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Границе измештених простора

Не су ви ше да ле ко: про стор је па ра ле лан на шем, ула
зак у ње га је мо мен та лан, као слу чај ни ис ко рак.

Не су ви ше уда ље но у вре ме ну: шта нам зна чи сан дуг 
ми ли он го ди на?

Да кле: не ка вра та, ту, у ули ци по ред нас.

Да кле: не ки сан, од сво јих сто пе де сет го ди на.
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Баос1. 

Си ноћ смо пу то ва ли у Ба ос.
Ба о ша ни има ју Кул тур ни клуб. Чла но ви Кул тур ног 

клу ба ма ло го во ре, за то чи не пу но, а то што чи не су из не
на ђу ју ћи под ви зи на пол зу до мо ви не ко јих се ни ко пре 
њих ни је се тио. За то, углав ном, и ћу те: јер су скром ни а 
при пре ма ју нам и из не на ђе ња.

Зе мљу смо на шли пу ту ју ћи по ис тој оној ма ке ти по 
ко јој смо тра жи ли и оста ле. Про шли смо по ред не ка квог 
за ли ва са на ше де сне стра не, а иза за ли ва би ла је пу чи
на. По за ли ву су се гње зди ли бро до ви. Он да је усле ди ло 
бро до гра ди ли ште у ко јем је ле жао тан кер ко ји је прет
ста вљао део ма пе.

Са рам пе за ко ју сам ми слио да је спо ме ник по ле те ла 
је ра ке та. Би ла је ноћ, и иза бра зди ва тре ко ја се за њом 
га си ла, оцр та ва ле су се ма ке те згра да. Гра дом су про ла
зи ли ка ми о ни пу ни омла ди не Кул тур ног клу ба. Нов ча
ни це су би ле цр ве не, и тро у гла сте.

На ла зим се у зе мљи чи ји су гра до ви рас по ре ђе ни око уну
тра шњег мо ра, и ко ји из да ле ка из гле да ју као шкољ ке пра
и сто риј ских ме ку ша ца. Про ла зим ис под зам ко ва ко ји се 
над ви су ју над бр ди ма у тми ни. 

Жу рим, јер по вра так са хо до ча шћа мо же да по тра је 
цео људ ски век, а ја же лим да стиг нем ку ћи и сво ји ма ис
при чам ка ко из гле да пре сто ни ца. Учвр шћу јем ње ну сли ку 
сва ку ноћ у сно ви ма, и она за ме не по ста је је дан дру ги, са
вим опи пљи ви свет.
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Учење градова

Ка да се не ки град упо зна је, сва ки од пу те ва у де ло ве 
ко ји по пр ви пут ви ди мо пред ста вља по че так не из мер не 
аван ту ре, сва ки чо век ко јег угле да мо је огле да ло бес кра
ја. Све ле ген де ко је слу ти мо и све сплет ке ко је је два да 
мо же мо и да за ми сли мо утка не су у зи ди не не ке згра де 
ко ју од јед ном за па зи мо на не ка квом углу.

По ступ но, ра за зна је мо пу те ве ко ји во де у раз ли чи
те квар то ве, зна мо ста зе ко је их по ве зу ју. Квар то ви су и 
да ље бес крај ни. Јед но по гре шно скре та ње, и иза ули це 
ко јом смо на ви кли да про ла зи мо сва ки дан от кри ва мо је
дан но ви град.

Утвр ђу је мо гра ни це. Зна мо тач но где за вр ша ва је дан, 
а за по чи ње дру ги део гра да. Ту ви ше не ма за бу на. Са да 
смо вла да ри ма па, ства ри су по ре ђа не у пре тин це. Ис
тра жи ва ње њи хо ве са др жи не пре пу шта мо ве ли ко ду шно 
бу ду ћим ис тра жи ва чи ма.

Ни ту, ме ђу тим, ни је крај. Са из не на ђе њем от кри ва
мо да већ пре по зна је мо и ку ће, и да се уред но ја вља мо 
су се ди ма. Про да ва чи ца у обли жњој рад њи нас пре по
зна је, зна ко ју вр сту ки фли ку пу је мо за до ру чак.

Љу ди ви ше ни су ча роб ња ци, та јан стве ни жре ци не

мих тај ни: ви ше са по до зре њем не гле да мо на по шта ре 
и до ма ћи це ко је се вра ћа ју са пи ја це. Ра ђа се бла га на пе
тост ко ја нас до кра ја бо рав ка у гра ду не ће на пу сти ти. 
Док јед но ју тро мир но по сма тра мо про ла зни ке, схва та
мо да смо се успа ва ли; тај на ни је укло ње на.

Све је са да оме ђе но, сва ком ме сту зна ју се гра ни це, 
сва ки чо век до био је сво је ме сто у по зо ри шној пред ста
ви са ко јом по и сто ве ћу је мо град. Тек са да сто ји мо на 
вра ти ма исто ри је.
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Школа, град

Дан

Оке а ни су има ли име на, зна ла им се ду би на, изо хип
се су пре кри ва ле ма пе. Жи во ти ње су би ле кла си фи ко ва
не, све мо гу ће од но се мо гли смо да де фи ни ше мо фор
му ла ма, хер ба ри јум на сле ђен од ба ке, ко ји су прет ход но 
ко ри сти ли отац, стри че ви, и бра ћа са др жао је биљ ке са 
ла тин ским име ни ма. Сва ки исто риј ски до га ђај имао је 
сво је узро ке: ни је би ло слу чај них. Сва ки сва ко днев ни 
до га ђај имао је ме сто у јед ном ве о ма од ре ђе ном ни зу: 
ре ци те ми ка да је не ко упи сао шко лу, и ре ћи ћу вам шта 
је пет на е стог апри ла од ре ђе не го ди не ра дио у сат ко ји 
ми на зна чи те.

Ноћ

Мо ра су би ла пу на пи ра та, ко ји су ис пло вља ва ли из 
ува ла оба сја них ме се чи ном, пла ни не су би ле пре кри ве
не тај ним ста за ма ко је су во ди ле у ча роб на цар ства, не
по зна те жи во ти ње си ла зи ле су обо дом бре га на иви ци 
пу сти ње, свет је био ме сто ко је ни смо мо гли из ре ћи. Са

мо огром на кон цен тра ци ја одр жа ва ла је фик ци ју иде ња 
у шко лу: јед но скре та ње са на зна че ног пу та и сре ли би
смо на ро де у по кре ту ко ји су се за у ста ви ли на про пу то
ва њу кроз ку ли се ко ји чи не наш жи вот.

На пу ту до шко ле, про ла зио сам по ред Бо та нич ке ба
ште, у ко ју ни ка да ни сам ушао, јер сам жи вео у стра ху од 
ка шње ња.
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Длето

Мај стор је до ра ђи вао по вр ши ну там не фре ске ко ја је 
за у зи ма ла цео је дан зид гра ђе ви не. Гра ђе ви на је пот се ћа ла 
на цр кву. Зид је био по лу кру жног об ли ка, до ње га је це лом 
ду жи ном во ди ло сте пе ни ште, та ко да је фре ска по чи ња ла 
не где у ви си ни очи ју. Ми смо хо да ли по ре ђа ни у ко ло ну као 
екс кур зи ја, има ли смо сви по че тр де се так го ди на. Об и шли 
смо згра ду, ко ја је би ла у ре кон струк ци ји, и кре ну ли да ље.

Са де сне стра не, го спо до, на ла зи се бив ша згра да цен
трал не др жав не упра ве. Уну тра су би ли по хра ње ни до си
јеи свих гра ђа на. Ко же ли, мо же да се при кљу чи дру гој ту
ри, ко ја упра во по чи ње са оби ла ском згра де из ну тра.

Ни је ми се ше та ло три са та по ду гач ким све тлим ход
ни ци ма згра де ко ја је ли чи ла на бол ни цу. Ра ди је сам на
ста вио ход по овој Алек сан дри ји мо јих сно ва.

ТВ во ди тељ ка из вре ме на пре мо га ро ђе ња упра во је 
ула зи ла у свој ми ни ја тур ни си ви ауто мо бил, по здра вља
ју ћи се са сво јом ко ле ги ни цом. Же лео сам да ме она про
ве зе гра дом. При ста ла је.

Во зи ли смо се ули ца ма пу ним шу та. Би ло је бље шта
во све тло. Она је бла го ко ке то ва ла са мном, ко ри сте ћи 
дав но за бо ра вље не дво сми сли це. Иза шао сам код оног 
објек та са по чет ка при че.

Мај стор је се део на ске ла ма крај зи да са ко јег је по
вре ме но гле дао на фре ску. Фре ска је би ла за вр ше на. По
звао ме је да при ђем. Дле том је ски дао, па жљи во, сло је ве 
јед не там не сли ке. Он да је ла га ним по кре ти ма ски нуо, 
као по ко жи цу, цео је дан слој са зи да. У ру ка ма је др жао 
пре са ви је ни обрис ави о на, скри ве но за ве шта ње ве ко ва.

12 13



Небеска патрола

Сва ке но ћи упра вљам по глед ка пре де ли ма. Пла нин
ске до ли не кри ву да ју ка уш ћи ма тро мих ре ка, пре ле ћем 
остр ва у то плим мо ри ма, спу штам се на ули це мно го људ
них гра до ва. Из ла зим из сен ки уда ље них ули ца, где ни ко 
ни је ви део мој до ла зак, и по ла ко хо дам тр го ви ма.

Сва ке но ћи упра вљам по глед ка пре де ли ма, и на су ми
це оби ла зим цео свет. Мој оби ла зак тра је ко ли ко тра је 
школ ски час, и он да па дам у сан.

А он да по же лим, и та же ља ми ра сте са сва ким но вим 
гра дом ко ји по се ћу јем, да се за др жим не где до вољ но ду
го да осе тим тра ја ње це лог ле та. Ле то је не пре кид на све
тлост, и ље ска ње во да.

