЈЈ!ЈfЈИХ окупатора. . 

Али на пропmбуржоаској страни, лицем према еман
ципацији, crnapнo јединст:ао критерија прироДно је усло
вља:аало и регулисало сарадњу с:аих напредних писаца у 
а:аим легаАНiИ!М коМЈу.НИСТИЧI<Шd часописима. То. истинско 
свеимено јединсmо било би незамисли:ао без постојаља оп-
штег универзалног критерија :аредно:аања. . 

Нема ·сумље да је он тада, на свом nочетку нераз
вијен и примаран, био одрећен првенствено политичким 
интересима. Мећутим, нико неће спорити да је јединство 
о ком го:аорим било само nолитичко. · 

Ослаљајући се на одрећену политичко-борбену реал
ност, ти јединствени југосло:аенски естетички критерији 
нису стављали у сумљу .ни · цензоре :ни читаоце да би 
могли бШLИ tМаСКа за :аеликосрпски цент.рализа:м у С'I'ИАу 
Петра Живко:аића. 

Другарсmу идеала и ЦИLЪева није никад, па ни тад 
?В!А.о тешко да оствари дpyrapcrno у;куса и iМерила. Нека 
Је, пона:аљам, то другарства било одрећеније политиком 

но естетиком. Али о захте:ае :аремена nесници не умеју 
да се лако оглуmе. 

Ако су тад многи ·наши прогреси:ани песници, припо
веда:чи и :юритича.ри. nатили ·ОД »естетичког« праrматизма, 
нико од њих бар НИЈе боло:аао од уображења да треба да 
буде цариник на обласној или националној граници с:ао
јег за:аичаја, задужен одозго или одоздо да пази да се 
књиже:ана роба из других југосло:аенских краје:аа и за
вичаја не уш:аерцује и не дозрачи до младих поетских 
гла:аа и нали:а-пера. Рекао бих да се данас (за разлику од 
оних дана кад је Крлежа читан у Србији напредних људи 
исто колико у Хр:аатској или Македонији) у Загребу неки 
»ПИСЦИ« :аmпе боје утицаја са:аремених београдских· пес
ника и у ..!ЬубLЪоа~НИ затребаЧ!Ю!iХ, али и обрнуто, у Београду 
заrребачких и у Загребу - љубљанских, да је тај страх 
за тзв. чистоту »Локалних концепата« ( најчешће. недаро-
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:аитости) :аећи·уколико је та·»уrрожена« nоезија даља од 
ст:варне суmтине наших слобода, ·па се· радије прихватају 
и признају француски или Ћемачки или енглески или 
боктеnита какви све не ·узори но што би иједан ·од тих 
·»Поетских« провинцијалаца признао да су на српске. пес
нике деловали неки хрватски, или да су на неке ·хр:аатске 

утицали неки босански. Као да се неке локалне, репуб
личке стихоmорачке недоучене :аеличине боје nоетске 
кон:аи:аенције више но осталог. Да би је спречили, они 
nотржу чак и инфектну мистшсу недокучивости репуб
личко-националног бића, спремни да је .прогласе за егзи
стенцијалну категорију. Таква су сх:ватања и довела до 
легализације теорије о немогућности да се саста:аи . анто
логија југосло:аенске поезије. Језик је --. говоре - ба-
ријера. . 

У ствари, није у nитаљу језик. Него републички 
кључе:аи који би требало да естетичке критерије прет
:аоре у паритетне, борба за калаузе што ваља да принуде 
на уrраэнило:аку и даду :аиmе шансе безвредности неголи 
вредности и веће подстицаје осредљости неголи сmара
лачкој изузетности. А зашто толико завичајног· обзира 
према поетским са.мозшшщима и чеМЈУ у!НОСИТИ у nоезију 
коју желимо да :ареднујемо мерила њој неприкладна? 

Место одговора, на с:ае се стра!Не најЗ!В~D-у}у репуб
личке антологије републичке поезије, па се оне, и необјав
љене још, пре:аоде за инострану публику о федералном 
трошку. Да се истовремено не праве произвоЫiе антоло
гије светске поезије, не бисмо се чудили толико тим 
незабраљеним играма таштине nrro, дижући вештачке 
баријере измећу националних nоезија, не раде нишга у 
прилог братству тих братских нација. А онда, ако нам за 
антологију светске поезије различитости језика у свету 
нису сметља, заmто би нам то биле оне много безнача:јiШје 
разлике што nooroje mмећу језика југословенских !Народа:. 

Зар заиста измећу загребачког, београдског, скопског, 
љубљанског и -сарајевског говора постоје непрелазнији 
понори неголи измећу њих и бенгалског, ескимског или 
бамбара језика? Свакако да тако није, али у nоезији се 
правимо да тако јесте, и прилагоћујемо нашу акпmност 
оном што није као да јесте то nrro сви знамо да није. У 
nсихијатрији се такво nона.шаље зове па~раноично. 

Некад нико није имао разлога да се боји југосло
венског критерија вmпе неголи оног грацког, или rpa-
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чанског или градачког, да. не· џ:ажем тршћанског · или 
европског. Тад нико није пребројавао· ко..шко је бројно 
србохрватско језичко подручје у односу на, рецимо, сло
веначко, нити сматрао да ће иком пасти на ум да у 
једној ФНР Југославији равноправних народа отвара пи
таља тамо Где не постоје. Нити да ће, отвара.јуfiи их, 
тражити помоћ од једног у суштини немарксистичког тре
тираља феномена нације као об..шка еrзистенције сваког 
бића, поготову оног -поетског. 

Чудновато је што су се аргументи о психолоmји на
ционалне »угрожености« јавили и што се јављају· као 
антшшrrеграциони разлог тек у послереволуцијско време, 
кад је озакоњена политика братства слободних нација и 
кад љу, такву, све у социјалистичком систему брани од 
свих повреда. Питаље је зашто? У име каквих интереса? 
Социјалистичких? Дозволите да посумљам. 

Ми који па:мтимо дуго знамо да се вико од нас 
није пре 1941. усхићавао висцно.м своје националне кул
туре и цивилизације у односу на оне других југосло
венских нација, из простог разлога што ниједном кому
нисти није тад могло пасти на ум да ту релативну вucwty 
брани од оних и против оних другарских култура које су 
више оправдано и желеле да је досегну (ако су заиста 
биле ниже), како би заједно превазишле свој нижи ниво, 
неза:довољне шим:е заједно, и оне !Ш\ нижем и оне на вишем 
нивоу, такоће наслећеном од »националне« и кудтурно 
борниране буржоазије. Али на страни далековидих духова, 
потицали они и из национално најразвијеније културне 
средине, мећу људима који су интернационалистичку 
културу Југославије будућности схватили као етапу на 
путу ка великој (не и !Кона:чној) свещАској mпернацио-

. пали, ЈШКО IШ т.ада. В!И отада није сма'11рао да се јvгосло
венска етапа може да прескочи и заобиће, како· би 
интегрисала свој »ВИШИ« национални ниво с одговара
јућим (по нивојности) и изван rpaamцa ове земље. Те 
тако рећи шоферајски ситностандардне а не културне 
висине, и те уметничке нискостандардне низине, биле су 

историјске категорије 'Које нико од љих није мислио да 
превлада извозом будућег републичког капитала у друге, 
братске, можда, алн неразвијене репуб..шке. 

Др~чије се тад о свему томе мислило и друкчије 
неба.калски, ДЗЈЮЛе реВОЛ.уцiЮНа!рНО раџщло "l Словенији 
и Хрватској, у Србији и Македонији, у Босни и Црној 
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Гори. Борила се да нестане разинских раз..шка условљеimх 
неједнаком историјом и неједнаком завојевачком пља~ 
чком, а не вишим и нижи.м еrзистенцијалним вредностима 
сопствених нација и репуб..шка. 

Али та џепна естетичка мисаоност неких наших са
времених песника и академика не треба да нас претерано 
_узбућује. Ако победа револуције још није из неких глава 
однела којекакве старе или новонастале мутљаге и врто
главице, има нас који не мислимо да одложимо перо и 
престанемо да се боримо за један заједнички уметничка: 
-естетички интеграл који не би био ни великосрпски ни 
ве..шкохрватски, ни великомакедонски, ни· великослове

НаiЧКИ, ни ·великомаљински, али Ш1 оредљобирократски, 
него социјалистички. И то ооцијалистички у једној 
дрЖЗIВноправној етапи што се зове Југослшщја. И Т9 
Југославија, не зато што би ико хтео да створи некакав 
какофонични амалгам од љених нација, нити зато што 
би хтео силом да се укину постојеће историјско-економске 
и културне разлике измећу љених народа, који се као 
народи заиста не 'УIКИдајv ни етничк:и ни језично ако се 
превазилазе неки прошли естетички критерији и залаже 
за ствараље нових, адекватнијих једној средини, у којој, 
упркос разликама, фактори сличности не престају да се 
из дана у дан испољавају, све одлучнији и видљивији. 

Нису у питаљу, дакле, ричети, него критерији 
вредноваља уметности што настаје у социјалистичкој 
Југославији. Критерији вредноваља који, настајући на 
бази овог нашег небирократског, нефинансијског и 
небиоскопског, него марксовског социјализма радничких 
савета, комуна, репуб..шка и федерације, неће моћи ни 
хтети. да своју суперструктуру граде на основу мало
rраћанских будница, илирских даворија, провинцијских 
неукуса, фолклорофилија и фолклорофобија, самозадо
вољних недоучености, амбициозних недаровитости, етни
чкоеrзистенциј-алне оМIИстике и осталог »нашег« завичај
ног .А~ИАеrантизма · и »Наших« мегаломанских лажи, 
нерадничких претензија, самообмана и свега чиме нас 
није усрећила наша прошлост, него на основици новог, 
небилог, нашег начина производЉе и расподеле, култа 
рада као nротивсудбине и дР"iГарсКИХ односа који из те 
основице ничу и који се на љој само и могу одржати 
под условом да не заборавимо, измећу свега осталог, оно 
што не смемо заборавити, а то је да се и одумираље 
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јуrословенске Државе не .врши да би се подста.кАИ 
републиканско шовенство, националистичке еуфорије· и 
анархистичке дезаrреrnрајуће атоМизације друштва као 
цеАИНе. 

Па зато овај избор из Хид-а, за мене бар, нема само 
комеморативни значај и није само реминисценција и 
почаст. Ако делимично и изазива сећања пуна пијетета, 
она се сама од себе маЈНИфест:уј'У и као позив да се на · 
једном фраrменту- 'Заједничке прошлости инспиришемо 
за наше поступке данас и сутра. 

Позив је дошао у прави час. И био је потребан 
мноrима којима лак, уrодан и ничим непосредним угро
жен живот, моrућ такав засад само у овом нашем јуrо
словенском свету самоосећајно АИЧНе и националне 
слободе (а сутра-прекосутра- и друrде, али то је још 
релативно далека постјуrословенска песма тршћанско
-!1ра.чке будућнОС'ШI), замагмује сећања на оно што је не
кад била наша војвоћанско-маћарска, русинска, румунска 
аАИ и ошптија српскохрватска, македонска, босанско
-херцеrовачка и словеначка ства.рност. 

Обест није добар водич. Таштина и неоправдана 
амбиција неких поета нису добри саветодавци. Али 
кратко памћење је изричито опасан савезник. 

Овај вишеброј Хид-а, с оним пrro суrерише, можда 
ће моћи да допринесе да из нечијих rлава изветре испа
рења краткоr памћења, лоших саветодаваца и заслеiLЪе
них ако не и слепих водича путем којим вребају, измећу 
привидно уrодно~ понекад и истински понори. 

Зато тај прилоr друrарске леве публицистике и 
литературе војвоћанских Маћара nостаје и прилоr брат
ству наших јуrословенских !КЈУЛтура. Прилоr леп за себе, 
.леп за нас, значајан данас. 

1964. 
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БОСНА КАКВУ ПАМТИМ 

Давно, на повратку с неке ћачке екскурзије, уrАедао 
сам једне летље ноћи недалеко од. цесте, кроз пушкар
ницу прозора,. читаву сељачку породицу како, осветљена 

сировим бел:илом каfРбИ'.ГV'Пiе, хрче на пощ дотрајале 
брвнаре. Било Их је много, читава задруrа с дедом и 
бабом, сmювима и кћер:Има, зетовима и снахама, с уну
цима и праунуцима, сви су хркали . и стењали, у сну 
шибани сиrурно врло узнемирујућим сновима, али та 
слика густе гомиле спавача стиснутих једни уз дРуrе 
постала је за ме~е касније прва асоцијација коју бих 
имао на Босну бескреветну, Босну у кострети и прњама, 
са ЗЭ~Юрпама на туровИIМа што висе, са подераним коле

нима, Босну босу ИАИ у нештављеним. опанцима, Босну 
отворених оrњишта што су јој rубарИАИ шуме страппmје 
од ппшадових пилана, Босну крмељавих очију нзуједаишх 
димом и трахомом, Босну О'ЏiаАИХ носева, мучену. халу
цинацијама тифусарске пјеге и маларичних трољетюща, 
Босну фаталистички завету и мирну на изглед, а тупу 
и лењу, Босну вековиМа осиромашивану сопственом неу
Т(оmћу, пљачкану тућом ук:ошћу, необоrаћивану празно
верицама трију закрвљених вера и неуједињену свеmћу 
о себи каq једном народу. Таква каква ми је остала у 
сећању, она је увек жаАИАа · за неким фабулозним 
старим, добрим вактом, убећена однекуд да страни вазда 

богови љене историје нису створИАИ ништа тако рћаво 
да не би могли и горе, Босна беспутна и ускотрачна, зими 
у кожусима без рукава и бездуrмим коmуљама од ко

нопље с ледеющама ухваћеним за маље на астеничним 
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прсима, Босна о појасу, с ножем спремним да се зарије 
у улегли трбух неког од двају преосталих истојезичких, 
братских иновераца, храљених, као и правоверни, уоста
лом, истом гладном курузом и струјикавом овсеницом, 
и које чудо ако се у тој Босни онако уједначено и ма
совно маштало о хималајски високом а недостижном 
скоро положају лугара или финанса. Али ако је Босна 
и жандарисала, ако се продавала за мале паре, била је и 
предуго кундачена иностраним кундацима што су јој 

систематски усаћивали условне рефлексе послушности, 
па није занета ~ненаћујуће што није умела да у про
шлости одгоји једну до краја своју; мисаоно независну 
интелигенцију која би се у кудикамо већем броју ставила 
у службу подизаља свог народа. Па ипак, та Босна одне
кад, Босна коју сам вщео и знао, имала је и друго једно 
лице; револуционарно и смело. Задивљујуће је било ра
зумеваље на које су наилазили давно партијски агита
тори у њој мећу радницима, сељацима, ћацима и ету~ 
дентима. Пут борбе и слободе на којИ је КП прво укааи
вала а затим и повела све наше народе, имао је баш у 
тој богуизалећа Босни можда најДубље одјеке, можда 
најодлучније приврженике и подвижнике, јунаке и ле
гендарне хероје, и ако ћемо данас тражити у њој и нала
зити с муком већ овде-онде панораме старог, то је зато 
nrro су револуционарне жетве богато и силно стигле и 
истински промениле изглед оног што је требало мењати 
да би се опстало и одржало. 

\Не значи да вшпе нема шта да се радн и мења. 
Многи и тешки напори стоје пред нама свуд у Југославији, 
а нарочито у Босни, где су корени старог врло дубоки и 
снажни. Променити душе љу дп, научити их не само_ да 
граде ново него и да раде по новом, да мисле и осећају по 
н:овом, као и да се понашају по новом, то је још увек за
датак свих нас, али и оних који долазе за нама. Не да 
старо избачено дефинитнвно на врата не би ушло на про
зорске · баџе - не, повратка на старо нема-'- већ да би ново 
које смо. створили било још лешпе, још људскије, још 
слободниЈе. 

1958. 
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ТЕМА БЕЗ ВАРШАЦША _ 

Прича ми познаник који је живео службено дуго ван 
земље: 

-Не ~иза фудбма, архитектура је тема број једаа. 
У борбама МИIПЉења о том питаљу крше се пријатељства. 
Нико никог не бренује, ничијн се углед не поштује. Свако 
је себи врховна IШ!станда. У друштву, одмах после упо:r · 
навања, кресну изазиваља: »Шта мислите о Дому синди
ката?« Мећу старим друговима, чим се летимично измене 

обавештења о личним и породичним це-витаминским 
заштитним мерама против азијскотеразијског rрипа, 
прелази се без увијаља на фасаде. »Шта кажеш?« И не 
qека се одговор. Беспризивно се закључује: 

- Тућа су нама та фарбу:цања! 
Има и недословњака који ће то рећи малициозније: 
- Био си дуго вани, је ли време да Београд промени 

име? Ја бих га прозвао- Шаренrрад, зар не? 
Не стигнем уста да отворим, зачујем: 
- Ја сам за мрамор, камен. Не каже песник vзалуд: 

И овај камен земље ... Све остало нам је тylie. 
Тући- су нам брисолеји, бункер-стил Поште, лolie и 

балкони, монтажне куће и облакодери, куполе и кутије 
шибица (на осам спратова, молим те!). Тућ је поменути 
Дом без стубова. Tyliи су и стубови. Неки би минирали: 
»Партенон? - Рушевине!« 

- Пардон! - вичу други углас - Партенон, да га 
нема, ми бисмо га измислили. Јер стубови- то је ствар 
народа, нашка. 
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Замало да не заборавим. Поред ту15ег кој:ам се ·по
риче, улива страх и бори за деб.IЬи крај диск:уси?не ба
тине, постоји и ~ убеД.IЬив аргумент КОЈИМ се 
изражава слаrање и усвајаље. У том је случају све наше 
(Партенон), пашко, домаће. Фасада ј~ расна, динарска. 

