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Београд, 16. мај 2012, среда

Kао и прет ход ног ју тра, укљу чио је те ле ви зор
и оти шао да се ис ту ши ра. Из днев не со бе до пи рао
је звук ју тар ње еми си је о кул ту ри. Кроз шум во де
ко ја му је у све ја чим и хлад ни јим сла по ви ма па -
да ла по ле ђи ма и гла со ва ко ји су до пи ра ли са те -
ле ви зо ра, учи ни ло му се да је чуо зво ња ву те ле фо на,
али је ре шио да то про ве ри кад за вр ши ту ши ра ње.
Не где, на не ком од без број них пу то ва ња убе дио је
се бе да ју тар ње ту ши ра ње хлад ном во дом мо же,
на пар са ти, да му на док на ди сан.

По вод да овај пут по се ти Бе о град би ла је оста -
вин ска рас пра ва. 

Ми лан, че тр де се то го ди шњи слу жбе ник швај -
цар ске тр го вач ке ком па ни је Хи тли ме та ли из
Же не ве, са тре нут ним бо рав ком у Шим кен ту, Ка -
зах стан, до шао је у Бе о град да са хра ни оца. Ми ла -
нов отац Но вак био је ди пло ма та у пен зи ји. 

У Шим кен ту, у са мом ср цу сред ње Ази је, где је
нај бли жи ве ћи град би ла пре сто ни ца Уз бе ки ста на
Та шкент, се део је већ го ди ну да на и ор га ни зо вао
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ис по ру ке оло ва из то пи о ни це за ко ју је, због огром -
но сти, по ми слио да се на ла зи у са мом цен тру гра да.

На оста вин ску рас пра ву че као је не ко ли ко да -
на ду же не го што је оче ки вао и мо рао је да се ја ви
у цен тра лу да би про ду жио бо ра вак у Бе о гра ду. У
јед ном тре нут ку по ми слио је да би мо гао и да из -
гу би по сао због овог пре ду гог за др жа ва ња. 

Био му је стран и Бе о град у ко јем се по но во об -
рео, и стан у ко ји je по след њих два де сет го ди на
ула зио тек не ко ли ко пу та – од кад је кра јем осам -
де се тих го ди на два де се тог ве ка кре нуо на сво је
про ду же но пу то ва ње. О пре ра но оста ре лом оцу по -
след њих не ко ли ко го ди на ста рао се ње гов мла ђи
брат, ко јем је отац оста вио стан. Брат је, ка ко је са -
знао од адво ка та ко ји му је са оп штио вест о оче вој
смр ти, тре нут но био на оби ла ску Си би ра и сред ње
Ази је мо то ром.

Док је пио ка фу спре ма ју ћи се за из ла зак, све
нер во зни ји јер га је сва ки дан у Бе о гра ду све ви ше
одва јао од по сла, по но во је слу шао при чу о ге ни јал-
ној књи зи мла дог ауто ра ко ја је би ла нај о збиљ ни -
ји кан ди дат за не ко ли ко зна чај них на ци о нал них
на гра да и ко јој су про ри ца ли успех и на ме ђу на -
род ном тр жи шту.

Са чу ђе њем је при ме тио, ше та ју ћи прет ход не
ве че ри по ТВ-ка на ли ма, бло ки ран у ста ну иш че -
ки ва њем по зи ва из Шимкента, ка ко на екра ну де -



фи лу ју по зна ти ли ко ви – оче ве ко ле ге, ко је су га
оте ра ле у пен зи ју и ко јих се Ми лан се ћао из де -
тињ ства. Са да су, у ра зним де бат ним еми си ја ма,
про по ве да ли јед ну упро шће ну вер зи ју исто ри је,
кро је ну та ко да они ма ње спрет ни од њих уза луд
по ку ша ва ју да у њу уде ну соп стве не би о гра фи је.

Те ле фон је по но во за зво нио. Ја вио се адво кат,
школ ски друг, ко ји га је у ко ли ма че као да га од ве -
зе пред су ди ју ко ји ће му про чи та ти очев те ста мент.

У пре пу ној Па ла ти прав де че ка ли су, ка ко се
Ми ла ну чи ни ло, са ти ма. Ка да је нај зад до шла
рас пра ва, и отво рен те ста мент, су ди ја је кон ста то -
вао да је очев стан, као и не ве ли ки ра чун у бан ци,
при пао бра ту, као што је би ло и оче ки ва но, и до го -
во ре но. Ми лан, ко ји је обо ји цу, од ка да се оти снуо
у свет, нов ча но по ма гао, ни је се сто га ни из не на -
дио, ни увре дио, и спрем но је пот пи сао за пи сник.
Из не на дио се тек ка да му је, уз пи смо од оца, адво -
кат уру чио у хар ти ју за ви јен па кет. У па ке ту је
био не ка кав ру ко пис от ку цан на пи са ћој ма ши ни.
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Београд, 17. мај 2012, четвртак

По но во од ла зи да се ис ту ши ра, и по но во слу ша
еми си ју о кул ту ри. Еми си ја по чи ње не за о би ла зним
при ло гом о но вој чу де сној књи зи мла дог до ма ћег
ауто ра, и Ми лан ис пи ту је по ре кло муч ни не ко ја се у
ње му ра ђа док гле да овај при лог, као и чи ње ни цу да
упр кос тој муч ни ни на ста вља упор но да га гле да.

На гра де је одав но пре стао да пра ти, као што је
одав но пре стао да чи та до ма ће пи сце. Али, те ма -
ти ка о ко јој го во ре под се ћа га на оче ву ко лек ци ју
књи га ко ју је овај до пу ња вао на сва ком пу то ва њу,
а ко ја је Ми ла на збу њи ва ла. Би ле су то књи ге из
обла сти на уч не фан та сти ке, чи је чи та ње би би ло
нор мал но као вид опу шта ња ка ри јер ног ди пло ма -
те уро ње ног у нај си вљу зо ну ствар но сти, да све те
књи ге ни су би ле ва ри ја ци ја на јед ну је ди ну те му.
Та те ма, ко ју је отац оп се сив но из у ча вао, би ла је
ци клич на при ро да исто ри је и спе ку ла ци је о ци -
клу си ма ко ји су прет хо ди ли на шем.

На кра ју при ло га из кул ту ре, на ја вље но је
књи жев но ве че по све ће но по е зи ји по зна тог пе сни ка
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ста ри је ге не ра ци је, чи је име Ми ла ну ни је го во ри -
ло ни шта, али му је па жњу при ву кло име го вор ни -
ка ко ји је имао да пред ста ви пе сни ко ву нај но ви ју
књи гу. Био је то Ми ла нов школ ски друг Де јан, са
ко јим је одр жа вао ве зу пре ко Скај па, од ка да га је
пре три го ди не срео на не ка квој го ди шњи ци у Бе -
о гра ду, чи јег се по во да ви ше ни је се ћао.

Де јан је жи вео у Ки кин ди, на има њу ко је је
на сле дио од де де, и ра дио као уред ник кул тур ног
про гра ма на ло кал ном ра ди ју.

У по лу пра зној Рим ској дво ра ни Би бли о те ке
гра да Бе о гра да Де јан на дах ну то, као про по вед -
ник не ке не по зна те ре ли ги је, го во ри о књи зи
днев нич ких за пи са оста ре лог пе сни ка. 

На кра ју ве че ри, Ми лан му пре да је ру ко пис
ко ји му је отац оста вио. Ни сам не зна за што му је
ју трос, ка да је са знао да ће Де јан го во ри ти на овој
ве че ри, та иде ја па ла на па мет – мо жда због раз го -
во ра од пре не ко ли ко го ди на, у ко јем му је овај из -
ла гао сли ку та да шње бе о град ске кул тур не сце не?

Се ћа се Де ја но вих ре зиг ни ра них кон ста та ци -
ја ко је му је са оп шта вао док су се де ли са ми за сто -
лом у ис пра жње ној ка фа ни: 

У зе мљи у ко јој се успе шност ме ри бли ско шћу
с вла да ју ћим кру го ви ма, кон кур си за на гра де све
ви ше под се ћа ју на сред њо школ ске те ма те. Да љи
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ко рак у обе сми шља ва њу би ло ка квог по ку ша ја да
се бу де ори ги на лан је не пи са но пра ви ло да се у
јав но сти фор си ра ју са мо де ла пи са ца чи је би о гра -
фи је ис пу ња ва ју зах те ве ма гло ви то, али ипак до -
вољ но ја сно по ста вље не по ли тич ке ко рект но сти.
То зна чи да се у об зир узи ма ју или ста ри ји пи сци
са про ве ре ним ди си дент ским кре ди би ли те том, или
мла ђи ко ји се ис ти чу ен ту зи ја змом за нај но ви ји
вид мо дер ни за тор ских стре мље ња ко ји ма, за чу до,
те жи и власт. 
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Кикинда, 18. мај 2012, петак поподне

Де јан са све ве ћим чу ђе њем чи та ру ко пис ко -
ји му је си ноћ оста вио Ми лан, јер схва та да је пред
њим књи га ко ју је пр о чи тао пр о шле не де ље, али
ку ца на пи са ћом ма ши ном на по жу те лом и кр том
па пи ру, на пр ви по глед ста ра не ко ли ко де це ни ја.

Узи ма књи гу, и на из ме нич но чи та књи гу и
ру ко пис. Под вла чи не слич но сти, већ раз ли ке, ко -
је су не знат не, и све ви ше сти че ути сак да је
„аутор“ књи ге са мо из вр шио лек ту ру ру ко пи са,
не знат но оса вре ме њу ју ћи ње гов је зик.

Он да на Ин тер не ту тра жи би бли о гра фи ју
мла дог пи сца, не би ли у њој на шао прет ход на ин -
те ре со ва ња ко ја су во ди ла ка књи зи ко ју др жи
пред со бом. У би бли о гра фи ји на ла зи кра так ан га -
жо ван ро ман на ак ту ел не те ме, ко ји је сво је вре ме -
но оста вио не про чи тан јер га је пре асо ци рао на
пам флет не го на озбиљ ну ли те ра ту ру, и збир ку
при по ве да ка ко ја је пре ли чи ла на па ра фра зе
при по ве да ка по зна тих пи са ца не го на ори ги нал но
де ло. Ниг де, ни у на зна ка ма, ни је би ло ин те ре со -
ва ња за те ме ко је је об ра ђи вао нај но ви ји ро ман.
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Оно што му је при ву кло па жњу би ла је пи шче -
ва би о гра фи ја – био је то син по зна тог ди си ден та,
ко ји је ше зде се тих и се дам де се тих оба вљао раз не
„функ ци је у кул ту ри“, ме ђу ко ји ма је би ла и функ -
ци ја глав ног и од го вор ног уред ни ка не ко ли ко др -
жав них из да вач ких ку ћа.

Пр во што му па да на па мет је сте да об ја ви
текст у ко јем би ука зао на пла ги јат, и да ти ме пот -
кре пи те зу ко ја га гу ши већ го ди на ма, а то је да у
дру штве ним пре вра ти ма стра да ју не кри ви, већ
по ште ни а не ве шти, и да је ве ли ки део на ше тра -
ди ци је, услед уче ста лих и бур них пре вра та ко је је
зе мља пр о шла у сво јој исто ри ји, ите ка ко под ло -
жан ако не пре вред но ва њу, он да бар те мељ ној
сум њи.

Он да се би пред ста вља ла нац по сле ди ца ко је
би то об ја вљи ва ње иза зва ло, и пред со бом ви ди, у
нај бо љем слу ча ју, но ву вер зи ју „Кло шмер ла“, где
је рас пра ва око град ње пи со а ра у не ка квој фран -
цу ској за би ти пр о у зро ко ва ла пад вла де. 

Схва та да исти љу ди ко ји су спро во ди ли цен -
зу ру 1964. спро во де цен зу ру и да нас. Схва та да је
та да шње обра зло же ње за нео бја вљи ва ње ро ма на
ве ро ват но би ло то да пи сац по ку ша ва да на ру ши
иде ју о ци ви ли за циј ском на прет ку, ко ја је би ла те -
мељ иде о ло ги је он да шње др жа ве, а да ће са да шње
обра зло же ње ње го вог тек ста ко јим раз об ли ча ва
пла ги јат би ти да он, сме шта ју ћи пи са ње књи ге у
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1964, же ли да се ис ти ца њем на ше аван гард но сти
у од но су на За пад, за пра во бо ри пр о тив за пад них
вред но сти, што је под му кли на чин да се оспо ри
вла да ју ћа иде о ло ги ја, ко ја под ра зу ме ва да смо ми
стал но на по чет ку ду гог пу та уче ња од тог истог
За па да.

Пр ве кри ти ке соп стве ног тек ста оче ку је у ча -
со пи су ко ји се на ро чи то ис ти цао по хва ла ма књи зи,
у сти лу: „нај зад има мо пред став ни ка ко ји пра ти
свет ске трен до ве“. 

Оче ку је на пад но иро ни са ње тврд ње да је ро -
ман да ти ран у 1964.

Оче ку је ква зи струч не рас пра ве ко је за циљ
има ју да га дис кре ди ту ју као не ко га ко не по зна је
жа нр о ко јем пи ше. Оче ку је да не ко од уче сни ка
раз го во ра о Но ва ко вој књи зи кре не да пе дант но
на во ди књи ге из по ста по ка лип тич ног жан ра, уз
ка рак те ри сти ке истог, све ци ти ра ју ћи од лом ке из
„По ја ња за Лај бо ви ца“ и „Бес крај ног пу та“.

Оче ку је исто вре ме ни на пад и на се бе, и на Но -
ва ко ву би о гра фи ју. 

Прет по ста вља ка кав мо же да бу де да љи ток
по ле ми ке, уко ли ко до ње уоп ште до ђе, јер по сто ји
и ве ро ват но ћа да бу де пот пу но иг но ри сан већ на
пр вом ко ра ку. 

За ми шља да, уко ли ко до по ле ми ке ствар но и
до ђе, у пр вој фа зи, „аутор ро ма на“ ћу ти, или да
на до буд но да из ја ву о за ви сти и под ме та чи на ма
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сре ди не. На кра ју, Де јан не ис кљу чу је мо гућ ност
да у не кој ка сни јој фа зи, овај при зна да је до био не
књи гу, већ пред ло жак од оца. 

У овој вер зи ји рас пле та, уз буч ну ме диј ску
пот по ру, отац се, „по вре ђен што се отва ра ју ста ре
ра не“, се ћа ка ко је УД БА укра ла ко пи ју ње го вог
мла да лач ког де ла и да ла је свом са рад ни ку Но ва -
ку, а ка ко је Но вак био ди пло ма та, ово је при ча у
ко ју је мо гу ће по ве ро ва ти. Ову при чу би по твр ди -
ле Но ва ко ве ко ле ге, ко ји су, за бо ра вив ши соп стве -
ну пр о шлост, по ста ле нај гор љи ви ји пр о па га то ри
ли бе ра ли зма.