И он да па дам, ко тр љам се у сре бр ном оде лу ко је бље
шти над пре де ли ма. Про ми че је зе ро, на ко јем су је дри ли
це. Па дам цео дан, и чи ни ми се да ви дим де те ко је упи ре 
пр стом ка не бу и по ка зу је ме мај ци. Она ме не ви ди. По
чи ње су мрак, низ бр до бо је рђе спу шта ју се ауто мо би ли 
ко ји по чи њу да па ле све тла. За вр ша ва се пун лет ни дан, и 
из ла зи ме сец. Ово је по след ња па тро ла.

Продавац прича 

Ула зим, оде вен у све тло сме ђу одо ру сво га есна фа, 
у град у ко јем не ма ни да на ни но ћи, ко ји је уто пљен у 
зла то сре до зем ног су мра ка. Трг на ко јем сто јим, у ле вом 
до њем углу сли ке, је уко шен, а иза ули са згра да, у тми ни, 
чу је се мо ре.

Ко ће ме слу ша ти на пра зном тр гу? Сто јим, и че кам 
да се на ње га спу сти ноћ. и да ље сам сам.

Ја сам про да вац при ча у вре ме ну ку ге.
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Спавачи2. 

Улица Војводе Мишића1. 

(Где је по че так, а где крај?
И за што се за по шља ва то ли ко ва тро га са ца?)

„Ули ца Вој во де Ми ши ћа, ко јом сва ки дан про ла зим 
во зе ћи би цикл, тра је за ме не пет ми ну та, ко ли ко ми тре
ба да се у пу ној бр зи ни сју рим од ма га ци на на ВА ПИ до 
скре та ња за Топ чи дер. Она чи ни јед ну ма гло ви ту под ло
гу мо јег за ми шља ња соп стве не ге о гра фи је.

За чу до, та иста ули ца по сто ји сва ких ова квих пет ми
ну та одав но, и док ја на ста вљам да те мо је сва ко днев не 
ми мо хо де укла пам у ни зо ве до га ђа ња ко ји ма при су ству
јем, у фу ге и рон да вла сти те сва ко днев ни це, ули ца на ста
вља сво је не пре ки ну то и ве ли чан стве но тра ја ње.

Ужа са ва ме не мо тра ја ње за пре те но у згра да ма. Ко 
пра ти ово упор но ћу та ње? Ко га ис пу ња ва нашим при
ча ма?

Мо жда су то ва тро га сци и ноћ ни чу ва ри ко ји се, све
ча но по ла жу ћи за кле тву за пра во спре ма ју да сва ких 

пет на ест го ди на не по зна том, а оче ки ва ном на мер ни ку 
про чи та ју из ве штај о за мр ше ним исто ри ја ма згра да ко је 
су се де ша ва ле у њи хо вом од су ству? Ови до га ђа ји су из
ве шта ји са ва си он ских бро до ва ко ји се, за бо ра вље ни од 
по том ства, вра ћа ју са да ле ких пла не та. Ко ли ко љу ба ви, 
ко ли ко ис трај но сти!

(Си но ви и кће ри ових чу ва ра жи ве у зе ле ној згра ди 
крај Хи по дро ма. Они има ју сво је ри ту а ле, и сво је кул
то ве  јед но сво је вр сно обо жа ва ње Вре ме на, ко је пред
ста вља пре фи ње ни ју вер зи ју си ро ве ве ре њи хо вих ота
ца, пре ру ше ну у је зик ко ји би сви мо ра ли раз у ме ти. Ова 
де ца нам се ја вља ју кроз сан у вла жним лет њим но ћи ма 
сво јим си рен ским по зи ви ма. Она чи не још јед ну сек ту 
ко ја ви бри ра на раз ме ђи па ро ди је и тра ги ке.)

Због све га ово га, ка да пр ви пут до спем у не ки град, 
са љу ба вљу и стра хо по што ва њем хр лим ка на пу ште ним 
згра да ма же ле знич ких ста ни ца и њи хо вим за бо ра вље
ним чу ва ри ма, утих ну лим му дра ци ма ми мо и ђе них исто
ри ја, по све ће ни ци ма та јан стве не стра не на шег по сто
ја ња. Онај чу вар та мо иза раз ва ље не ка пи је је ди ни нам 
мо же са оп шти ти по вест про па сти Ше ће ра не!

Успо ра вам ко рак. По пра вљам оде ло, из гу жва но од 
пу та. Пе ну згра да и љу ди око ме не до жи вља вам као му
зи ку, као јед ну сли ку ко ја по ста је све све ча ни ја. Ус пи њем 
се, уз бр до где има све ма ње љу ди, ви дим све ни јан се су
мра ка.
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(По сто ји још је дан на чин да се ис при ча при ча о згра
да ма у на шем од су ству. Мо же мо на пи са ти ро ман о осни
ва чи ма и по то њим жи те љи ма Ше ће ра не, ући у сло же не 
рит мо ве ко ји ма се пре пли ћу њи хо ве по је ди нач не исто
ри је. Али, у од но су на на шу при чу, ово је сле де ћи ко рак, 
по сле ди ца из ве шта ја, за да так за бу ду ће ис тра жи ва це. 
Не мој мо ста вља ти ждре бе пред ру ду!)

Вра ћам се са пу та. За бо ра вљам ове при че, као не што 
што се де ша ва ло у пра дав ним до би ма. Уљу ђу јем се. Од
ла зим у град.

„Ово је пи ва ра где је твој де да Ми тар био пред рад ник 
1937. го ди не“...,“а не ко дру ги је пре ле тао Ан де, а не ко 
тре ћи се ку пао на Дјач ком ку па ти лу“, ке се рим се ја, уви
дев ши да су сва мо ја до ми шља ња и све ар хе о ло шке при
че нео до љи во слич ни раз го во ру слу чај них са пут ни ка на 
ли ни ји 56.“

Та ко сам пи сао док ни сам упо знао Ми ле ну Бе геч ки. 
Хру пи ла је јед но ју тро у мо ју кан це ла ри ју, пи та ју ћи за 
ста ри јег ко ле гу ко ји је већ био оти шао у пен зи ју. Не ка да 
се дру жи ла са ње го вом ћер ком, он да је ду го би ла ван зе
мље, из гу би ла је те ле фон, а зна ла је где ра ди отац...

Кроз не де љу да на за ка зао сам јој шет њу по Ади, и та да 
смо по че ли да се ви ђа мо. По сле још не де љу да на по ста
ли смо љу бав ни ци. Био је бе о град ски ав густ, ко ји зна чи 
пот пу ну ма лак са лост на дну та ла са вла ге. Ле жа ли смо у 
ду гим си је ста ма, без по кре та. Дао сам јој да про чи та мој 

текст о ноћ ним чу ва ри ма, а ка да ми је ре кла да је њен 
отац био чу вар ко ји је жи вео у зе ле ној згра ди крај Хи по
дро ма, у ко јој је од ра сла, био ме је страх. Ми слио сам да 
је већ наш пр ви су срет био на ме штен, а она се сме ја ла. 
Ре кла је да и она, док че ка трам вај у су мра ку, и ви ди Ме
сец, за ми шља ка ко у це лом све ту љу ди ула зе у згра де, и 
иду ули ца ма. Ако же лим, упо зна ће ме са оста лом де цом 
из Зе ле не згра де, мно ге од њих још увек чу је, те ле фо ни 
су јој при ру ци...

(Оста ви ла ми је кра так за пис, ко ји и да нас чу вам:

„Ме сец је огро ман.
Сто ји мо и гле да мо у ноћ.
Иза нас на ста ју гра до ви.“)

„Знаш, и ја бих же ле ла да упо знам цео свет, да ми у це
ло сти бу де мој, или у це ло сти туђ. Да би се то по сти гло, 
по треб но је да ти или сви љу ди бу ду при ја те љи, или има
ти сме ле и тач не прет по став ке о све ту, ко је ћеш про ве
ри ти ка да ти сви љу ди бу ду при ја те љи. А свет ћеш осво ји
ти или при ја тељ ством или на си љем. „, го во ри ла би, ле њо, 
док смо ле жа ли крај отво ре них вра та и про зо ра, а осе ћао 
се ми рис ре ке и да ле ки жа мор ноћ них ку па ча.

„Пу но же лиш да знаш о све ту, а то зна ње ти не тре ба. 
То зна ње мо же би ти и опа сно, јер до ла зи од не чи стих де
мо на, ко ји нас од вра ћа ју са пра вог пу та...“

Пи тао сам је ода кле јој то, сма тра ју ћи да ми пре при
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ча ва од ло мак из лет ка не ке од сек ти ко је су са да, у но вом 
на ле ту, на ро чи то по че ле да се мно же по Бе о гра ду, а она 
се на сме ја ла, по зи ва ју ћи се на не при ко сно ве ност ауто
ри тре та ко ји ми је ци ти ра ла: Све тог Ав гу сти на и де ве ту 
књи гу „Др жа ве Бож је.

На сме јао сам се са да ја, а она се уозби љи ла:
„Са да ћу ти ис при ча ти при чу ко ју си, и не зна ју ћи, до

та као бр бља ју ћи о ноћ ним чу ва ри ма, и из ње ћеш ви де ти 
до ка квих за стра ње ња во ди раз у зда на же ља за зна њем о 
све ту.

Ви диш, оно што си на пи сао о тра ја њу згра да у на шем 
од су ству, слич но је не че му што сам и са ма не ка да сма
тра ла ве о ма ва жним. То што са да не ми слим да је та ко, 
ни је ми шље ње и мо јих при ја те ља, а о њи ма се, у ово ме 
што ћу ти са да ис при ча ти, за пра во и ра ди.