- Нашка! - огорчено завапи МОЈ познаник насред 
улице, али сетивmи се где је, продужи тшпе: 

- Због тога ти све и причам. Позвао ме ујак на 
ручак. Попијемо ракијm:w. Ту15е! - заурлао је. - Све 
је то ту15е! - Зна се о чему смо говорили. - Дај ти нама 
мало нашког! - rрмео је надокна15ујући, као и увек, 
нестручност - вехеменцијом. Гладан, ћутао сам, ослу
шкујући шта се дешава у кухиљи. По неким звуцима за
К.IЬучим да је скоро спреман конвој - супа, кувана го
ведина, хрен, папричице. Зато скочим на ујаков шлаrворт 
и одем до купатила да оперем руке. 

Кад тамо, у - кади - кромпир. На кромпиру прасе 
- живо - нога му веза:н:а за цев од туша. На балкону 
-улива се у ·~ТIНЛо- кокОшињац. Пerr коко:ша.ка и 
петао. А лавабо - демонтираiН. 

-Где је лабаво? - једва упитам кад у15е ујак; 
забринут што ме толико нема. 

- Продао. Шта ће ми. У кухиљи има чесма. 
Шта ће му? У једној соби марсе.~~>ског хотела над 

лавабоом је писало: » Умо.IЬавају се поштовани гости да 
ту не врше малу нужду кад дува југо. Смрди неиздрж
.IЬИВО«. То је забележио Стендал у свом дневнику пре 
150 година. Нисам му то цитирао. Ујак ми је, до 15авола. 
Али ... 

- СтрП.IЬења! - рекнем свом познанику. 
- СтрП.IЬења? ИН~i~~ИОС из прашуме ц:ивилизује се за 

шест месеци. Али улице Риа не личе на П.IЬуде. Обла.кодери 
уливају страхопоштовање, а излози су тамо - накиће

нији од катедралских олтара. Кад бисмо и ми почели да 
rрадимо као они, и наши би нашЈСаши прогласили за 
циrло три месеца држање кромпира у кадама за ту15е 
а не пашко. 

Мој nознаник је nадао у ватру. Очи му цикутале: 
- Облакодере! - викао је на Замипi.IЬеНОГ против

ника у борби МИШ./Ьења. - Облакодере .. Дај ти мени обла~ 
кодере, па да видиш шта ће бити за три месеца од. 
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фрулашких носталrичара и осталих душа формираних у 
традицијама терцијера. Јер радна ефикасност коју тражи 
наша индустрија · .. 

- Ту15а је нама ... 
Али ништа не рекнем. Махнем руком, решен и сад 

да не говорим о стварима које не познајем дово.IЬно. 

1957. 
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ПРОТИВРЕЧЈА КОЈА НИСУ СУПРОТНОСТИ 

С редакцијског прозора види се сунцем поливен Трг 
Маркса и Ешелса, поплочан ружичастим мрамором. Из
мећу паркираних аутомобила такмиче се дечаци на 
ролшуама у брЭИЈНИ и спретности, а мало даље, на једном 
комадићу простора, слободном од паркиша, игра се 
главом на два гола. 

Знају ли да је ба11П 'l1Y где сад весело циqе и трче био 
затвор у ком су чамнли њихови испребијани очеви? 

За њих тај трг постоји одувек такав. Колико и они 
сами- њеrово прво поглавље: шкрипа точюића, одскоц;и 

Аопте. И тргови, као и свет, отпочињу изнова са сваким 
коленом своје приватне историје. Постоји и она друга, 
заједничка, народна, класна, свељудска. 

У затвору који се дизао на том месту будућих успо
мена ових де'l'ињстава !На ролшуам:а и уз фудбал, очеви 
нису, сигуран сам, разМИШ.IЪали о садапш.ем тргу нити о 

његовом изгледу, мада су им мисли биле обузете науком 
двојlИЦе класика кој·и су му дали име. Сужњи обожа:вају 
целине. Они виде свет који долази у великим потезима. 
Дe:ratoe оста!Вљају за после. Пре свега ва.1Ъа победити. 

Победили су. Почели да изrраћују социјализам, који 
је у једној ратом опустошеној, неразвијеној и сиромаш
ној зеМ.IЪи морао пре свега да гласи: индустријализација. 

Јасно, индустријализација што полази од нових со
цијалистичк.их оАНоса мећу ..~Ыу.АЈИЈМа. Од датНВЈНа замmп
.IЪ'ЗНИ су ОНВI, '11И односи, хармонично, помало наивно, да 

не кажем невино. Нису ли сви утописти, и не само они, 
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уверава:ли да са социјализмом нестају све супротности 
у друштву и да на дневном реду живота остају само оне 
измећу човека и природе. 

Тренутно је социјализам један од два светска еко
номска и друштВена система, али на зеМ.IЪи где не пре

стају борбе за независност од колонијалистичке П.IЪачке, 
за бољитак, за прогрес, за слободе, нема ниједног вида 
еманци;пационих потхвата и сукоба који, ма какве ци
љеве истављали као своје, не би водили социјализму и не 
би истовремено били виртуелно социјалистички. 

Тако је то још од Аењиновог Октобра. 
Али отада, откад социјализам није више само сан 

утописта и макета из пројектантског бироа маште, откад 
је и он посТао стварност одговорна за Судбину милИјарде 
људи са њиховим свакодневницама, напориМа, главобо
љама, нерасположењим:а, трзавицама, са њиховим: соција
листичким или људским радостима и срећама,·оа њиховим: 
сузама, знојем и крвљу, све се неотклоњивије намеће 
·сазнање да с противречјима не стоји баш онако како се 
претпостављало да ће стојати да !ИХ, јеАНом речи, соција
лизам не укида, бар не одмах, бар не док длшом о длан. 

И шта? Зар су утописти, и не само они, били жртве 
дезидеристичких самообмана? 

Не. Али све победничке револуције, од .лењинске 
до оних најнедавнијих, имале су пре свега да савлаћују 
уз проблеме консолидације власти као и изrрадње, и 
тешке препоне наслећа, не само оне економских заоста
лости, не само мисаоних непокретности. Успеси су се 

свуда јавили. За њих има пре свега да се захвали чиње
ници да су револуције биле на висини потреба својих 
стварности, схваћених до у детаље. Не значи да су оне 
губиле из вида крајње ЦИ.IЪеве високо развијеног соција
лизма: укидање супротности мећу људима. Биле су обу
зете непосредним нужностима, . тим темељима крајњих 
ЦИ.IЪева. 

Без студиозне присности са националним медијем, 
организоване снаге револуције на власти не . би откриле 
ни најнепосредније објективе изrрадње, ни оптималне 
ритмове успона. И не би умеле да одржавају нужно ства
ралачко одушевљење радних људи, нити да схвате смисао 

отпора што се скоро независно од система јављају· неиз
бежно увек пред новим, настајућим, .небнлим. 
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Сnоменуо сам оТпоре. Не МислиМ на оне· које ttpy
жajy поражени носиоци mrrepeca и идеја Аомаfiи:Х експлО. 
ататорских класа, нити на оне што црпу организоване 

инспирације за диверзије, саботаже и ·пшијуннраља из 
вреАа ван своје зем.ъе. Ми~А!ИIМ на оне, рекао бих, шiрте
ногене отпоре што и у сопијаАИЗму настају измећу Љего
вих приврженика. 

И у љему се јављају друштвена противуречја. 
Измећу напреднијих и маље напредних социјаАИсТичких 
схватаља. Ти су спорови суштински сасвим друкчији 
неГОАИ супротности у .кАас:вим: ~нисmчким порецима. 

Подстрек им поАази од интереса, од разАИЧИТо схваћених 
заједничкш: п:р<>ЩnЋ, од још сасЈШМ ненеста.А.ИЈХ или nри
·родних разАИка измећу општег и појединачног (а не од 
оних неповратно занепријатељених јер - суштински суп
ротних). Нема социјаАИстичке земље у. којој се те раз
АИКе у нивоу поимаља опште користи нису јавИАе као 
озбиљан пробАем који ваља решавати. Питаље је како 
. га решити. Свакако не искљт.шво као метод управљаља, 
не само као повод за повећање административних прити
сака државне сИАе на људе. И свакако не као невољу 
што се мора крити, као што су се некад скривме сра

мотне боАести. 
Обратно баш. Изношељем противуречја пред јав

ност, развијЭЈЊеМ олободне iЮрИТИКе у ОКВИЈРУ зamrrepe
coвamrx:, продубљељем оупL'11Я:НСКе демо!фатије. ААи испо
љаваљем карактера, снага и тенденција . свих разАИка 
изм:ећу nостојећих просоцијалистички;х струјаља· у дру
ШТву; Аоrично ће се јавити борба мишљеља као Аоrична 
посАедица љиховог разумеваља и као метода којом се 

она, противwечја, 'је,4јИ!Но и !Могу да разреше. Несумљив 
усАов напретка, таква отворена спороваља, неће заоби
Аази:t1И општа оупутства, нит.и ИЗАаЗИ1'И из гАоба смерница 
садржЭ!НШС у пост<у~Латима Ошеза ко~ 

Најуздвmуmји, Шl!јбољи IКOJI.fYIНRC'l1И осећа.ју се поз
вани да се стрпљиво эмажу и да подупиру она схватаља 

која у датој ситуацији, при постојећим навикама и уз 
реам~е ПО'11ребе, представљају ону ;карИIКу •ШТО најпоузда
-није обезбећује нужни прогрес друштва као цеАИНе. 

Титов Савез комуниста ЈуrосАавије тако и деАује. 
РуковоДи ва.спитавајући ~-васпитава за руковоћеље МИАИ-
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онске масе радних: људи. Они су САободни управљачи сво
јом судбином која је сАобода, својом САободом која је 
ова социјаАИстичка домовина, довољно снажна и смеАа 

да ником не намеће искуства која је стекла, довољно 
сигурна у љихову општеважећу објективну истину. 
И није чудо ако препознаје социјаАИстичку човекољуби
вост својих зрачеља и тамо где се о љима не говори. 

1962. 



ДРВЕНИ МАЧЕВИ 

»Падају атомске бомбе, исуцимо мачеве!« викало је 
у perncтpy високог це неко дете, позивајући са свом пате
тиком уживљаваља своје другове на шру; али ја нисам 
имао потребе да гледам шру: стао сам на тај позив што 
ме лупио неком својом истином, ни скривеном, ни не
видљивом. Нисам испрвице, утишана дисаља и неотко
чених мисли, стао да аналmирам шта ме је у том дечјем 
повику толико пренеразила: раскорак измећу технике 

и заостајуће. свести? Али кад је кленут од ударца прошла, 
било ми Је Јасно: дечаков патетични позив у бој против 
А-бомби није, трезно анализиран, маље апсурдан но де
чачки и неполитички менталитет старих чланова А-клуба 

и нових ужурбаних кандидата за њега. Тера ли се апсурд 
апсурдом као клин клином? 

А-бомбе постоје званично од ХИЈроШИ'Ме. Ужаснуто 
чо~ечанство против њих није исукало дрвене мачеве, али . 
НИЈе успело ни да истисне из себе ишта ефикасније од 
њих, сем ако то није један филм велике вредности, кажу. 
Никакво одлучно средство није наћено да би се из чове
чанства подељеног на блокове деблокирала подела и 
уклопила опасност опште смрти. Штавmпе, пробе у Не
вади и Сибиру, пробе на аустралијском оточју и оне у 
Сахари успеле су да, према компетентНИ!М подацима Же
неве, скрате живот сваког човека на земљи за три до се

дам година. 

Има ли ко, у одбрани неких великосилских позиција 
или прерогатива приватног или државноr богатства, право 
да одузме садашљост свима, да укида буДућност, да уна
казује у утробама мајки још нероћене? Шта се може 
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учинити против А-бомби? ИоуКаm маче:Ве?- :скупљаni 
потписе за апеле? Држати конференције ·за округлим 
столовима и, настављајући реторске узлете, бИти немоћан 
пред продужавањем праксе пробних експлозИја поДупр- · 
тих систематским кампаљама хистерије и вештачког 
изазиваља страха од неизазва:ног напада »Крвног« »Непри
јатеља« из супротног блока? Шта? 

Или повести у општељудским размерама политику 
разоружаља? 

/Ју!rлеме нема. Оног дана кад престану пробе, кад се 
eнeprnje језгра буду користиле у мирољубиве сврхе, оног 
дана и дан пре тог дана престаће да се живи под при
тиском смртИ. Без тога, наслов свих дана пред наМа гла
сиће :каrко ови по некима већ гласе: Последљи данИ 
земље. 

Према томе? 
Друго не преостаје: активна коегзистенција. 
Све је то близу памети, па ипак . _. . Па ипак и саД 

пред конференцијом на врху, извесни дРжавници дају 
изјаве да се треба и даље наору>жавати. 

Шта то значи? Живе ли они од наше смрти? Не, 
јер биће свеопшта. Ј е ли у питаљу хеј;юе1iратска riocлe 
.мене noтorma завера против људског рода? За такву само
убилачку Заверу која би погаћала све_;_ не зна се ни у 
листама лудница. 

Зато, упркос свему, и нема разлога вероваљу да су 
шефови блокова од врсте душевних пацијената. Напро
тив, злослутни подаци о убитачном већ дејству радија
ција гоне их, као да су нормални, обични људи, на путе). 
ваља и састанке, на попуштаља и споразуме. 

Против кога? - прво је питаље што ће сваки шеф 
поставити себи с часом кад -седне за сто СУМИТ~а, као 
да је то један обични венсенски или не ЗНЗ1М :юакав потс
дамски, рецимо, сто. Као да то није суштински друкчИји 
сто од оних досад. Бар у потенцији. Јер за њим не би 
смело да буде места за победнике и за побећене. Побе
ћени биће блокови. Победник ће бити човек. Победник 
биће оно дете које је исукало мач против А-бомбе. Оно 
може бити син или унук ма ког од људи који ће за тим 
столом да одлучују. Победник мора бити живот. 

Али сад се поставља не наивно питаље: хоће ли при
стати сви округлостолци на мирољубиво такмичење? Бло
кови се неће одмах распасти. Ј om увек подеtоеНа земља 
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ПiаЈЪе ускоро прве извиднице у већ поде~ену карту све
мира. Значи АИ да ће се ратови одсад щ>дити на теренима 
далеко од Земље? Да су свемирска rусареља пред нама? 
Са кршељем интерпланетарних rраница од стране јачих, 
,А,рскијих, rра:мэивијих, »далековиднијих«? ·-.Г~рантује ·.л:и 
нам ко да посваћанн у свемиру - непомирени на Земљи 
не потраже одлучну битку на толико пута :испроба:ним, 
класичним теренима евроафричким? Kq нам_ обећава да 
се посваћанн ту, не помире горе, и да нас, помирени 
смрћу, горе, не наrнају да се тад тек помиримо и ту, доле, 
на исти начин? 

У сваком случају рат је одложен. 
Не :миомш да ХироПШ!Ма представtоа оне аsрега. ad 

astra преко. којщ се већ пошло ка звезданом чокоту. 
мира на Земљи. А-бомба потрошила је ва пробе досад 
само десет МИАИјарди година из резервоара човечанства, 
које је у том часу бројало 200 АЩАИјарди, а ипак не чини 
ми се да је ишчашила !рат m зглоба, учинила ra шсу;рд
ним. И шта? Очајавати? Исукати дрвене мачеве? 

Апсурд :није довољан. Шта треба? Наставити борбу? 
Да. Па м.аiКар и исукаmпм апсурдом у виду дРВених дечјих 
мачева, па макар и дечјим гласовима што звоне под мо;. 
јим прозором. ·Ма колико изгледали немоћни, они јесу 
снага материје живота, лепота љене невВ!Ности, љене по
требе да се о,А,ржи, да постоји, да, посr<?јећи, ~ује 
човека, свет, свеми:р. 

Детиљарија? 
. Можда. Али разум је понекад ва странн.дец~ и дети
љарија. И оно разума којим, у заслепљевости Идео4ошко
-блоковских мржљи и амбиција, још располажу шефови 
блокова. 

Требало би бар да тако буде. Да б~ се било. 

1960. 
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О КОЖИ КОЈУ НЕ НОСИМО 

Четири ловца у раскопчавим ветровкама стезали су 
щrшке измећу колена и као равнодушно или сањиво 
слушали петог у rдmy: сељака који је требало да вх од
веде до мрца. Али глас се лоше. прилаrо15авао неравном 
терену: час би, заqщнут, потонуо у <у'Леrнућа травног 
пространства прошараног ретким круmкама дивљакама 

што се допола сочно црвенеле, отпола страховито и:нтен

зивно жутеле и зеленеле; час би се љегове !Речи, као да 
су се ослободиле неких стега, винуле слепачки високо 
заједно са ЏВ!IIОМ <Који се извлачио из japyra, су11>ао 'НИЗ 
rочила и скакутао преко вододерина, халаво брзајући 
пут узбу15ено тамнвх mума на хоризонту. Сем Боје, који 
је убио медведа, и мене, који сам бар nуцао на прокле
mјску мечк'У неславно је промашивiiЕН, остала двој:!Ща 
ловили су досад само зечеве, лисiЩе и птице. Свеједно, 
испод сањивости и равнодушности, сваки је ПЗЖiЬИВО 
слушао Рамаданова причања, уверен да ће, ако је правде, 
звер на коју смо поШАИ сви, припасти само љему. Што се 
ОНОГ iКОјИ ТО прича тиче, ОН се Видео КЗКО је СЗ!В<лаЈ5ује 
спасавајући Боју, Храиета и Абаза. Сви оу у један мах 
nуцали, а љему се чак метак заrлавио, па је, пред раље
ним и разјареним медведом који је насрнуо на љих, 
одбац!Ио пушку и, nресекавши звери пу.т, го.АЈВ!М. iНожем 
је убио, изнена15ујући спретно, хладнокрвно и стручно 
како се само пожелети може, а храбро, онако како још 
нико досад ту. није дотукао сличну неман. 