Раз ми шља ју ћи о ва ри јан та ма оспо ра ва ња
сво јих тврд њи, Де јан за ми шља и чла нак ува же -
ног кри ти ча ра ко ји се об ру ша ва на при ми тив ну
сре ди ну ко ја не раз у ме пост мо дер ни стич ки пр о се -
де ко ји се сво ди на ла тин ску из ре ку „Ако дво ји ца
чи не исто, ни је исто“, што прак тич но зна чи да је
са мим чи ном пре пи си ва ња пре пи си вач, бу ду ћи да
не пре пи су је од се бе, ори ги нал ни аутор.

У свом за ми шље ном од го во ру, Де јан при ме ћу је
да, у скла ду са из ре ком да чо век два пу та не мо же
да се оку па у ис тој ре ци, пре пи су ју ћи од се бе, ко ји
је ну жно дру га чи ји у два раз ли чи та тре нут ка,
аутор та ко ђе мо же да бу де ори ги на лан.

И вр ло до бро је знао да му ни ко не ће при те ћи
у по моћ, а на ро чи то не они ко ји су од тех но ло шког
назадовања на пра ви ли вр ли ну.
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Зна ју ћи ка кве све не ла го де по вла че ње по но -
ви на ма мо же да иза зо ве Ми ла ну и ње го вом бра ту,
од лу чу је да, пре не го што об ја ви текст ко ји у том
тре нут ку већ по чи ње да об ли ку је, об ја сни Ми ла ну
шта је до био у на сле ђе и за тра жи од ње га до зво лу
да текст об ја ви.

Рас пра ва ко ју Де јан пред ви ђа де лу је тим ап -
сурд ни је што, ко ли ко је Де ја ну по зна то, Ми лан
не ма пој ма о на шим књи жев ним при ли ка ма.

17





Београд, 4. мај 2012, понедељак, јутро

По но во је са њао тај град ко ји се са сто јао од од -
ло ма ка гра до ва у ко ји ма је бо ра вио, и ко ји ни ка да
ни је успе вао да об ја сни и по ве же. 

По но во је све вре ме у том гра ду, у ко јем се се -
лио из бо ра ви шта у бо ра ви ште, из свра ти шта до
ту ђих ста но ва, би ла ноћ.

По но во је на адре са ма ко јих се ви ше ни је се -
ћао, али га је тим ви ше раз дра жи ва ло по вре ме но
ја сно се ћа ње на со бе ко је су се на тим адре са ма на -
ла зи ле, за бо ра вљао це ле би бли о те ке књи га и ру -
ко пи са до ко јих му је би ло ста ло.

По но во је си ла зио из во зо ва на ста ни ца ма ме -
троа ко је по сле ни је мо гао ниг де да ло ци ра, и ула -
зио у са мо у слу ге и књи жа ре. 

По но во је у тим књи жа ра ма пре ли ста вао илу -
стро ва не ко лек ци је стра хо ви то зна чај них епо ва
ко је ују тро ни је умео да пре при ча.

Док пи је ју тар њу ка фу, Но вак се се ћа ка сар не
у Ту зли у ко јој је слу жио вој ску 1962. го ди не, и
раз ми шља:
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„Дво ри шта су пр ви пеј заж ко ји ви ди мо, пр ва
на зна ка све у куп ног окру же ња у но вом гра ду, до
те ме ре да је збир на ших се ћа ња, ко ји нам се ја -
вља као има ги нар ни град у сно ви ма, ско ро иден -
ти чан зби ру се ћа ња ко је но си мо на дво ри шта.“

Дво ри ште ка сар не у Ту зли би ло је огром но, и
ка да је ка сни је по ку ша вао да га се при се ти, ви ђао
га је у стал ном су мра ку.

У про сто ру ка сар не у ко јој је про вео го ди ну да -
на, у чи јем се сре ди шту на ла зи ло дво ри ште, из -
два јао је ход ни ке ко ји су смр де ли на ме ша ви ну
зно ја и дрн ча, и би ли оба сја ни жућ ка стом све тло -
шћу, и пе ка ру. Пе ка ра са ма по се би ни је би ла за -
ни мљи ва, би ла је то сте рил на, до бро осве тље на и
про зра че на про сто ри ја по ко јој су се кре та ли мом -
ци оде ве ни у чи сту бе лу оде ћу. Оно што је сте би ло
за ни мљи во би ла је про сто ри ја ко ју је на зрео са мо
јед ном, кроз од шкри ну та вра та, док је про ла зио
из ме ђу тр пе за ри је и пе ка ре.

Та про сто ри ја, ко ја се го ди на ма ка сни је по ла ко
већ по ме ри ла у сре ди ште тог до сим бо ла ре ду ко ва -
ног про сто ра у ње го вом се ћа њу, би ла је ло жи о ни ца.

Ло жи о ни ца је из гле да ла као ски ну та са сли ка
ко је опи су ју мрач ни је стра ни це исто ри је ин ду -
стриј ске ре во лу ци је – од сјај пла ме на у по лу мрач -
ној про сто ри ји, озно је на ли ца ло жа ча, огром ни
ме син га ни ко тло ви и це ви са без број вен ти ла из
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ко јих ши шти па ра. Ло жи о ни ца је пред ста вља ла
оте ло вље ну не га ци ју ви зи ја о све тлој бу дућ но сти
ко је су им уту вљи ва ли у гла ву сва ко ју тро. 

Се ћа се рит мо ва сва ко дне ви це: 
Бу ђе ње,
бри ја ње,
ре дар ство, 
по стро ја ва ње, 
ју тар ња гим на сти ка, 
по стро ја ва ње, 
до ру чак, 
по стро ја ва ње, 
час по ли тич ког обра зо ва ња

и вас пи та ња вој ни ка, 
по стро ја ва ње, 
за ни ма ње, 
по стро ја ва ње, 
ру чак, по стро ја ва ње, 
по по днев ни од мор, 
по стро ја ва ње, 
за ни ма ње, 
по стро ја ва ње, 
ве че ра, 
ТВ-днев ник, 
спа ва ње.

По не кад: 
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марш, 
по ли гон, 
бо је во га ђа ње, 
по жар ство, 
стра жа, 
сто ни те нис, 
из ла зак. 

По не кад: 
филм, 
би бли о те ка, 
по нов но чи та ње кла си ка.

Рет ко: 
раз го во ри у стра жа ри. 

У по чет ку рет ко, а он да све че шће: се ћа ња на
оно шта је та да ми слио, и че га се та да се ћао. 

Се ћа ња на де тињ ство, на не ка дру га дво ри -
шта – код јед ног де де, код дру гог де де, у јед ном су -
сед ству, у дру гом и тре ћем, у об да ни шту, у јед ној,
дру гој и тре ћој основ ној шко ли, у гим на зи ји. 

Се ћа ња на књи ге, на фил мо ве, на ча со пи се,
на уко ри че не то мо ве „По ли ти ки ног за бав ни ка“ из
1952, са Фла шом Гор до ном, Бри ком Брад фор дом
и Џо ни јем Ха зар дом. 

Се ћа ња на ле те ли це тро у гла стог об ли ка и из -
ду же них шпи ца стих но се ва, на зрач не пи што ље,
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пра и сто риј ска чу до ви шта и у ан тич ке ко сти ме об -
у че не ју на ке из „Да ле ке пла не те“, ка ко је код нас
пре ве ден стрип „Три ган ска им пе ри ја“. 

Се ћа ње на играч ке – ли ме не мо де ле пр вих ју -
го сло вен ских мла зња ка – „Стре ле“, „Стр шље на“ и
„Зо ље“, на ма шта ри је о бу дућ но сти у ко јој ће љу ди
оде ве ни у при пи је не ко сти ме леб де ти по вр ши на -
ма гра до ва од ста кла и бе то на на мла зним ко ту -
раљ ка ма.

Раз ми шља ња, по што их сва ко днев но си лу ју
сли ком исто ри је у ко јој је сва ко ме од њих од ре ђе -
но ме сто и збир за да та ка на пу ту ка ње ном ис пу -
ње њу. Раз ми шља ња о тој свр си, пу ту, и ци љу, о
осно ви са мо у ве ре но сти ко ја њи хо вим вла да ри ма
да је за пра во да им од ре ђу ју ме сто и за дат ке у том
кре та њу. 

Раз ми шља ња, из ко јих се ра ђа ју за стра шу ју ће
ви зи је: да ће не ко, јед ног да на, на осно ву рас по ре да
ча со ва у ко ји ма су за пи са ни њи хо ви днев ни за да -
ци и кре та ња, су ми ра ни у оп шти план Исто ри је,
мо ћи да ре кон стру и ше сва ки ми нут сва ког од њих.

Раз го во ри, уве че пред спа ва ње, на па у за ма, у
стра жар ни ци, у ре ду за ру чак. Раз го во ри о те ма ма
о ко ји ма не би тре ба ло да се ди ску ту је, јер се у њи ма
до во де у пи та ње осно ве ве ро ва ња ко ја им уту вљу -
ју у гла ву сва ког ју тра, и сва ке ве че ри. Раз го во ри
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о ко ји ма ка сни је раз ми шља, о ко ји ма са ња. Раз го -
во ри о исто ри ји, о ње ном то ку и сме ру. Раз го во ри
о тех ни ци, о на прет ку, о то ме да ли су дру штве ни
за ко ни за ко ни или од вла сти на мет ну та про из -
вољ ност. 

Раз го во ри са Мак си мом.

Хва та се бе ка ко се осе ћа као да по но во слу ша
пре да ва ња о укуп ном исто риј ском кре та њу. Ско ро
да фи зич ки, као сли ку, пред со бом ви ди јед ну ме -
та и сто ри ју ко ја го во ри ка ко је циљ све у куп ног
исто риј ског кре та ња ко му ни зам. Се ћа се ка ко по -
ста вља се би пи та ње о свр си де фи ни са ња кре та ња
про це са уну тар ко јег се на ла зи мо. Ње му то има
исто то ли ко сми сла као и пи та ње да ли је Све мир
ве ли ки или ма ли. У од но су на шта?

Вер зи ја исто ри је ко ју му пре при ча ва ју у гру -
бим цр та ма је „ди ја лек тич ко-ма те ри ја ли стич ка“
ви зи ја Про гре са ка ко је тај Про грес за ми шљан
сре ди ном де вет на е стог ве ка. Он, с дру ге стра не,
мо жда још та да, и си гур но гру бље не го што то мо же
да де фи ни ше у овом тре нут ку ка да се то га при се ћа,
исто ри ју ви ди као при чу о Си зи фу. У тој ње го вој
вер зи ји исто риј ског кре та ња, усту пак ма те ри ја ли -
стич кој ви зи ји је ту ма че ње ре ли ги је и ми то ло ги је
пре ма ко јем су при че о ју на ци ма и бо го ви ма кри -
во про ту ма че ни ствар ни до га ђа ји из прет ход них
ци клу са исто ри је. То су по ку ша ји при се ћа ња прет -
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ход них ци клу са успо на и па до ва ци ви ли за ци ја ко -
је су нам прет хо ди ле. Као и Си зиф, и те ци ви ли за -
ци је ка свом вр хун цу кре та ле су се истом пу та њом,
те су на том пу ту на и ла зи ле на исте из бо чи не и
ру пе, ко је су по ра ђа ле исто вет не, а ипак дру га чи -
је опи се њи хо вог пре вла да ва ња.

Да ни ма је, док је уве жба вао стро је ви ко рак и
рас кла пао пу шко ми тра љез, скла пао и рас кла пао
де ло ве исто риј ских ци клу са, успо не и па до ве ци -
ви ли за ци је. Ци клу си су се ја вља ли у раз ли чи тим
ви до ви ма, као на ру кви ца од ра зно бој них ђин ђу ва
ко је ре ђа мо по не ка квим, ко зна од ко га по ста вље -
ним пра ви ли ма.

Се ћа се, са не та ко ве ли ком си гур но шћу, да је
Мак си ма упо знао у оста ви за чет ке и кр пе, у ко јој
су се скри ва ли од ју тар ње гим на сти ке. Но вак је
за пам тио Мак си мов пр ви ко мен тар, о пре да ва њу
на ко јем им је де се тар на та бли цр тао схе му раз во ја
људ ског дру штва, ко ја се за вр ша ва ла три јум фал -
ним до се за њем рав ни на ко јој је пи са ло „Ко му ни -
зам“. Мак сим је на то ре као: „Не раз у мем ка ко не ко
та ко са мо у ве ре но мо же да го во ри о бу дућ но сти, као
да се ода тле вра тио па нам пре но си сво је ути ске.“

Мак сим је на ча со ви ма По ли тич ког обра зо ва -
ња и вас пи та ња вој ни ка ре дов но спа вао у углу код
пе ћи. Мак сим је за вр ша вао сту ди је исто ри је, и го -
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во рио ка ко по сле вој ске на ме ра ва да упи ше Бо го -
сло ви ју. Био је ре кор дер по бро ју да на про ве де них
у при тво ру због не у ред но сти и „не вој нич ког из гле -
да и по на ша ња“, чи та вог ни за сит них пре кр ша ја
ко ји су се огле да ли у не хај ном од но су пре ма ди сци-
пли ни ко ја је ири ти ра ла и Но ва ка, али ко јој се он,
за раз ли ку од Мак си ма, ауто мат ски пот чи ња вао.
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Београд, 4. мај 2012,
понедељак, поподне

Но вак се се ћа:
Би ла је зи ма, а он је упра во био за вр шио обу ку,

и до био до зво лу за по се те. Пр ви ко га је по се тио
би ла је Ми ле на. До пу то ва ла је у су бо ту и про ве ли
су ноћ у хо те лу. Пред ју тро му је са оп шти ла да на -
пу шта зе мљу, да не мо же ви ше да из др жи лаж,
си ро ти њу и не сло бо ду, и да ће се уда ти за пр вог
се кре та ра швај цар ске ам ба са де. Са оп шти ла му је
и да је он, Но вак, љу бав ње ног жи во та и да му же -
ли све нај бо ље.

У по не де љак се до бро вољ но при ја вио за од ла -
зак на Ма је ви цу.

На Ма је ви ци, до ко је су пу то ва ли ви ше од два
са та кроз све ја чу ве ја ви цу, у ба ра ка ма су сме ште -
ни вој ни ци по сла ти да сре де ма га цин за му ни ци ју
на ис ту ре ном по ло жа ју ПВА, око ко јег се гра ди ла
ка сар на. 

Се де ли су у стра жа ри, спа ва ли, бу ди ли се, и
од ла зи ли да гле да ју па ди не под сне гом. Чу ва ли су
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гра ди ли ште на вр ху гре бе на, на пу ште но до про ле ћа
и про ме не вре ме на, на ко јем ће јед ног да на ни ћи ра -
дар ска ста ни ца. Око њих је, да ни ма и но ћи ма, не -
чуј но па дао снег, и они су сад већ мо ра ли да ко па ју
ту не ле до стра жар ских ме ста. У глу во ћи ко ју су пре -
ки да ли са мо рет ки по зи ви пре ко ра дио-ста ни це
(„Озрен, ов де Ри бар, ја ви те ста ње!“), раз го ва ра ли су.