Ка да се поп нем на бр до да осмо трим од ре ђе ну ку ћу, 
ви дим, а да то и ни сам же ле ла, и це ле гра до ве, до тад не
ви ђе не. И не са мо да увек мо гу да сми шљам но ве угло ве, 
и но ве све до ке ко ји ће све до чи ти о тра ја њу ку ће у мо ме 
од су ству, већ увек от кри вам хро нич ни не до ста так је ма
ца тра ја ња ства ри, а ства ри је све ви ше.

По што ни ка да не мо гу да ску пим све све до ке ње ног 
тра ја ња, сме ло пред по ста вљам да ку ћа тра је и у њи хо вом 
од су ству. За до во ља вам се ти ме да сва ког ме се ца из вр
шим су мар ни ин вен тар ства ри до ко јих ми је ста ло. Он
да се за до во ља вам ти ме да сво је по се де оби ђем је дан пут 
го ди шње.

(Го ди на ма по ста је мо све по вер љи ви ји, као де ца, гу
би мо ну жну опре зност пред све том и људ ском ла жљи во
шћу  здра во за го то во, из књи га и но ви на, са зна је мо за 
по сто ја ње и из глед дру гих гра до ва, и по чи ње мо да ве ру
је мо у ове из ве шта је.)

До ба про цва та и про па сти ме ре се и бро јем љу ди ан
га жо ва них у овим по ду хва ти ма све до че ња и про ве ре.

Ка да на сту пи до ба сум ње, без вер ја, по ра сте и број чу
ва ра, и све до ка. Ви тал на сна га тро ши се на уве ра ва ње у 
по сто ја ње ства ри, на бес ко нач но по на вља ње ре че ни ца и 
фор му ла.

У оп штем умно жа ва њу свих ства ри, умно жа ва ју се и 
књи ге и за ко ни. Ова кви пе ри о ди за вр ша ва ју се по жа
ром, бу квал но. Број тек сто ва по ста је не пре гле дан, а ра
су ло ко је на ра ста са мо све до чи о то ме да не ког до бра од 
по сто је ћег, „по зи тив ног“ зна ња и не ма. Тре ну ци спа љи
ва ња књи га су тре ну ци јед ног ве о ма гру бог и не пре ци
зног отре жње ња. Мно ги та да пу ту ју у по тра зи за Пра
и зво ром, у на ди да ће на тај на чин за у ста ви ти про цес 
рас па да ња.

Он да мно жи ну за ме њу је Јед но. По сто ји са мо је дан 
Бог. Не ма ви ше кул то ва, бив ши бо го ви де гра ди ра ни су 
у де мо не, у ва здух, у ни шта.

Не ма ви ше ути цај них гла ва ра. По сто ји са мо је дан 
Цар.

До ба ве ре, стре мље ња, по ве ре ња ме ђу љу ди ма, ну жно 
ума њу ју број све до ка, стра жа ра, свих оних ко ји су ор га
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ни зо ва ни да не што пра те или чу ва ју. У њи хо ве из ве шта је 
се ве ру је, јер схва та мо да са ми не мо же мо све зна ти. То 
је до ба по лет ног упра жња ва ња оп штих пој мо ва: уме сто 
да се, као у прет ход ном пе ри о ду, тра же раз ли ке ме ђу 
ства ри ма, ов де се ис ти че оно што их спа ја. „Ку ћа“, „Град“, 
„Чо век“, ме ђу тим, по ла ко по ста ју тер ми ни чи ја нас не
пре ци зност не за до во ља ва.

По ла ко схва та мо да смо по гре шно при ме ни ли наш 
страх од бес ко нач ног, и да је све људ ско ипак огра ни че
но. Са да нам не до ста ју упра во књи ге чи ји нас је за стра
шу ју ци број сво је вре ме но гу шио. Не по у зда ним се ћа њем 
об на вља мо ове из гу бље не то мо ве, а но вих ту ма че ња је, 
због не из ве сно сти пре не тог, ви ше не го ори ги на ла. У не
дри ма но вог по рет ка спре ма се но во до ба Та ме.

(От кри ва мо да је Бог је дан, али да има и мно го Ан ђе
ла. Цар је вла сник це ле зе мље, али по сто ји це ла хи је рар
хи ја ње них др жа ла ца.)

Упра во због не по у зда но сти људ ског пам ће ња, и за ка
сне лог ка ја ња ко је сле ди по сле по гре шних од лу ка, не ко
ме дав но па ло је на па мет да је по треб но да по сто ји гру
па љу ди ко ја ће чу ва ти Про шлост. Па шта, ре ћи ћеш, то 
је па ло на па мет и ста рим Егип ћа ни ма. Али, по ен та ни је 
у чу ва њу про шло сти пу тем ма те ри јал них за пи са  са ме 
књи ге, сли ке, скулп ту ре, за пи си уоп ште, ни су до вољ ни. 
Оно ме ко је це лу ствар за ми слио би ло је по треб но не
што ви ше од би бли о те ка, ма на сти ра, ком пју те ра, и ар хи
ва  би ли су му по треб ни СВЕ ДО ЦИ.

Ка да је у Аме ри ци по че ло да се екс пе ри мен ти ше са 
за мр за ва њем љу ди, на ђе но је при вре ме но тех нич ко ре
ше ње, ко је је ка сни је уса вр ша ва но. Ва жно је то да је иде ја 
по ста ла спро во дљи ва, а на чин ње ног спро во ђе ња је до
ра ђи ван.

Љу ди су оп чи ње ни бе смрт но шћу, и ла ко су на ђе ни 
кан ди да ти ко ји су при ста ли да их успа вљу ју и бу де по
сле из ве сних пе ри о да. Спа ва чи су по де ље ни на не ко
ли ко ка те го ри ја, а нај дра го це ни ји су би ли они ко ји су 
бу ђе ни да при су ству ју нај ва жни јим исто риј ским тре
ну ци ма. (Оста ли су све до чи ли о од ре ђе ним де ло ви ма 
гра да, по је ди ним оби ча ји ма, мо ди). Ка ко је кри те ри јум 
ва жно сти ре ла ти ван, од лу ку о бу ђе њу нај ва жни јих спа
ва ча до но си ло је увек ви ше осо ба, ко је су на то има ле 
јед на ко пра во. Сва ка од ових осо ба би ла је след бе ник 
стро го од ре ђе не шко ле Исто ри је, а сва ка шко ла је има
ла свог Спа ва ча.

Сви зна мо за Се дам спа ва ча из Ефе са, сви су чу ли за 
Рип Ван Вин кла ко ји је за дре мао јед но по под не, па се 
про бу дио и вра тио у се ло код пра у ну ка. Ве ро ват но ни
ко, сем упу ће них, ни је чуо за Бе о град ске спа ва че. Ова 
сек та не об у хва та са мо љу де ко ји су успа ва ни и ко ји се 
бу де са вре ме на на вре ме: њој при па да ју и Чу ва ри, ко
ји их бу де и да ју им упут ства по бу ђе њу, ту су и Са вет
ни ци ко ји пра те исто ри је по је ди них Спа ва ча. Спа ва ча, 
као што сам ре кла, има ра зних: од оних ко ји се бу де у 
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ре гу лар ним ин тер ва ли ма, као што су квар та ли, го ди не, 
или де це ни је, до оних ко ји се бу де да при су ству ју од ре
ђе ним до га ђа ји ма. 

Са мо „Спа ва ње“ је све сно ис кљу че ње из про сто ра, не
што слич но тр ци, ко ја ни је, као што се за ми шља, осва ја
ње, и са мим тим по твр ђи ва ње про сто ра, већ ње го во не
ги ра ње. (По сле из ве сног вре ме на, уве жбан тр кач ви ше 
не по сма тра те рен по ко јем тр чи. За ње га по сто ји са мо 
раз ли ка у ин тен зи те ти ма тр пље ња, бро ја ње тра ја ња ових 
ста ња. На кра ју, оста је му са мо тра ја ње, по што са вла да и 
пат њу, и за до вољ ство због ње ног са вла да ва ња. Про ла зак 
кроз циљ је ула зак кроз уза не врат ни це пре по ро да, ка да 
свест по но во при ма, од јед ном, ути ске из све та.)

Сва ки спа вач је усред сре ђен на од ре ђе ну вр сту ути
са ка, та ко да сво ја све до че ња и ин струк ци је при ма у кон
ти ну и те ту, без збу ње но сти. Низ до га ђа ја ко ји ма при су
ству је за ње га је при ро дан, и је ди но се на та кав на чин за
пра во мо гу пра ти ти ду го трај ни исто риј ски то ко ви.

Уло га Чу ва ра и Са вет ни ка мно го је тра гич ни ја. У од
но су на жи вот Спа ва ча, њи хо ви тра ју ко ли ко лет ви ли
ног ко њи ца: они су све сни ка кве тај не Спа ва чи но се њи
хо вим по том ци ма, они су ту да те тај не бу ду ис по ру че не, 
а зна ју да их са ми не ће от кри ти.

Це ла сек та у по чет ку је би ла део про јек та ко ји је ни
као у не дри ма вла сти, и чу ван је као нај стро жа тај на, што 
је и омо гу ћи ло да про је кат пре жи ви пад ре жи ма ко ји га 
је ство рио, и бе со муч не на ср та је сво јих про тив ни ка, ко

ји су по те кли од чла но ва пр во бит ног Др жав ног са ве та 
ко ји су од лу чи ва ли о ње го вом за сни ва њу.

Се ћаш ли се ка ко су по гра ду од јед ном по че ли да ни чу 
се ма фо ри са угра ђе ним ка ме ра ма? Пра ви раз лог по ста
вља ња ка ме ра у се ма фо ре, ни је, раз у ме се, би ло хва та ње 
са о бра ћај них пре кр ши ла ца, већ по ку шај вла сти да пер
ма нент ним пра ће њем исто ри је од ре ђе них ме ста у гра ду, 
от кри је Спа ва че. Ка ме ре су по ста вља не као ра дио го
ни о ме три, та мо где се пред по ста вља ло да се на ла зе ула зи 
у Скло ни шта. Се ма фо ри су би ли иде ал на скро ви шта за 
ка ме ре, бу ду ћи да су оне та ко по ста ле не ви дљи ва спо ља, 
да кле, за не у пу ће не оне ни су ни по сто ја ле. Чак и да је 
њи хо во при су ство от кри ве но, пра ви раз лог по ста вља ња 
ди фу зно се рас тва рао у ла жном.