А да је .неман, Рамадан потврћује набраја:јући ,го
веда и овце што су ове године. отети из крда и стада и 

одвученк у JIFYiМY, па: 11:1е за.бQраљ\>а да помене поново и 
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она два пролетошња ловца која је тај медвед тешко 
обранио- још леже у болници унакажени за цео живот. 
Па онда, обрисао је Рамадан сузу, настављајући да rовори 
како му је i!Ipe три дана наочиглед чобана <убијена нај
боља биволица млекуља. Црна је била и мирно пасла не
далеко од шуме, rде је трава сочнија. Али, неочекивано, 
црни јој је :медвед скочио на плећи и јеДНИЈМ је поюретом 
предњих шапа располутио живу дужином кичме и хајду
~ је брзо пребацио вешто на плећи и однео у шуму. 
Пре :r.ри даЈНа! завајка он, који се летос сусрео с :њим кад 
је ту у Хуму, усред дана, секао нешто шуме. Био је насе
као довољно, и .ташш да подиrне на'];>аМак ·по:куп.ъених су
варака (рече као да се не исправља тиме за малочас 
двапут поменуту сечу, али сетио се, истина, нешто касно 

ма је пред Хранетовим широким плећи:ма непри
.1\ИЧНО говорити о сеЧи Шуме без дозволе~ кад 
зачу како на кршатку л.ево, ·Тихо myмep.R"y: ·Не
како домаћиiнсюи ошwно, - али iИ качачки оп
резно. Окрену Се зато · и претрну са:в. ·Пред- Ра!Ма-' 
даном, оцем шесторо деце - он, Грдосија; саВ црн, а оЧи 
размэ.кнуте, о:Иrгн:е, зле И. ПодлиВеНе КрВАЈу, као. да сУ .бо
лесне. Нетремице ra још ·мере те очи блескајући као 
судњи час лично. На децу, сЩ,очиће сам Помислио }ако, 
и биће, вели_ сад Рамадан, нашавши опет изrубље:Ня·глас,· 
да је то медвед некако и схватио, јер се одједном; месТо· 
да зарежи и насрне, спусти на све четири И ваА:.ајући 
беговским, разглављеним туром, изrуби ·се Полако иЗ:М:ећу 
Дрвећа. Гледао га је семак укочено ;и II.IТO је било чудно 
-није мог.ао НИiКШКО да не· помислИ како Тај медвед хода 
као некадашње rазде, И то оне које· су све сами· стеШ~ 
Нипiта звер није . кршила, ни с\iварке на које би; г.АО.: 
мазна, опрезно натазила; а rустшп кроз којИ · ее пров.\а_. 
чила прво би шапом одшла, Као да јој је стало· да Ни 
Шсmћ ни трн :не оштети: Сатима се. ·НИје . Ра:ма;4.аЈН- По: 
мерио, тол.Шm ra је crpax бИо· ОбуЗео, алИ К'а!4. се раска~· 
менио и вратио жив у сеЛо, зар.екао· i::e Да ШIIirra · iieћe· 
против тог медведа и ништа и не би учинио (сем· захтева 
за одштету шуМској уЩ>авИ) да му није ономад убиобаЩ 
Црну биволицу, најбољу млекуљу измећу свиХ· које пасу. 
на тутинској висорав:НИ. · · · · . · · · .·· · ·· 

Током преподнева стиrли су да, пРегледају Оба мРЦи~ 
шТа. На десети:нv метара од сваког, Воја је нашао по две 
младе букве или леске, дово.4.но::Чвр6'е да' ее··на 'iьВ:ма 
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напра:ви одмах Прш.tи:mв:Шt чека ioA-даске коју су ловЦИ 
полагали измећу доста ниских рачви на истом нивоу ·и 

тамо је учвршћивали. Чинила им се да је то довољно. 
Воја, који је имао искуства и Знао шта значи чекати 
·медведа, тражИо је да направе и !НаЈСЛОН за лећа и ;наместе 
летву и за ноге, али по подне, код су око пет дошли, бе
лела се само даска на којој ће се седети до два ујутро. 
Абаз с још два ловца остао је на мрцишту старом већ 
недељу дана. Воја, Хране и онај који вам прича чекаће 
на овом, изнад Рамаданове краве. 

Јутрос, улазећи у шуму, онај који прича био је јако 
узбућен, иако је то хтео да скрије, али кретао се кроз 
rусту с откоченом пушком, сувише опрезно и плахо, тако 

да је било јасно да мисли како све њих, али нарочито 

љега, иза сваког rрма вреба медвед спреман да нападне . 
'Но сад се попео на даску, с пушком о рамену, уверен да 
је звер да:леко и да га :не чује, не nледа, па и не слутИ. На
мес'ГИо се МИiрНО ;на бун.А:И .да tМЈУ буде мекше, и сад, 
измећу Боје и .Хранета, погледао пред собом у мрцину 
допола ·утонулrу у упало влажно лишће. Ч!инЈила се плитка 
за краву, али се сети да је исто помисл;ио и јутрос кад 
су утвр.А/ИЛИ, зwуппени смрадом, да ју је мед'Вед бар- два
пут већ јео - је,А:Ном iИЗН'УТ.РШW и део г.ла!Ве, други пут 
- скоро цели бyrr с ружом. Сети ое, :rакоће, да се дивио 
вепrmни с којом је звер rу..шл.а ·коЖЈу одвајајrуn:и је од 
меса и после, пошто се утолила, љеном СМ!ИСЛУ за чистоћrу, 
јер је кожом Iюју · је с~а, брижљиво покривала 
кости да их заЈIШ'Иi11И од зукара и црва:. Упркос тој дома
ћml:ској опрезiЮС11И, за!Ударало је страшно, а Воја је још 
јутрос био рекао да се на чеки неће смети iНiИ запалmи 
ц:иrарета, :ни кашља'11И, !Н!И lСIИХiНУТИ, ;н;и дисати rласно, 

витrи задовоЉIИТИ ИЈКа:ква телесна потреба, !IШШТа; само 
·не мицати се, !ИНаЧе ... 

Али на ту могућност НИ!је хтео м мисли. Иnак сети 
се с rорчином .лањСкоr промэшаја. Погон је за!Вршен већ 
био, сви су rоничи Е3били ;на 11ребен не истеравпm ништа 
и :юренули бачијама, ловц;и, мећу •кој.има је и он био, већ 
оу пушили друrу цигарету, ка:д се Јовица, крај њеrа, 
одједном у.кочи, напеТо ослушкујући, па хитро скочивШи, 
оrрча до ивице ·склада и замаха руком. Воја iИ тај који 
nрича потрче ;и тек што су стиrли, уrледа:ју не ·нарочито 
к.рупну мечку али .л.епу и, рекао би, оксиженира:ну као 
дечија иvрачка, сву !НекаКо rnцаву -;и :хитру. Избила· је iна 
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мали mумски пропланак, ;дв"адесетак метара удаљена од 
љих, н сумљичаво окренула главу према љима. Воја, -па 
он, па Јовица. опале, сваки пребрзо, не нншанећи. Ипак 
не зна како се могло десити да је нико и не рани. Тачно 

је да му се учинило да ју је он ранио али оном који 
прича ову ловачку причу јасно је да је то најмаље што се 
мора увек да учини. :!Јоја је, истина, пуцао са скинутим 
већ догледом са пуmке, јер није вшпе, као ни ико од љих, 
очекивао мечку. Онај који прича није боrзна какав ловац, 
сувише се узбуди. Али Јовица- он је имао времена и 
да дил>а, сем тога је хладнокрван, дуrогодшпњи искусни 
убица звери. Уз то је и одличан стрелац. Али ни он
ништа. Тепmо . се отада онај који прича: прелепа је и 
ТЈУ!дна некако она .мечка била, можда се свима од жеље 
учmшло да је то она прошла преко пропланка, моЖда 
заиста она. и 'НИје прошла, чиста фата:моргана. Али знао 
је: на Проклетија:ма нема фатаморгане. Него лисица, срн
даћа, дивојараца, дивљих вепрова и мечки. Но ма колшrо 
се .неко и изговарао -да је пуцао на илузију и зато прома
пшо, ;промашај је промашај, илузија - илузија, а про
клетиЈска мечка - мечка. Стога сад рече себи: памет 
У главу, ћем на живце, хладнокрвност у жиле па мирно, 
~езвено, паметно и опрезно посматрај, ослушкуј и, по
Јави ли се медвед, не дижи одмах пуmку, сачекај прво 
да ста:не, па тек онда IНаниmани, и .то угуви док ни
шанвш: престани да дишеш и окини, гледајући добро све 
време у тачку коју циљаш, тако да пуцаљ, кад поће 
изненади тебе који rаћаш исто колико и погоћену жртву: 

Гледао је за то време пред собом у црнiт мрљу као 
од влаге.- то је !МрЦИIНа. Јасно се још види, иако мрак 
већ осваЈа. Пред љим кроз граЈЊе пали се nрва звезда. 
Али агуд, с још увек светлог неба, као да неко вилама 
баца. на дно шуме навиљке влажних тамnона мрака што 
нечуЈНО расте дижући се с тла кроз непрекидно вејање 
лшпћа које се О1"КИДа с дрвећа уз лако стељање. Или то 
звуци постају пластичнији? Он не зна то сад да каже. 
Слуша само напрегнуто. Из села удаљеног вшпе од кил.О. 
метра _ ваздушном АИ!НИјом, чују се 'l]обличена нека М'IЈ
кања и блеке, помешане с људским и дечијим гласовима. 
Мрцина је већ сасвим утону ла у лишће и личи на крпу за 
брисаље .ногу на прагу неке невид./Ьиве сад куће, и то је 
у љеговоЈ свести већ облик зграде брвнаре са степеником 
на ком жена, седећи на :гронопщу рапmрених скута, музе 
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млеко и љему се чини да то он сасвим прецизно-разабире 
млаз што пmкља у музлицу н, чини му се неко време 

затим, да чак разабире гребање лююща по чинији с ка
чамаком и посном чорбом од граха. А онда, -кад и тај 
јек сеоске вечере преста, зачу се далека али сирова и 
сн~а .момачка песма и он виде младнће, не ту, него 
тамо, на километар и вшпе удаљености ваздушном лини

јом. Убрзо су се у тај призор песме уплели и женски 
11Ласови, и он виде !Нежне и лепе девојке. Но и то се 
ускоро рашчшm, и из правца села стало је да долази 
на све стране растурено девојачко смејање, и он виде 
сено с кога се тај смех диже и момке који ућуткују 
високе грлене кикоте прелазећи огромним рукама преко 
одједном за:дахталих женских 'I]Сана покривених муш
ким. Но утом се све стшпа тамо у правцу села. 

Старији спавају, момци и девојке ћутке и помешано 
бде милујући се. Пријатније им је но лов:цима. Он узима 
ваздуха и хтео би да !НаПV'НИ плућа поносом на који 
и;мају права изузетни. То не потраја дуrо. Пупm му се 
јако. Гута пљувачку. Исправља лећа. Крста га боле од 
све намет..ьивије непокретног седеља, а и десна му нога 
трне. ОАИЖе је полако. Пипа баканџом по мраку, тра. 
жећи неки наслон за шу. Ншпта. Спусти је опет на бунду 
и поново осећа мравињање у бутини. Да се раздрма, 
дИЖе полако пушку у правцу мрцине. Ако неко време 
буде гледао у .мрак, успеће да је види. Види је одиста, 
~МИ iEIИ!je сигуран је МI то што се црни, црље од ноћи, 
мрцина коју гледа или је запамћено сећање вићеноr. 
Одлучује без везе с ТИ!М: гаћаће медведа у главу, и то 
ако почне да једе кр~у, Шiаче- у блат. И већ НIИШmш 
у тај 38МИП1.1Ьени блат и у эамишљену главу. Но док 
то чини, при;мећује да и :Хране десно од љега то исто 
ради. Увреди га то. Ваљда Хран~ не мисли да ће овај 
који прича промашити? Јер договорили- су се да овај 
који прича први пуца. Сети се промашаја на Проклетији 
и опет се осети обрукан и потцељен, но у исти мах док, 
гледајући .низ цев, утврћује да вшпе !Не види мушицу на 
нишану -и да, према томе, неће моћи да гаћа, зачује кроз 
ТИШИ1НУ све време потврћњваву осипаљем јесењег лишћа, 
доле у подножју букве !На којој седи, како из шљига 
излази хитри, брзоноги mумски миш и полази у свој 
неки мишји лов. Кренуо је шушкајући и стао. Је ли 
ocemo да и љега, мшпа пошлоr у лов, !Неко лови? .С на-
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rорелог ,1\/рвета према ЧеiЩ, ОТIШНу: ее:теmко баш ·у том 
·часу нека као 11рВiНа, не, јер она бешумно пролети крај 
њих. Сова само тако нечујно лети! - помисАн тај којИ 
прИtiа, јер је чуо како мшп очајно цијукну одмах затим, 
и то прво сасвим доле, онда непtrо више. Сова -опет нЕi
чујно пролети. Срце му поЧе неуrодно јасно да Аупа, 
&\И се не смири !НИ кад невид.ъива, али уrврћена . веве
рица недалеко поче да шра своју игру точка. 

С времена на време би СТЗ!Ла и дахћући капiLЪуцала 
хра:паво као да је назебла једне од ових већ прохладниХ 
вечери. То не би потрајало и убрзо би опет почела да 
се врти укруr, бестелесно газећи rране, лишће, пр·азнину 
и саму ноћ. Абаз намаче· нервозно своју бунду. Стискао 
је пушку~ Шуму је полако проЖ:ИМао све већи број по
крета што •ШIОу престајали да се СЈШВају у једно 
ЈЈРЛО, врло, разрећето, скоро !Нества!рНо брујање, ису
више С3!д · сложено · и ·незнано да би се !МогАо да. плаС: 
шчно издвоје љегови ЧИ!НИОЦИ. ХиА.а\де опре:ших покрета 
·привлачнло се, :истежући тела :НепојМЈЬива - непојм..ьи
во. Сем 1щд се није радило о сувише блиском шуму 
крат.коногог 11рбуiшатог јазавца, !Кога тај који приqа пре
·позна на невићено јер !Проће iИСПод букви на којима се 
седело, rру~А~ИМа пом;ичући опало лmпће као да дрља и 
11рабуљајУ!ћи у ходу хоће да ујеМЈачи 1шлим шљша. Пре
познао је н смрад твора који се задржавао неко време 
негде близу. Али остале шумове није умео да одвоји и 
уоблИtiи, ма -колико да оу били npиcymm 1И наметљиви. 
А то је, помисли, и добро: медведа ће IШВ:!К дифереН
ци;раm благовремено. Њеrово -кретаље ће се иЗдвојитИ 
из звучне поТ>ке !КОју тка1у леТ>ОВИ: ноћних nтица и· ШI
секата, плазови зми;ја и ryпrrepa; шушка:ња мmпева и 
·лаоица, веверица и ку;на, IЩДа:ња мnпћа и комешања 
звезда горе. 

СЗ!Д mr је щт.но. Све су се ·У ЧОКО11ИМа запалВ:ле: 
таласи ешалонирани по дубШIИ. Неко време је глеДао 
·У љихово блиста:ње. но· претрну кад спусти iИЗНенада по
глед и примети да је мрциmте нестало. Тек пorirro је 
·минутима г.ледао '!! мрак где је лежала, оно неодрећено 
ИСПАiН!Ва, још 'ј{Век ТамЈНИје од ноћи, али не :м:ного там~ 
ЈШје, једва за др'!'У-две. Одахну 1И одлучи, щјужајући 
·ногу што је т.рнула: не гледаш rope. Исувише је светла 
тамо ноћ у порећеiьу с :rамом '!ПУ'Ме. А медвед? Ко каже 
да не може и iВЗНенада ·.да наеће и док би се тај који 
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nрича, још уnлашен да се неће дово.11>11о брзо навићи 
на мрак, снашао и успео да види, ши би. ra Хра;не и 
Воја убили или би 1ИМ свима утекао, откривmи он љих 

пре но они љега. 