На стра жи су оста ли ви ше од не де љу да на, за -
ве ја ни, и ско ро за бо ра вље ни. Је ди на ве за са ка -
сар ном био им је ра дио. Хра ни ли су се кон зер ва ма.
То пи ли су снег. Гре ја ли су се на др ва. 

Јед ног да на, њих че тво ри ца од ла зе по хлеб у
два на ест ки ло ме та ра уда ље не За хи ро ви ће. По сле
то га спа ва ју цео дан и ноћ. Он да их от ко па ва ју и
од во зе на зад.

Ве че пред од ла зак са Ма је ви це, опо ра вљен од
аван ту ре с хле бом, ду го раз го ва ра с Мак си мом.
Као да их је за јед нич ка аван ту ра ли ши ла ка ко
опре зно сти, та ко и свих со ци јал них сте га. Мак сим
го во ри о оно ме што би же лео да бу де, по ми њу ћи
се бе у тре ћем ли цу и про шло сти, као да опи су је
уло гу ко ју је играо у не ком дру гом, прет ход ном
или па ра лел ном жи во ту. Но ва ку се, док га је слу -
шао, чи ни ло да се би до де љу је уло гу у не ка квој
але го риј ској сли ци Исто ри је, сли ци ко ја је опи си -
ва ла нај ма њи за јед нич ки име ни тељ свих вер зи ја
мо гу ћих исто ри ја. Мак сим је о се би го во рио као о
пут ни ку, ко ји има за за да так да опи ше цео свет.
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У тој но ћи Но вак до жи вља ва ви зи ју исто ри је,
и сво је уло ге у њој. То је епи фа ни ја ко ја об у хва та
це ло куп не исто риј ске ци клу се и њи хо во вра ћа ње. 

Ви ди џун гле ко је гу та ју гра до ве и пу сти ње ко -
је за тр па ва ју ка на ле ко ји ма су не кад пло ви ли шле-
по ви.

Ви ди ка ко се кр че шу ме.
Ви ди мо ра ко ји ма пло ве бро до ви.
Ви ди ка ко на оба ла ма ре ка на ра ста ју гра до ви.

Чи ни му се, на кра ју свих тих ви зи ја, као да ви -
ди зми ју Уро бо рос исто риј ског кре та ња, ко ји се пре -
тва ра у круг, у вр тлог, у убр за ва ње, па у ти ши ну. 

Ви ди се бе у свом том кре та њу и схва та да пи -
та ње о сми слу тог кре та ња и свог по ло жа ја у ње му
пред ста вља са мо огра ни че ње ко је је зик на ме ће
ствар но сти ко ја га да ле ко на ди ла зи.
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Москва, Шереметјево, 19. мај 2012,
субота

У ави о ну за Мо скву, Ми лан раз ми шља шта ће
да ра ди кад до ђе у Шим кент. Пред њим су кра так
од мор на аеро дро му Ше ре ме тје во и пу то ва ње на
дру ги крај Мо скве, на аеро дром До мо дје до во ода кле
ће, по сле пар са ти че ка ња, по ле те ти за Шим кент.
Уна пред се ра ду је од ла ску у ло кал ни ре сто ран у
бли зи ни ста на, ко ји је от крио слу чај но прет ход не
је се ни. Ре сто ран, чи ји се зи до ви у лет њим ме се ци ма
ски да ју, пре тва ра се за ле пог вре ме на у па ви љон,
у ко јем, у углу, док уве че рад ним да ни ма ис кљу -
чи во му шкар ци пу ше нар ги ле и игра ју та блу, а
ви кен дом це ле по ро ди це је ду пи лав, ло кал ни при -
по ве дач, уз прат њу јед но став ног ин стру мен та
слич ног гу сла ма, ис пре да ме ло дич ним гла сом не -
ка кав бес ко на чан еп. Ми ла на је из ко зна ко јег
раз ло га при вла чи ло ово ри ту ал но се де ње, за ко је је
прет по ста вљао да пред ста вља на ста вак ви ше ве ков-
не тра ди ци је, и код сво јих ло кал них при ја те ља се
рас пи ти вао ка ко за оби чај, та ко и за са др жи ну ре -
ци та ла ко ји је из ве че ри у ве че ме се ци ма слу шао.
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Ри ту ал је, ка ко се ис по ста ви ло, се зао у ду би ну
ве ко ва ко ја је да ле ко пре ва зи ла зи ла це ло куп ну
срп ску гу слар ску тра ди ци ју, а еп је био при ча о до -
га ђа ји ма не ка квог хе ро ја из да ле ке пра и сто ри је
ових пре де ла. Тај хе рој, ко ји је до пу то вао са се ве -
ра, осло бо дио је, по пут Те зе ја, јед но кра љев ство
(сме ште но под но пла ни не, а не на остр ву) чу до ви -
шне гру пе ко ја се из да ва ла за бо го ве и чи ји те рор
је об у хва тао ри ту ал но уби ја ње и про жди ра ње ста -
нов ни ка. Он да се по ву као и жи вео, ано ним но у
гра ди ћу на оба ли ве ли ке ре ке, не да ле ко од Шим -
кен та.

Ми лан се уна пред ра ду је ве че ри у ре сто ра ну,
и раз ми шља с ким би же лео да по се ди. Раз ми шља
ка ко ду го ни је ви део свог школ ског дру га Са шу,
ко ји је као ар хи тек та над зи рао град њу фа бри ке
чо ко ла де у пред гра ђу Шим кен та. Про шли пут кад
су се сре ли, Са ша је био вид но уз не ми рен, јер је
исто вре ме но от крио да је ње го ва љу бав ни ца уда -
та, и да за му жа ње на ве за са Са шом пред ста вља
из вор при хо да ко јег не же ли да се од рек не. Уз то
је и на си лан…

У ме ђу на род ној зо ни аеро дро ма Ше ре ме тје во,
од мах по сле та њу из Бе о гра да, Ми лан укљу чу је
та блет да по гле да ве сти. Пре ко Скај па ја вља му се
Де јан.

Са оп шта ва му две ства ри: 
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Да је књи га о ко јој је Ми лан све вре ме слу шао
хва ло спе ве на ТВ-ста ни ца ма то ком свог бо рав ка у
Бе о гра ду до би ла нај пре сти жни ју књи жев ну на -
гра ду у Ср би ји и;

Да је та књи га до сло ван пла ги јат књи ге ко ју
је Ми ла ну оста вио отац, и ко ју је Ми лан дао Де ја -
ну на чи та ње.

Де јан се на до ве зу је на сво ју оми ље ну те му
кул тур не по ли ти ке у Ср би ји: ове го ди не, пи сац
ни је ни ди си дент, ни ти пи ше о ак ту ел ним те ма ма.
Али, то је син по зна тог ди си ден та, а ње го ва књи -
га мо же се про ту ма чи ти као пр ви до ма ћи озби љан
ис ко рак у жан ру ко ји се на За па ду одо ма ћио већ
две де це ни је, а ко ји би смо мо гли де фи ни са ти као
по ста по ка лип тич ни стим панк. Сто га ни је за чу ђе -
ње што је на зду шном про па ги ра њу овог де ла ан -
га жо ва на ТВ-ста ни ца ко ја већ го ди на ма пре тен -
ду је да бу де екс клу зив ни уво зник и ар би тар све га
што је на пред но, са вре ме но и ур ба но.

Украт ко об ја шња ва са др жи ну књи ге:
На гра ђе ни ро ман је опис пу то ва ња из гра да,

По тра га. То је исто вре ме но и опис од но са град–пу -
сти ња, и град–џун гла.

Ста ње тех но ло ги је је, у од но су на на шу епо ху,
ре гре сив но. Пу то ва ња су рет ка, то су аван ту ре у
ди вљи ни из ме ђу гра до ва ко ји се га се. Не ки од
њих га се се за то што се на ла зе у по од ма клој фа зи
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де ка ден ци је, дру ги се пре тва ра ју у ба ште и шу -
мар ке, а њи хо ва зда ња у бре го ве. Тре ћи су под
стал ном оп са дом вар ва ра. То је је дан свет ко ји је
све стан то га да пред ста вља по след ње остат ке ци -
ви ли за ци је ко ја се га си, свет бли жи но вом вар вар -
ству не го пре по ро ду. Ми то ви, ре ли ги је и фи ло зо -
фи је овог све та су оста ци оста та ка, то је фа за освр -
та уна зад без спо соб но сти да се ишта про ме ни.

Он да Де јан го во ри о до бит ни ку на гра де:
На гра ђе ни ро ман об ја вио је „аутор“ чи ји је

отац ше зде се тих и се дам де се тих био уред ник не -
ко ли ко др жав них из да вач ких ку ћа, а он да го ди -
на ма ка сни је глу мио ди си ден та.

А Ми ла нов отац Но вак, ка ко уз гред при ме ћу -
је, са ста но ви шта но ве кул тур не по ли ти ке је са -
свим не по жељ на лич ност.

По Де ја но вој оце ни, ро ман је про шао из ван -
ред но за то што су до де љи ва чи про це ни ли да је, са -
мом чи ње ни цом да је те ма ти ка ко ју тре ти ра већ
успе шно иза шла из мо де на За па ду, по го дан да
бу де пред ста вљен као аван гар дан за на ше тр жи -
ште. Тврд ња да је на пи сан 1963. или 1964. го ди не,
сру ши ла би це лу кон цеп ци ју аван гард но сти За па -
да у од но су на нас и сто га ни је сме ла да бу де до пу -
ште на. 

Ми лан чу је по зив за укр ца ва ње, и пре ки да
раз го вор. Обе ћа ва Де ја ну да ће га на зва ти по до -
ла ску у Шим кент.
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Бе о град, 5. мај 2012, уто рак, ју тро

Но вак пре би ра по дво ри шти ма у се ћа њу, ко је је
по чео да са ња 1962. у Ту зли, као бек ство из ка сарн-
ске сце но гра фи је: де ди ног, у гра ди ћу уда ље ном
пе де сет ки ло ме та ра од Бе о гра да у не по сред ној
бли зи ни ре ке, и бе о град ског, уокви ре ног зад њим
стра на ма згра да на чич ка ним те ра са ма. Мно го го -
ди на ка сни је, у Да ма ску, док ко ра ча крај дво ри -
шта уко па них не ко ли ко спра то ва под зе мљом, у
ин тен зив ном ми ри су ја сми на ко ји се ши ри у хлад -
њи ка вим пу стињ ским но ћи ма, се ти ће се ових сли -
ка. Се ћа ње на Да маск, и се ћа ње на та се ћа ња у
Да ма ску, бу де у ње му је дан не пре ки нут низ ути -
са ка ко ји до жи вља ва ско ро као укус не ког не по -
зна тог во ћа у усти ма.

Пре би ра по би бли о те ци. Узи ма, па од ла же
књи гу Бер на ра Си мо неа „Пр о ро чан ство ле да“, ко -
ја опи су је пре и сто риј ску ци ви ли за ци ју Хе дин, и
схва та да се и сам осе ћа као пре жи ве ли на след ник
иш че зле ци ви ли за ци је.
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Са да се се ћа ле та по из ла ску из вој ске, ко је је
пр о вео код ро ђа ка у Бу дви. 

Се ћа се во жњи чам цем, сва ког ју тра, до остр ва
Све ти Ни ко ла, на ко јем се ку пао и без у спе шно по -
ку ша вао да ло ви ци пле ко је је го лим оком мо гао
да ви ди ка ко пли ва ју око чам ца. 

Се ћа се ку ће уну тар Ста рог гра да и ба шти сти -
шње них из ме ђу ку ћа и са мих зи ди на. 

Се ћа се пр о ла зних ве за ко ји ма је по ку ша вао
да по тре осе ћај гу бит ка због Ми ле ни ног од ла ска. 

Се ћа се осе ћа ја уса мље но сти док са чу ђе њем
гле да те ла не по зна тих же на уз ко ја се бу ди.

Се ћа се пи јан ста ва.
Се ћа се ка ко је јед не но ћи опет до жи вео исти

онај осе ћај ко смич ке ис пу ње но сти као оне но ћи на
Ма је ви ци док су Мак сим и он ви со ко пар ним раз -
го во ри ма ис пу ња ва ли да не, за ве ја ни на мр твој
стра жи. 

Се ћа се ка ко је он да но ћи ма са њао исти сан, и
ка ко га је јед ног по по дне ва пре то чио у си ноп сис
ко ји је тог ле та пре тво рио у књи гу. Та књи га, тај
ње гов сан, го во ри ла је о пу то ва њу глав ног ју на ка
на кра ју јед ног и по чет ку не ког но вог ци клу са
исто ри је.

Се ћа се он да шњих ди ле ма и по след њих ко ле -
ба ња пре не го што је уро нио у пи са ње: 

„Че му ви зи ја ако ни је у ста њу да је пре ве де на
је зик схва тљив дру ги ма? 
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Че му пот пу но схва та ње сво је уло ге у све ту и
бу дућ но сти све та ко ју та кве ви зи је на ја вљу ју ако
ни је у ста њу да их са оп шти?

Че му сим бо ли ко је, по ред све ду би не и ја сно ће
што му на ме ћу, ни је у ста њу да за бе ле жи? И ка ко
он да да про ве ри да ли ти сим бо ли за и ста не што
пред ста вља ју, и да ли њи хо ва игра за и ста по се ду -
је функ ци ју чи је об ја шње ње му се ја вља као са мо -
ра зу мљи во у тре нут ку њи хо вог по ја вљи ва ња?“

Се ћа се ка ко је, раз ми шља ју ћи о сво јим во -
жња ма до Све тог Ни ко ле и на зад, и стру ја по ко -
ји ма је пло вио, фор му ли сао ре че ни цу ко ја му се у
том тре нут ку учи ни ла стра хо ви то зна чај ном: „Ко
пло ви про тив стру је, же ли да по стиг не циљ. Ко се
пре пу шта стру ји, на да се да ће га ова из ба ци ти на
не по зна ту оба лу.“

У не ким дру гим вре ме ни ма, Но вак би по сле ис -
ку ства на пла ни ни мо жда по стао про рок. Ње гов од -
нос пре ма ми то ви ма и ре ли гиј ским ви зи ја ма, ме ђу -
тим, обе ле жен је ма те ри ја ли змом ме ста и вре ме на
у ко јем се на ла зи, те је исто вре ме но и са вр ше но
озби љан у свом ту ма че њу, и де ли мич но иро ниј ски.
Јер, ис кре ни су и та ве ли ка ви зи ја укуп ног исто риј -
ског кре та ња, и же ља да се све ви зи је про ту ма че
као ре ал ни ре лик ти не ке прет ход не ци ви ли за ци је.

Се ћа се ка ко је по из ла ску из вој ске без у спе -
шно тра жио Мак си ма. Ни је га би ло ни на јед ном
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од два фа кул те та, ни је га би ло ни у род ном се лу.
Но вак је био ан га жо вао и оче вог при ја те ља, Мла -
де на Вур де љу, пен зи о ни са ног ма јо ра КОС-а, ко ји
је до шао до за кључ ка да је Мак сим иле гал но оти -
шао у ино стран ство.

Пре ли ста ва тај ру ко пис ко ји ни ко ни је же лео
да об ја ви ка да је ње му до то га би ло ста ло, а ко ји
он ни је же лео да об ја ви ка да би ве ро ват но имао
од је ка. 