Још не што: иде ја ко ја је ле жа ла у осно ви овог про јек
та и ни је та ко уда ље на од Спа ва ња. Је ди на раз ли ка је, за
пра во у то ме што ов де не ма Спа ва ча. Се ћаш ли се тр ке за 
Ме сец, и ка ко су Ру си та мо по сла ли „Лу но ход“? За ми сли 
филм ко ји је сни ман две сто ти не го ди на, ка да се пу сти 
на убр за но! Ка да то ви ди мо, схва ти мо да Исто ри ја ни је 
са мо при ча ко ју при ча мо, већ не ка ко фи зич ки осе ти мо 
да је ово вре ме за и ста про шло.

Као што је Спа вач или Чу вар мо гао би ти са мо не ко 
ко је по све ћен, исто та ко је и Го нич био члан не ке вр сте 
сек те ко ја је по сто ја ла у окви ру по ли ци је. За ми сли тре
ну так, не где кроз пет ве ко ва, ка да се ови љу ди бу ду про
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бу ди ли: они ће пред ста вља ти јед ну ком плет ну кул ту ру, и 
го во ри ће по себ ним је зи ком  пред ста вља ће не што слич
но Бу га ри ма у Пан че ву, чи ји су пре ци до ве де ни у два на
е стом ве ку, као ба што ва ни.“

Он да је на гло уста ла, и ре кла да иде да оби ђе сво га 
дру га из де тињ ства Пе тра, ко ји је та да био оча јан. Са ста
нак јој је за ка зао у Зе ле ној згра ди њи хо вог де тињ ства.

„И са мо да знаш“, до да ла је док је из ла зи ла, „ми смо 
сви, а не са мо ти, на хо до ча шћу, а на том на шем хо до ча
шћу, има оних ко ји нас по сма тра ју, и то ни су фан то ми о 
ко ји ма ти са њаш. И за пам ти још јед ну ствар, по што већ 
пу ту јеш: Ло то ва же на се пре тво ри ла у стуб со ли, јер се 
са жа ље њем окре ну ла за прет ход ним жи во том. Па зи да 
се то и те би не де си.“

Оти шав ши на са ста нак, Ми ле на је не ста ла из мо га 
жи во та. Ни ка да се ви ше ни је ја вља ла, а на адре си ко ју 
ми је да ла, ни је би ло ни ко га.

Убице

Про бу ђе ни из „спа ва ња“ не за ви сно је дан од дру го га, 
у раз ма ку од два ме се ца, Зо ран и Мо ма (та ко ми не ка ко 
из гле да ју нај при клад ни ја име на мо јих ју на ка) не успе ва
ју да се са ста ну са сво јим Че ка чи ма, и по сле лу та ња кроз 
ла ви рин те гра да ко ји и је сте и ни је њи хов, ли ше ни усме
ра ва ју ћих упут ста ва и пре пу ште ни соп стев ној сна ла
жљи во сти, успе ва ју да се до мог ну ре зер вног скло ни шта. 
(Ку ће њи хо вих при ја те ља одав но су већ ар хе о ло шка на
ла зи шта у гра ду ко ји ви ше ни је њи хов, и је ди на упо ри шта 
са да су им ме ста чи је је тра ја ње обез бе ђе но бар за из ве
сно вре ме.) У скло ни шту осим њих не ма ни ко га. Фри
жи де ри су пу ни хра не, у ор ма ни ма се на ла зи при клад на 
гар де ро ба. У уред но сло же ним ре ги стра то ри ма на ла зе 
из ве шта је и но вин ске члан ке из прет ход них пар го ди на, 
и ка ко и да ље ни ко не до ла зи да им са оп шти шта им је 
чи ни ти, они по чи њу да из сво јих прет ход них ис ку ста ва и 
упра во про на ђе них тек сто ва са ми са ста вља ју Исто ри ју 
ко ја пре ва зи ла зи њи хо ве уже обу ке, и са чи ња ва ју план за 
ак ци ју. До но се за кљу чак да је за не у спех њи хо ве ми си је 
крив од бе гли пу ков ник Оба ве штај не слу жбе ко ји је по
бе гао у Афри ку, и од лу чу ју да га про на ђу и уби ју.

Ме се ци ма се при пре ма ју за за да так ко ји су се би на
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мет ну ли. Не па да им на па мет да мо жда по сто је и дру ги 
Спа ва чи, да не ста нак јед не ве зе не мо ра ну жно да зна чи 
уни ште ње це ле ор га ни за ци је; жељ ни осве те про у ча ва ју 
ма пе Афри ке, раз ра ђу ју мо гу ће пу те ве бек ства, ели ми
ни шу ла жне тра го ве.

Пу ту ју ду го, ско ро две го ди не. Ис кр ца ва ју се на тло 
Афри ке у Егип ту, и пу ту ју на Југ пре ру ше ни у бе ду и не, 
по по ве и ту ри сте. По чи њу да мр зе је дан дру го га  Мо
ма у Зо ра ну ви ди опа сног и не пред ви ди вог хи сте ри ка, 
Зо ран у Мо ми ин до лент ну лен шти ну ко ју стал но тре ба 
го ни ти да уста не, да се по кре не, да би ло шта ура ди. Без 
об зи ра на све, ди сци пли но ва но хр ле ка сво ме ци љу. Цео 
свет око њих, све осим за дат ка ко ји су ре ши ли да оба ве, 
за њих по ста је илу зи ја, и ова ре ше ност др жи их све до 
Се вер ног Тран сва ла, где се гу би за мр ше ни траг ко ји су 
до тле пра ти ли.

А он да, у ве ли чан стве ној но ћи у ко јој обла ци пре ле ћу 
бр да тик из над на ших гла ва, на те ра си хо те ла над ли ти
цом, освр нув ши се на све што им се де си ло од тре нут ка 
по гре шног бу ђе ња, и схва тив ши да их је у ис пу ња ва њу 
не мо гу ћег за дат ка свет за о би шао, по став ши им до кра ја 
не ра зу мљив, од лу чу ју да за ста ну. (Са му реч „Вре ме“ Зо
ран пр ви пут те но ћи до жи вља ва као ро је ње бес ко нач но 
ма ле них пче ла у без да ну у ко јем се не огле да ју зве зде). 
Су тра дан ују тро, од ла зе до Пи терс бур га, и ку пу ју фар
му у ње го вој око ли ни. За да так ће по ве ри ти сво јим на
след ни ци ма.

Три де се так го ди на ка сни је, Зо ра нов унук са зна је да 
је ње гов школ ски друг унук од бе глог пу ков ни ка (ово са
зна је ли ста ју ћи ал бу ме фо то гра фи ја у по се ти), и уби ја 
га у школ ском дво ри шту. Не ка ква прав да, ни ко ме ви ше 
ра зу мљи ва, ти ме је ис пу ње на. 

Из ла зим на по ље. По не бу су по стро је ни исти она кви 
обла ци ка кве су ви де ли Зо ран и Мо ма, и ја их ви дим из
над пу та ко ји пра ти ли ни ју по бр ђа. Да њу, ови обла ци, и 
ни зо ви тер мит ња ка на зе мљи опо ми њу про ла зни ка на 
ве ли чан стве но и ве се ло умно жа ва ње ства ри ко је прет
хо ди сва ком апо ка лип тич ном рас па да њу.
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Правда
(Вилинска прича)

Би ло је то оне ве че ри ка да сам се вра ћао из вој ске. Се
део сам у пра зном ре сто ра ну, на пу стој пла жи, и гле дао 
њих дво је. Он је пе вао, она је слу ша ла. Он је био пр љав, 
и бос, она је би ла цр ве но ко са, и од сут на. Слу шао сам га 
ка ко пе ва, це лу ноћ, и од је ци пе сме, по ме ша ни са шу мом 
та ла са ула зи ли су ми у сно ве, се ћа ња и ви ђе ња.

Сањао сам

тај на по слан ства ви лин ских брат ста ва, на за ку ча стим 
тр го ви ма не по зна тих гра до ва; брат ста ва ко је сам сре тао у 
де ди ном дво ри шту у вла жним лет њим но ћи ма, и ко ја су 
ме сва ки пут уве ра ва ла да ће це лог жи во та би ти уз ме не, 
скри ве на и спрем на да се ода зо ву.

Сећао сам се,

про бу ђен шу мом та ла са и жа ло пој ки, при ча ко ји
ма смо се за стра ши ва ли на пла ни ни, ви лин ских ко ла 
ко ја осу ђу ју не ви не на о чи глед при та је них при по ве да
ча. Тра жи ли смо, ка сни је, ме се ци ма, те ла осу ђе них из 

ових је зо ви тих ле ген ди, оби ла зи ли смо гро бља, ја ру ге, 
рас пи ти ва ли се код ме шта на за љу де чи ја су име на до
пи ра ла до нас из сно ви ђе ња. Стра жа ри су нам при ча ли 
о пла вим ва тра ма по бр ди ма и стра шним сен ка ма за ле
ђи ма. Име на из при ча на ла зи ли смо на за бо ра вље ним 
гро бљи ма.

( Јед не ве че ри, сви смо са ња ли исти сан, ко ји је не ко 
кроз пар да на пр ви пут ис при чао, а де та ље смо ка сни је 
на до ве зи ва ли, као при чу.)