АА!И тад, на двадесетак корачаја десно од опаљене 
букве, блеснула су брзо кроз ноћ два оштра, врло при
ближена фосфорно зелена мала фара, као да се то ва 
трен запалиле две уске и продорне батеријске лампице, 
отворене до ждрела као мачји зев и. реске !КаО убод 
пчеле. Збило се то без одрећеног најавног шу:ма. Као да 
је и тај блесак уrиснут у основу звучног ткива те оmпте 
ми;микријске тшпине пуне nрезања нечујиих нападача 
и скоро нечујнњјих од љих жртава. А ловци, који. су се 
укочвли на даски чију оу белину покрили; били су му 
саставни део тог оmптеr наnадаља и бежања ·по мраку, 
и они само притајени иа:па\дачи који у заседи чекају 
жртву да то не би и са!М!И nоста.ли. Шта су они? Ко су? 
Три човека који јеМЈако нечујно дипrу држећи откочене 
пушке на коленима у очекива:њу медведа, господа,ра 

Х.ума, Ка!КО се већ зове ова IIJJY'Мa, у очекива:њу трозног 
rоростаса, људи озебли од С'!'Удени, уморни од неспрет
ног седеља, утрнулих ногу, али ужаошrје од свега жеюни 
да убију најјачу, најкрупнију и најопаСIШју звер коју 
њихов конт.инент још познаје. Зато је и био тако напет. 
А то није добро! - помисли 1И реши да престане да 

слуша. Покуша да се разгали размиmљањем о оном шта 

у то време ра:АИ у rраду. Без успеха. ЈедШiо на шта по
времено ван гледаља и ослупшивања тог ту уме да ми
сли, то је о промашеној мечкн проклеmјској. Није да 
нису по јурили на место где је застала била. и после 
шпли љеним трагом једно педесетак метара. Али НШ'де 
није капнуло :mрви. Нигде! -понови у себи ловац који 
nрича, свестан NJ. се све време то труди да "DрЭIНСПонује 
овдашње шумове у обАШ<е и одреди понеки блесак очију. 
Они малочашњи приземни фарови поново се пале. Сада 
сасвим десно. Лисица је то. Сшурно. Лукава, она оби· 
лази мрциmте, не nрилази му одмах, ма колико била 
глаМЈа. Ловац који прича праrr.и је сад из петних жила 
и бележи у себи још два врло кратка блеска, али увек 
с друrог неког места на обиму круrа којим се креће око 
мамца, и онда, с ужасом, да је нестала у ;~Јоћи. Присећа 
се да је чуо једном да је лисица понекад у сл,ужби мед-
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веда као љегов и.звићач и да иде :мрцу обиЈчно по.ла сата 
пре љега: Ако га одједе, и медвед ће сигурно. -

Оча:Јан, он .А;ИЖе врло полако пушку~ Сад се не види 
низ цев НiИ ко.лm<о педаиъ од затварача. Осеги још један 
разлог за !МаАОА/УПШ!ОСТ: промашиће. Проће га језа. Пет! 
као да учини Воја, !И IЛО:ВЗЦ кој!И при;qа опрезно спусти 
пупи<у на колена_ што. су дрхт.ала од раније неодо..ышо, 
мада не од ст.раха, неrо од УЈГРОЖене страс:uи. Да му је 
да nот~е АВа АобраДИЈМа- поМисли- престало.би то. 
Да му Је да се оnусти и раздрма ноге! Да М1У је да се 
пружи негде 'У tкревет и заспи на десет М!!ШуТа. Не сnава 
му се, а .ипак би. Али утом јасно изна;д мрцине утледа 
лане про~ену мечку. Аиже .мрца, завла.чи 1МУ главу у 
дроб, затим Је одиже и :rра:жи својим размакиутим злим 
очима .блаrе очи ловца који то прича и провокаторски 
се С.МеЈу..ьи, rица.<ва, дрска, АНВ~На. И tкао да се одједном 
сеmла да ловац ~а:д неће да је гаћа у главу, спушrа се- на 
све четв;ри и дще .му блат, као лане тамо на проклети} 
ском пропланку. - - - · 

Неко му утом -дотаче ребра. Њеrова жена то чини 
кад се боји да јој муж не захрче на некој ·од лаљских 
представа у Ј'!/['ословенеtком драмском позорипnу. Пробу
nен, ловац отвара очи. Не. Не налази се у Велиборовом 
теаmру. Ту је на ~ећој чеки. Доле пред љим, ако се 
напрегне, раз?ЗНаЈе обрне мрцине ущ:жос уједначеној 
т~ прожетоЈ IНео~редл.ив;им к.ретањима nrro се не равли
КУЈ'У од лишћа КОЈе се О'I'КИДа скоро нечујно я тоне у 
непок.ретщr ноћ без ~есеца и ветра, али све хладнију ноћ 
ту, испод, све ведриЈу - одооrо. И тад баш, скоро на 
истом ~есту rде су се :први !D!y.r упалила она два пр!ИЗеМ:На 
ЛИСИЧИЈа <?ара, само сад врло високо, у истој равни с 
љима '.l'lрОЈИЦОМ на даски положеној преко првог рач
ВИ!Шта ~аде б~е и крж.ьавог лешљака, оинуле су, маг
повеље Једно, две разма:кнутrе rљи;ле батерњјске лампе 
на .mзмаку. Било је :ro му;rно а сурово светло, приrу:шено 
као у рату и гробно !Некако, а као ZrJyдaro само џиноВско 
и З!ВеТШЫЖО. И Воја 1И ~ране :и ловац к~ји прича дигли 
су ~е, и стаА!И. Али :нвш:rа се није вшпе 'НИ помакла, 
ии видело, 1НИ чуло. Никакав шум није одаiВЗ.о присуство 
звери, а сваки би. се дао одр.аrrи да ;цред ШВIМ.а још стоји 
м~д кога Ч6К:аiЈfУ. Можда Је и отишао. Нечујаrн дошао, 
нечуЈан прошао. 
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- ГотоВо! - рече ХраНе после више од ·чеrоврт сата. 
- Осетио нас. 

Али Воја им !!Шје дао да ~ сић<у.· Још се надао. 
Но почели су да се краве ..ьуди на чеки. Трља~ЛИ су сви 
сад у:rрнуле ноге и промрзле- прсте. Нај3а1д .сићу.- Црво 
Хране, па Воја, па шј који DЈРШШ. -

Ишли су један за друmм :к.роо !НајцрЊfУ шуму којом 
су якад ловећ!И прошл;и, сnрешш да пуцају на звер у слу
чају да се она са:д пршајила љих: да нападне. 

После нешто вшпе од двеста врло 'Ш!ХИХ и оnрезних 

корачаја (али !Нечујнос:r је му-Дш.m што и б:итка зверИIМа) 
изшпли су на АlИiВаде и путел:.ак који је !водио месту rде 
је требало да ;и;х: са<чека џвп. БИ!АИ су се договори:ли за два 
сата после nоноћи. Рано су се, дакле, вра.ТIИ!АIИ. Стога peme 
да поl>у v сусрет шоферу. :Юроо дmшу, безбрижну ноћ, 
под iiiШрОКИМ звездшшм: квшобраиом, све :ногу пред ногу, 
cmrнy причајућ!И све mme у засnали туm;н. 

Оуrrрщдан, ЧИ!М се дm'Аа ма:rла, пуцам~ су Щ\.тмwено 
и добро малокал.ибарком у 1Ме'11У ове до пред само подне, 
ведро и топло. Рlучају брзо и пре дванаест да би се до
хваТiИАIИ шуме раЈНИје но јуче. Т3:!ј којя прича и ноћас 
ће на исто место. Договоре се да :вечерас не чекају преко 
nоноћи. Џшх ће их: чекаrm од једанаест. С Бојом и Хра
нетом Щ7'1'ем ЈУТВрде ред пуцаља. Онај који прича први 
ће пуцати. У шуму у.лази он сад, не зна вmпе зашто, без 
узбућеља. Ста:де код оп&Ьене б~е и г,леда:јући сиву 
кору, примети некоАШ<о црних медвећих длака на љој 
доста високо. ЗнаRИ, био је !ИПак. НаслољеН на бу.кву, 
"ШПО се 11р0 о њу и tгледао их из безбеднОСNI. Јаростан, тај 
који прича стисну пушку и ивброја двадесет и пет кора
чаја од чеке. Поправљена је сад: има насАЈОН ва: !Ноге -
прику.цана ле~ГВЈЩа. Тачно што треба: IНOre да се на нешто 
ослюне, да не би утр:н;у,ле. Конопац који су nонели из 
села запеће ;ивмећу леске и буквИћа на ВИСИ!НИ рамена 
кад седну. Али та је »iВ'Деја« :rог којя прИча лоша :илИ нико . 
од ловаца не уме м ·је реа!ЛШује ю:шrо :r.реба. Он пр-ена
nето сщд инс;ист:ира да не пет..ьа.<ју сувише. Озноје ли се; 
медвед ће их лакше осе11ЊГИ и онда - до в:ићења cy:rpa 
или tко зна ·ка:д. То М1У не смета· да обуЧе бунДу (мора да 
му је сИЈНоћ било хл~) и доста IA;'![il"O да намешта ноге 
на летвиц;и. А III1'o коношiц није добро · затеmут, све
једно, ИЗ.А/ржаће се, само медвед нека доће! -то је свес~ 
тан да мисли. Ал:И! он ана да су сад ови у б"уп-Dдама пmри но 
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синоћ, да ће сметати једаrн друrом доће .ли до .пуцаља, но 
свејеАНо, само нека га доЧеКају. МрЦШ:Iа, иста као и јуче, 
јаче само заудара. Он дуго .гледа ,у правцу громОм опа
љен:е бупсве и, као да се вежба да заnа.мти правац, затв~ 
рених отщју ниmани пуnшом, ()l'Вара очи, проверава где 
је уперио и смеши се. Ловац лево ћуrгке га гледа док он 
то понавља неколико. пута а .лшпће непромељено веје. 
ПоНављају се и !Навшьци црнiИХ та.мпона у тmnшш која 
опетује своја пр~ То траје ~док се крда не врате 
у село, где почиње МЈужа. ЧШш .му се да чује :ка:ко опет 
пл.искају млазеви МЈЛека у . .иузлице. Убрзо су клооу.ли и 
дечји гласови, СБеЖ!И као вarr.pe, после вечере. Кроз нови 
тала.С тшпине пробијају се сир-ове :мушке песме .. _ОНДа 
женски пој, па .IWКоти, далека трка кроз траву, и • убрЗо 
све тудско усни. Одаrнде од села само понеки пас се јав
ља, понека добро неизму.жена крава замуче. ЗвезДе су с~ 
у мећувремену запалиле ИС'l'И!М синоћ!Ним редом. Прво она 
nрема љему, па остали rроздови, 'У ЧОКО'l'!ИМа. Мр:цИна се 
једва назире, намш већ на О11Ирач за ноге, за црту-две 
црља је од тла. Та:4. iИСПод цера Аево IIЈ>9ВИЈРИ М1В!!П из сувог 
.мппћа, сова се О'1'КИiНУ тепшо као r.рана белогориде. Ве
верiЩа десно почиње ит.ру точка. Зм!ија ду;гим плазом пРо
ће преко I!ILЪиra. За њом твор, па r,рудати јававащ IН_а крат-
1\ЈИМ :ногама заюmа :юроз МШiће, па два отворено фосфорна 
приземна фара. Као да је :на вечној проби представе што 
се неће никад извести. Не Д!Вiiile скоро. Толико је пута 
током про!П.i\е ноћи и данас за ручком мислио и препри
чавао тај редослед сцена бескрајног лова да и Абаз, који 
вије ноћас био с ЊИ!Ма, зна шта значе оне две продорне 
зеленкасте сијЗЈЛИЦе што их сад обилазе 1И бешумно се 
цривлаче мрцу. Опрезан А1И је .лис! Ни даrнас, Ка:4.. су 
дошли. сат раније и дали лаrком поветарцу времена да 
ПО1'ЈIУ'НО растера myмCIWМ становницима мрски тудски 

м:в;рис на дим 1И ватру, што су миленијим:а већ постали 
саставни део убилачког задаха тог бића нејаког а дрског, 

· неадаптираrног а лукааюг, .АЈ"!/i(авијег од лисiЩе што опет 
застаје и преза невщ,ьиво испод љих, приmубЉена у_з 
земму, на два већ метра од мрцине, на метар од ље, на 
љој, али још увек несигурна, узнемирена. . . Но одахну 
кад зачу глоцкаво жватање сировог меса што се откида 

с м:рца, кад ОСет!И халапmиве трааје главе и безобзирно 
шкл.оцање очњака. Погледали би се .ликујући, Хране, 
Абаз и он, али IНе усућују се да се помере, не Дишу. Па 
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иnак, је лИ се шта десило? Нешто iНИје у :Ј.)еду. АИСIЩа 
која је направила пре но што је пришла мрципrrу некО
лико концентричних кругова и !НИје их осетила ни оНда 
Ка:4. је прошла испод дрвета на ком су седели, одједном, 
уз непри.тајен "l'рЗај, шмугну. Јесу ли откривени? Је ли их 
у једном трену 'У'fЛедала, увијене у безобличне бунде боје 
ноћи, на више од десет метара од себе? ЈедвачујНИ покрет 
у зраку помиче неотпало лишће. Он ще од љих ка мр-
ЦИIIrоу. Ветар, дакле; · 

Неколико неповезаних лаюп шумова, затим тишина 
снажнија и д'Уб.ља од људске способности да себе бистро 
осети. Бар љегово је самоосећање сад дифузно као облик 
тела изгубљен у црној бунди. Не псује повегарац што је 
опет легао, али који може у најнезrоднијем часу да их 
опет иЗда. Осећа само напетост целог тела што стреми 
да се продужи преко прста на обарачу кроз цев до оноr 
кога чека. и то је све. Ни мисли, !НИ осећања, ни узбу
ћења, ни страха, ни· зебље. Само хлаАНа равнодrушност 
пред Неми!НОВНОшћу. Само тензија свих iМИIП'Ића. Чини му 
се у једном трену да је заједно са светом потонуо на дно 
неког океана који није од вода него од времена. Осећа 
nрВIТИсаК. стотина атмосфера прохујалих векова на темену 
и раменима. Осећа се скоро сruьоштен, :избрисан, :взјеА
начен с муmем дна. Тргне се аагло, врло оштро, а да се 
није померио. Неко, нешто, ћаво би га знао шта, као да 
му дотиче слабине, али !ИЗнутра и одмах Затим належе 
Облицима сасв:В!м фосилизираннм на очи ·Изнутрицу. То 
неће. То смета. Зато шири очи и гледа упорно у мрак који 
се не миче, а mак тад баш тmпина, види, почиље као да 
се костреши iИ као с:купл.а у клупко, а клека; коју дотле 
није осећао да мирmпе, докучиво се наметну ноздр
ваЈМа. Осећа исто тако М!ИЈРИС цријемуше негде ma. 
првих стабала шуме, почиље да разумева и лучи домало
час неразумmиве покрете у оном претmi:ом општем брују 
живота аа најразличитијим лествицама; он све јаСније 
разабире истезање дивље мачке што се шуњала и :ласице 
што је утом баш промакла крај ље. Као да све је некуд 
кренуло, решено да се макне одавде, помирено привре

мено: миш и сова. Толико упоредних струјаља, толико 
rмmања и нечујНiИХ лепета, а чеМу, питао се, а зашто, а 
камо? Знао је и пре но што му све поета јаоно. 

Код опа.-ъене . бу;кве, IНе светлећи !НИКакВим размак
нутим батеријСIGШ АаМпаlма на измаку, нешто силовито 
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оr:ром;но а оуздржано, без ·обриса и боје, . почело је да 
дише и дахће, да мумла и да се таре о кору, да IПIUoOЦa 
и 'l'pym<.a у месту, без зле намере, а 11ШЭ1К јаросно. као 
један од скрш3ених а сад објаmњених чинилаца мало
чашњеr бруја 'I'ИПIИ!Не. Није да је то т.шо расrављено 
на састојке речи осетио, него као удар свих љИХ поме
ШаЈНИХ. У следећем ra је т.ренутку, фасцшшран, и назрео. 

Стајао је СЗ\1\ свеrа на пет до шест кора<ча:ја од мр
цине, чији је дах тру.лежи уАИСао снажно, са задовољ
ством, сав соптав и зажарено rлмзн. Али љегова аподоба, 
уочмmа, јер се СЗ\1\ профИ!АЩ!ала десније НеШТО на чис
ТШШЦИ и тамо одбијала од светлоr неба, зазвонил.а је у 
љему СВИ!М ИCKOHCIGIМ страхОВИМа ПОНе'IIИМ iИ задржаним 

из ко ЗiНа к.ој(их: IIИЈ:1М>0КИХ времена, кад су такве ноћне 
уклете утвари rониле M81IIl'l'Y да лучи приче, о аветима 
болесно зелених очију, о џшrови;ма налиiК на тек зденуте 
на\А:На.равне пласrове сена, на немаЈНИ закукуљен~ у црне 

чщрiПаВе с К81ПУЉачом на глави. Ова се '11реСА.а - заклео 
би се СЗ\1\ - т.ресла се дахћући халапtЪmо и тур"обно, 
њуmкајући Мh>ащкавD И безумно, СВа уздрiтала ОД неке 
страсно. увер..ьиве rла:ди. Ова је и постала ноћас су\А,бив:а 
тоr медведа, чије .је све јЗЈрОсније гневно љушrкање гово
рило јасно да кроз пријаТiВ!И за њеrа вољ мрца он осећа и 
нешто друго, непријатно, што ra упозорава да оде, .а ипак 
недово..ьно убедљиво јер је, коо прикИван смрадом, који 
му је већ покренуо .све жлезде од чељусти до желуца, 
оста: јао опрљена . жел.уца. киселив:ама, неспособан да се 
одлучи. Јер ветар који је пошао био, стао је~ чак окренуо 
и пошао од мрЦИIНе к ЉИ!Ма. 

Медвед се ипак још колебао да .ли да се бацИ на оста
так краве коју је брижно прекрио .лmпћем и сИ'ШИ!М 
суваrрцима. Колебао се јер је истовремено звонило у љему 
оно звоно што се ;rолико rодина јављало увек у правом 
часу, гонећи ra да се благовремено уклони заседама и 
напада у прави ча<с, па неодлучан, све ј.е ·јаче удИсао и 
pomao, ШКii>Оцао и !Њушкао, дахтао и .мумлао, не зН:ајући 
шта би и ·куда би. А тај који прича, стар у том часу ко 
.зна колико стотина. хиљада rоДВЈНа, уздао се сад, ситнији 
но :и;ка;д, само у ·ТанiОЧ nушчицу с пет меtm~Ка у .лежmљту, 

·И седећи на танкој букви осоју би та rрдосија моrла јед
ним ударом ша:пе да :извали из корена, осећао се, упркос 
црастарим наслаrама страхова, од ље јачи и моћнији од 
искони, јер лукавији 1И м:удРији за л-уRавство и мУдрост 
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целоr lrllj.дcкar рода. Медвед је учmшо. још јеДан корак 
према МipiW. Тај који прИ!Ча почео је да дmке_nушку, :чврс-' 
то ~Лавlrllјјући ~ак у рЗIМе, аи\!И није ВЯ.Део ни педља 
да..ье од затва,рача па је збоr тоrа почињао да губи c.mw-' 
ност да ће осве11ИТИ све ...ьуде које су медведи убили од 
памтивека до данас, а ипак био cm:waн да треба да одмаос 
пуца у њеrа, да не треба више да чека, иа:ко ra, јер ·се 
~омерио, не :види више, Само осећа и наrонСКIИ эна где му 
зе rлава, где орце, rде трбух:. Али истовремеНо је исуввше 
био понет уживањем да ће ra сам убити јер ће први да 
пуца. Још iНИје оiЩДао. Хтео је да nроду!ЖИ тај ужасно 
на:пеl'И тре:шутаос ужа<сно ласкз:воr осећања моћи на;д свим 
па и на-д непријатном неизвесношћу, .таосо мутом да су ra 
уста и непци почели да пеку. И тек кад осети да не може 
:"ише да издржи .IЬlј/Тину оштрију од 38\довољства но и да 
Је доо доста шанси и медведу и себи, то јест моrућности 
да се уплаши; кад му је постало јасно да звер већ једе 
Ра<Маданову биволицу млеку љу, а ловац да се у САоју само
осећања себе који сада .јесте, не боји, ма шта му се десило; 
'tlaк ако и !ПрОМ~, осет1И наrло туту јер је сад иoymmre 
лаосо приrrиснути обарач и савлмати неман и mrje !НИIКа!КВа 
Ч>аброст убИТiИ џина са те Аоше, али лукаве ипак чеке, 
па :му доће на -r.рен да опрости тој авети убијене .људе; 
овце 1И :краве од ПаiМ'I'И'Века и да опали једноМ IY ва<здух 
ny.r звезда. Но у том баш часу jermyme с олаюпањем једна; 
~rpxra и· тrрећа пушка, и mj који прича виде у пламену што 
зе зетко 1И кратко СИ!КТОО ш цеви, збуњеноr и .уnлашеноr 
rop~ra<ca који је зарежао IК!IШНО према љима, који су му; 
обасЈани краТ'RiИМ муњама, .м9рали да .личе на три нез
rраш~а пластића зденута на једној rрани, и мада је моrао 
~а .насrрне на њих, да се у скоку узвере уз юво и све их 

Ј6АНИМ ударцем оможд:и, звер не учини што је наумила. 
Прејаос је то шок био и за јед'Ноr медведа. Та три неоче
кявана щщња одозго, па још три, пајош и још. Место да 
~асрне, он ри:кну и сrаде да бежи, можда опрезно бира
~·Ући :к;У!д можда смртно зб~ен, не успевајући да се ори
зентипщ сав као ух:ва:ћен у зетrоу клопку громова одасвуд. 
Меци су ra сустиза.ли и поrаћа.ли. Тај који прича био је 
СИIГураЈН да је првим већ опрљию меДЋеће ру.но и прос:ви
рао му блат. То је поМИОЛ!Ио врло миран. Један је ловац 
викао пуцајући. Хране о:кидао одмах: за љим, корисrећи 
се њеrовим пла:меном. После три метка свако је престао 
да пуца. Напето су сви ослуt!IЈКiИВаЛИ само каЈКО се звер 
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повлачи. Од'Иста, није бежала в:вше онако нечујно и до
маћински обазриво паЗећи где стаје, него безоб:шрце кр
шећи и ломећи rрмље и МАЗ!де глогове стабљике све док 
неко невИДtЪИВо пшnражје као на тридесетак метара не 
поче да се тресе. 