У Но ва ко вој књи зи, не ко ли ко раз го во ра са
Мак си мом у Ту зли и на пла ни ни пре тво ри ло се у
је дан ди ја лог про ду же ног тра ја ња из ме ђу дво ји це
са рад ни ка не ка квог исто риј ског ин сти ту та из да -
ле ке бу дућ но сти.

Ин сти тут је сме стио у Но ви Но во си бирск, у
2984. го ди ну, ко ја би мо гла да бу де и би ло ко ја
дру га го ди на у не кој за ми шље ној бу дућ но сти. Но ви
Но во си бирск опи су је се у увод ном де лу књи ге као
при јат на ва рош, ко ја се на ла зи на оба ли ве ли ког
је зе ра на чи јем дну се на ла зи ста ри Но во си бирск.
Ули це Но вог Но во си бир ска пе њу се па ди на ма бр да
с чи јег вр ха се ви ди пу чи на је зе ра, ко ја се про сти -
ре уне до глед, као мо ре, и окол не шу ме. У гра ду се,
на по ло ви ни па ди не ко ја во ди ка вр ху бр да, на за -
рав ни у ко јој је не го ва ни парк, на ла зи тро спрат -
ни ца жу те бо је. То је Исто риј ски ин сти тут.

38



Ин сти тут за по шља ва пе де се так љу ди, и ни ко
тач но не мо же да опи ше шта је, за пра во, пред мет
њи хо вих из у ча ва ња. Сто га и ни је ни ка кво чу до да
упра во рас пра ве о пред ме ту по сла ис пу ња ва ју ве -
ћи ну њи хо вих раз го во ра.

Текст за тим при ка зу је дво ји цу два де се то го ди -
шња ка ко ји сва ког да на, тач но у два на ест и два де -
сет, се да ју за сто у дну са ле. Сва ки дан на ла зе се у
кан ти ни и за јед но ру ча ва ју. Сва ки дан на ста вља ју
исти раз го вор ко ји во де већ не ко ли ко ме се ци. Сва ки
дан раз го ва ра ју о по слу ко ји оба вља ју у Ин сти ту -
ту, о до ку мен ти ма ко је су чи та ли и о за кључ ци ма
ко је су на осно ву тих до ку ме на та до не ли.

До ку мен ти ко је про у ча ва ју су ра зно вр сни, и
из ра зних епо ха. То су исто риј ске књи ге: хро ни ке,
син те зе, мо но гра фи је ко је об ра ђу ју по је ди не те ме
као што је про ме на са ли ни те та Ка спиј ског мо ра,
би о гра фи је ви ђе ни јих лич но сти, опи си рат них
опе ра ци ја. То су и не ке дру ге књи ге: ро ма ни, ми -
то ви, збир ке есе ја и при ча. То су, на кра ју, и до ку -
мен ти у ужем сми слу: по пи си бро до ва ко ји су при -
па да ли Ка спиј ском па ро ход ству, рас по ре ди ча со -
ва у шко ла ма у СССР-у 1936. го ди не, спи ско ви
чла но ва ра зних По лит би роа и Пар ла ме на та.

И ма пе, на ко ји ма је при ка зан је дан до те ме -
ре дру га чи ји свет да из гле да као не ка дру га, Зе -
мљи слич на пла не та, а не свет ко ји су из гра ди ли
не ка да њи хо ви пре ци.
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Је дан од ли ко ва зо ве се Те зеј. Те зе јев друг са
сту ди ја, ко ји је очи глед но лик ра ђен пре ма Мак -
си му, об ја шња ва Те зе ју за вре ме раз го во ра у кан -
ти ни да је сва ко но во от кри ће са мо под се ћа ње на
дав но за бо ра вље на зна ња. Рас пра вља ју о то ме за -
што се љу ди са хра њу ју у ков че зи ма, за што се атлет-
ске тр ке оба вља ју у сме ру су прот ном од сме ра ка -
заљ ке на са ту (бор ба с вре ме ном, упр кос вре ме ну,
по ку шај да се вре ме за у ста ви бр зи ном, да се на
сим бо ли чан на чин до сег не бр зи на ко ја за у ста вља
вре ме?), шта пред ста вља ана лог ни сат (сим бо ли ка
астро ном ског кре та ња, укљу чу ју ћи смер кре та ња
Зе мље око соп стве не осе и око сун ца?), за што основ -
на гру па има 12, а школ ски раз ред 30 чла но ва?
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Београд, 5. мај 2012, уторак, поподне

Но вак по но во чи та соп стве ни ру ко пис, па узи ма
и вра ћа књи ге из би бли о те ке. Схва та, гле да ју ћи
ред у ко ји их је сме стио, и се ћа ју ћи се ре до сле да
ко јим их је на ба вљао и чи тао, да је ње го ва књи га,
за пра во, са мо још јед на вер зи ја ви зи је исто риј ских
ци клу са, ко јом је озна чен по че так ре не сан се, при -
ла го ђе на ак ту ел ном ста њу тех ни ке. По тој вер зи -
ји исто ри је, ко ја по ти че од Пла то на, це ло куп на
исто ри ја се по на вља, до слов но, а на шем ци клу су
пред сто ја ло је ко зна ко ли ко ци клу са у ко ји ма се
све оно што зна мо по на вља ло без број пу та. У хер -
ме тич кој, или ре не сан сној ва ри јан ти, на шој ан ти -
ци прет хо ди ло је Злат но до ба на у ке ко ја је би ла
ма ги ја, а ан тич ки Еги пат са мо је од раз Пра е гип та
ко ји је био део истог све та ко јем је при па да ла и
Атлан ти да, вр ху нац са ко јег смо па ли и до ко јег
ће мо по но во до спе ти. 

Ова вер зи ја исто ри је ди рект но је би ла су прот -
ста вље на све му оно ме што су им у до ба Но ва ко ве
мла до сти уту вљи ва ли у гла ву, и Но вак схва та да
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је то ње го во при хва та ње те и та кве ци клич не вер зи -
је исто ри је у до ба ка да ни је био иш чи тао све ове
књи ге ко је је го ди на ма ску пљао, био са мо из раз
мла да лач ког ре вол та, нај ра ди кал ни је не ги ра ње са -
мих основ них по став ки док три не ко ја га је гу ши ла.

Он да са се том при ме ћу је да на јед ном ви шем
ни воу ипак ни је био у пра ву, те да, без об зи ра на
број тих прет ход них кру го ва ди за ња и па да ња ци -
ви ли за ци је, у сва ком од њих, као и у њи хо вом укуп -
ном зби ру, мо же да се опи ше јед но уз ла зно кре та ње.
Ка да се узме у об зир раст, тра ја ње и пад ци ви ли -
за ци је (као су ме свих ци ви ли за ци ја) пот пу но је
све јед но да ли је овом про це су прет хо дио је дан,
два или пет истих та квих про це са. Јед но је оп шта
схе ма, или пра ви ло, да се раз вој од ви ја од ди вља -
штва до ра фин ма на, бу ја ња и опа да ња, чак и у
слу ча ју да је крај отво рен, и да про стор ци ви ли за -
ци је ни је огра ни чен са мо на шом ге о гра фи јом, већ
мо же мо да за ми шља мо ње но ши ре ње у бес крај
Све ми ра. Уоста лом, од по ја ве Ho mo sa pi en sa до
нас, то ли ко је вре ме на про те кло да се овај ци клус
мо гао по на вља ти бар не ко ли ко пу та. У том сми -
слу, ње го ви оми ље ни пи сци Ре не Бер жа вел и Бер -
нар Си мо не, ко ји су опи си ва ли раз ви је не људ ске
ци ви ли за ци је ко је су прет хо ди ле па ле о ли ту, и обе
би ле ло ци ра не на Ан тарк ти ку, би ли су у пра ву.

Схва та да на ме та фо рич ном ни воу са си гур но -
шћу ипак мо же да се ка же да је исто ри ја кре та ње
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од ни жих ка ви шим об ли ци ма, и да су сви они на -
став ни ци и ка пла ри ко ји су га то ли ко нер ви ра ли
пре пе де сет го ди на на из ве стан на чин, и пот пу но
не све сно, би ли у пра ву.

Схва та, са пот пу ном ја сно ћом, да у ње го вој би -
бли о те ци, ко ју је ску пљао це лог жи во та, тра же ћи
на кнад но оправ да ње за сво ју мла да лач ку ви зи ју,
по сто ји чи тав низ књи га ко ји се ба ви ту ма че њем
ми то ва као се ћа ња на прет ход ну ци ви ли за ци ју, да
дру ги, ни шта ма њи низ чи не опи си не ке од прет -
ход них ци ви ли за ци ја – од Атлан ти де до Егип та.
Ту су и ба рок ни ауто ри: Кир хер, Ке плер, Ко мен -
ски (да по ме не са мо оне на сло во „К“) и њи хо ви
има ги нар ни пу то пи си.

Он да се вра ћа на укуп ну сли ку. Пи та се, по ко
зна ко ји пут: „Да ли је мит о Си зи фу па ра бо ла о
ци ви ли за ци ји?“

По но во се вра ћа на сво ју књи гу, и схва та да је
сан ко ји му се го ди на ма по на вља сва ке но ћи – се -
ло у под нож ју ве ли ке го ре, мо тив ко ји пред ста вља
јед ну од цен трал них сце но гра фи ја књи ге, и схва -
та да је и тај мо тив исто вре ме но и се ћа ње на се ла
под но Ма је ви це и за јед нич ки мо тив Пра-ми та ко -
ји је сме стио у те мељ сво је Пра-ци ви ли за ци је.

Вре ме у ко јем се до га ђа Но ва ков ро ман је тре ну -
так не по сред но пре не го што ће се ци ви ли за ци ја
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са свог вр хун ца су но вра ти ти на дно, ода кле ће из
вар вар ства кре ну ти опет ка вр ху истом или слич -
ном ута ба ном ста зом. На том дну оста ју ма гло ви та
се ћа ња на вр хо ве, те Пла то но ва де фи ни ци ја са -
зна ња као при се ћа ња ов де до би ја пун сми сао, а
при ча о Атлан ти ди пред ста вља са жет опис ова ко
схва ће ног исто риј ског кре та ња.

Рад ња Но ва ко ве књи ге до га ђа се у ме ђу вре -
ме ну из ме ђу прет ход ног Злат ног до ба и вар вар -
ског рас па да ња све та. 

Осе ћа се као да ше та сце но гра фи ја ма сво је
књи ге, и сво је би о гра фи је. По но во ви ди:

Но во си бирск,
Пру гу, пла ни не, ре ке и је зе ра,
Ар ка им,
Врт ужи ва ња,
Гра дић на оба ли ве ли ке ре ке.

Се ћа се ли ко ва из сво је књи ге, и ли ко ва из би -
бли о те ка ко ју је ску пљао, у ко ји ма је на ла зио те
сво је ли ко ве:

Бо го ви и све ште ни ци,
Га у та ма,
Ари јад на,
Ми но та ур,
Ко нан Вар ва рин,
Пу ков ник Курц.
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Се ћа се опи са дру штва ко јим по чи ње књи гу, а
ко ју са чи ња ва ју сек те: 

По греб ни ци,
Чи та чи,
Чи та чи ма па,
Зве здо знан ци,
Во ди чи.

Но ва ко ва књи га је опис аван ту ре ко ја се до га -
ђа уну тар ре кон струк ци је не ста ле и прет по ста -
вље не ци ви ли за ци је. Ова ре кон струк ци ја код ње -
га се оба вља и кроз ана ли зу ми то ва, ве ро ва ња и
оби ча ја. 

Мно го број ни оби ча ји и ри ту а ли из гле да ју као
ими та ци је по сту па ка ко је не раз у ме мо, а ко ји су
има ли ра ци о нал ну осно ву. Са хра на (ков чег-сар -
ко фаг за хи бер на ци ју?), спа љи ва ње мр твих (епи -
де ми је?), ве ра у ан тро по морф не и дру ге бо го ве
(фриз на хра му у Пер га мо ну – бор ба по то ма ка
ван зе ма ља ца ко ји су ус пе ли да се при по до бе људ -
ском об лич ју и оних ко ји су у то ме са мо де ли мич -
но или уоп ште ни су ус пе ли?). 

Мно го број ни по ступ ци пред ста вља ју гру бу
ими та ци ју не ка да шњих по сту па ка, мно го број ни
пред ме ти су ими та ци је не ка да шњих тех но ло шких
до стиг ну ћа. Си стем пам ће ња мо гао би да бу де са -
мо про сто се ћа ње на гле да ње фил мо ва, апо ри ја
„Ахил и кор ња ча“ мо жда је са мо опис са о бра ћај не

45



гу жве, у ко јој се по ре ди кре та ње пе ша ка и мно го
бр жег ауто мо би ла ко ји, за раз ли ку од пе ша ка,
стал но на и ла зи на цр ве на све тла на се ма фо ри ма.

При мер: опис „Хра ма бо го ва“ је при ча о ре ли -
гиј ском ре ду ко ји се ста ра о на ба вља њу хра не бо -
го ва, о иза бра ни ци ма чи је „ус пе ње“ пред ста вља
жр тво ва ње. На Дан по све ће ња, иза бра ни ке убе ле -
жа ва ју у Књи гу по лу бо го ва, и они из До њег хра ма
све ча но пре ла зе у Врт ужи ва ња. Ту жи ве жи во том
слич ним оном ко ји про во де ста нов ни ци кра љев -
ских вр то ва из при че о Бу ди ној мла до сти. Ту не ма
ста ро сти, бо ле сти, и смр ти. Он да до ла зи Дан ус пе -
ња, но ва це ре мо ни ја у ко јој иза бра ни па ро ви про -
ла зе кроз Вра та све тло сти, ка пи ју у под нож ју бр да
на ко јем се на ла зи Ку ћа бо го ва.

Ула зе у лифт оку пан све тло шћу. Из ла зе у ход -
ник, на чи јем кра ју се на ла зе вра та. Ка да их про ђу,
иза до вра та ка за мра че не про сто ри је у ко јој ни шта
не ви де, јер су упра во ушли из све тло сти у та му, из
сен ки из ла зе ру ке стра жа ра ко је их гру бо др же,
док их не ке дру ге ру ке свла че. Он да их од во де у
ку хи њу, где их ко љу, оди ру, и ку ва ју. Иза бра ни -
ци, хра на бо го ва.

Се ћа се сво јих ди ле ма о по ре клу бо го ва ко је је
по што-по то хтео да увр сти као ак те ре у сво ју књи гу:

У пр вој вер зи ји, то су би ли пре жи ве ли из на -
ше, или на шој слич не прет ход не ци ви ли за ци је.
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Ка да су иза шли из под зем ног гра да у ко јем су пре -
жи ве ли ка та стро фу што је уни шти ла свет, на шли
су је дан при ми ти ван свет чи јим ста нов ни ци ма су
из гле да ли као бо го ви. Кре та ли су се ауто мо би ли -
ма и ди ри жа бли ма – ове на пра ве су при ми тив ци -
ма на ко је су на и ла зи ли из гле да ле као ко чи је бо -
го ва. Иро ни ја суд би не би ла је та што су и „бо го ви“
и при ми тив ци би ли по том ци ста нов ни ка истог
гра да ко ји је не стао у ду би на ма џун гле што је пре -
кри ла не ка да шња ста ни шта.