Видео сам, 

док се воз за у ста вљао на ус пут ној ста ни ци, и док сам 
без чу ђе ња по сма трао свој лик ка ко ста ри у за там ње ном 
про зо ру, ка ко, уз до сто јан стве не по кре те, раз го ва ра ју 
ли ко ви сред њо ве ков них Але го ри ја: ПРАВ ДА, МИ ЛО
СР ЂЕ, ДО БРА ДЕ ЛА, ГРЕ СИ, и КРА ЉИ ЦА. До њих 
је ста јао ГРЕ ШНИК, че ка ју ћи воз за чи сти ли ште. Ис ход 
ове дра ме ни ка да ни сам са знао.

Са њао сам, на кра ју пу та, град пре тво рен у по зо ри
ште, ужур ба ну не ствар ност у ко јој се од и гра ва ју ри ту
ал на уби ства из оних пла нин ских при ча.

Јед на клац ка ли ца љу ља ла се це лу ноћ, у рит му пе на на 
жа лу. Би ли су то та со ви ове и оне прав де, ко ја нам се ја
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вља у од лом ци ма, не ра зу мљи ва и сви ре па као ноћ у ко јој 
се чу ју та ла си, и пе сма у ко јој се смрт ја вља от ку ца ји ма 
на шег би ла, и у ко јој смо сви ју на ци из при ча о ви ла ма.

Јаков

Ушли смо у се ло пред олу ју, али ово ни је би ло се ло 
ко је смо по зна ва ли. Око нас тра ва је би ла зе ле на и не
го ва на као у пар ко ви ма. Про ла зи ли смо ули цом из ме ђу 
пре ви со ких зе мља них ку}а. Тло је би ло та ла са сто и бр
до ви то.

Кроз јед но од дво ри шта у ла ви рин ту, ушли смо, кроз 
про лаз под ар ка да ма, у му зеј ску про сто ри ју сред ње ве
ли чи не. По че ло је да се смр ка ва.

Сен ка ве ли ког ор ла леб де ла је над на ма. У стра ху смо 
се зби ја ли пред мит ском жи во ти њом огром не сна ге. Он 
је по вре ме но до ле тао до нас, и вра ћао се.

Ухва тио сам оно га до ме не за јак ну да не пад нем, на 
ли ци ма оста лих при ме тио сам страх. Ли це му се по че ло 
ме ња ти, и ја на том од ра зу пла ве ти угле дах дво ја уста и че
тве ро очи ју. Ви дех на ка зу, ко ја ме је ис пу ња ва ла бла го шћу. 
Био сам сло бо дан. Раз гле дао сам пред ме те по со би, а он 
је мо јим дру го ви ма по ста вљао јед но став на пи та ња, и они 
ко ји су, као и ја, са зна ли од го вор, пу шта ни су ка ме ни.

Иза шли смо. Би ли смо у сен ци зи да ку ће у не ком ис
точ ном гра ду, до ко ле на у кр шу по раз би ја них зе мља
них ки по ва. Је дан бик гле дао нас је, а ме ни су се је жи ли 
обра зи.
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Ратници метроа

Во зо ви до ла зе, и све је ти хо. Он да во зо ви оду, и бор бе 
се на ста вља ју. Иза сту бо ва, на ста ни ца ма из ла зе рат ни
ци, за у зи ма ју ма ло час на пу ште не по зе, и пу ца ју с кра ја 
на крај хо ла.

У по чет ку, бор бе су се во ди ле са мо на ста ни ци на ко
јој се због ре мон та во зо ви ни су за у ста вља ли. Он да су се 
про ши ри ле и на дру ге де ло ве ме троа. Ме ђу тим, ред во
жње и без бед ност пут ни ка ни су угро жа ва ни.

По стиг нут је до го вор с во ђа ма бан ди и тај до го вор се 
по шту је: ка да пут ни ци на пу шта ју во зо ве, или се у њих 
пе њу, бор бе пре ста ју. За уз врат, во зо ви се ви ше не че ка ју 
на пе ро ни ма, већ у пред со бљи ма ис пред њих, и пут ни ци 
си ла зе у хол тек ка да, по ла ми ну та пре ула ска во за у ста
ни цу, бор бе пре ста ну.

(In the Year) 2525

Ми тра ље ски вод ce при кра да оба ли peке. Про ла зе 
де по ни јом кроз ко ју су про би је ни про ла зи, као ули це. 
Све тлост је мут на и па стел на, не из ве сно је ко је је до ба 
да на. Кроз про ла зе их во де до мо ро ци, чла но ви не ка квог 
пле ме на ко је већ де це ни ја ма жи ви на том ме сту. Бр ка ти, 
одр па ни му шкар ци, пре пла ну ли од сун ца, сме шка ју им 
се, као осло бо ди о ци ма, или за то што их во де у за се ду.

Де сно од њих на ла зи се не при ја тељ ски мо сто бран 
ко јем тре ба да при ђу из не на да, с бо ка. Ис пред њих, над 
дру гом оба лом, над но си се бр до ко је је два на зи ру. Офи
цир им об ја шња ва да ће пред сто је ћа бит ка окон ча ти је
дан чу де си ма пре за си ће ни век.

Че ка ју, на оба ли уто ну лој у па стел ну пра ши ну су то на, 
за ро бље ни у не по мич ности. Вој ник за спи. У сну на вр ху 
бр да пре ко пу та ви ди храм  окру гло и ни ско зда ње  ко ји 
се за тим гу би у ма гли. Чу је глас. Оно што глас ка же нео
по зи во је: За две хи ља де го ди на ту ће ста ја ти храм свет ског 
ми ра.

У ре ду, то ће би ти за две хи ља де го ди на. А шта се де
ша ва у ме ђу вре ме ну? На пре же мо се да ви ди мо.
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Бит ка и вој ник су већ одав но за бо ра вље ни. Ме ђу вре
ме је ис пу ње но кра ље ви ма, вој ни ци ма и све ште ни ци ма; 
њи хо ва брат ства се сме њу ју на све том ме сту, чи ји је сми
сао за бо ра вљен; по чи њу да до ла зе хо до ча сни ци и не ка да 
опу сте ли град по но во по ста је ва жан. За тим су ту, раз у ме 
се, и по ли тич ка уби ства, за ве ре и све оста ло што пра ти 
ра ђа ње јед ног све та.

Ка да храм нај зад бу де по диг нут, у ње му ће би ти сли ке 
љу ди чи ја ће жи ти ја би ти слу ча јем ис трг ну та из вре ме на 
 сли ке хе ро ја не ста лих исто ри ја чи ји жи во ти ће дру ги
ма зна чи ти по не кад и су прот но од оно га што су зна чи ли 
њи ма са ми ма.

Је дан од ус пут них ве ко ва. Ноћ је. Око њих је град. Не 
зна ју да ли је пуст, јер ни ка да ни су ви де ли ње го ве ста
нов ни ке. Во зе се по зна тим пу те ви ма из ме ђу згра да ко је 
су ис тра жи ли. По не кад им се учи ни да ви де сен ке ка ко 
про тр ча ва ју спо ред ним ули ца ма.

У по не ким згра да ма још увек го ре све тла. По кат кад 
успо ре, али ни ка да не ста ју. То је за бра ње но, као што је 
за бра ње но и скре та ње у де ло ве гра да ко ји ни су обе ле же
ни на ма па ма.

Ка да јед не но ћи кре ну но вим ули ца ма, опет ће би ти 
исто: згра де што тре пе ре и га се се, сен ке на обо ду ви до
кру га. Ов де се не ка да во ди ла бит ка ко ја је за о кру жи ла 
је дан век.

Београд

Крај гра да је крај све та, а крај гра да је сун цем оба
сја ни Гун ду ли ћев ве нац, ко ји се за вр ша ва скве ром код 
Ду нав ста ни це. Иза овог спо ја по чи ње зид, до ко јег иду 
ауто бу си, а зид опа су је град. По сто је ма ле ни тр го ви ис
под за пад ног де ла зи да, ка ве ли ком тр гу где се ску пља ју 
ауто бу си, и ко ји је огро ман и углав ном пуст.

Ка да се не ка ко на пу сте град ске зи ди не, још увек пре
ма за па ду, на и ла зи се на блат ња ву пла жу а пре ко пу та на
ла зи се Ада под тр ском. Љу ди се ку па ју у спа ри ни пред 
лет њу олу ју.

По бе гли смо из гра да. На ла зи мо се у олуј ном су мра
ку, ис пре ки да ном му ња ма и од бле сци ма сун че вог за ла
ска. Ју ри мо оба лом, ко ја се за вр ша ва за ли вом са на ше 
де сне стра не. На ли ти ци из над мо ра ви си хо тел, ко ји 
смо спа сли на шим до ла ском, као ско ро те че ко ји ја вља
ју о не по сред ној опа сно сти. Хо тел се на шим од ла ском 
за тва ра, по ста је је дан за тво ре ни свет, про то тип Де Са
до вог зам ка.
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Бетмен

Згра да у Вој во де До брњ ца 10 је са да ком пли ко ва на 
па ла та са пр сте но ви ма ар ка да око дво ри шта ко је је у ви
ше ни воа, са сте пе ни шти ма и пла то и ма. Ар ка де се про
те жу по ни во и ма, до Не бе са. „Мо ра ћу да ле тим, као Бет
мен”, ка жем се би, „да бих до се гао гор ње спра то ве”. Ка да 
се поп нем до вр ха згра де, на ла зим на ње му ба зен, ко ји 
се на би ра у тмур ном је се њем да ну. Ула зим у бан ку, ко ја 
се на ла зи под по след њим сло јем ар ка да; иза ба зе на, тра
жим же ну ко ју сам, чи ни ми се, ту јед ном ви део.

Дамаск

По но во ула зим у онај Бе о град оба сјан лет њим су
мра ком. То ви ше ни је Гун ду ли ћев ве нац, већ окрет ни ца 
код Ду нав ста ни це, по ме ре на ка Ади Циг на ли ји. (Шта 
ја, за пра во, тра жим у овим снови ма  пра вим сли ку Бе
о гра да, од ре ђу јем ње гов по јам спа ја ју ћи ње го ве уда ље
не де ло ве, пра вим раз ли ку из ме ћу Бе о гра да ка ко је сте и 
ка ко би тре ба ло да бу де?) Ада је мно го ди вљи ја  она је 
са да бла ти ште и ше вар. Са да се се ћам  ово ни је пр ви пут 
да ви дим исти про стор: трг је увек у цр ве ној све тло сти, 
увек је лет њи су мрак. 