Медвед се <ro nочео да провлачи кроз дути тунеА са 
зидовима од сувог .л:ищћа на у.лазу у тамну и тиху пе-
ћхmу ••• 

Запалио је цита:рету. Била ·је то најпиткија коју је 
ика:д поПј/ШtИо. Онда још једну исто тако жудно. Ништа 
се више није чуло. Ни шум, ни дах. Само је. невидљиво 
.лишће вејало у тами још тише rущој поСАе малочашњих 
муља. 

Целе ноћи није тренуо и ујутро, у пrуми, код подш
вуrе само и испуmтене коже мрца - теппси щбоки тра
гови медведа. 

Почели су да претреса:ју шуму у пра:вцу повлачеља 
звери, али од крви i!Ш!Где ни траrа. Прочешљали су можда 
сто метара право, за'!1ИМ лево и десно, али увек - ништа. 

Оча:ја:вао је, а !ИШШ{ био сшwан да ra је смртно ранио. 
Зна:о је да медвед може, IlpOC'l1pet'<>eнa срца, да се одвуче 
двеста метара па и више. Упркос томе, бИАо му је све 
не.лаrодmtје. Сељаци који оу доШАИ да виде убијеног 
медведа, РамадВIН, љеrов брат и мноm друm, нису могАИ, 
разочарани, да се уздрже од јетких примедби на рачун 
способнОС'l'И џипа којим се ловци на медведе довозе у 
ЈПУМ'У. Воја се iDjpBИ cнalie, ПОiqi'ПИ их све, распореди у 
стреАЦе и рече с беспризИВ!Ношћу коју му је да:вало !ИС
куство и незаш~тересованост: 

- Доста је бЊАо cвmm !На своју рук,у. СЗ!д ћемо сви 
таблу по та:блу, систематски! 

И тек што су кренуАИ, ХраЈНе узвВ!К!Н'у: Ево га! 
Из једног Ареновог џбуна · вири.Ла је предња десна 

шапа као наrоре.ли неки паљ. Сасекоше брзо mи'бље: оr
ромаЈН, црн, у новом али још неrустом зимском крзну, 
лежао је сад доброћiу!дно заобљеног трбуха, непо:Мичан. 
Очи ситне, отворене, подливене. Кад му дохв'ати г.АаВу, од
воји се кап :rорви, ОАНекуд ша огромних оmтрих очљака. 
Ина:че н;иrде другде. 

Три смрmе ране је имао: једну у блаrr, другу у трбух, 
трећ.у у КИЧМIУ· Прва му је искидала срце, друга прошла 
кроз црева, бубреге и јетру, трећа оmтетша кичмени прш-

392 

;.·fl 
lj 

!·.; ... \: i 
:• 

~. 

-~· ~--

љен. Сваки од љих могао је с правом да .мис.ля да ra је 
он сам убио и да буде срећаЈН. 

Он је, незадовотан, !МИСЛИО на проклетијску мечку 
што му је умакла. СЗ!д је почшьао да верује да ју је тад 
убио. Ни траrа крви НИЈје бИАо тамо као ни сада ту. Овог 
нису одмах нашли. Али тамо нису тако упорно и паметно 
тражИАИ. Да Воја ВЈИје наредио- »Та:блу по таблу и
систематски«, моЖда ни овог не би открили у џбуну и 
остали би у уверељу да га iНИсу еrзекутирали. А јесу. Али 
.ко га је убио? Убиства често остају неразјашљена, поводи 
неоправдани, швршиоци заmтићени ~оструким мраком 
заседе. 

Кад су га измерили у Tynmy на децималиој ваm 
мерио је 245 КИАоrрама. Каmпалац. Кожа ће пршrасти 
оном ко прича. 

А је АИ је заслужио? 

1959. 
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ЦРНИ ВРХ, СУБОТА, ОБЛАЦИ, ПРОАЕБ.Е 

Ишла је наслепо кроз нецро:шрн:у бешну облака беЗ 
щэаја, ;ра!ВНајући се !ИОКА>учвво према Щ'IЦЊев:има и реском 
ломоту бИ'IХе. Али ускоро осет.и да су јој !Коса, лице, ЈЈ'У'Ке 
и цело тело с:rqюз мокри, иако није па;дала ~~ШIПа. Само 
та бела, неп;ријатна т~ пара .као у периошщи nосле 
г.ашеља КЗЗаiНа. Није јој било зима. Напр011Ш3. Осећал:а се 
и Ма!Ње уморно. Свежшrа је щmjamo проА'Щ>а!Ла кроз сук
но љене ИТЗАИЈјаноке дола.мице од ВАаiКаiНа коприве, кроз 
пу!ЛОвер од плаве :вуне и белу Щ7i!LШНску коmу.ъицу, будеђ,и 
је и односеtiи јој сав 'УМОр. Она подиже с мща бич в.лажне 
косе и заба:ци главу !Као да је став..ъа под туш. Неста 11р0-
мости из IНOry, очију, тела :и одасвуд rде се накупила. 
Чшmло јој се да је добро СШI!Вала, да је одморна и лака. 
Изгледало јој је да она то и не гази тврду ПЛ8ЈНИ!Нску 
тра!Ву, жилаву и :у !р/ШО iПрОЛеће као стрњика, него да 
леб,А;И као да је !ИЗГубила тежяву и ПOC'l'auut дел:ић облака 
rоњеног .ветром право према буци на <Гребену шrо ма
mетски прИIВлачи све шrо живи :у тој неп;розирној маси 
паре у којој је она једна невщ.ыmа кап. И ко зна ко..шко 
се још ЈЬVАИ :у овим облацима jyr.poc осећају као неке 
капи .личног ~оког ЖИiВОТа изгуб..ъеног у том сивобелом 
мору одасвуд. 

Да се юrуби? Ко би јој замерио? Можда би је :и жали
ли. Поmву.ла. Такви оу облаци, зар би то било чудно? 
Нико не би преmостаmю да је намерно! ... Изгубила се, 
па nrra? па куда? па камо? - п:вrrала се cтpenetiи од те 
моrућности исто као и од сусрета с Бу~м. Била је 
убеliена да је он то њу тражио. 
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Било би лепо да је ТоВ!ШШiа и да се сух !И танакпове
тарац саплиће преко лањоког .лшпћа 1И да један ~ерјаст, 
проэрачан мЗЈЛен облЗIК као од целофана оба!ВИЈа ·:шуму 
којом она IКОрача сва срећн:а, с Мићом под руку. И да 
нема !На себи доМЈЈМII[, чаrкпшре и цок:у!Ае, него 
AaiiOY ле:гшу ~ са нашrЗIМIIаiн:им цвећем . у 
Ж1И1ВИМ бојаЈМа и доа: јој је коса лепо oчeiiiЫШia 
и да :има Ш31ЛО пудера на .мщу и :мало ;ружа на 

уошuма и да је ова чиста :и О.АЈМО!Ша, сва лепа ·и. 
чиста у оној цветrној, лепршавој хаыишци, сва лепо очеш
ЈЬЭIНа и опрана, са зубима неrов211ШМ одолом или неком 
добром водом за уста 1И добром пастом, сва свежа и ведра, 
сва мека и ~аrва, са уснама в.лажним iИ намирис~, 

и да је Мm\y.miН :уз њу, а да на :небу неко ~о оу;IЩе СИ!Ја 
и рези као .лешi чаша МЭIЛИНе са содом, да Је све т.ихо ~ 

лепо и да се ове:r око ље и љега, и ~ у свету, и ~ :краЈ 

љега осмехују, сви заједно осмехуЈIУ осмех:ом .КОЈ~ не 
Престаје и неће да :уrрне и заболи јер долЭIЗИ сам од себе, 
од .младости и свести да и;ма леп ~дан, и долази од ..ъубави 
и свега шrо ЧИi1Ш да је лепо живети, ж.ивети: и сад и ту 
тако упркос свој. тоЈ прежИIВ&ОСТИ -nrro с21да щща из 
свих цеви и ЧИ!вИ да је iШШIК . .лепо :мrислиrrи на живот, 
држеnи Милуmна за руку. . . 

Вщеtiи себе :у машrи тако АРУ'КЧИЈУ од себе сщд. 
Руmка се на трен сажали над собом и, како то I!Шје хтела: 
iНИКакво сажа.ъењеl IУПИ'l"~ се неоче:к:ЈfВано: а мисли ли 
Милуmн на њу 1И "где је он сада ~ шrа ~ rради? 

Ушла је у IIIY'МY· 1\ЩрисЭIЛо Је ШiТензИiВНо на мокро 
руб..ъе и скокове веверiЩа, на. заrор~о м.л~, зверШ?ЗIК, 
на кавезе с меЧК:аМа и ОЛШЫ1!ЛИЈМ КWЈади:ма, али и ~а ЈОШ 

нешто сасвим туnе дрвећу, нешто З8.ГјliПLЬИВО, ШТО• је дра
ЖИЛО слузокожу ноздрва и растуживало. Било Је пуно 

мириса, сложених, ломешаних, много више но ~ад се за 

сувих ведрих дана· далеко вщело. Мирисала Је папрат 
на јаrоде, цреМЈуШа на ЛrуiК, r..ъива <на ..ъубичице "!{ реЧ:НОМ 
муму, Ш..ъш на Л11ВЦе и ~t>удоке ~ће. И I!IШ"O Ј7 ~уб..ъе 
улазила у шуму, nробија:јући се ~ облак ~о ЈУ Је сву 
обавио, мириси су постајали све Јачи, мешалnћ!и се а ос
тајући ВiiiЭIК свах,и свој и различ:иrr. 

Не, неће побећи. 011Ићи ће у шrаб. Нека буде nrra 
буде. . 

. Главно је Nl она воли Мил.у..mна, и а!Ко ан не мисли 
на wy, не мари. Једног дана волеће је као nrro ra она већ 
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сад воАИ. И .лепо јој је од тоr вољења iИ од тоrа што на 
свету има некоr о ком може N1 шюли, и шrо је срећна 
м:ислећи на њеrа и не осећај•УЈћи никакат ст.рах више, 
иако иде у битку. 

А Ву:димир? Заборавља .ли? Протераће је. Опет. А 
можДа је и није он тражио? Ко каже да је Будимир 
11рЗ.ЖИо? !Шко. И шта? Ако је све то Само машrа, нер~ 
ложна зебња? И нико је не зове ради· зла које преТпо
ставља? Да се не нада похва.ли пред стројем? Без илузија, 
девојко. Протераће те! Протераће је што је . затајила 
казну. 

Неколико је метака фијукRу~.ло над њом. Али свр
шено је, не боји се она љих, ни непријатеља уошпте. 
Не мис.ли она више да сваки метак тражи баш љу, 11Ш 
да је cв!IIOI испаљен у љу. Не мора она вшпе да ћемом 
воље раскрвављује жвале својих првих, непроМ'ИIП!оеншt 
покрета. Мирна је, а ·узДе свести .лабаво јој висе :ниЗ 
душу, која и са.ма зна шта ради, без суф.Л:ера iИ бича. 

Свеједно, отиlШ ће. · 
Недалеко се одломи :rранчица iИ нов метак љутито 

фркну крај ње. Руmка не трепиу. Кора~а је Лака и 
ведра као један дан, као тај дан, iпто да не? тај дЗ!в: 
који је почињао да надолази и разрећује ОбЛаке, :као 
тај ветар што је променио пршац и дуХнУо Отуд од rребена 
носећи :мирис ДИ!Намитноr дима, прасак експлозија И уско:. 
мешану вреву .људских r.ласова. Крв јој ЖИвље проструји 
и учини јој се као да је истовремено с тим појаЧа.ним 
звуцима битке и опасносm однекуд иеопазице попила 
чаппщу .лахоr, белоr вина, од чије· свежине све постаје 
ружичасто. Ни мрвицу умора !НИје више осећа.\а у телу; 
И сад је све моr.ла да разуме и оправда, чак и дРуrове 
који су је одаrна.ли из Ноћајскоr одреда. 

Али неће, неће, неће о томе да мис.ли. Неће. Прошло је~ 
Није сасвим прошло, а.ли ипак неће о томе Аа ми~.ли. 
Њој је добро и .лепо само кад мислИ о Милутину., 

па макар и сад, путем у битку. Али зашто је зову у штаб 
комесару? упита се опет. Неће о томе да МiИСЛИ! одrовори 
себи. Неће. Прошло је. 

И поново осети малочаmње живље ст.рујање :rq>ви 
и оно .лако пијанство као нек,и за:ное. 

Занос, Милуnmе! 
И одлучи да цео дан не мис.ли ни на шта непрИјатно, 

само ће на Милутшiа . мис.лити, било пrra било; нека је 
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у :rщабу сачека и сам Вудим;ир, свеједно. Ако је па.ртиј~
судбШiа, не вреди се отимати, увек ће један Apyr <><;rщи 
да изврmн во.л,у свих, па макар сви већ бИли мртви .. ~ 
ако је опет отерају из одреда? Куда ће? Шта ће? Али 
ако је не зову у штаб ради тога, ако је нешто а§ично, 
неко посебно упозореље .•• ? Мисао јој се прекину. Ишла 
је без мисли, и љена је .самоћа постајала са сваким: ко:. 
раком све потпунија, а све потnу~~Шје сложена. Је .ли на 
то ооућена? упита себе прво чим јој се мисао поврати. 
Мисао потече, све јој поста поново јасно. Не мари, и сама, 
па шта? Увек је и ~досад била сама, са свим: што није 
рекла. Свака ;реч :која се аеће или не може да каже 
дРУГОВИМа, то је тешка тона самоће, Колико је тона са~ 
моће одвајају од света? Па? Живела је, пуцала,_ бацала 
бомбе, дочекивала јуршпе непријатеља, одбијала их, по:. 
.лазила у проТ!ИВјурише, mвлачила рањенике m окршаја, 
преВВЈјала их .и све. И то. ће и даље да ради. Макар и 
сама, али неће дозволиrи. да јој ико ПОКВЗiрИ дане које 
још има, сате можда, !НИ!КО, !НИ непријатељ, ни друrови, 
ни погибија, ни победа, . нико, RВ!КО. Ако прГШiе данас? 
Није ли то иалав? Свеједно. Мислиће само на Милуnmа 
и биће јој .лепо као што јој 11ШКад досад IШје било. 

И од те .лепоте и са.ма ће да зрачи .лепотом и биће 
u\eiiiiia но што је, и можда ... можда ће место Будm.mра 
је,А;Ноr дана наићи љено~ стазом усамљеног борца - сам 
Мил.уnm. Зашто не би постојала !И чуда? Можда је он то 
1ражио. Знала је да је у Београду. Нека. Знала је: он је 
не тражи. Била је сигурна да је ВуАИМ!ИР тражио и то 
опет, да би је опет одатнао. Како може? Зар не види? 
Не бори се она што је неко изван ње rони на то. Нема 
она куда. Шта представља она сама, препуштена себи? 
Она :мрзи исто што сви мрзе и хоће што сви хоће. Ништа 
дРуrо. Умрла би, nресвисну:Ла, да је опет отерају. Како 
Бу.димир не схваm да је спремна на све само да остане ту. 
И збоr Милутmiа. Она мора да се прослави, јер чу~да нема. 
НИ!кад љега неће срести на пустој стази усамљени:ка. Ов 
њом не иде. Он је утек са свима. Он је исто што и сви, 
везан целим крвотоком за свет. Без њеrа он не може ли 
да замисли себе. А зар је њој моrуће да замисли себе 
без њеrа? Ни да пог.ине не би моr.ла, последље што би из 
ње истекло био би он .•. Насмепш се својој ианвносrи, 
а.ли јој се тај подсмех yчmm .лепшим но Шiаче, и зажеле 
да види :како се омеmи да би знала каква ће се ~чшшхи 
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Мићи аrко га икщ буlде .дочекала, за:rрлила.. 0А;А'1/ЧИЛа је 
да се понесе с БУ\АIИМИРОМ.· Плаrкаће, клечаће, молиће ra; 
објаониће му, КЗЈјаnе се, пр:и:знаће свој;у юреш;юу, заблуду, 
приотаће на све, али сАЈу.Шаће, r.репшће Ј"а ноктима, али 
неће се даш из одреда. Бил.а је си:rу:рна да је Будимир 
с л;ролетерима. И 1да је оиноћ после за.једничког састанка 
са i!IШ'абом ОАРеда можда: онаrко само IШТао њеноr коме
сара 'И!Мају u\'И коr беогрщдског С'11У'дента ;и; ~аrко чуо за Њу. 