У дру гој вер зи ји, ко ју је унео у књи гу, ње гов ју -
нак је је дан од оне дво ји це са го вор ни ка с по чет ка.

То је са да де тек тив, по име ну Те зеј, ко ји тра -
жи гру пу од бе глих кри ми на ла ца. Ју ри их пре ко
про стран ста ва сред ње Ази је, и на ла зи под но Хи -
ма ла ја. Они су ту за ба ри ка ди ра ни на пла нин ском
вр ху, где жи ве у твр ђа ви ко ју су про гла си ли ста -
ни штем бо го ва. То је исто вре ме но и Олимп, и Пла -
ни на Ме ру, и све те све те пла ни не ко је се по ми њу
у би ло ко јем од ми то ва о бо го ви ма и хе ро ји ма.

Бо го ви но се се ћа ња на јед ну раз ви је ни ју ци -
ви ли за ци ју и зна ју да она не где на се ве ру још до -
тра ја ва, ро бо ви су већ чи сти вар ва ри ко ји не ма ју
ни ка кву свест о ви шим об ли ци ма уре ђе ња.

У Но ва ко вој ра чу ни ци вре ме на, 3000. н.е. =
9000 п.н.е.
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Сце но гра фи је пр вог де ла Но ва ко ве књи ге:
опис гра да,
опис Ин сти ту та,
опис све та кроз раз го во ре у кан ти ни. 

По сле го ди на про ве де них у Ин сти ту ту, ко ји је
не ка вр ста фа кул те та, Те зеј се за по шља ва у по ли -
ци ји и по ста је детектив. Детектив Те зеј па тро ли ра
До њим гра дом. Он да гру па од бе глих ро би ја ша из -
вр ша ва чи та ву се ри ју стра шних зло чи на, и на пу -
шта град. Зло чи не ис тра жу је и Те зеј. Ка да цео
слу чај би ва за та шкан та ко што за ње га бу де оп ту -
жен не вин чо век, Те зеј на пу шта по ли ци ју.

Ре ша ва да ка зни по чи ни о це. На пу шта град.
Сле де епи зо де те ње го ве по тра ге:

Пру га.
Пу сти ња.
Пла ни не.
Спу шта ње низ пла ни не.
Лу та ње по гра до ви ма и про фе си ја ма.
До ла зак у све ти град Ар ка им.
Но ве пла ни не.
По бе да.
Но ви од ла зак. 
Град на оба ли ре ке.
Ста ре ње и се ћа ња.

На пу ту ка од ре ди шту, Те зеј про ла зи кроз гра -
до ве ко ји су при па да ли не ком ци клу су исто ри је
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ко ји је прет хо дио на шем – Ар ка им, Мо хен џо да ро
и Ха ра пу.

Те зе је ва по тра га тра је ви ше од два де сет го ди на.
Он пу ту је пру гом, док пру ге има, во зом до по след -
ње ста ни це, а ода тле дре си ном до кра ја пу сти ње,
где ко ло сек ура ња у пе сак. Док пу ту је, ње го ва ци -
ви ли за ци ја и бу квал но бле ди и не ста је.

Иза пу сти ње, ви ди се ла нац бре жу ља ка об ра -
слих тра вом. С дру ге стра не бр да на ла зи се је зе ро.

Оно што у би бли о те ци го во ре два мла ди ћа као
хи по те зе (Ахил и кор ња ча, би о скоп, са хра на), екс -
пли цит но Те зе ју об ја шња ва све ште ник у све том
гра ду Ар ка и му кроз ко ји Те зеј про ла зи на свом пу -
те ше стви ју.

Пре Ар ка и ма, у јед ном од гра до ва кроз ко је
про ла зи, де тек тив Те зеј упо зна је чла но ве сек те
Спа ва ча, ко ји бе ле же сво је сно ве о бу дућ но сти, и
про ве ра ва ју их бу де ћи се у ин тер ва ли ма. Ве ру ју да
ће на тај на чин спо зна ти скри ве ну стра ну исто ри је.

Што је Те зеј ви ше пу то вао на југ, то су вер зи је
ле ген ди из ње го ве мла до сти, ко је је са да слу шао у
ло кал ним ва ри јан та ма, би ва ле си ро ви је. Што је
ви ше на и ла зио на хра мо ве и све ти ли шта ко ја су
чу ва ла се ћа ња на мит ске епи зо де из ра ни јих вре -
ме на, то је ви ше схва тао да ње го во пу то ва ње до би -
ја об лик тог Пра пу то ва ња ко је је об у хва та ло све
ове ле ген де.
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Те зе је во пу то ва ње је пу то ва ње кроз вре ме, то
је у не ку ру ку пло вид ба уна зад, ка ду бо кој и вар -
вар ској про шло сти, у ко јој тек на ста ју об ли ци
ства ри ко је по зна је мо, Док пу ту је ка том пра ста -
њу, Те зеј има осе ћај да га не ко пра ти, и у ду би ни
ду ше зна да му од ла зак из гра да ни ка да не ће би -
ти опро штен.

Те зеј до ла зи у под нож је огром не пла ни не.
У се лу у под нож ју пла ни не Те зеј сре ће Га у та му,

мла ди ћа ко ји је, зга ђен, на пу стио Врт ужи ва ња, у
ко јем жи ве мла ди и ле пи љу ди и же не, у ко јем не -
ма ста ре ња и смр ти. Га у та ма му по ка зу је пут ка
Вр ту. Де таљ ко ји му го во ри да је на до бром тра гу:
опис Вр та ужи ва ња у мно гим де та љи ма, ко сти мо -
гра фи је на ро чи то, под се ћа на опис бор де ла ко ји су
бе гун ци по се ти ли пред бек ство из гра да.

„Дво рац“ је дом се о ског кне за, нај бли жег са -
рад ни ка „бо го ва“.

Но ва ко ва при ча о де тек ти ву Те зе ју је Пра-мит
ко ји са др жи еле мен те хин ду и стич ке при че о бо го ви -
ма ко ји жи ве на Пла ни ни Ме ру, Бу ди ној мла до сти
у вр ту ужи ва ња, Рај ском вр ту и ле ген ди о Те зе ју и
Ми но та у ру.

Под но пла ни не сме штен је храм, у ко јем се
опе ва ју њи хо ви под ви зи и опи су је пут од зве зда до
Зе мље, и бор бе са дру гим бо го ви ма, што је улеп -
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ша на вер зи ја опи са бек ства из за тво ра и до ла ска
у ову за бит. Бо го ви, ко ји су на том пу ту гла до ва ли,
и мо ра ли да се у тре ну ци ма оча ја хра не сво јим са -
пут ни ци ма, сте кли су на ви ку да је ду људ ско ме со.
Сто га се под но хра ма на ла зи Врт ужи ва ња, уз га ја -
ли ште људ ске сто ке ко јом се хра не у стро го од ре ђе -
ним пе ри о ди ма, ко је су про гла си ли пра зни ци ма.
Ста нов ни ци Вр та ужи ва ња, ко ји је ком би на ци ја
Рај ског вр та и дво ра на ко јем је од ра стао Га у та ма
Бу да, сма тра ју се бе иза бра ни ци ма ко ји се при пре -
ма ју на слу же ње бо го ви ма у њи хо вом оби та ва ли -
шту, и веч ни жи вот у бла жен ству.

У тре нут ку ка да Те зеј до ла зи у кра љев ство
под но пла ни не (чи ји краљ је на ме сник „бо го ва“),
спре ма се уста нак ро бо ва. Те зеј (мно го го ди на ка -
сни је, гле да ју ћи Ми ли ју со вог „Ко на на“, Но вак
схва та да је Ми ли јус до слов но пре у зео еле мен те
овог ми та) сто ји пред ди ле мом да ли да им по мог -
не, јер схва та да по ре дак ко ји они на ме ра ва ју да
ус по ста ве не ће би ти ни шта ма ње су ров од оног ко -
ји на ме ра ва ју да обо ре. На кра ју пре о вла да ва
упор ност, и свест да од у ста ја ње по сле по тра ге од
не ко ли ко хи ља да ки ло ме та ра не би се би умео да
об ја сни. 

Усред но ћи, упа да у ста ни ште „бо го ва“, и уби -
ја их на спа ва њу. У тре нут ку пре не го што иза ђе
на врх сте пе ни шта ко је се спу шта ка дво ри шту
хра ма, од јед ном схва та сву уза луд ност це ло куп ног
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по ду хва та. Схва та да је за ка снио, да су струк ту ре
мо ћи, ри ту а ли, ве ро ва ња и жр тво ва ња, ко је ће се
по на вља ти до у бес крај вре ме на, већ ус по ста вље не,
и да ће кра ље ви исто та ко вла да ти са бо го ви ма
као и без њих. Осе ћа као да не ка ква опру га, ко ја
се у ње му ску пља ла док је пло вио уз вод но уз ре ку
вре ме на, упра во са да по чи ње да се опу шта. 

Он да се пре пу шта но вим лу та њи ма, плу та од
гра да до гра да у јед ном све ту ко ји се на ла зи на ра -
зним ступ ње ви ма опа да ња, све вре ме осе ћа ју ћи
ка ко се она сен ка ко ја га пра ти од по чет ка пу то ва -
ња са да при бли жа ва, и ка ко јој се при дру жу ју и
дру ге.

Те зеј за вр ша ва свој пут у гра ди ћу на оба ли ве -
ли ке и тро ме ре ке, и при чу при ча уну ку, док че ка
смрт. За вр ша ва и соп стве ну вер зи ју при че. По сма -
тра ре ку, крај ко је је про вео по след њих два де сет
го ди на, и се ћа се кад ју је угле дао пр ви пут, ка да
је пре шао пут од пла нин ских вр хо ва до овог учма -
лог гра ди ћа сме ште ног три де се так ки ло ме та ра од
обо да не ка да шње пре сто ни це иш че злог цар ства.

Тај свет у ко јем Те зеј за вр ша ва сво је пу те ше -
стви је до не кле под се ћа на свет са по чет ка при че –
то је свет пар них ма ши на, и зар ђа лих ауто мо би ла
за ко је ви ше не ма го ри ва, и ра дио-апа ра та ко ји су
за ме ни ли те ле ви зи ју. То је свет у чи јој сли ци је
Но вак по ку шао да при ка же онај шок ко ји је до жи вео
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ка да је, угле дав ши ло жи о ни цу у ка сар ни у Ту зли,
иза шао из фу ту ри стич ке ми то ло ги је де тињ ства.

Од лом ци ње го ве соп стве не при че са да до пи ру
до ње га као ми то ви, и не зна да ли су то са мо од је -
ци ми то ва ко је је слу шао у де тињ ству, или су то
не ке но ве при че ин спи ри са не ње го вим под ви гом.
Слу ша при че о хе ро ју Те зе ју, слу ша не ке дру ге
при че о мла ди ћу ко ји се звао Га у та ма, а ко ји је,
као он са да, го ди на ма се део на оба ла ма не ке дру -
ге, а мо жда и исте ове ре ке, слу ша при че о бо го ви -
ма и њи хо вом ста ни шту на вр ху пла ни не, и гле да
ка ко у град до ла зе све ште ни ци не ке но ве ре ли ги -
је. Слу ша из ве шта је о бор ба ма и осва ја њи ма, о не -
ким но вим цар стви ма ко ја се ра ђа ју и не ста ју.

Но ва ков Те зеј је сту дент, па детектив, па осло -
бо ди лац, па пен зи о ни са ни учи тељ у гра ди ћу на
оба ли ре ке. Сва ког по по дне ва, ста рац из ла зи на
оба лу ре ке, и се ди до ка сно у ноћ. Но ва ков Те зеј је
и Тен зинг Но гај, во дич ко ји је Ед мун да Хи ла ри ја
од вео на Монт Еве рест.

Но вак гле да књи ге, при се ћа ју ћи се ус пут и
фил мо ва ко ји са др же слич не мо ти ве као и ње го ва
књи га: 

Ча роб ни брег То ма са Ма на, са бес ко нач ним
ди ску си ја ма о сми слу исто ри је сме ште ним на врх
пла ни не;
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Бо го ви, Зве ри и љу ди Фер ди нан да Осен дов -
ског, са опи сом пу то ва ња од Ом ска до Ин ди је за
вре ме бољ ше вич ке ре во лу ци је;

Ла ви ринт све та и рај ср ца Ја на Амо са Ко -
мен ског, са опи сом све та што у ту ма че њу Ко мен -
ског зна чи људ ских ста ња у све ту;

Ср це та ме Џо зе фа Кон ра да, са опи сом ко ло -
ни јал ног Кон га и ве чи тог ди вља штва у на шим ср -
ци ма;

Апо ка лип са сад Френ си са Фор да Ко по ле, где
се Ср це та ме на ла зи, век по сле Кон га, у кам бо џан -
ској џун гли, пу ков ник Курц је Ми но та ур, а ње гов
уби ца, ка пе тан Ви лард, Те зеј;

Ко нан Џо на Ми ли ју са, где је Ми но та ур ча роб -
њак Тал са Дум, где се у Вр ту ужи ва ња при ре ђу ју
ка ни бал ске го збе, а Ко нан је исто вре ме но и Те зеј,
и Про ме теј, и Один ко јем, рас пе том на Др ве ту
Све та орао кљу је утро бу;

Зе ле на со ја, филм у ко јем се основ ни пре храм -
бе ни ар тикл – зе ле на со ја, по ко јој је филм на зван,
у пре на се ље ном све ту бли ске бу дућ но сти, у ко јем
су ис цр пље ни сви ре сур си, пра ви од ле ше ва љу ди.
И ов де по сто ји сво је вр стан врт ужи ва ња – у цен -
тру за уми ра ње, до бро вољ ци ма ко ји су иза бра ли
ова кав на чин од ла ска, пред еута на зи ју пу шта ју
кра так филм при род них ле по та зе мље пре су но -
вра та у глад, бе ду и пре на се ље ност;

мит о Те зе ју;
жи во то пис Бу де. 
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Пи та се због че га их је уоп ште чи тао и гле дао,
ка да за пра во ни чим ни су до при не ли ње го вој соп -
стве ној ви зи ји. 
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Београд, 5. мај 2012, уторак, поподне

Но вак је, као што је већ ре че но, био ди пло ма -
та. Но вак је пу но пу то вао. Но вак је, ка ко се ка же,
ви део све та. 