По сто ји се ри ја ма ле них тр го ва ис под цен тра гра да, 
ка ре ци. На ме сту Ка ле мег да на на ла зи се зид, и ту се на
ла зе трам вај ска и ауто бу ска окрет ни ца.

Пре ла зим у Да маск. Пред про зо ром бе сни пе шча на 
олу ја, про зо ри су ве ли ки и све тли, а бр до Ка си он бес
крај но. Ка да се иде уз ње га, пред на ма се стал но отва ра ју 
но ве уз бр ди це и но ви гра до ви, а ку ће су че твр та сте, и 
цр вен ка сте, и у сен ка ма је хлад но.

Ка да се бр до гле да из да љи не, ви де се цр ве не шу ме и 
ло вач ки па ви љо ни.

На ме сту где се у Да ма ску на ла зи са јам, у овом дру гом 
Да ма ску на ла зи се ноћ, као ула зак у смрт. Из ње се ула зи 
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у Сук, хла дан у зе ле ним вла жним сен ка ма. У Су ку се, на 
сва ком за ви јут ку, на ла зе те зге на ко ји ма се про да ју не ве
ро ват не ко ли чи не па пу ча.

Интермецо

Док се дим на те ра си у ве тро ви том по по дне ву, у гра ду 
за ко ји ми слим да је Ис тан бул, гле дам де цу на па ди ни са 
дру ге стра не до ли не. Уста јем, и вра ћам се у со бу де тињ
ства, у Бе о гра ду. Све ово где сам ма ло пре био би ла је са
мо ва ри јан та бу дућ но сти, сми шље на на осно ву исто риј
ске чи тан ке за ше сти раз дред основ не шко ле.

Вре ме је не где скри ве но. Оно те че у тре ну ци ма на ше 
не па жње, из ме ћу два гле да ња на сат. Пи там се, ка да бих 
ус пео да се по и сто ве тим са ка заљ ком, ка ко би се она кре
та ла?
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Суботица

Во зим се ави о ном ко ји се за у ста вља као ауто бус и 
пло ви као брод. Уну тра шњост му је про стра на. Иза ме
не, се ди же на без оде ће. По вре ме но се освр ћем да бих 
по при чао с њом. Сле ће мо над је зе ром. “То је Па лић!„ 
об ја вљу јем са пут ни ци ма и по зи вам на ка фу у “Ра ве лу„.

Ле ти мо, или пло ви мо, ле вом стра ном. Уз са му оба
лу на ла зе се гроб ни це и ко лум ба ри ји, ко ји су сме ште ни 
из ме ђу ку ћа, као део ули це. Пре ла зи мо на де сну стра ну. 
Мо ја са пут ни ца из ла зи, по ла ко, и ула зи у јед ну од ку ћа.

Митровица

По сле свих пу то ва ња, вра ћам се у Срем ску Ми тро ви
цу, у со бу до ули це на ко јој сам као де те за ми шљао авар
ске ко ња ни ке. И со ба, и Ми тро ви ца, по ста ли су нео д ре
ће ни  ка да сам та мо, гу бим оно ка да, и не знам да ли се 
у тим са ња ре њи ма вра ћам у де тињ ство у ко јем са њам ва
ри јан те јед не огром не бу дућ но сти, или за ми шљам се бе 
ка ко не где у сле де ћем ве ку пре би рам по са да шњим сли
ка ма. Бу дим се, и по но во ула зим у онај део сна у ко јем, 
са да сам у то убе ћен, из ви ре Фан та стич но  ства рам зе
бра сте кен гу ре са гла вом ја ко ва, ко је пре ме ћем у стра хо
ви то чу па ве ти гро ве, ор га ни зу јем коњ ске тр ке, под бр
ди ма да ле ких пла не та. Два да на ка сни је, ка да у ла ви рин
ту де ди не ку ће ко ја је по ста ла део не ка квог хи по дро ма 
опер важе ног јар ко зе ле ном жи ви цом, у то ру ви дим ове 
жи во ти ње, знам да сам их не где ра ни је ви део, и про ла зим 
мир но по ред њих.
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Комшија Бата

Во зим по ла ко ку ћи, по што сам по ко зна ко ји пут об
и шао град. Ка да стиг нем убе ле жи ћу по ста је на пу ту, и 
упо ре ди ти ли ни је ко је сам об и шао на ма пи са ли ни ја ма 
прет ход них пу то ва ња, све до Бе о гра да. У том ве ро ват
но уза луд ном бе ле же њу оно га што сам ви део, што сам 
чи тао, и оно га што сам са њао, у том не пре ста ном ме ша
њу оно га што је сте, што мо же би ти, и оно га што би тре
ба ло да бу де, је ди на сли ка ко јом мо гу да се пред ста вим, 
и је ди на осо ба са ко јом мо гу да се упо ре дим је мој ком
ши ја из пра дав них да на ка да сам ста но вао на Гор њем 
Дор ћо лу.

Стан на тре ћем спра ту у згра ди пре ко пу та на ше, са 
дво ри шне стра не, при па дао је јед ној жу строј ста ри ци и 
ње ном апа тич ном си ну. Син је но сио ве о ма крат ку бра
ду, ко ја је би ла као сле пље на; био је кру пан и тром.

Улаз у њи хо ву згра ду са ули це је био ско ро не при ме
тан. Је ди на ви со ка згра да у тој ули ци (бар се то ме ни та да 
та ко чи ни ло), на ла зи ла се на су прот ној стра ни, два ула за 
од Бо та нич ке ба ште.

Ба та (та ко се звао ком ши ја) имао је сле де ћи про
блем: ро ђен од мах по сле ра та, по рас тао је у мир ног де
ча ка, вас пи та ва ног у ду ху не ма шти не и со ли дар но сти. 

Био је од ли чан ђак, ко ји је учио мно го, са из ве сним на
по ром. Ишао је у Пр ву бе о град ску гим на зи ју. Код ку
ће је без у спе шно ве жбао ги та ру, и ни је имао успе ха код 
де во ја ка.

Не где на по чет ку че твр тог раз ре да, у ру ке му је до па
ла књи га о рим ским мне мо тех нич ким ме то да ма. Књи гу 
је ва ља но из у чио, са не ве ро ват ном ла ко ћом је пам тио 
лек ци је, и вре ме на је са да имао до вољ но да поч не да се 
ба ви пли ва њем. По стао је са мо у ве рен. Упо знао је Ми ле
ну, ко ја је ишла у Пе ту бе о град ску, и ко ја ни ка ко ни је мо
гла да раз у ме ту ње го ву, по њој, пре те ра ну оп чи ње ност 
пам ће њем. Он се са да већ по и гра вао  оно што је чуо, 
ви део или про чи тао већ је по чи њао да сме шта у ве о ма 
ком пли ко ва не кон струк ци је. Сва ки филм ко ји би гле дао 
са Ми ле ном по ста јао би под ло га за пам ће ње не чег но
вог, раз го вор из Шеј на пред ста вљао је по гла вља ма тур
ског гра ди ва из би о ло ги је.

Ства ри су по че ле да пред ста вља ју јед на дру гу, а ши
фре за ту ма че ње све та на ла зи ле су се у Ба ти ној гла ви. 
Град је по стао про стор на сли ка на у че ног, сва ка згра да 
у Ули ци Стра хи њи ћа Ба на би ла је по од ло мак из Гор ског 
ви јен ца, Ге те је сме штен на по че так Бу ле ва ра Ре во лу ци је, 
До сто јев ски је за у зео Ка ле мег дан.

Ми ле на га је, у ле то пре упи са на фа кул тет, на пу сти ла. 
Ре кла му је да је луд, а тај не пам ће ња ко је јој је са оп шта
вао пре при ча ва ла је, као те рет ко јег се осло ба ђа ла пре
да ју ћи их, сво јим дру га ри ца ма. Под смех осо бе ко јој је 
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ве ро вао до вео га је до сло ма и под ви га, због ко јег је ње
го ва по вест и вред на при ча ња.

Ме сец да на се део је у ку ћи, и из ла зио ко ли ко се мо
ра  би ло је ле то, а он је све га два пу та оти шао на Са ву, 
ода кле су га вра ти ле по ру ге вр шња ка. Он да је сео, и за 
два да на и две бе са не но ћи на у чио те ле фон ски име ник 
Бе о гра да. (Ми слио је да ће га умор на те ра ти да за бо ра
ви Ми ле ну и увре ду ко ју му је на не ла.) За пам тио је све 
 име на љу ди, адре се, те ле фо не, за ни ма ња. По чео је да их 
пре по зна је на ули ци.

Убр зо је схва тио да су жи во ти ње го вих су гра ђа на 
углав ном мно го до сад ни ји од ли те ра ту ре ко ју је до та да 
чи тао, и он је по чео да им при да је зна че ња из тек сто ва ко
је су за ње га, из прет ход ног пе ри о да, су ге ри са ле згра де 
у ко ји ма су ста но ва ли. Та ко, мла ди ћа са тре ћег про зо ра 
ле во у Ка пе танМи ши ној 11 (ова згра да је за ње га пред
ста вља ла пр ву по ло ви ну Ње точ ке Не зва но ве) уме шао је 
у текст ори ги на ла, и та ко је при ча до би ла но ви за плет.