Затвори оЧИ!. Неорећа: · · 
Али чим заm~.очи, виде себе као у огледалу, не 

т~ каква је сщд, неrо Ле:IIШЈЧ, :каква ће б:ит:и: после рата, 
дос'l"Ојна МиљупшОве љубави. УЧiИ!IШЛо јој се да је неком 
невИ!ДАМВом ива· ње arao даос 01д АИВА:>ења пред њеном ОЛ!И· 
ком у замишышом огледа.л.у~ Мил:уrm;н, 1И З81МИС.ЛИ да чује 
Мил:утшm ка!КО :ввгоВЗЈра речи заклетве: · »До юроба ћу те 
волети. Рушко, тебе саЈМо, до rроба«. · 

Глупо, З!ЛИ npиjar.m:o. Глупост вије iНИ!К8iд пријатна. 
Све је то збоr са!Моће. Усамzьеност шу ~ује, не 
БУ'АИМТИЈР· УСЗМА:>еност. 

Отвори О'Ш и <>.АЈедном вще цред собом Ш'И'Ц'У каrко, 
без отпора, пропщда кроо набубреле r.ра!НЧИЦе и суво, лаљ
ско .лшпће. П-mща i!Ialдe као r.румен зем.л:,е на !Корак пред 

њом. 

Имала је ЖIУ'Т кљ.у;н и нешrrо свет.&ИЈје жу.rе ножице, 
танке као власи пла;гиниране косе, под 11рлом - сва цр

вена. Од крви, помисли прво, али кад је диже, окрену у 
руци 1И боље погледа, !IШ\де да је ра!На под крилом. Паперје 
је тамо под ребрима било опр.л:,ено, .лизну.rо ватром; сла

бiШа - пробушена, разнета. С друrе излазне стране, 
костИ- здробљене. 

Битка се орила ближе. Али ту rде су п:пума и облаци 
постајали рећи, она се осети тренутак та!КО беэmrледно 
сама са 11И1М Мlр'l'ВИМ бусеном на ману, тако олична том 
расr.реоитом, отежалом перју птице којој 18'Ије знала име, 
али коју је пронашао залутали метак, иако се невиtдА>ИЈВа 

била притајила за [Il'l'Иil'OM моћ!ног стабла, да замре, · за
стаде, једва зщдржавши сузе. Моrла је још да се :ввrуби, 
IИМа времена да залута, одложн сусрет с Будимиром. 
Прострељена, с !К8.i!IЛ>1ВЦОМ щmи на врху IИЗНен!iDеног твр
дог кљу;на без цврк'У!l'а, пmца је лежала мртшi' и НИПLТа 
ВИЈПiе није осећала, ни глщд, ни потребу да леm, !НИ мајок.у 
ст.раст за мужјаосом, в:и С'Ј:1РЭ0С ••• Ншпта. И !ВШI1!1'а је МО'-
rућ!ност. · 
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. Ј!-е. Нmnта јој !!Шје помог.ло! ш:правИ .се ·брзо rледа:
л•ћи .Је омекшалу од омрти, немоћну. Пок.уша да отвори 
шшщ :х;ладни к.л:,у;н не знајући !НИ сама. зашто то чини. 
Да би нenrro радила? Да не би I!IЛЭIКЭ!Ла? Ништа јој НИiје 
ПОМОГАО. Ето. Нmnта јој !!Шје ПОМОГАО. . 
. Шта хоће · 0Ш1Ј тиме »НШПТа doj није помоглО«? Зар 
Је _она Ш(аДпо:мислила.дапобеr.не,СЭ!К:рИ!је кривицу? Та:ко 
не Видела Милу:rmm,. И не била срећна iМЈИСЛећи. сНа њеrа 
и не осећа.ла та1 занос упркос свем.у, тако та НИRаД ~ 
заqЈ.лила .едrо је iИКЭА озб:mьно поМЈИслила да побеrне, ·да 
се сакриЈе, она хоће да поправи своју грешку само и 
mшrra више. 

-А ако је преварила себе? Шта ако је лЭЈrала себе? 
- Ка;4,? - '!{ПИТа се !ВЗНенаћена, плачна - кад? 
- За.р НЈИIКЩД? 
- Ниiкад. Ни!кщд. 
Срце јој је лоупало док Је тако iiШТ&\3. себе и себи 

ОДТОВЗЈраАа, .л.упа.ло јој је !НекаЈКО тупо и невепrrо и :нена
викло, као да су .живот 1И пулсирЭ~Н>е отпочели сада први 

ПУ'Г на неrшм друmм, новим ооновЭЈМа. АМ1 ЗЭIНОС је још 
био.ту, испод ТtШt. неспрепmх 0'111(У'Цаја срца, а ~УШИ су јој 
брујале као ~ ход'ЕШЦ!И пуни ћака. Ове то у њој 
над.јачало је за неко :време јеку битке. 

Кад нај3а1д iКренЈЧ, помис..ш: Треба се стш:пати, про
нади че11У. 

Свеједно, IНИ!је празноверна. Rеће, забога, још веро
ва~и ~а је неко неrде записао и под број завео њене речи 
КОЈе Је у мислима рекла 1И да ће се, кад тај незнЭIНИ књи
rовоћа људских иСТIШа уmрди да је АЭЈrЭIЛа себе и то не 
једашrут, појавити пред њом и својiИ!М немоrу~ пре:mук
лим басом траж!ИirИ 01д ње да се о.дрек:в:е љубави, ЗЭ!Носа, 
МiИ!лутина. 

. Није дете. Ни!је празноверна. Све је 1"0 :умор, ноћас 
НИЈе ни прилегла, а :са:д је сва мокра и rро3Н!ИЧава од о& 
лака КЈ?ОО који проАази. Mmq>a је до сржи, до свести, д 
добро Је што коначно жwи све стрмијим јутром које 
МiИ!рИIШе на вење 1И маховИIН!У и риће паnрати, а мање на 
гмвrве и зверmье. 

Стабла су се постепено раэмакла, као и облак, уоста
лом, али у љој је бИАо место само за Милутина. Ни за шта 
друго. Мил,упш :је у љој. Цео ry rњеној МИСЛIИ. Са;в. Он и 
НИЈКО .дprym. Ни страх, 1ЕШ Будш.шр. Заузео је СЗЈВ њен про
стор и био страшно велик. Свеr !Га :није моrла да обухвати 
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јед'НОМ мисли. А :х:тела је ;411 ;ra tМИОЛИ и М:ИЈС.АИ о љему. 
Одакле да почне? 

Од почетка! одлучи, журећи мрmом ~л у Испод чуке, , , 
где кроз разре)Sену пару назре силуете. Тамо ће све 
саэн:аm. 

Али кад стиже, ·:дозна с ола:юпањем да је комесар у 
Комарићима, а пролетери на цести :коју треба да прећу 
и отворе пут дивВ:Шјској болници. 

1952. 
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ЦРНИ ВРХ, СУБОТА, 4 САТА УЈУТРО; ПРОАЕНЕ 

Смеmећи се тврдо, професiЮНално на:д раном коју је 
ЧИС'lЋЛа, Рушка је мислила на Милуmв:а, који се бори 
.А/l)укчнје, далеко, у Београду. 

Сигурно спава сада. Четири је сата. 
Тамо у Беоrраду. А ту, на земљаном поду танко 

посутом овсеном сламом, лежали су рањешщи покривени 

само сенкама и зеленим прозрачним мехуром кар

битаке светлосm. Ilл:аlмен је, днмећи се, мастио стеничаве 
Ј:1Реде појате, док је кроз незастакљен прозор, као кроз 
отворена уста, продирала хла.А;На, ментална ·тама, заједно 
с 0'rК!Иi:11у'ШМ крајевима облака што оу цео дан обавијали 
Црни врх. Било је загуiПh>ИВО, смрад се обнављао брже 
од свеЖИ!Не коју је ветар убацивао на ма:хове, али rори 
и од тоr слатког смрада био .је умор. 

Страшно је уморна, а рањеник је гледа гонетајући 
с љеноr .мща шта ће с љим бити. 

Нека буде шта буде, само да му ноrу не одсеку. 
Ноrа је куриру важнија од rлаве. Рекли су му синоћ 
да је бутна кост сломљена. 

· Али млад је он, крв му је јака и здрава, а осмех 
бомmчарке која му чисти рану као да каже: »Не бриви 
ншnта, друшкане. Таквом момку и сломљена кост брзо 
за расте«. 

Хоће .ли одиста брзо да зарасте? 
Само да је тако rне rледа тим очима теПIКИМ као 

теrови. Притиокују је и море, сричући јој с ,лица љегову, 
:курирску еvtдбвву. Осећала је да малаксава и да неће 
моћи дуrо још да скрива безизrледност рањениковоr 
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стаља том, предуэим..ьиво:шћу, сасвим mлшп;ном, и тИiм 
осмехом' који јој се удрвенiiЮ у х.рајевима ~ Iirro 
бриде од бола. Као да јој развучене, отворене ~е нису 
невесео и равнодуmан осмех него !рЗ!На. РЗЈНа х.оју не 
чисm, исто та:ко црна по рубовима, итето та:ко запаљена 
као и та рана на бу:mни курира. Та рана коју чисти. 

Само кад је не би та:ко rледао тнм тепшmм :и.зва.л,е. 
mш беољатчатма, тим ста:клЗстВiм .АЈУЖ1ИiЦ81Ма што је сврд
лају и сил.ом хоће да из ље извуi<:у оно што се не може. 

Не може му ва.ьда рећи: »Нема ти спаса, ~е!« 
Друmка!Н! 
Каква реч. Увредмmа. Одозrо. 
Прозива ra у себи: Дрlупи<ан. 
Друmк.атне, рече му у себи, немој !Ме :тко гледати. 

Уморна сам. /џ3а. дана и две ноћи нисам очи овела. Спава 
ми се 1И МЈИСАИ iМiИ се на Милутина.. 

Друшкан је застељао Док . је то МЈИСАИАа у себи, 
љегове изва:~ЬеНе очи још су се више избочнле и надуле. 
И престале да ~ очи, постале сивкасто :МОдРИ зrлобови 
црева пrro су се уtК.Лештила у преусюm очни;м дуптама, 

.mз којих не моrту м поку.А:>ају, а хоће, .а '!1реба. У тај час 
рањениЈК пшqmпнЈу двос11_Р~У!КИМ зубима очајно, као да се 
дави: љегова се веАИ~КЗ., ребраста јабучица подиже rр
ца:во и спусти. Зној МЈУ покваси чело, а чуперак жуте 
косе, доо:ле кочоперан, СТЗ!де да се пола:ко навија у стратњу 
као откос ражи посечен неви.дА>ивом косачицом. 

Рушка га тухвати за руку, :нatie му ЩI'ЛС; · бројећи 
било, преста да се смеш:и. 

Неко је време неће r.ледати. 
Узе ваздуха, удахну ra ..w<>око у плућа, а tвазд'ЧХ је 

у тој чоба:нској брmiари био пренапет и ryci од множвне · 
неуједначеннх, јецавих дисаља и IИСпареља mмтучених, 
знојавнх, непраних, rроэничавих: тела која недељама не 
мељају рубље. Гадила се тиос МЈИiРиса и савлаliујући rа
ћеље, увла'ШЛЗ. је у себе смр11НИ дах уцрвља.лнх ратна и 
крви што се распада и 'l1р'УАИ, те страm;не омра:дове, по

мешане с МЈУПIК!ИМ вољем каmпева; опасача, ошшака и 
цокула намашћени;х пушчаном машћу !В\Л!И уж.еrлом ко
журицом сланине. 

Хтела је м принуди .АтiЩе да јој остане мупко, бар 
безизразно, упркос том прокислом задахту ЈrЈудокоr бола 
и су.юна IJYIНOr :гљида, тих. разбацаних IКопор.атна и ча:к
nmра кватшених: ПЛЭiНИ!НСКИМ :кmпаtМа и сушених ветро-
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вима за -маршева и бојева, прогореАИХ .крај ватри од 
сировоr r.ратља, дезинфиковани:х: у бурадима rде су се зау
Ве!К напојили мирисом уnшулих вашију, бува и свачеr. 
И то смо МЈИ: смрад Ц)Збросm. То наше св:ротиљско вој
ничко сиромашгво. 

Али не престаде м iради. Мицала се без осмеха, без 
одлуке. Из болничарске торбе о појасу извади флашицу, 
с обла:ком сулфамидскоr праmка на дну. Крајеви усана 
оу јој још трНI!/'АИ, иако јој је осмех већ. неко време спа
вао негде у љој, гор:ким сном стражара на стражи. Она 
је мисАI!!Ла на Милуm:на. 

Не дуго. Први аа:лет rрча попусrи и ра.љеник доће 
себи, сав .заоја:в и .ломан, али чим доће себи, поо:ражи је 

. очима тешким као тегови и Рушка се смешнла већ кад 
је љеrов поrлед пао на НЈ'{, наmуту осмехом и целим 
тЭЈНКИМ, градским телом над љеговом. раном. 

Зар би се болаичарка та:ко трудила и таrко смешнла 

да му је рЗ!На ударша аа ало? 
Сећа се како је Ди;клићу смрдела рЗЈНа кад ју је 

захватила rащrрена. Морали су да му одсеку ноrу до кука, 
толmrо је смрдела на леш. Док љегова рана не смрди, 
иначе се друrарица не би смешкала вадећи из ље заос
тале rелере, треске и здробљено труље костију и земље. 
Он је још осећао ломоте пrro су ra. кочили и мучили, у 
П<У111М>'КУ аарочито, али то је м>'УГО· Главно је да му се 
рана IНIИје дала на зло и да замлаћује. Сиrурно му заце
.z.,ује, зар би се ВЈНаче другарица тако радовала и раду

јући се тако радосно смепшла. 
Не. Њему :неће одсећи ноrу., Је .ли да неће, друга-

рице? . 
Само ка:д је не би та:ко rледале љегове тешке, за

паљене, аемилосрдне очи. Шта хоће он од ље? Зар и 
сам не вщи да та шра с надом нема сМIИСла? 

Али није имала срца да престане да се смеши. 
СмеiiЈИЛа се, љута на себе више неrо на Друшкана, 

који ће, била је сшутрна, ум;рещr ·током дана. Радила је 
излшпЗЈН посао и, пrrедећи, ШШ1К расипала скупоцени пра
ша:к. УЗЗ!Лтуд се сатире и не спава. Узалуд се смеш.и и не 
мисли на Милутина, на коr би та:ко волела да мисли.· Сад 
више него икад. Зашто? Зашто· више него икад? Је ли 
зато што је тако уморна? Узаеми;рена? А зашто је узне-
МiИреНа? Шта је то опет? · 

Она уздахну у мнсЛНtМа, лице јој оста насмешено. 
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Све је уза.лу~ Све што је оНа досад ;рад'ВЛа, не само 
то што сад ту ради, све је то један узалудан и взлшшш по
сао, ситан и безначајан и .не вреди труда који стаје. 

Свеједно. Она ће да ради то што ради, ШТедlЬИ!ВО 
ће посипати рану праmком и уопште .•• Показаће свима 
шта она може да даје од себе и кад то iН'ИЧему великом 
не служи. Храброст се и не цени по спремности да се 
жртвује на великом бojиrirry. где све је ВИД!оИво, где си 
окружен онима који се виде и који пљескају и кличу твом 
вићеном јунаmтву. Храброст је mнути сам, далеко од блес
ка твојих на најспореднијем колосеку борбе. КоначнО, 
није ли се увек и ~ретала и исцрпљивала на тим според
В!НМ колосецима? И сад, Друшка.не, не би више помогле 
нн све антнтетанус инјекције овога света, па зашто се 
онда ломн око њеrа и смепш му се уrрну.лим уснама, које 
јој се сшурно већ црне као ова рана коју бесмислено 
посипа сулфа.шrдСIGЈ!М пра.mк.ом, тако пот.ребним дРуmм 
раrњеннцима. 

Зашто све то? Чему? 
ЧовеЧн:ост. 
А зар је Друшкаrн још човек? Био је. Преслаб је да 

то још буде. С љега је већ спао оклоп од воље која чшm 
да су борцн тврди према себи, нади и свему што није 
тешкоћа. У љеговом је погледу мицало халико очајања 
и огољене глади за ма каквим животом да јој се чи
iНИАО како је он то гласом већ моли да ra и даље залу
Ьује надаљем. То ra бол усамыује н своди целог на месо, 
које толико тиmти да му је немоrуће да осећа mпта за 

друге н не мисли само на грцаву самоћу својих костију, 
iКојима још није доста видика и света. 

Жалила ra је, у ствари, а је ли жаљеље чове:кољу
биво? Изгледао јој је мали 1И немоћан; прави Друшкаи. 
Док Милуrнн ... 

Она бацн кос, опрезан поглед на Друпш:аrв:а и виде 
да му се очи опет иэваљују и зеннце шире. Кошава страха 
дувала је из љих. 

Зашто? ynmra се. У iВ.C'm мах схваm: заборавила је 
лаж- осмех. 

У мислима .љутито зграби :х:ируршке штипаљке и 
уmтину љима осмех, који јој је спао чим је помислила 
на Милутина. Она зграби штипаљке и заrвинта чврсто 
у мис.лима свој ОсМех за утрнуле крајеве усана. Да би 

404 

ра,4iВ1Аа 'и, ~ .овој посао RaXo ваља, Ш:пЖ мислИла на 
Милутина. 