Но ва ко во пр во по ста вље ње у ино стран ству би -
ло је Беј рут. Ту је упо знао та на не раз ли ке из ме ђу
па ле стин ских фрак ци ја, и овла дао још та на ни јим
зна њем о раз ли ка ма ме ђу ма ро нит ским кла но ви ма.
За пам тио је, за у век, ко ре не су ко ба по ро ди ца Ша -
мун, Џе ма ил и Ган дур, и ма са кр по ро ди це Ша мун
у то ку гра ђан ског ра та ни је га ни ма ло из не на дио.
Умео је да по ге сто ви ма и озна ка ма ра за зна све
ми ли ци је у истом том ра ту, и лич но је упо знао
мно ге ње го ве за бо ра вље не во ђе – Ибра хи ма Ко -
лај ла та, На би ха Бе ри ја, Да ни ја Ша му на, Са ми ра
Жа жу. По зна вао је све бо ље ре сто ра не на Бру ма -
ни, и осва њи вао је уз ка фу на Ра у ша ма. Бе ле жио
је зна ке на ра ста ју ћег ра та – јед ног да на, по ли ца -
јац ко ји је ре гу ли сао кру жни ток на ула зу у град
из прав ца па ле стин ских ло го ра Са бра и Ша ти ла
по чео је да но си ауто мат ску пу шку, кра јем исте не -
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де ље на пре во ју пу та ко ји се спу штао ка Што ри
ста ја ла су бор на ко ла.

Са да, у све тлом бе о град ском по по дне ву се се ћа
Беј ру та и „Ра та хо те ла“, у којем су одавно за бо ра -
вље не милиције, са егзотичним именима као што
су „Соколови Зејдана“, „Мурабитун“ и „Катајеб“,
не дељама, спрат по спрат, базукама уништавали
луксузне хотеле на најлепшем делу обале. Се ћа се
Бик фа је, Жу ња, Си до на. Се ћа се од ла за ка у Да -
маск и ми ри са ја сми на ко ји се ши рио из ба шти,
но ћу. Се ћа се Три по ли ја. Све че шће се се ћа Три -
по ли ја.

У Три по ли, гра дић на се ве ру Ли ба на, на пу ту
за си риј ску лу ку Ла та ки ја, оти шао је јед ног ју тра
у про ле ће 1976. Кре нуо је да у бол ни ци по се ти
гра ђе вин ског рад ни ка из Дер вен те, Шем су ди на
Бар јак та ре ви ћа, ко јег су прет ход не не де ље на из ла -
ску са гра ди ли шта елек тро цен тра ле ко ју је гра дио
са ра јев ски „Енер го ин вест“ опљач ка ли, и оте ли му
до ку мен та. Ка да је над зор ник град ње при ме тио
ње гов не ста нак, и ка да је по сле по ли циј ске пре -
тра ге утвр ђе но да је ра ње ник ко ји је без све сти до -
нет у бол ни цу упра во он, Но вак је са пут ним ли -
стом на Шем су ди но во име кре нуо да га оби ђе и у
до го во ру са ле ка ри ма ор га ни зу је ње гов тран спорт
у зе мљу.

У бол ни ци је схва тио да је за ка снио, јер је
Шем су дин тог ју тра, не до ла зе ћи све сти, из дах нуо.
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Он да је, док се спре мао да пот пи ше до ку мен та
о от пре ма њу Шем су ди но вог те ла пр вим бро дом за
Ју го сла ви ју, из не на да по че ла ми но ба цач ка паљ -
ба, дво бој две па ле стин ске фрак ци је ко је су се бо -
ри ле за кварт у ко јем се на ла зи ла бол ни ца.

Но вак се се ћа ка ко се об рео у по дру му пу ном
љу ди, и ка ко су до ње га до не ли оне све шће ног чо -
ве ка за ви је не гла ве. У јед ном тре нут ку, оста ли су
са ми, и ра ње ник је по чео не што да мр мља на је зи ку
ко ји је зву чао као арап ски, али је био не што бр жи
и гр ле ни ји. За па њио се кад је схва тио да ра ње ник
го во ри хе бреј ски, и истог тре нут ка схва тио да ра -
ње ни ков жи вот са да за ви си од ње га. Без окле ва ња
је из ва дио Шем су ди нов пут ни лист, и стра ни цу са
фо то гра фи јом за мр љао ра ње ни ко вом кр вљу.

У оп штем ха о су, из вео га је из бол ни це, и стр -
пао на су во зач ко се ди ште. Уз по моћ што др ско сти,
по зи ва ју ћи се на ди пло мат ски иму ни тет, што под -
ми ћи ва ња, пре шли су си риј ску гра ни цу. „Шем су -
ди на“ је укр цао на грч ки те рет ни брод ко ји је ис -
пло вља вао пут Ки пра, и пре дао га на ста ра ње ка -
пе та ну. Ни ка да га ви ше ни је ви део.

Све до Бер ли на, 1986. го ди не.

Књи ге ко је је та да чи тао, а ко је је на ба вио у
књи жа ри „Ан то ан“ на Ха мри би ле су „Ноћ вре ме -
на“ Ре неа Бер жа ве ла и „Про ро чан ство ле да“ Бер -
на ра Си мо неа. 
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Гле дао је ТВ-се ри ју „Све мир ска кр ста ри ца Га -
лак ти ка“. За ми шљао је прет по ста вље ну Пра-ци -
ви ли за ци ју чи ја по на вља ња по ко зна ко ји пут до -
жи вља ва мо.
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Београд, 6. мај 2012, среда, јутро

Но вак се се ћа по след ње по се те Бер ли ну.
Би ло је то за вре ме слу жбо ва ња у Пра гу, 1986.

го ди не, ка да је, по сле две го ди не бо рав ка, био од -
лу чио да на ба ви нов ауто.

За од ла зак у Праг се при пре мао чи та ју ћи под -
сет ни ке о по ли ти ци Че хо сло вач ке пре ма Ју го сла -
ви ји, с на ро чи тим освр том на кон ку рент ске од но се
у обла сти про да је на о ру жа ња Не свр ста ни ма, и
„из ван ред ну при вред ну са рад њу“, што је фра за
ко ја је по кри ва ла чи ње ни цу да су на де се ти не ју -
го сло вен ских фир ми по Че хо сло вач кој гра ди ле
фа бри ке, бол ни це и хо те ле. Чи тао је и књи ге и ар -
хив ска до ку мен та о од но си ма две зе мље од осни -
ва ња, и на ма пи Пра га бе ле жио до мо ве и ин тер -
на те у ко ји ма су оби та ва ли ви ђе ни ји чла но ви ин -
фор мби ров ске еми гра ци је. За пам тио је да се у
Остра ви на ла зи ла ве ли ка ко ло ни ја егеј ских Ма -
ке до на ца, ус пут них жр та ва исто риј ског ло ма из
1948. го ди не.

Чи тао је и де ла Гу ста ва Мај рин ка.
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У то вре ме, Праг је био у је ку ре кон струк ци је
Ста рог гра да. Ше та ју ћи ње го вим из у ви ја ним ули -
ца ма, Но вак је у њи ма пре по зна вао ло ка ци је из
Мај рин ко вог „Го ле ма“.

У то вре ме, гле дао је се ри ју „Бер лин Алек сан -
дер плац“.

Не ка ко у то вре ме, у СФРЈ се од јед ном про бу -
ди ло ин те ре со ва ње за „Ла пла со вог де мо на“, те о -
рет ско би ће ко је би, на осно ву са зна ња о по ло жа ју
свих те ла у Ко смо су, би ло у ста њу да пред ви ди ње -
го ву укуп ну бу дућ ност. Гу ше ње ко је је Но вак осе -
тио од овог де мо на у ка сар ни у Ту зли са да као да
је по ста ло ма сов ни про блем, те су јед на за дру гом
пре во ђе не књи ге као што су „Ми“ Јев ге ни ја За мја -
ти на и „1984“, а реч „то та ли та ри зам“ је ушла у
нај ши ру упо тре бу. Са не ма лим чу ђе њем, Но вак је
от крио да је исти онај уред ник ко ји се са њим
играо ин кви зи то ра, на пи сао на дах ну ти при каз
За мја ти но ве књи ге.

У то вре ме, у Пра гу је би ло се ди ште ча со пи са
„Пи та ња со ци ја ли зма“, што је Но ва ка нео до љи во
под се ћа ло на не ка дру га вре ме на, на Ин фор мби -
ро, на ча со пис „За тра јан мир, за истин ску де мо -
кра ти ју“, и опо ми ња ло да је Праг по чет ком пе де -
се тих био, уз Бу ку решт, нај зна чај ни је се ди ште ју -
го сло вен ске ин фор мби ров ске еми гра ци је.

Но вак се у Пра гу ви ђао са глав ним уред ни ком
„Пи та ња со ци ја ли зма“.
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До Бер ли на је ле тео ави о ном „Ин тер флу га“,
чи ји стју ар ти су, ви со ки, пла ви и са шап ка ма на
гла ва ма нео до љи во под се ћа ли на СС офи ци ре. Из
Ис точ ног је у За пад ни Бер лин пре шао пре ко цир -
ку ски пре на гла ше ног „Чек по ин та Чар ли“.

Спа вао је у Гру не вал ду, у За пад ном Бер ли ну,
у ма лом хо те лу у бли зи ни Ју го сло вен ске вој не ми -
си је. Уве че је, се де ћи са вој ним иза сла ни ком у
пив ни ци на оба ли је зе ра Ван зе, имао ути сак да их
не ко по сма тра, и тај ути сак био је мно го ја чи и
кон крет ни ји од уоби ча је не све сти да ње го ва про -
фе си ја под се ћа на жи вот у ста кле ном ка ве зу.

Су тра дан је по но во пре шао у Ис точ ни Бер лин.
По се тио је Пер га мон му зеј. Ту је са ти ма гле -

дао оно што је, не зна ју ћи та да за ово ме сто, ин ту -
и тив но из ра зио у сво јој је ди ној и нео бја вље ној
књи зи – фриз на хра му у Пер га мо ну, ко ји при ка -
зу је бор бу бо го ва и ти та на, ко ју он ту ма чи као бор -
бу по то ма ка ван зе ма ља ца ко ји су ус пе ли да се
при по до бе људ ском об лич ју и оних ко ји су у то ме
са мо де ли мич но или уоп ште ни су ус пе ли.

По сле је раз ми шљао ка ко је ути сак ко ји оста -
вља овај фриз мо гао да ути че на за ми шље ног бер -
лин ског де ча ка, ко јем ско ро да је мо гао да на пи ше
би о гра фи ју. Тај ње гов за ми шље ни де чак ро дио се
у до бро сто је ћој ле кар ској по ро ди ци, у мо дер ни -
стич кој згра ди у Тир гар те ну. Ин спи ри сан фри зом
на хра му, по чи ње да ве ру је да се љу ди де ле на оне
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ко ји има ју бо жан ско по ре кло, и на оне ко ји га не -
ма ју. Ка сни је то сво је ин те ре со ва ње ка на ли ше у
из у ча ва ње ге не ти ке, што га од во ди у СС, где као
ге не ти чар и ан тро по лог уче ству је у екс пе ди ци ји
на Ти бет.

По сле је са њао да је ју нак „Бер лин Алек сан -
дер пла ца“, при ту пи Франц Би бер копф, да над
Бер ли ном бе сни олу ја, ко ја на ја вљу је крај све та, и
да је гром про бу дио огром ни кип су мер ског бо га
Ха да да ко ји је кре нуо да хо да Бер ли ном ло ме ћи
све пред со бом. Схва та, у маг но ве њу, да ле ген да о
Го ле му мо жда по ти че из ду би на пред-Ја хви стич -
ких се ћа ња, и да је ство ре на у исто вре ме ка да се
у окви ру хри шћан ске тра ди ци је ис пре да ју ле ген -
де о древ ним еги пат ским ки по ви ма ко ји хо да ју и
го во ре.

Али, ка да се про бу дио, и да ље је био мај, и
ва здух је био чист и све тао. Имао је још два да на у
Бер ли ну, и од лу чио је да по се ти Остр во па у но ва,
ко је је у це ло сти пре два ве ка би ло пре тво ре но у
ен гле ски парк, са све ла жним ру и на ма и ан тич ким
фон та на ма. Згра да на тач ки је зе ра нај у да ље ни јој
од при ста ни шта под се ти ла је Но ва ка на не ка кву
ал хе ми чар ску ла бо ра то ри ју, али је овај ути сак
при пи сао иш чи та ва њу Мај рин ка. У про зрач ном
да ну, док су по је зе ру кли зи ле сто ти не је дри ли ца,
би ло је те шко по ве ро ва ти у аутен тич ност кон фу -
зних и мрач них ал хе ми чар ских ви зи ја.
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У тре нут ку кад је ула зио у круг псе у до ан тич -
ке фон та не на за рав ни око ко је су па у но ви ши ри -
ли сво је ре по ве, на су прот ној стра ни по ја вио се чо -
век, ко ји му се учи нио од не куд по зна тим.

Он да га је не по зна ти осло вио по име ну, пред -
ста вио се као „Јо ри“ и об ја снио да же ли да му на
не ки на чин за хва ли што му је пре де се так го ди на
у Три по ли ју спа сао жи вот. 

Но вак је та да схва тио да га је овај исти чо век
не тре ми це гле дао пре две ве че ри у ба шти пив ни -
це, и да му се учи нио по знат за то што га је под се -
ћао на лик ко ји је свих ових го ди на же лео да за бо -
ра ви.

„Јо ри“, што је, ка ко је Но вак ми слио, име исто
та ко ствар но као „Шем су дин Бар јак та ре вић“, он да
му је об ја снио да је на слу жби у изра ел ској ам ба -
са ди у Бо ну, да је у Бер лин до шао по слом, и да је
пре две ве че ри био из не на ђен што је ви део Но ва -
ка, као што је Но вак из не на ђен што ње га ви ди у
овом тре нут ку. Све ове го ди не ми слио је на без раз -
ло жан чин до бро те, и же лео да га вра ти.

У овом тре нут ку, је ди но што је мо гао да сми сли
на бр зи ну, би ло је да Но ва ку пре да тран скрипт са
ин тер ног са стан ка вр хо ва ма ње не мач ке пар ти је,
из ве сне чла ни це бу ду ће вла да ју ће ко а ли ци је, на
ко јем се отво ре но го во ри ло о не ми нов ном рас па ду
Ју го сла ви је и пла ни ра ла бу ду ћа по ли ти ка пре ма
ње ним са став ним де ло ви ма, по ла зе ћи од тог рас -
па да као од већ оства ре не исто риј ске чи ње ни це.
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Док се во зио пу тем пре ко Дре зде на (Бер лин је
на пу стио на Чек по ин ту Дел та, из над ко јег су на
бре жуљ ку би ли по стро је ни со вјет ски тен ко ви) и
спу штао шу ма ма под но Ци нов ца, све вре ме је раз -
ми шљао ка ко да пре не се оно што му је са оп штио
„Јо ри“ а да га не ода, и на ро чи то да се слу чај но не
из ле ти и са оп шти ода кле га зна и за што му ве ру је.

У Пра гу је да ни ма пре ми шљао шта да ра ди с
дра го це ним и по ње га опа сним оба ве ште њем у ко -
је ни је сум њао. На кра ју га је, као ана ли зу, ста вио
у уста свом при ја те љу из „Пи та ња со ци ја ли зма“ и
по слао о то ме ду гу де пе шу ку ћи.