Свет ска ли те ра ту ра обо га ће на је до не слу ће них раз
ме ра Ба ти ним ин тер вен ци ја ма. По чео је био, у ме ћу вре
ме ну, да сту ди ра пра ва, и ка ко је Бе о град ре ла тив но ма ли 
град, а уџ бе ни ци де бе ли, уско ро је ис цр пео све ули це и 
пред гра ћа, ве зу ју ћи их за ис пит на пи та ња. Та ко је ишло 
до сре ди не тре ће го ди не сту ди ја, ка да је за не мео, и го
ди ну да на ни је мо гао да про го во ри. Оно што је до та да 
на у чио, има ло је фан та зма го рич не раз ме ре: сли ка це лог 
гра да, име на и за ни ма ња свих ње го вих ста нов ни ка ко ји 

по се ду ју те ле фон по име ни ку из 1969. го ди не, би ли су 
са мо фи зич ка под ло га за те ме љан увид у европ ску ли те
ра ту ру, и сту ди је пра ва.
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Они који су дошли по злато

Као и обич но, је два да су нам да ли вре ме на да се упо
зна мо с но вом ле ти ли цом. Она ко, на бр зи ну, док су нам 
об ја шња ва ли ва ри јан те игре ко ју тре ба да игра мо, ви део 
сам да је то те рет ни брод са стам бе ним про сто ром иза 
пи лот ске ка би не.

Ушли смо у ка би ну и ја сам укљу чио ком пју тер. На 
екра ну се ука за ла ма па у бо ји, с три гру пе обје ка та раз
ба ца них у прав ци ма: се ве ро и сток, ју го за пад и се вер. Пр
ва гру па (ју го за пад), би ла је не ка кво се ло из ка ме ног 
до ба (им пли ка ци ја: ан тро по ло шко ис тра жи ва ње, при
ми тив на ору ђа, ша ман ски ри ту а ли, лов ци и мраз), дру га 
(се ве ро и сток), би ла је за пу ште ни храм, а тре ћа (се вер), 
на пу ште ни руд ник, у ко ме је на цр тан гру мен ири ди ју ма. 
Ста вио сам стре ли цу на руд ник, укљу чио мо то ре, и по
ле те ли смо. Игра је за по че ла.

Ни смо ду го ле те ли. Раз го ва рао сам с Ур су лом, ме ха
нич ки го во рио о ра зли ци у ступ њу раз во ја нас и остат ка 
пла не те. Слу ша ју ћи мо је тврд ње, она се сме шка ла. Да, 
пла не та је за нас би ла екран ком пју те ра пре пун из не на
ђе ња: гра до ва и пу те ва, пру га и ис тра жи вач ких екс пе ди
ци ја с ко јих смо до но си ли ру ком цр та не ма пе и цр те же 
згра да и хра мо ва.

Сти гли смо до бр да ко је је би ло ду гу ља сто, исе че но 
по ду жи ни, па за сво ће но, та ко да се из ва зду ха ни је ви де
ло да му не до ста је ис точ на по ло ви на. Не ка ква ме тал на 
огра да ста ја ла је отво ре на с обе стра не ве штач ке пе ћи не 
у ко ју смо уте ра ли брод. Пи лот ска ка би на оста ла је с ону 
стра ну по ло мље них врат ни ца.

По че ли смо да ску пља мо ру ду, ћут ке и на бр зи ну. 
(Прет по ста вљам да смо то ра ди ли за то што је углав ном 
пра ви ло свих ига ра да се ме ри и вре ме оба вља ња за дат
ка.) Он да је не ко при ме тио да су се по ја ви ли они  ста
ја ли су иза оне ме тал не огра де  ро бо ти, на у че ни дав но, 
дав но да чу ва ју руд ник. У па ни ци, и да ље ћут ке, ску пља
ли смо по след ње ко ли чи не; ја сам при ти скао дуг ме за за
тва ра ње вра та руд ни ка и она су се нај зад за тво ри ла.

Са ку пи ли смо се у стам бе ном де лу, за тво ри ли брод и 
от кри ли да је не ко гре шком за бра вио пи лот ску ка би ну. 
За кљу ча на, и с оне стра не руд ни ка, би ла је ван на шег до
ма ша ја. Је ди ни на чин да јој се при ђе био је да иза ђем из 
бро да, отво рим шахт ко ји во ди на по вр ши ну бр да и при
ђем с дру ге стра не. А он да, ка да по ле ти мо, раз ле те ће се 
и бр до, и руд ник, и ми ће мо се вра ти ти ку ћи.

Хо дао сам по бр ду. Оно је ли чи ло на за тра вље ни на
сип по ко јем је ве чер њи ве тар љу љао ше вар. Ис пред ме
не, кроз су мрак на зи ра ло се на се ље од не ко ли ко ко ли ба 
на ђу бри шту. Ушао сам у пр ву у ко јој је го ре ло све тло.

„Да ли сте Ви из Оме ло са?”, упи та ла ме је јед на мла да 
же на ко ја је се де ла у зе мља ној ће ли ји при мут ној жу тој 
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све тло сти. Иза ме не, зве зде из не знам ко јих са зве жђа 
по че ле су да ис пу ња ва ју ноћ. По твр дио сам.

„Он да је ово за Вас.” У дну со бе ста јао је ме тал ни сар
ко фаг, а у сар ко фа гу су ле жа ла два ци лин дра с по гон ским 
ба те ри ја ма за брод и по ру ка од Ур су ле у пла стич ној фо
ли ји.

„Ка да је ово оста вље но?”, упи тао сам. Чу дио сам се 
ка ко је Ур су ла ус пе ла да стиг не ова мо пре ме не, јер сам 
је оста вио у стам бе ном де лу бро да. Да ли је отво ри ла и 
брод, и руд ник, и пре те кла ме? Да ли је опа сност про
шла? Да ли по сто ји кра ћи пут? (Стра шно је ка да тек та ко 
упад неш у сре ди ну не ке при че и тре ба да упра вљаш не
по знатим бро дом.)

„Пре хи ља ду го ди на”, од го во ри ла је. „Ово је се ло чу ва
ра сар ко фа га. Ју жно од се ла на ла зе се ка на ли и пи ра ти, а 
та мо не где, иза об зор ја, на ла зи се Град Бо го ва. Прет по
ста вљам да сте је дан од њих.”

Они који су дошли по злато  
(Сахрана у пустињи)

До бро да ни сам до шао. Ис пред оног ула за ко ји се ко 
зна ка да спо јио с бр дом, на ла зио се храм. Иза за сво ће
ног тре ма, а ис пред ула за у храм чи ја је уну тра шњост би
ла у сен ци, на зи рао се цр теж, ско ро из бри сан.

Шта је он пред ста вљао не знам, као што не знам ни 
ко ли ко ду го сам лу тао по мо чва ра ма, ка на ли ма и на си пи
ма. На ла зио сам скро ви шта, спа вао и бу дио се. Имао сам 
до вољ но хра не у ран цу и при бли жа вао сам се пла ни на ма 
на ју го и сто ку.

Те рен је по ста јао све су вљи. Ка да сам при ме тио да ми 
је из ра сла бра да, на ла зио сам се у бр ди ма, ко ја су, она ко 
го ла и пу ста, под се ћа ла на при ка зе Го ре Си нај ске. Тре
ћег да на иза шао сам на њи хо ву ис точ ну стра ну и пре
но ћио у плит кој пе ћи ни с ве ли чан стве ним по гле дом на 
ка ме ну пу сти њу ко ја се на ис то ку за вр ша ва ла по бр ђем, 
као на Ме се цу.

Про бу дио ме је шум. Пре ко ка ме ни тог тла, са се ве ра, 
из не пре глед не пу сти ње, кли зи ла је је дри ли ца на огром
ним ла га ним точ ко ви ма, као од би ци кла. У њој су се де ли 
Ми ро слав, Вељ ко, Је ле на, Ур су ла и Бо жа. Био сам збу
њен. У не ком прет ход ном сну оста ви ли су ме хи ља ду го
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ди на за со бом. Ода кле са да они ту? Ка да сам их пи тао, 
да ва ли су раз ли чи те од го во ре. Шта је ту је, се ли смо и 
за пло ви ли пут бр да на кра ју пре де ла.

На ла зи мо се у бр ди ма, у гроб ни ци осве тље ној жу том 
све тло шћу ко ја до ла зи од о зго, из усе ка из над та ва ни це. 
Пред на ма је кип од пе шча ра у ле же ћем по ло жа ју. Он 
има на о ча ри, а ње го во ли це је ли це сва ког од нас. Иза 
ки па, на зи ду, хо тен тот ски хи је ро гли фи при ка зу ју сце не 
са хра не: је дан брод, иза бро да по вор ку жи во ти ња слич
них жи ра фа ма, а у де сном гор њем углу град, из над ко јег 
кру же пла не те.

Повратак у град

Пе ње мо се те ра са стим тр го ви ма гра да. Спу шта се 
ноћ. У пре сто ној дво ра ни упа ље на је ва тра, игра се не ка
кав плес у ко јем се уз под ври ски ва ње пре ска че огањ. Све 
је стра шно за пу ште но, згра да ма су про ме ње не на ме не. 
У ком пју тер ској ар хи ви, ко ја још увек по сто ји, тра жи мо 
след до га ђа ја од на шег од ла ска до са да. Он да нас по зи ва
ју на ве че ру. Ми ви ше ни смо у ба зи из ко је смо по ле те ли, 
она се пре тво ри ла у За мак ко ји је одво јен од гра да сво
јим по ло жа јем из над те ра са стих па ди на бр да. Ни ко не 
зна да нам об ја сни у ко јој ули ци, у ко јем пар ку, пре ста је 
Град, а по чи ње За мак.

Наш до ма ћин ко ји има ти ту лу кне за по зи ва нас да 
по сле ве че ре по сма тра мо сце не у пар ку. Ни је ми ја сно 
да ли је реч о по зо ри шту или је сам жи вот по стао по зо
ри ште. Раз го ва ра мо о ње го вим прет ход ни ци ма, и он ми 
об ја шња ва да су они умр ли и да су као ду хо ви оти шли 
у дру ге гра до ве, где су се оже ни ли, има ју де цу и че ка ју 
дру гу, де фи ни тив ну Смрт. „То је дар Бо го ва ко ји ма је у 
пар ку по диг нут Храм.”