Радша је, ШICМWi на последље rirrO јој· је МилУmН 
горко рекао. 

Трже се: ба:лончиlш. 
Тако :у~Век ПОЧИ!Ње оно. ПА:ави дечји баiлонв: од неке 

непрозирне сапунице испушмн су сав· простор измеЬу .ље 
и сна о Милуrrи;ну, и све је постајало неств!llр:В:о. 

У 1'ШIIИ!НИ iКОја се Haa:Ie као затегнута мембрана, ова 
рааабра бат корака. Далеких и једва чујних. Саже 
главу . . . 1И опази грV!ПУ непријме.љских вој~ЕШКЗ. у себи, 
у огледалу лебдећих непроз:иршп ба:лончића као на бИо
скопском плаmту напетом ry срцу отворене кош:тице свести. 

Видела је јасно ту .непријатељску групу у себи, раз
гоБе'11Н'Ије него јасно, и могла је, уnркос 'УI<\а:LЬености која: 
их је ужасно смаљивала, да разАИКује сваког војника. 
Уочавала је .ликове, ознаке на рукавима 1И еполетама. Не
nрвјатељ!И су журилв :юроз нестварву да.ышу и дахтали 
иэвлачеlm се уз iКООЧ Ш'1'() је, с .AIPYI'e С'!рЗНе планине, 
преко mумовШог 11ребе:на водила чобаноком стазом овамо, 
ЉИЈМа, заноћа:лим после два дана непреit:иДн;их борби у 
овим бачија.ма које је рат поштедео досад. Кроз запаљени, 
облачни пејзаж rрабио је крупан и раа.А;рљен војниК, 
пегав, зајапурен. Дисао је· Iiлитко и споро, као ронилаЦ, 
али мит;раљез је носио са запан.ујућом лакоћом. На Дес.нuј 
ноздрви В!Мао је брадавицу. Једну од онm: ;ружних, рас
цветалих брадавица, црвено.љубичастих 1И храпавих као 
карфиал. Иначе је изгледао згодно, мупп(и. Само је та 
брадавица наруmавала савршену СВМеiрију њеrовог не
обично фушщионалног војничког АИЦа и чинила ra не
пријател.сюm, тако гадно непријатељским м се Рушка 
отресе и отвори очи. 

СВ!И се бели балончнћи распронуше у један мах. Она 
угледа пред собом раљеника и љегову страшну рану, 
овлаш замаrљену сулфамидским прашком. Зар је сањала 
тако стојећи? Колико је сан трајао? Али поглед јој клизну 
на рањеника, на чијем .лицу примети неколико .љубичас
т.их пеrа. 

Умреће! помисли, али овоr пvra без .љутље што жалИ~ 
равн:одушно и одсутно је помислила, упркос зебљи која 
ју је обузеЛ.а. Обазре се. Ноћ. Сви спавају. Упркос ранама. 
Неюи cry лежали непомично, неки - изваљени на леЬима 
- :мрморили су у сњу - неки би с часа на час захркали. 
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Кроз уски и~~ЩА>ен;и прозор улазила је тшmша, ива 
које се осећало црно ваыuье ноћи. Под прозором је- ле
жао Жижа. Она се покрену, пром:ешхољи. ·Слама заmу
шка крто пуцкета:јућiи под љим: и он опсова. једва чујно. 
Али се не пробу.4:И - не одиже чах !НИ главу да ослупше, 
а био је СТЗЈРИ борац, искусан и увек напрегнуr, кадар 
да осети непријате..ъа пре но шrо би се и најбољи вучја:к 
узнемирио. Она :уздахну, узе за:вој, а облаци, понети новим 
налетом ветра, ува..ъивали су се Iq>OЭ прозорски оовор. 

НекоАИКо дужих облаЧIШХ пра:м:еЉа. паде на под и, кли
зећи преко набоја, стаде да се зимоморно И пузаво за
;влачи испред .IЬ'\/"ди и влаћа сламе. Рушка поново 'УЗ
дрхта ... 

••.. Копито :црноr ко~ Уда/РИ иеочекЈИЈВано и нагло у . 
стакло на крје је _у мислима наслОНИIА.а чело и нез~ 
ћено срце; а у исm _мах виде да је. Друшкан не гледа в 
помисли да ће он сиrурно 'УМРети током.дана. Та се мисао 
појавила као сува муља на IЈОћiНом. небу., да:леко у љој 
тамо на стази којом .је малочас аном у љој прошла. r.рупа 
непријатељских војmШса. 

.... Копито удари као каЈМен у непостојеће стакло и 
оно прену у сто ХИЫ1i6.З нереамmх ком~а. Али срце 
јој затрепта као да је добило очне капке, а чело, сти
ануто оловном рукавицом оклОПВiИ!Ка, забеле до крви. V 
том часу неприја',l'е/ЬСКИ војНВIК с брадавицом ·на савр
шено фуmщионалном .uщу, истрча ш таме н сТиЖе на 
врх rребена у љој, постави мвтра..ъез на ~ЗIМ'У чуку и .•.• 

Рушка Затвори очи. ОчеiОИЈВала је зву~Ке. . -
Јавили су .се. Одмах разабра у себи први наглаmени 

слог мигра~~>еског рафала. За љим. се отворИ зев ·ТИIПИiНе, 
начуљене, ока:"Ј;е, без одјека, она кратка пауза коју увек 
чине добре шmтаrнџије после првог метха.. Онда се бе
mумв:а чељуст затвори и рафал ·прасну као да иокашљује 
брзе, оштре речи једиоr неразумљивог језика .•• 

Жижа се, .уз. трзај целог тела, исправи на сла.ми и 
искриви главу као вучјак кад ослушкује. 

••• Сви се мещr сјурише у љу, у mнутрицу љене 
свести, у најмаљи к.руr мете !На љој, у оно раљиво и 
стално присуrно сазнање да је ЖШЈа и да треба да живи 
да би волела Милутина, како .никад девојка на земљи 
није још волела ниједног младИћа ниrде на свету, а ка
моли ту под план:инским rребеном, на коти 1679, где упркос 
омрmој опасности она мanrra о Милушmrу в саља ra над-
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неrа над ра~~ЫШ!и!кОМ и· :мисли на МИлутина свом снагом 
своје свесm, mрешетане као што су иэрешеташi карrон

чићи на стрелишту, н том nрострељеном свешћу жели 
да с љим под руку шета н ступа ,кроЗ пролећа која ће 
је..щоr дана доћи ... 

Да ли је Друшкан видео да је задрхтала? Је ли поми
слио да јој се згад!ИiЛа њеrова рана?· Његов је тешхи 
поглед опет iPIIO по љеном лицу. Без наде, овог пута. 
Немоrуће да је шпта приметио од .м:алочашљег сна и са
дашље језе. Није им допустила да прећу добро чуваву 
rpamщy која раздваја унутрашље зидове мисли од ино
странства спољљег света. Не. Али се јежила. Друшхан 
је почшьао да схвата да му је рана ударила на зло, да 
УЈМ!И.Ре, и Руmка. доЖИIВе својом ;разућенијом осећајношћу 
љеrово сазнаље да умире далеко, далеко од села и одРеда 

и својих. 
Али Жижа је напето оал:ушк,и;вао. 
Са.д ће! схвати Жижа, помисли Рушка. V 1Q:JY појате 

неко mк.prymy и nporyra ПIDувачку, неко је, увијен у 
сенке, још бунова.н од сна, сrењао не слутећи · ништа. 
Сви су апавалн сем Жиже, ље и Друmкана. Али овај је 
опет колутао очима и взвијао у rрчу ;рамена и врат. Она 
напе слух. Ни!ПLта. Tmmma. 

V исти мах прасну далеки метак. Сви заспали отво
рише очи у мах, наједном сасВИIМ бУ\АIНИ. :К,роз тишину се 
г.ласао тамо ва rребену приrушени одјек, припремајући 
све Њ1ИХ ва оно што је 11ребало да доће. И стиже. Бесни 
раф!М. се iiipOC11ИipaO облачном тамом, празнећи у једном 
дугом дЭ!Х'\1' обе овоје касеrе. Друшкан се кочио rрчевито, 
jeдmm неосетiDЯ!В ва детонације и сав пакао паљбе што 
се ОАМЗ!Х за'11ИМ отвори на rребену. 

-Опет заратило! -рече Жижа ос.м:ехнувши се ве
обично танко и мирно. И .додаде: 

- V зао час, дабогда! 
Напољу су се већ чу.ли ;промукли тла.сови, звек ору

жја и лима, корmщ и дрска команда што се као псовка 
изгуби у стрци. Поред iНИСког прозора без стакла проју
;рили су опасачи 1И ·кундащи треће чете. Инвалид Шоба 
застаде ;крај окна и Руmка чу њеrов де:rmьи глас, увек 
IliPeR€1Paжeн :као да па.да с крова: · 

-Брже, Ншп:и!На, остави ;увијаче! 
Аево, дате, IВОд'В!ИiК је ЖУIРИО заостме: 
- Трк, трк! т;рк! 
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А от:у-д, ш шуме на rребену rде је OИIНOii постављена 
Милуmнова десетина, учесrа појединачна паљба и Рушка 
то примети са задовоЈЬСТВом које није произлазило само 
из сазнаља да непријатељу није пошло за руком да <:t' 
неопажен привуче болници и чети. И. овоr пута љих Је 
.све спасавала увек будва десетина; љен се дес.етар звао 
Милутин, као прави Милутин чије је име већ звуком 
гласова који су ra чинили стављало у погон све рефлексе 
љене осећајности и. сву суrестивну машту љубави, св~ 
условности љубавних асоцијација, .незаrр.љене заrр~је, 
непрошаiпане пољупце и све сузе што ЧВ!Не љубав /ri'f~ 
бављу ... 

Мш!а тресну аа ивицу АИВаде. . 
Карб:итоки пламен, :ударен потресом експлозије, m

rуби дах. Чаћ шТо· се дотле вијугајући мам:урно дизала 
као сврдло над врхом пламеног лиcmdia, разби се IY влак
на и расточи у лепљиве кончиће који· су заплутали заrуш
љивим ваздухом као тек изикрене јеrуље 'У мутносивом 
акваријуму из једног од филмова она. . · 

Али рука којом је полагала газу IВа рану није јој 
Задрхтала. Прошао је немир што ју је зале.А;Ио и јежио 
за време оне дуге секунде mмеЬу слутље рафа:ла ира
фала. Са сламе је допирао шапат раљеНИI{Э., који су по 
пуцљави доносИАИ за!К./Ьучке о. бВ!ЦИ. С времена на време 
осетила би на себи понеки љихов поглед, пажљив и опре
зан. Као да је мере. Нека. Могу је сад .r.л.едати до миле 
воље. Она се држала већ сва на уздн и нико се од ших 
неће похвалити да је видео ма и за влас :узнемиренију 
но иначе. О, што је мрзела то своје чуло слутље. Што је 
то чуло немилосрдно. Гадно. Тај пријемmш у љој кап
тира само звуке које емитује ~т, тренједа!Н пре ;r.o што 
права смрт заиста отпочве СВОЈУ рафаЈЛску емиСИЈУ· Док 
се припрема за љу. А никакЋе користи од тог чула. Само 
повећава МОР'У и зебљу и моћ. Разара. Друrо и в:е уме 
то чу.л.о страха од смрти. 

СмеШно. Превијала је рану. Ник~ јој Н'ИКО вије 
пребацио да се држала КУ'Кавичк;и· Увек је успевала и у 
тим претпрвим: .тренуцима да задржи дрхтај у себи и да 
му не да напоље, у свет људи који могу човека погрешно 
да схвате и злурадо протумаче ако је спонтан и онакав 
какав јесте. Она се mвештила да у сваосој прилици сачува 
.лицу, очима, осмеху и прсТИ!Ма коЈима са:да nревија Друш
каиа, апсолу.mо у свакој примщи, аеопходв;у сш.урност 
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и свако,4ЈНевни :&mp. Не скрива она страх. Не осећа га чим· 
проЬе дрхтај изненаћеља. Никад јој нШrо неће замерити 
страх ни малочас, а камоли сад кад је пламен дошао 
себи и осветлио јој .лице, швлачећи га из таме на своју 
цијанотичну светлост зајеАНо с људима, стварима и сен~ 
:кама разбацшmм по земљааом поду, из кога је у угловима 
И!Збијао овде-още понеки чуперак закржљале траве. 
Сви Њ1У знају као храбру и рачунају с љеном :х;р'аброшћу. 
Она прибрано и сазеано врши своју дужност и влада собом 
без уочљивог напора. Чак својом подвученом хладнокрв
ношћ'У, обав.љајући, као да НИ!ШТа није, своје обичне по
слове, она делује умирујући на људе. А то је оно што у 
том часу .и 11реба: о:х.рабр:втrи раљенвке, који су слаби и 
свесни своје немоћи и зато се oceliajy вазда уrроженији 
од осталих и увек недовољно осшурани, зато тако брзо 

постају IIЛаiiiЉИви и они који су бИiЛИ храбри пре но шrо 
их ра!IШЛо. А она? Нерањена? Јесте, гледано споља. Али 
IШТаље је како је у љој самој. Она се Арж.и како ваља 
снаrом своје воље, али да прену ,АЈИ.Зmни којима је з~да
ла свој'У природу ..• 

Да прену? Шта би да прену? 
Прва би побегла одаЈВде. Прва. 
Она? Ниткад, јер јој никад неће попустити узде које 

јој је Милутин открио у вољи. И она ће се увек држати 
како ваља. И биће оно што се подразумева кад .се каже 
храбра. Нико сем ље не може да продре у Њ/у, сагледа 
је изнутра и ослуmне тамо у љој како заглуmно бучи 
њена крв, колутајући затворенвм кругом жила. И како 
:г.рцаво лупа љено срце. И како сваки метаск и rелер, ма 
где пали, макар и на десет хиљада миља одавде, погаћају 
љу само и љу раљавају у љеном сазнаљу о себи као 
девојци која живи да би волела Милу.mна, а не да губи 
време чистећи узалуд ране без пребола и ломећи се по 
пустим ПАаиИНама без лета топлог, без цвећа, без игде 
Н!Ког, без звери часк, јер и оне напуштају терене битака, 
на којiИ!Ма јеДИIНо ЉУАИ могу опстати да би се убијали. Она 
је роЬена да pal>a децу с човеком коrа воли, а IНе да убија 
људе који оу непријаrrељи и шта год хоћеш, али који, 
свакако, нису дошли на овај свет пре двадесет ИАИ три
десет година да би убијали и биш јалово убијени. 

Друшкан је опет гледао љен заrnив:таа осмех. Изгу
бљено, и као постиDено због нечеr што је мислио а што 
се показало као неис1Ћ1На. Рушка удвој.и пажљу, нежност 
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и све. Ча!К хтеде да му !Каже: Све ће бИ11И добро! али ra 
поМИ!Аова само по образВ!Ма, обареним од зноја, и не скЛо
ни руку с њеrове бра:де. Дol:ie јој ТЭ\41НО и жао што Друm
кан тако ж.ивш~ски немо жали за животом, а сама не 

жали ли себе исто тако? 
· То је Apyil'O. Ни!Ко то не ащди;. 
Свеједно. Она оклоНВЈ pyiiOy с Друшканове браде. 

Свирепо је ЖЈИВеm ~данас, пО:м!Исли, а вата живети и под 
ста.АЈНом паљбом, до (f(,pa;ja. Ништа t:e ..ъудскије не може 
да изми:САИ, IШШО је то пrro се иэ.мисАИА.о још увек против 
памеm љу~дске природе. Зар је мудрост: убијати, rинути? 
А пrra се друrо сме, и може? Све је против !!Iрироде. Не
природна је и ХЈРаброст 18ЈУЖ!Н8. да би се савладао живооuш 
зов и У'Р21д'ИЛО оно ПLТО се раАИ наољъем над собом. А шrо 
ради јер мора, јер би и;наче било још rope, још неприродни
је. Зато је љој онако неиздРжљиво сваки пут i1ЩД наслути· и 
у .мислима ВИ;АД неnријатеља, а мањенеиздРЖЉИВо КЗ\д бит
ка заЈИСта отпочне. ТЗ\д се нема више к:уд и неминовност 
насилних смрти мора да се прИЈМИ као закон живљења. 

У к,ратком интервалу !ИЗМећу предосећа!Ња и паљбе, док 
су још јеАНа врата отвQрена, човек би бежао и природно 
је ПLТО би бежао јер се љеrова људс:юи мека на~рав тешко 
навИЈIКава на те тако људски сви;репе законе ратипrrа и 

смрти. Да у рату пуца од почетка до краја без предаха, 
сви би ИМ&\И времена да се, ПОМ!ИрШШШ се с том убитач
ношћу, nрепусте ЛОГИ!ЦИ Х!рабрости и сви би љу;џr, пре 
или: касније, посrа:ли јrун~. Али постоје затшпја измеl:iу 
биr:Гака и са сваком новом бишом :rреба почеm m почетка 
дресуру ::q>абрости ..• 

Није тачно, iМИОМЈ!Ла је везујући завој у машн:у, пос
тоји свест ... 

Ах, свест! Помоћно средство. 
- Хоћу :ЛИ умрети? - mапат једва одлепи заrореле 

усне Друш~Кана 1И она више наслути неrо пrro ;разабра то 
IШТа!Ње :на које му i!Шје хтела да ОД['овори. Није џелат да 
му !Каже: УtМрећеш. Она се наже и помилова му влажно 
чело. 

- Ганrрена? - 'УlЈИТа он шапатом. 
-Шта ти па;да на памет!..:... зачу;џr се·Руmка, обра-

дована што јој је омогу>ћио да се искрено чуди. Није 
волела НИIКRКВе лажи. И то јој је од Милутина.· 

ЗаiiЮГа Н!Иiје то б:иЈла rанг.рена и .она је iИС1'И!НiУ рекла. 
Али Друшкан јој :није сасiШМ :веровао. Осећао је ~да ће 
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ум;реm, а· у,мире се од iГшrрене. За Тета!ВЈУС још ни:је 'ЈУО, 
Он затвори очи. Млад умире, далеко од својих, а ту, у 
ЦрЖ>вршком о,~~ЈреДу, IНИЈIКО неће за њим ~ти. Нико. 
УМ!Ире мла:д, 1И ко зна хоће ли ика1д Драmња чути да је он 
умро 1И ·како је ;умро, али ако чује, она ће плакаrrи и неће 
се удаm после рата, све од жалости за њим. Неће се 
у~дати или ће од туrе пресвис.нути или ће намерно поm
нути у првој борби. Јер пiто 1да живи без љега. Какав 
би јој то био живот без њеrа! 