Два ме се ца по сле то га био је опо зван из Пра -
га, да би био уна пре ђен у ко ор ди на то ра у Сек то ру
за не свр ста не зе мље.
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Београд, 6. мај 2012, среда, поподне

Но вак при ла зи де лу би бли о те ке у ко јем је,
кра јем осам де се тих, ску пио ома њу ко лек ци ју књи га
по све ће них ви зу ел ној мне мо тех ни ци, орга ни зо ва њу
пам ће ња уз по моћ сли ка ло ци ра них у пр о сто ри је.
По овој ло ги ци, сва ка те ма мо гла се при ка за ти као
згра да, те би би бли о те ка, за пра во, пред ста вља ла
град. 

Се ћа се да је ову ко лек ци ју по чео да ску пља
још док је из у ча вао ди пло мат ски пр о то кол, ди сци -
пли ну ко ја, као и ан тич ка мне мо тех ни ка, за осно ву
има ло ци ра ње љу ди у пр о сто ри је и при пи си ва ње
функ ци ја и љу ди ма и пр о сто ри ма.

Се ћа се ка ко је по сле го ди на ма раз ми шљао о
пр о стор ним функ ци ја ма и те ма ма као што су:

Че му слу жи ку па ти ло; 
Ста ти сти ка и вр ста уби ста ва у јав ним и при -

ват ним ку па ти ли ма у хо ли вуд ским фил мо ви ма;
Че му слу жи хи по дром;
Функ ци ја тр га;
Функ ци ја су ка – по те ра кр оз ла ви ринт; 
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Вр сте ис хо да.
И схва та да је це лог жи во та уче ство вао у јед -

ном ри ту ал ном игро ка зу о ам би ци ји и из да ји, ко ји
се по на вљао до у не до глед у не ко ли ко ва ри ја ци ја.
Схва та и да је пр о стор у ко јем се он кре тао на раз -
ме ђи из ме ђу јав ног и при ват ног.

Схва та због че га се стал но у сно ви ма кре ће дво -
ри шти ма, јер она пред ста вља ју упра во тај пр о стор.

По но во отва ра соп стве ни ру ко пис, и чи та опис
ин сти ту та на по чет ку при че. Са да му је ја сно за -
што га је ова те ма при ву кла – та ве за из ме ђу фил -
ма и ан тич ке тех ни ке пам ће ња очи глед но му је
би ла за ни мљи ва још 1964, ка да је у ди ску си ји два
сту ден та ову тех ни ку на вео као обич но се ћа ње на
гле да ње фил мо ва.

Гле да би бли о те ку, и ви ди цео зид пре кри вен
књи га ма из обла сти на уч не фан та сти ке. Раз ми шља
шта га је на гна ло да их це лог жи во та иш чи та ва у
то ли ком бр о ју, ка да га, за пра во, од огром ног бр о ја
те ма ко је овај жа нр по кри ва, ве ћи на уоп ште ни је
за ни ма ла. 

Иш чи тао је на сто ти не на уч но фан та стич них
књи га, ако не ра чу на стри по ве из свог фу ту ри -
стич ки на стро је ног де тињ ства: аван ту ре пи ло та
Џо ни ја Ха зар да (у „По ли ти ки ном за бав ни ку“ у ко -
јем је овај стрип из ла зио ра них пе де се тих го ди на,
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би ли су ре ши ли да не уз не ми ра ва ју чи та о це по -
дат ком да је Џо ни ле тео за ЦИА), и епи зо де „Блеј ка
и Мор ти ме ра“ у ко јем не по зна та Жу та им пе ри ја
на па да Сло бод ни свет. У окви ру тог ра та бу дућ но -
сти во де се ва зду шне бит ке у ко ји ма са обе стра не
уче ству ју хи ља де ави о на с дел та-кри ли ма, ко ји
из гле да ју као ра ке те. Се ћа се ко смич ке фа зе фу ту -
ри стич ких стри по ва и њи хо вих ју на ка – Фла ша
Гор до на и Ба ка Ро џер са. Се ћа се со вјет ске књи ге
пре ве де не у би бли о те ци за мла де „Ка док“, „Ве не -
ра, се стра Зе мљи на“.

Шта је же лео да на ђе, и шта је тра жио у тој
ли те ра ту ри и фил мо ви ма? По на вља ње уз бу ђе ња
ко је је у де тињ ству до жи вео угле дав ши зве зде јед -
не лет ње ве че ри на Див чи ба ра ма, што је, ка да се
са да освр не, за пра во био чин ко јим је иза шао из
де тињ ства?

Сам чин пу то ва ња Све ми ром за ње га је,
искре но ре че но, био са вр ше но до са дан – зве зде и
ма гли не су зве зде и ма гли не би ло где да се на ла -
зи мо, и ода кле год их гле да ли: кр оз пр о зор све -
мир ског бр о да или са те ра се на пла нин ском вр ху.
Нај до сад ни ја при ча Урсу ле Ле Гвин је она у ко јој
опи су је пу то ва ње ви ше ге не ра циј ским све мир ским
бр о дом, за то што се до га ђа у за тво ре ном пр о сто ру
гра да, те за пра во пред ста вља ва ри ја ци ју на књи гу
„Град и зве зде“ Арту ра Клар ка. Се ри ја „Ка при ка“
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за ни мљи ви ја је од „Све мир ске кр ста ри це Га лак -
ти ке“, иако по ла зи од истих прет по став ки о људ -
ској исто ри ји и по ре клу ци ви ли за ци је, ин те ре -
сант ни ја је од ове дру ге упра во за то што су из ње
из ба че не сце не пу то ва ња све ми ром. (Нај но ви ју
вер зи ју „Га лак ти ке“ по но во је од гле дао пре два
ме се ца. Ни су му у тој се ри ји би ли за ни мљи ви за -
мр ше ни од но си љу ди и Сај ло на ца, и пи та ња шта
је ство ре но, а шта ство ри тељ, већ исто риј ска прет -
по став ка на ко јој је се ри ја би ла за сно ва на – да се
чо ве чан ство, све и да ље ве ру ју ћи у грч ки пан те он
бо го ва, ра ши ри ло по све ми ру, па са да оно што је
оста ло од љу ди по сле то тал ног ра та ко ји су им
при ре ди ли њи хо ви ево лу и ра ни ро бо ти, Сај лон ци,
лу та ме ђу зве зда ма у по тра зи за ле ген дар ном „Зе -
мљом“, мај ком свих све то ва.) 

Пи тао се да ље: „Да ли нас за ни ма ју опи си да -
ле ких пла не та, и ко јих? Мр твих ку гли у бес кра ју,
или све то ва на ста ње них не по зна тим би ћи ма?“

Он да је раз ми шљао о тим не по зна тим би ћи ма –
ка ко је те шко за ми сли ти за ни мљив ро ман о жи во ту,
на при мер, ин се ка та, осим ако се ра ди о але го ри ји,
ја сно је да та не по зна та би ћа мо ра ју да бу ду што
слич ни ја на ма, а да је нај бо ље да то бу ду љу ди.

По ку ша ва да се би де фи ни ше шта га је за пра во
за ни ма ло у окви ру те ма об у хва ће них овим жан ром
ко је су пре о ста ле по сле ове пр во бит не ели ми на ци је,
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и схва та да је то сво је вр сно ту ма че ње ар хе о ло ги је.
Мо ти ви са ле су га слут ње о по ре клу на ше соп стве -
не исто ри је. Нај ви ше га је уз бу ђи ва ла по ми сао да
не где по сто ји ци ви ли за ци ја иден тич на оној основ -
ној ма три ци из ко је је на ста ла на ша соп стве на. 

Сто га га је то ли ко по тре сло чи та ње Пе ки ће ве
„Атлан ти де“.

Сто га је во лео се ри је ко је су се ба ви ле слич ном
те ма ти ком, од ко јих су две, ко је је по след њих го ди -
на гле дао ви ше пу та, оста ле не за вр ше не. То је, по
ње му, би ло до бро ре ше ње, јер је оста вља ло гле да -
о цу да до ми шља крај. Би ле су то:

Defying gra vity, где све мир ски брод у бли ској
бу дућ но сти оби ла зи пла не те Сун ча ног си сте ма у
по тра зи за ко зна кад по се ја ним ви ше ди мен зи о -
нал ним пред ме ти ма;

Out casts, где гру па љу ди на пла не ти слич ној
на шој от кри ва ру ше ви не прет ход не ци ви ли за ци је.

Што се са мих пу то ва ња ти че, нај ви ше је во лео
књи ге ко је су го во ри ле о пор та ли ма, јер је то би ло
нај ин те ли гент ни је сред ство да се из бег ну, ако већ
на дру ги на чин не мо гу да се пре ско че, до сад ни
опи си пу то ва ња.

Књи ге, фил мо ви и се ри је ко ји су осве тља ва ли
ње гов ру ко пис ба ви ле су се про то и сто ри јом и па -
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ра лел ним исто ри ја ма. Ње гов ру ко пис са вр ше но се
укла пао у низ ко ји су са чи ња ва ли Ми ли ју сов „Ко -
нан“ (не што гру бља вер зи ја ње го вог Те зе ја, ко ји је
као и ње го ва књи га, са др жа вао Врт ужи ва ња и ус -
пе ње као ка ни бал ску го збу), Све мир ска кр ста ри ца
„Га лак ти ка“, „Ка при ка“, књи ге Ре неа Бер жа вел и
Бер на ра Си мо неа.

На сво јим пу то ва њи ма, на ла зио је књи ге ко је
су се ба ви ле и дру гим те ма ма ко је је на зна чио у
сво јој књи зи, и ко је су је ин спи ри са ле. По по врат -
ку из Беј ру та, чи тао је де ла Мир чеа Ели ја деа.
При че Ф. К. Ди ка вра ћа ле су га у те скоб ни осе ћај
пер ма нент ног над зо ра ко ји је но сио из вој ске. У
јед ној књи жа ри у Ис тан бу лу ку пио је са бра на де -
ла Џо зе фа Кем бе ла, по све ће не ми то ви ма и хе ро ји -
ма, и про чи тао их у хо тел ској со би. Он да је не ко
вре ме иш чи та вао књи ге о ми то ло ги ји, док на кра -
ју се би ни је при знао да га пе дант ско из у ча ва ње и
ком па ра тив не ана ли зе ми то ва стра хо ви то ис цр -
пљу ју. На кра ју се ша лио да је, му чен не са ни цом,
го ди на ма био у ди ле ми да ли га бр же успа вљу ју
Ар го на у ти ју го за пад ног Па ци фи ка или Ле ви-
Штро со ве Ми то ло ги ке.

Све те књи ге је чи тао на бр зи ну, кра до ми це,
као да ни се би ни је хтео да при зна да их је упо -
знао. Ту тај ну о чи та њу чу вао је као и оста ле тај не
ко је је на у чио да чу ва то ком ка ри је ре: гла вом.
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Београд, 7. мај 2012, четвртак, јутро

Но вак раз ми шља за што се ње го ва књи га ве ро -
ват но ни ка да не ће на ћи у би бли о те ци слич ној ње -
го вој.

Се ћа се ка ко је, у на ив ној ве ри да ће ње гов ру -
ко пис би ти обе руч ке при хва ћен, оби ла зио ре дак -
ци је из да вач ких ку ћа, и ка ко је, по сле јед но го ди -
шњег ну ђе ња ко је се на кра ју пре тво ри ло у ње му
мр ско мо ља ка ње, од у стао од на ме ре да га об ја ви.

За мер ке ко је су Но ва ко вом ру ко пи су упу ћи ва -
ли уред ни ци сво ди ле су се на сле де ће:

кру жно по и ма ње вре ме на,
ге о гра фи ја очи глед но упу ћу је на СССР, с ко -

јим је СФРЈ рас кр сти ла 1948, и с ко јим, као
и са САД, одр жа ва од но се екви ди стан це,

исто ри ја по ста по ка лип се им пли ци ра да је
СССР, бар де ли мич но, пре жи вео ну кле ар -
ни рат, ко ји не мо же да пре жи ви ни ко,

ми сти ци зам,
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на зад ња штво – окре ну тост про шло сти. У ин -
тер ном ре фе ра ту, је дан од уред ни ка је то на -
звао: ва ља ње у ка љу зи ве чи тог по на вља ња. 

Основ на за мер ка Но ва ко вом де лу, у ко јој су се
сла га ли сви уред ни ци би ла је да не схва та по јам
ди ја лек тич ког на прет ка.

По след њи уред ник ко јем је оста вио ко пи ју ро -
ма на (ру ко пи си се не вра ћа ју!) упо зо рио га је да је
де ло не са мо не зре ло, већ и да мо же да му до не се
не при ли ке. Но вак је по ку ша вао да об ја сни сво ју
књи гу на при хва тљив на чин, а њи хов раз го вор
пре тва рао се у схо ла стич ку рас пра ву у ко јој му је
уред ник по ста јао све слич ни ји ин кви зи то ру. 

„Те о ри ја о пра во ли ниј ском на прет ку“, по ку -
ша вао је да об ја сни Но вак, „је сте мо дел, скра ће ни -
ца ко ја ап стра ху је евен ту ал на по на вља ња. Пут од
ка ме ног до ба до да на шњи це мо гао је, пре ма овом
мо де лу, да се по но ви не бро је но пу та до са да у
огром ном вре мен ском пе ри о ду од на стан ка чо ве ка
до да нас. У укуп ном зби ру, бит но је да се уку пан
на пре дак људ ског дру штва кре ће у опи са ним ета -
па ма. По на вља ње исто риј ских ци клу са, и по сто ја ње
прет ход них ци клу са, за пра во ни су у кон тра дик -
ци ји са те о ри јом о на прет ку дру штва.“

Но вак се са да не ра до се ћа, ка да је већ од лу чио
да по но во отва ра ове мла да лач ке ра не, ка ко је го -
ди на ма, ско ро до пен зи је, ка да су га об у зе ле не ке
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мно го ве ће и ре ал ни је бри ге, жи вео под стал ним
оп те ре ће њем да ће га не ко по зва ти на од го вор ност
због ру ко пи са. Се ћа се ка ко је стра хо вао да ће ру -
ко пис би ти от кри вен то ком про ве ре при ли ком
при је ма у ССИП.

Ка сни је, у пот пу но дру га чи јој дру штве ној кли -
ми, ка да је ова ква вр ста ли те ра ту ре по ста ла по -
пулар на, оце нио је да би об ја вљи ва ње ове књи ге
ба ци ло сен ку нео збиљ но сти на све што је до та да
ра дио, и до че га му је у том тре нут ку би ло ста ло.
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Београд, 7. мај 2012, четвртак, вече

Но вак схва та да је, про ла зе ћи кроз би бли о те -
ку, про ла зио кроз соп стве на се ћа ња.

Се ћа се ка ко је упо знао сво ју бу ду ћу су пру гу.
Се ћа се ка ко је са чу ђе њем по сма трао од ра ста -

ње си но ва.
Се ћа се ка ко је при мио вест о по ги би ји су пру ге.

Су пру гу Је ле ну је упо знао на кон кур су за
ССИП на ко ји се при ја вио док је за вр ша вао прак -
су у адво кат ској кан це ла ри ји сво је тет ке по оцу.
При ја вио се не оче ку ју ћи да бу де при мљен, и све
вре ме је стра хо вао да у од суд ном тре нут ку не ко не
из ву че ње гов ру ко пис и по ве де раз го вор о раз ло -
зи ма за ње го во пи са ње.