Друппюш преста;де да .мисли, IИЗНемоrао од . туrе, и 
онда рече одлучно у себи: Не, l!leкa ПОЖИ1ВИ и буде вернаi 
Нека М!ИСЛ!И на љега. ПатИ!ће се, истина, али не тако као 
ПП? се он сад паm, сам као пас мel:iy Црноврша:нима; 
КОЈИ ra не воле и :не жале, 1И Н1ИЧИМ не нуде. Био је уверен 
да би ra КувВЈр њеrовоr, Анвањскоr одреда, iИЗАечио јаком 
храном. Јер је стари Јере волео :к:ури;ре. 

Ипак, !МИСЛ:И!Ла је Рушка, у њој постоји нешто шrо 
лнчн на страх, :а стра!Х IНIИје. Није. Али ако то !НИје страхi 
В!Ма .ли СМIИСЛ.а порицаrm то nrro nостоји тајно у души, 
тај скривени цвокот који није c:rpa!X, порицаm ra само 
зато што сем ље нема Apryror сведока !Који би то право
ваљано потврДIИо. Разуме се, није она луда да сведочи 
против себе. . 

Зашто би то било све~дочење IIIp0'1'lШ себе?. 
Зarro шrо је невВ!дtЪив.и цвокот љена природа, а хра& 

рост - плод свести и во..ъе. Не! ...,.. ;рече. Плод љубави. 
Она је направила себе према Милутиновом !&И!Ку. 

Али ко кмке да је код ње само тако? 
Свако прави себе по АИЈ1КУ оноr коr воли, био то друr, 

АЈ)утарИ!Ца, iНавика, СНаiГа, iНеЖ!Ност 1ИЛИ ма који друrи 

щеал. ·Није· она изузетак. И ако· би ово ·љено искрено 
сведочанство схватили погрешно . и. осу~ЏIАИ је као пла-: 
ПLЬИ:вицу, с љом би био ocyl:ieн и цео људс:ки ·род .. 

Не. Милутина не би осудили. Мил:ут;шi није. такав, 
он !НИје НВ! удвојен. 1Н1И раслојен, он је сав од једноr лива; 
без ијеАНе шуrii;ЪШ<е у којој би се смесmла и најмања кап
тица сушье у оно пrro ЧИ!Н!И, јер је ове што ЧIШИ увек 
оно што по њеrовом уверељу т.реба чшmши. И зато ra 
воли, зато пrro нико НВЈје као он. 

Али Рушка Н!Ије успевала, уморна како је била, да 
завеже машну на завоју. Али шта ће му? ·све је уза:л.<у~д. 
И како јој се nрсти !НИсу к;рав:или и како су Тщо непо.. 
слrу>Imю, али непрВЈМеr.но цвокотаЈЛИ, предомисли се, заврпш 
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эавој чвором и окрену лице од раљеника и:ж је кривим 
маказама подсецала rymaтe :mрајеВе. Друшкаrв: то не виде, 
алtИ му се у тај час појави· суза :испод спуштена капка. 
Рушка се следи: осећала се као злоч:внац ухваћен на делу. 
Остави ма:казе и преће сМрзнутим маном по улеглом 
одједном а Шiаrк обареиом још увек образу Друшкана. 
Он оста непомичаrн, эатворе::ших очију. 

Не престај:ући да се смеши, она још једном заокру
жи погледом по ниској појаtl'оИ. Сви су раљеници преви
јени. Никог iiШje заборавила. Никог. 

Само себе. Само себе. Сщмо себе. 
Па.ъба јој се 'У'ЧШШ гушћа каtд иэиће нз појате. Удах

ну свеж, влажан ваздух дубоко, до .А;На, за себе и Милу
'ШШ!а. Цео Црни врх, шума, .мm~а, појата, она 'l'Y и борци 
љене чете тамо на rребену, Л!ВЦем у АИЦе с в:епријате.ьем, 
рат и све mrro је еаtд мог.ла да замiИСЛИ, пот<mу~ло је на дно 
белог мора облачне паре што се котрљала преко свега, 
оr,рћући све, и н;у, у своје снежно рув:о, у ту П<>Кii>VКУ 
којом би )1:И'ВН0 пром!IЩаЛИ у лудом спусту бели, невид
љиви ВIНћели курири, кад би их било. Коракну опрезно 
и nосле неког времена додирну људско тело, и тек се тад 

бу:цмаста Оља издвоји из облачне паре, као једна дРуга; 
на трен забора!Вљена моrућност. Управо је стављала бак
рач пун снега на ватру што је неуверљиво пуцкетала иэ
мећу два равна камена над којима оу се ваљали, не ме
шајући се, су.ри, љути дим смреке, и бели, дивни дим 
облака. 

- Јесу .ли се ОСVШВЈЛИ завоји? - <уПИТала је, али !=е 
сети да И!Ма у торбищи дваrнаест нових немачких завоЈа. 

- Видmп како је све мокро! - рече Оља и додаде 
- nросто да излудим! Сем roлor чаја, mmrra им нећу 
И!Маm да дам за доручак! 

Р·уmка. је знала да Оља IМ'ИСАИ и сад, као и увек, 
само на раљениiКе. Поэавиде јој, али одоэrо, овлаm, као 
вр.лmш која долази од невоље. Оља ~НИје била ни паметна 
11Ш лепа. 

Можда је зато љен r.лас био плачА>ИIВ и у маље 
тепшим прИА!И!Кама. 

Курир се створи пред mи:ма, иэронивmи као пливач 

на површину тог мора облачне паре. 
- Рушка! - ви;кну патетично као да узима ваздуха 

- у батаљон, комесару! 
Ипак! Учини Рушка - ипак! Сасвим: се rр~сани. -
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Ољаl - рече, 8.А!И в:еста у облаку пре но лrro Оља ДИiЖ.е 
rлаву. 

· - Комесару? ....... I!IШ'ала се Рушка - слу:rила СЗЈМ. 
Отера:ће ме опет. - Пре но шrо се сасвим изгуби, окрену 
се и довикну већ невид.ьивој, ду.ндастој, :rрапавој Ољи, 
која није :ЕШКа!д :мЈИСлила на себе, јер није трпела СЗЈМоћу 
и IВiИ!је.схвата:мt себе ни mпта што се дешавало у унутраш
љости ствари, испод об.лика поврmине, па и у тој безоблич
ној водеиој пари облака који могу да буду све што тод 
се жели и треба, или мисли да треба. 

- Идем nрво у ч~! - :викну !Кроз бело море. 
Али Оља не одговори, !Н!Иiје чула. . . · 

1952. 
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ПРЕД ВЈЕКОСЛАВОМ ЧУБЕАИRЕМ У БРОНЗИ 

ЗАБЕЛЕЖЕНО У БИХАЋУ ПОСЛЕ 29 ГОДИНА 

За јiУ['ОСЛовенскоr КОМ'ј/IНИС'lу, измећу 1936. и 1938, постојао 
је једЗIН jeдmm по:шв за сва nутоваља 
и, >ЗIКо се није or.лynmo о 'Љеrа и јеДЗIН два~десетосмоrо
llјВ!ТilЊИ младић нетом ивишао с робије на !Коју је био 
осућен у 1932. као члан Месноr комитета 
БИХЗЈћа тад мученоr бедом и немаштином, 
Би!хаћа тщд врећаноr пендрецима и предрасудама, 
Не i!IОМiИСЛ:ИМО 

да је Вјекослав Чубе.шћ ;и:јед'Ноr "11ревутка имао на УМ1У 
прелазећи ;и:леrално :границе чет-ири државе да би стиrа.о 
до Албасете ишта ~pytro 
до.Л:IИ жељу да, одјекнувпш на позив КПЈ, 
својом ;храброшћу и CIIp611НOmliy М'И1r.рЗ.!оеСЦа 
помоmе cmap слободе је,АЈНоr н.а,рода о .ком није мноrо 
знао, 

убећев! 

да ОВЊК!И напредак слободе !Ма rде у свету 

значи напредак слободе и у Југославији, па према томе 
и напредзrк слободе 

у род'Ном Бихаћу под Пље:шеви:цом. 
То је одувек и зна'<ША.о прВ!ВiИ пролетерски 
И!Н'l'ернациона:А.ИВЗ~М. 

Не фразу бак.у:њшrску, 

НiИ ава!IШУIРизам, 
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неrо аЈ!ЩiИОIНО сазнаље о 'УЈНИ!Верза.лiНо спојИЋИ!М и спојеним 
судовима слободе 
и борбе за шу. 
ВјекОСМI!В Чубелић је за'!"о и моrао остати да :непомичан 

крај овоr оружја, на челу своr вода МИ11Раlоеза:ца 
славне 129. бриrЗ!де, састављене махом од Јутословена, 
дакле од потеза За;ва:,ъе- Жеrар; 
ЗЗ!дајући rударце фаmизму, моrао је остати да, заувек 
мирне савести, као неко ко се није orлyniiИo о позиве 
своје земље, поЧИIВа у пооној З!Ј?аrонокој прљ.уши 
измећу Мореље и МЗЈурОја, 
11ИХ забити оэначених: на ШШШIСIШМ секц:ијама као дВе 
безначајне 
Э!I'АОМера;ЦИје ку.ћа И i!IОЉОпривред'Н'ИХ зrрада. 
Пао је врло далеко од Бихаћа, а iИ1IШ!К бАИЗУ њеrа, 
на сви:м: њеrовим nрилазима, 

на ј'УЈУ и северу од њеrа, :на .иотаку и Заш!Ј,!\ју од њеrа 
у њеrовом срцу. Срце Б:mсаћа, 
оно је ·Тад тукло .у IIInaниjн која Ш!iје била 
ј;уЖ!НЗ. ПАаЖа уоквнрена .крошњама :нараmЈ!И'Н!ИХ стабала, 
ни корзо топал од кастиљанскиос :кикота, толедских 

неЖЈНости, 

севњъски ва"11рених погледа, 

неrо маmет читаве једне ј.уrословенске МЈЛщдости, 
зем.ъа кој-у је "11ребало бра.ншн од а:DреОИје фашиста. 

Бранећи незнану зе:м.ьу IIImшmjy, остао је у љој пл:яrrко 
за;кОП!а!Н. Ево ra пред нама! 
В~е ra као н ја: живоr, зелених занетих: очију, 
запаљених ;рубова очн:их !КаПа!Ка, 
младићкн ,м;ршавоr, неми;рне косе, ко:нцентрисша израза, 
увек заш:тиrЈ."~ШЧК:И некако наmутоr напред, 

увек ужурбаноr и неуморноr, обузетоr текућим само 
за:дац;им:а, нес.усталоr и неиопаваноr, а ретко ·КЭџ\ ситоr. 

Заје.А~Но ra видимо и сад у оном њеrооом једином оделу, 
изнашеном а 

уредном, 

и чујемо -ra .као да каже: 
»Друrови, изrра:дња је наставак борбе npa:mв недовољно 
побећени:х Ш'Ј)есора. Све 
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што се уради за једним токарским ши кmffiИМ било 
столом и 

НаiК'.ОВЊем 

јача снаrе револуције, •'ГУ 1И свуд у једrном и једв;ном свету. 
Ј е ли потребно да вас као њеrов секретар обавестим 
да Вјекослав Чубелић iНiИје размщовао радне да:не од 
недеља, 

да њеrове борачке roдime iНiИСу знале за rодиmње одморе? 
Претерујем? Не. Он је преrера:но био iПрИВржен борби 
радничке класе. 

Да није он, да ниоу мн:оm ТШGВИ преrера:ни били, зар би 
се икад 

победило? 
И које чудо аЈКО и то.л.ико rоДЈШа после своје 
погибије што се збила у ра:ноа:nрил.ско поюе, 
у својој преrераносm, 
Вјекослав Чубелић nрима и ово бронзана попрсје на трvу 
као још једно револ~онарно задужење, као непrrо 
сасвим 

природно 1И 

схватљиво: 

па ће одса;д; 
Јi6АИВен у брстзу, стајати за!у'Век 'ИСПршен, одолевајућ11 
невремену я времену, 

не да би За!у'Век подсећао младе људе 
на своју свесно жртsов~ и неиживљену младосr, 
неrо да би б,АЈИО да данас живим младим ЉУ'дИ!Ма 
НИ!КО не одузме шпта од оноr пrro И!Мају сваЈКИМ даном 
све више; 

да се они, млади му.ЏI, !Не би .лшпавал:и 
ичеr чеrа се он с rордоmћу .лшпа:вао. 

Не, iНiИје мислио !На п<mреје од бронзе к.аџ1, је 
одјурио у Шшшmју. АКо је Ж"f!РИО, 
није он журио својој поmбији. Ако је жу;рио, 
журио је победи. Зај~ј. Наапој. Вашој. 
У 'ГУ Победу, у iрМНИЧК.е савеrе, 
у систем КОМlЈIНа, уградио је целоr себе. 
Не бркам датуме. Њеrова се крв просула после једанаест 
месеци борби . 
измећу Мореље и Ма.У'IЈ()ја :у ащmЈАУ 1938, 
а Бшаћ је први пyrr оолобоћен у 1942; 

416 

1 _,, 

:\ 

. :··.·.·.·.".~ .•... ~~t .. -•. ~ .... -1 r.~ 
~! Е· 
'·ч 

. ~~ 

али ко може рећи да он :вије био присутан у свести 
бораца који су ослобаЈ5али Бихаћ 1942, 
у свести својих: другова који су прwуствовали и 
заседоању АВНОЈ-а, 
заседаљу :које је имену једноr историјског староставноr 
I1рада 

дало револуционарни блесак и сл.ободарску вечну 
·младост? 

Ко може ре}Щ да од 1945, од ка;д је цела Ј'Уl'ославија 
слободна, тј. социјалистичка, . 
и Вјекослав Чубелић, 
неrде у јеюој повор:rщ пог.инулих за социјаtШЗаМ и 
слободу 
ма на ком 

од фронтова те свезема:.ьске и свељудске и свевремене 
борбе 
и за једнту земљу 
на свеrу, за Југославију, 
свакоr јутра без недеље 1И rоДШП!Њеr одмора не наставља 
да одлази на свој рад, посеба!в:, невпдыш а 
неопходан, 

рад на одржаваљу ;ко~ета 

измећу херојске nрошлости, ј:уначке садаmњости и 
баснословне 
будућности. 
Не зarro да би овај rрад и сви ~ови на све'I'У, 
не зarro да би земља постала једно шеталиште са 
свих страна оивичено попрсјима од бронзе, 
неrо да земље буде, да човека буде, да дpyrapcma ;и среће 
буде, да 
слободе свуда буде. 

И ја сам omwa.н да Вјекослав Чубелић 
и то своје задужење 
РадИ како ваља 

да погибија више не буде, 
да не буде по11ребно !НИКад вшпе 
оно 'УЈМење које је он умео 
кад је на С11раmном месту постојао, нестао :и остао. 
Али и да, устреба ли :и до'Dе ли, упркос њеrовим и 
напmм напорИЈМа, нашим и њеrовим напорИ!Ма, 

до поТребе да се ова:ј наш живот брани, 
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:хи.ьзде и :хи.ъаде ~ људи, 

ВIНс.пири:сааих примером свог зе:М.ъака и својим 
револуционаiрНИIМ шперна;ционалиСТИЧКИ!М 

родољубљем, 
учи:ниће cвojrv дужност 
црема земљи и СК, том вечно младом учmrељу и 
васmпачу нашем и трајном васпиrrачу и учиrељу наших. 
учитеља ;и васпитача, · 
мећу које cnaAa · 
и Вјекослав Чубелић, 
чије попрсје откриваЈМо 
са једЈНИМ ,Аiруrарским и при.јател,оким 
Слава ти!* 

1961. 

• rовор одржаи при:шком откриваља попрсја В. Чубелиllа у Би
хаhу, новембра 1960. 
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НАПОМЕНА 

Ова :књиrа ОЗЏ\р.ЖИ есеје, ipeiiOprmжe, ЧЛЭ.!Н1Ке, празне 
ОдЛОМIКе и полемвчке текстОве Оока.ра Давича утлавном 
из првог nослераrmюг периода његовог СТВЗ!раЊа. Већи део 
објављен је у нашој nериодичној шта.м;пи. Подробније 
подаrrке читалац ће наћи у Библиоzрафији, на :к:pajrv ХХ 
књиrе ових Сабра!НИ!Х дела. 

Црпща Сећање објављена је у Политици 17. III 1957. 
под насловом Сећање из тамнице; Давичов реферат на П 
националном кошресу за заштиту деце (Београд, 1958), 
Уметност и васпитање, објављен је у ЮЬ1И3И Друштво 
и васпитање (материјали са Конгреса, БеоrрЗ\4., 1958), а 
фра!ГМентарно и у часопи:су Аело 1959. 

Први ny.r се објављују: Давичов говор На тему 
Лолитика и књижевносr одржан rv основној организа
цији Савеза комуниста nри Удrружењу књmкевНИ~КЗ. 
Србије 1955. rоди!Не; чланак У лоzа јуzословенских лите
ратура у изzрадњи социјализма (напиСЭ!ЕI за Аитераrур
нују zaзery 1965, аuш необјављен); Нека питања припрем
љена 1961. за дискуаију са nредставнициiМа песника из 
Сазеза совјетских nисаца и Аитераrура н.а робији. 

Два прозна фрахменrrа Црни врх ... , штампа:на у 
Књижевним новинама и Сведочансrвима 1952, омомци crv 
из веliих п:џозшшс .целвна (Рушка) које аутор !IШije објавио. 
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