Је ле на, ко ја је за вр ши ла ру ски је зик и књи -
жев ност, би ла је при мље на у слу жбу ка да и он, и
убр зо по ро ђе њу пр вог си на Ми ла на је од у ста ла од
соп стве не ка ри је ре. Ста ра ла се о ње му и де ци, и
ор га ни зо ва ла, или, пра вил ни је ре че но, одр жа ва -
ла њи хов дру штве ни жи вот.
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Све док се, во зе ћи но ћу, по из не над ном лет -
њем пљу ску, ни је ко ли ма за ку ца ла у шле пер ко ји
јој је до ла зио у су срет на пу ту Но ви Сад – Бе о град.

Си но ви су са да већ би ли од ра сли, Но вак је
про дао стан у ко јем су жи ве ли и пре се лио се у дво -
и по со бан стан у Бу ле ва ру вој во де Сте пе.
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Београд, 8. мај 2012, петак, јутро

Но вак се се ћа по след њих го ди на слу жбе. Се ћа
се ка ко је, по по врат ку из Пра га, ме се ци ма се део у
кан це ла ри ји до ка сно у ноћ пре пра вља ју ћи тек -
сто ве ра зних де кла ра ци ја ка ко би у за вр шној вер -
зи ји на нај бо љи на чин мо гле да из ра зе основ не
прин ци пе Не свр ста ва ња, и ка ко је пу то вао на раз -
не при прем не са стан ке на ко ји ма су се ко ор ди ни -
са ли бу ду ћи за јед нич ки на сту пи на рас пра ва ма у
Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ци ја. Се ћа
се ка ко је, до у тан чи на, са вла да вао све тач ке гле -
ди шта су ко бље них стра на у Ан го ли, На ми би ји и
За пад ној Са ха ри.

Се ћа се не пре ста не и хе рој ске бор бе ју го сло -
вен ске ди пло ма ти је про тив из ви то пе ре ња основ -
них на че ла По кре та (ко јих са да, за чу до, ни је мо -
гао да се се ти), док се зе мља ко ју је та ди пло ма ти -
ја за сту па ла убр за но рас па да ла на о чи глед свих.

Се ћа се да се дис крет но рас пи ти вао шта се до -
го ди ло с ње го вим из ве шта јем из Пра га, и да је
сву где на и ла зио на ћу та ње, јер је је ди на те ма о ко -
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јој тих го ди на ни је сме ло да се го во ри би ла суд би -
на зе мље.

У Же не ви је, на јед ном од сво јих по след њих
пу то ва ња, срео Ми ле ну. 

Из ла зио је са де ле га ци јом у фо а је хо те ла „Но -
га Хил тон“, на пу ту ка ко ли ма ко ја ће их од ве сти
на аеро дром, ка да је у од ра зу на ула зним вра ти ма
ви део лик за ко ји је ве ро вао да га не ће ви де ти ви -
ше ни кад.

Ми ле на, ко ја је оста ри ла та ко да је ста рост тек
не што до да ла на пре фи ње но сти ње ном ина че
озбиљ ном ли цу, од мах га је пре по зна ла.

Има ли су вре ме на да по пи ју ка фу, док су их
нер во зне Но ва ко ве ко ле ге че ка ле ис пред хо те ла.

По сле овог пу то ва ња, Но вак је оти шао у пен -
зи ју. У вре ме пот пу ног рас па да зе мље у ко јој је ра -
стао и чи је је ин те ре се ве ро вао да слу жи, још увек
млад за пот пу но ми ро ва ње, ра дио је по вре ме но, од
по сла до по сла, као са вет ник у ни зу фир ми ко је су
по сло ва ле у зе мља ма у ко ји ма је не ка да слу жио.

Јед но га да на, вра ћа ју ћи се са са хра не ко ле ге
ко ји је пен зи о ни сан от при ли ке ка да и он, угле дао
је при зор ко ји га је под се тио на то ко ли ко, за пра -
во, ни ка да не мо же мо да зна мо шта је исто риј ско
кре та ње и на ша уло га у ње му: 

Ти хим ко ра ком, у прат њи во да вој ни ка Вој ске
Ср би је, пре кри вен за ста вом ко ја би по кој ни ка ве -
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ро ват но чу ди ла, тро је љу ди ко ра ча ло је по ред ла -
фе та ко ји је но сио ков чег но си о ца Пар ти зан ске
спо ме ни це. Био је врео лет њи дан, и Но вак се осе -
тио ни шта ма ње из гу бљен у па ра лел ном све ми ру
у ко јем се на шао од тог не по зна тог по кој ни ка.

Он да се по ву као у би бли о те ку, и по но во иш чи -
та вао књи ге ко је је го ди на ма ску пљао на пу то ва -
њи ма.
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У авиону за Шимкент,
ноћ између 19. и 20. маја

Тек у ави о ну за Шим кент Ми лан схва та да су
за вр ше не прак тич не по сле ди це оче ве смр ти. Тек у
ави о ну Ми лан, нај зад, схва та, да је остао без оца.

Се ћа се ра зних фа за од ра ста ња уз чо ве ка ко -
јег, ка ко тек сад схва та, уоп ште ни је по зна вао.

Се ћа се ми ри са и сли ка де тињ ства про ве де них
на ра зним пу то ва њи ма, и схва та да је ње го во ла -
ко укла па ње у ту ђе сре ди не по сле ди ца ових че -
стих про ме на ме ста.

Се ћа се оче вих од су ста ва, и мај чи них стреп њи.
Се ћа се оп ту жби ко је је оцу упу ћи вао ка да је

схва тио да од ра ста у сре ди ни ко ја га гу ши, и ка да
је оца сма трао од го вор ним за то гу ше ње.

Се ћа се осе ћа ња на пу ште но сти ка да је по чео
да ра ди у фир ми ко ја се, уз тр го ви ну ме та ли ма и
опре мом, у осно ви ба ви ла из во зом по љо при вред -
них про из во да, у ко јој су га ко ле ге отво ре но исме -
ва ле због зна ња стра них је зи ка.

Се ћа се оче вог ћу та ња ка да му је са оп штио да
од ла зи да ра ди за стра ну фир му, и соп стве ног ту -
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ма че ња да се ра ди о не за ин те ре со ва но сти или
љут њи.

Се ћа се тог ве ли ког и пре ћут ног по ми ре ња ка -
да је са знао да је отац пре вре ме но пен зи о ни сан.

А он да отва ра оче во пи смо.
Са зна је да је ње гов од ла зак у ино стран ство

био по сле ди ца до го во ра из ме ђу оца и вла сни це
фир ме за ко ју ра ди.

Са зна је да је вла сни ца фир ме, Ми ле на, оче ва
ни ка да не пре жа ље на љу бав из мла до сти.

Са зна је да је књи га ко ју му је отац оста вио из -
раз оче ве соп стве не по бу не про тив по рет ка ко ји га
је це лог жи во та гу шио.

И по чи ње да пла че.
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Кизилорда, 19. мај 2012, субота, јутро 

На из ла ску из Ки зи лор де, Дра ган се за у ста -
вља на пум пи, да на то чи бен зин и још јед ном по -
гле да на ма пу.

Већ два ме се ца на ла зи се на пу ту на ко ји
се од лу чио ка да је, спре ма ју ћи очев стан, на шао
ру ко пис не ка квог ро ма на за ко ји је, с чу ђе њем,
схва тио да пред ста вља оче ву нео бја вље ну књи гу.

Он да је по же лео да про ђе пу тем за ко ји је
прет по ста вио да се кре тао ју нак оче ве књи ге. Про -
дао је не ве ли ку фар му ко за на па ди на ма Ко сма ја,
од ко је је жи вео про те клих пет го ди на, ку пио мо -
тор, и кре нуо на пут.

С чу ђе њем схва та да се на ла зи на не ко ли -
ко са ти во жње од Шим кен та, у ко јем жи ви ње гов
брат, и да га, од од ла ска из Ом ска, пре три не де -
ље, уоп ште ни је чуо. Гле да на сат, ра чу на у ко ли -
ко са ти ће сти ћи на од ре ди ште, и за ми шља бра то -
вље ву ре ак ци ју кад га бу де ви део.
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Шимкент, 20. мај 2012, недеља

Ми ла нов бо ра вак у Шим кен ту пре тво рио се
вре ме ном у сво је вр сну ру ти ну – по за тва ра њу кан -
це ла ри је, од ла зио је у ре сто ран, где је уз ме зе и та -
блу раз ме њи вао успо ме не са Са шом, док се не би
по ја вио при по ве дач, ко ји би, по што би про ве рио
ми кро фон, от по чи њао нај но ви је по гла вље сво је
бес ко нач не са ге. Ми лан би се он да пре пу штао ме -
ло ди ји при по ве да ња, и за ми шље но се део до ка сно
у ноћ. 

Иако му је зик ни је био по знат, као да је ви део
ре ке и гра до ве, шу ме, пла ни не и пу сти ње, и као
да је, но шен ме ло ди јом, и сам уче ство вао у пу то ва -
њи ма и бит ка ма.

По по врат ку ку ћи, укљу чи вао би ком пју тер и
раз го ва рао са при ја те љи ма ра се ја ним по ра зним
вре мен ским зо на ма.

Пре не го што од лу чи да ипак иза ђе у ре сто -
ран, Ми лан укљу чу је ком пју тер и истог тре нут ка
чу је Де ја нов глас ко ји га зо ве пре ко Скај па.
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Овај му ре фе ри ше о по ле ми ци ко ју на ме ра ва
да по кре не по во дом ру ко пи са ко ји је до био од Ми -
ла на. 

Ми лан, ко ји са да нај зад схва та шта је основ на
си но вљев ска ду жност, нео че ки ва но да је са гла -
сност, и обе ћа ва сву нео п ход ну по моћ, уз мол бу
Де ја ну да ис тра је.

Вид но по тре сен, мо ли Де ја на да на ста ве раз -
го вор су тра.

А он да из ла зи у ноћ.
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Овчарска клисура, 21. мај 2012,
понедељак, јутро

Ис по сник Ила ри он, ко ји се не ка да, у не ком
дав ном и као ту ђем жи во ту, звао Мак сим, из ла зи,
као и сва ког ју тра, на па ди ну под но ис по сни це из -
ду бље не у сте њу. 

Као и сва ког ју тра уна зад два ме се ца, је дан
вук из ла зи из шу мар ка, до ла зи до Ила ри о на, и
ли же му дла но ве на ко ји ма се на ла зи не ко ли ко
зр на со ли.

Он да од ла зи на иви цу шу ме, за ста је, и кре ће
да за ви ја.

Ду го, отег ну то, као ни ка да до та да.
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Крај

Ка ко се, за и ста, за вр ша ва ова при ча?

Да ли та ко што пред од ла зак у ре сто ран Ми -
лан од лу чи да оде у по се ту ар хи тек ти Са ши, па
он да по чи ње из не над ни пљу сак, и Ми лан узи ма
Са ши ну ка ба ни цу, и на ули ци га за бу ном уби ја
муж Са ши не бив ше љу бав ни це, док брат на мо то -
ру про ла зи кроз Шим кент?

Или та ко што се бра ћа срет ну у ре сто ра ну, док
при по ве дач при ча при чу:

ко ју је ис при чао њи хов отац,
о ју на ку ко ји је пред њи хо ву исто ри ју про шао

кроз овај град,
по што је до пу то вао са да ле ког се ве ра,
пу тем ко ји је до пу то вао мла ђи брат,
у град у ко јем жи вот за вр ша ва ју нак оче ве

при че,
а у ко јем жи ви ста ри ји брат,
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и слу ша при чу ко ја се по на вља.
До бес кра ја. 
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О роману Детектив Тезеј
Владана Матића

Ни сам ве ро вао да ћу у рђа вом ва ви лон ском
бес кра ју су је та и сва ко ја ких не му што сти ов да шње
књи жев не хи пер про дук ци је, би ти у при ли ци да
за жа лим што је дан ру ко пис ни је ду жи. А да, исто -
вре ме но, схва тим да је све већ ис при ча но, ја сно,
до зи ра но, тај но ви то и тај но вид но, отво ре но и ја -
сно, у не ко ли ко да на, три жи во та и јед ној смр ти, и
јед ном ро ма ну.

Вла дан Ма тић, иако је је дан од до ми нант них
кон тек ста исто риј ско-ме та фи зич ки, ве што из бе га -
ва по зи ци ју пи сца-исто ри ча ра, све зна да ра и па -
мет ња ко ви ћа, ка ри ка ту рал не лич но сти ко ја ту ђе
жи во те и ис ку ства тре ба да пред ста ви у кон тек сту
лич них књи жев них ам би ци ја (чи тај; фру стра ци -
ја). Ње гов ро ман об ли ку је сум ња ко ја се ра чва у
низ књи жев них по сту па ка од „про на ђе ног ру ко -
пи са“ до ин тер тек сту ал них ци та та и сим бо лич ко-
асо ци ја тив ног ни за, ко ји ин ди рект но тре ба да
ство ри ат мос фе ру тек ста у од но су на ко ји не ма мо
ис ку ство не по сред ног чи та ња. 
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Исто вре ме но, чи та мо и би ва мо про чи та ни. Са -
жи вље ни са глав ним ју на ком и ми сли: „Да ли је
Мит о Си зи фу па ра бо ла ци ви ли за ци је?“, пра ти мо
при чу о књи га ма и љу ди ма. О оно ме што нам
књи ге да ју и оно ме што од у зи ма ју, они ма ко ји ве -
ру ју и по ку ша ва ју да са чу ва ју вла сти ту ин те грал -
ност. Бес крај но је са зве жђе бри жљи во ода бра них
ци та та, на сло ва, од ло ма ка из ча со пи са, књи га и
стри по ва – ко лаж на шег пам ће ња се отва ра у ла ви -
рин ту зна че ња у ко ме ту ма ра мо до кра ја исто ри је
од но сно ње ног по чет ка, као да има не ке раз ли ке.

Де тек тив Те зеј ни је у крит ском ла ви рин ту
убио Ми но та у ра, да нас ни је по треб но та ко да ле ко
ићи да би се про на шло „на ше“ чу до ви ште и да би
се ре а ли зо ва ло уби ство. Све је већ око нас. Жи ва
чу до ви шта и уби ства без свр хе. Али у под нож ју
јед не пла ни не, у ро ма ну чи је на ста ја ње (и не ста -
ја ње, у пла ги ја ту!) пра ти мо, Те зеј је срео прин ца
Си дар ту. Мо жда то по ме ра чи та ву исто ри ју у дру -
га чи јем сме ру ако „дру га чи је“ уоп ште по сто ји.
Вла дан Ма тић је на ма лом про сто ру ство рио свет
„ро ма на о ро ма ну“, по ка зу ју ћи на ве о ма ори ги на -
лан на чин шта све књи жев ност је сте а шта жи вот
ни је, или је мо жда обрат но?

Пе тар В. Ар бу ти на
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