Ис пред нас про ла зе би ћа из фу сно та не ка кве за бо ра
вље не при че: За љу бље ни пле мић, ко ји ше та кроз парк са 
сво јом по вор ком, и На ја вљи вач љу ба ви, оде вен као пе
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тао, са скип тром у ру ци, ко јим по вре ме но уда ра о тло и 
ку ку ри че.

Време проналазаштва

По из ла ску из Зам ка ис тра жу је мо Град. Он је из у зет
но жив, ње го ви ста нов ни ци под се ћа ју на Број ге ло ве се
ља ке што се у го ми ла ма то ци ља ју. Ва ља ју се бу ри ћи на то
ва ре ни ро бом, од је ку ју ра ди о ни це, вр те се ве тре ња че. У 
сва ком дво ри шту, на сва ком тр гу, при ка зу је се мно штво 
но вих изума: на из ла ску из гра да, у прав цу пу сти ње, 
упра во из праћ ке ис па љу ју је дан ави он, на тр гу по ди жу 
но ви ме ха нич ки ча сов ник...

За ми шљам да при су ству јем не кој сце ни из европ ског 
ше сна е стог ве ка, а Бо жа при ме ћу је да ча сов ник ни је као 
наш. Ја ми слим да је то при родно, бу ду ћи да ни век у ко
јем се на ла зи мо очи гледно ни је наш. Он да од ла зи мо. У 
про ла зу, на јед ном зи ду у ули ци ко јом се из ла зи из гра да, 
ви дим оне хи је ро гли фе из гроб ни це.
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Вељко

Би ло је пе ри о да ка да је мој друг Вељ ко сва ке не де ље 
са њао по не ку но ву пла не ту. Ле тео је из над пи то мих пре
де ла, ис пу ње них ре ка ма, шу ма ма и по не ким се лом, спу
штао се бр зим ле те ли ца ма ка пла нин ским пре во ји ма где 
је су сре тао по бу ње ни ке, пео се ви ше слој ним бр ди ма цр
ве не бо је, но ћи ма је лу тао шу ма ма из над ко јих су си ја ли 
бес ко нач ни ро је ви га лак си ја, да ни ма тра жио пу то ка зе 
пре ма распо ре ду ши шар ки. Он да се бу дио у лу ка ма јед
ног све та с мно го раз ли чи тих гра до ва, као мор нар ко ји 
се спре ма на пут, док кроз за сто ре од ро го зи не у ју тар
њем све тлу про ми чу сен ке буч ног ба за ра.

По сто ји у ње го вим и мо јим успо ме на ма јед на оро ну
ла твр ђа ва на вр ху пла ни не. У ње ним дво ри шти ма, вла
жне го ми ле др ва за ло же ње, у пу ко ти на ма зи до ва гу ште
ри што се уко па ва ју у сен ке... Нас дво ји ца сто ји мо на 
зи ду ко ји оп ко ља ва њен врх и гле да мо да ле ко на за пад, 
где се ље ска ју там ни та ла си оке а на, на чи јем по бреж ју 
на зи ре мо дру ге твр ђа ве. Око нас су бре го ви, и ја знам 
да he се ту, на овој оба ли, Вељ ко сре сти с Ми ро сла вом 
у не ка квом зда њу на хри ди ни, и знам да је ов де до ла зио 
да ни ма кроз шу му у ко јој се чу ло са мо тре пе ре ње ра
стиња.

Сто ји мо, да кле, на вр ху твр ђа ве, као на Ки не ском зи
ду; је се њи је су мрак. Ка жем у ша ли: „Тре ба по ди ћи зид 
да би те ви ше во ле ли”, а Вељ ко ту ша лу при хва та као ва
жну из ре ку ко ја тре ба да нам ука же на сми сао не че га о 
че му тре нут но ми сли мо.

Вељ ко из гле да као до ма ћин, као вла сник зам ка у не ком 
за гу бље ном кра љев ству. Пре не го што ће мо осе дла ти 
ко њи ће и кре ну ти у лов по окол ним шу ма ма, он пре ки да 
ћу та ње да би ре као: „Ви диш, та не пре кид на Са да шњост 
ко ју ре про ду ку ју фа бри ке ства ра ју ћи огром не се ри
је исто вет них ства ри са мо слу жи под сти ца њу при ви да. 
Пре ки ни се ри ју, за у ста ви про из вод њу, за ко пај у зе мљу 
по след њу кон зер ву, па је ис ко пај кроз не ко ли ко го ди на, 
и при бли жи ћеш се Ствар но сти. Ове лу ко ве с ко ји ма по
ла зи мо у лов из де љао сам сам раз ми шља ју ћи о то ме.”
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Видим га...

...по ја вљу је се, као Ар хан ђео на че лу ан ђе о ских вој ски 
у по след њој би ци Стра шног су да. Ула зи од луч ним ко ра
ком, и сво јим при су ством де ли ма су на два де ла.

Да је на ре ђе ња. Слу ша са ве те и истог тре нут ка их пре
тва ра у од лу ке. 

Над њим је не бо Исто ри је.

Политика

Бу дим се у лет ње пред ве чер је. Огле дам се у огле да
лу. Имам пет на ест го ди на. У со бу ула зе не по зна ти љу ди. 
Го во ре не по зна тим је зи ком. Схва там: то су мо ји ро ди
тељи.

Он да и ја про го ва рам тим истим је зи ком. Ви дим, сви 
ме раз у ме ју, што је до бро.

Од ла зим у град. Идем у шко лу. Укљу чу ју ме у чи тав 
низ ин сти ту ци ја, мој дан је те мељ но ис пла ни ран.

Уче ству јем у ди ску си ја ма. Би вам на гра ђи ван и ка
жња ван. Уве че, пред спа ва ње, имам ути сак да сам на не
што за бо ра вио.

По не кад, учи ни ми се да и оста ли, а на ро чи то они ко
ји су нај у бе дљи ви ји на са стан ци ма, го во ре је зи ком ко ји 
им је исто та ко стран као што је мој ме ни.

Се дим у ам фи те а тру. Све што са да учи мо су од лом ци 
дав них ту ђих рас пра ва ко је нам пре при ча ва ју као док
три не. Али, и у тим не ка да шњим дис пу ти ма ре то рич ке 
из ле те чи ни ле су алу зи је на књи ге не ких још дав ни јих 
ауто ра. Слу шам рас пра ве пре пу не уче них ци та та од пре 
два ве ка, а у тим ци та ти ма се на во де рас пра ве од пре два
де сет ве ко ва.
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Сон ди рам дно исто ри је, ска чем, па дам и ди жем се, а 
на зи ду со бе ви дим са мо ус ко ви тла не сен ке соп стве них 
пи ру е та.

Кућа на брду

Ку ћа на бр ду има зи до ве ис пра не ве ко ви ма. У њих су 
ути сну те шкољ ке и ли ша је ви, и ли шће ми ну лих је се ни. 

Све тлост је љу би ча ста. Со ба је хлад на, у њој се де му
шка рац и же на. Има ју око три де сет го ди на. Обо је су мр
ша ви, и там но ко си. Он но си бра ду.

До ле, у ко тли ни, је се ло кроз ко је про ти че ре ка. 
Са да је ноћ. То су не ки пре ци. 
Про бу ди ли су се, по сле то ли ко ве ко ва, да ме до че

кају.
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Сирена

Си ноћ сам гле дао Иза бе лу.
Но си ли су је на че лу по вор ке си ре на, још ма ло па ће 

за њу на пра ви ти спе ци јал но во зи ло, ако у ме ћу вре ме ну 
не поч не да хо да.

Си ре не про но се на кре ве ти ма, у про це си ји ко ја из
гле да као је дан су мо ран кар не вал ски воз.

То се све де ша ва у јед ном све ту у ко јем си ре не оти ма
ју љу де и ста па ју се с њи ма у не ка но ва би ћа.

Си ре не су огром на, љи га ва, без о блич на ство ре ња, 
пу же ви го ла ћи ко ји вре ба ју нео пре зне про ла зни ке. За
ри ва ју им зу бе у не ки део те ла, нај ра ди је у ру ку, и жр тве 
он да ура ња ју у те пих ти ја сте ма се ко је их об у хва та ју, но
ше не бо лом и же љом да се осло бо де.

Иза бе ла је са ма по ста ја ла си ре на, већ је од у ста ја ла од 
бор бе. Ње но ли це би ло је сми ре но, би ла је већ на оном 
ступ њу сје ди ња ва ња ка да си ре на од сво је жр тве по чи ње 
да по при ма људ ски лик.

Mo ja је ду жност би ла да љу де осло ба ђам ује да си ре не. 
То је би ло мо жда за то што сам јед ном и сам био жр тва 

њи хо вог угри за. Мо је рва ње тра ја ло је два ме се ца. Пр
сти на де сној ру ци су већ по чи ња ли да ми оба ми ру, на 
те лу си ре не већ се по ма ља ла из ра сли на слич на ру ци, ја 
сам се сва ким по кре том већ гу шио, а он да сам се на гло 
осло бо дио.

Се ћа ње на бор бу, и по глед на Иза бе лу те ра ли су ме 
да по бег нем. Ми, на вод но, по ти че мо са све та у ко јем је 
сва ко би ће од ре ђе но јед ним де фини тив ним об ли ком, 
од ро ђе ња до смр ти. У том све ту не ма ова квих ме та мор
фо за ко је ов де вре ба ју на сва ком ко ра ку и ко је ме ис пу
ња ва ју све тим ужа сом.
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Праокеан

Згра да је че твр та ста ви ше спрат ни ца нео д ре ђе не на
ме не. Мо гла би да бу де и ми ни стар ство, и же ле знич ка 
ста ни ца. Са ле ве стра не, а са да смо већ у ха у сто ру, на ла
зи се лук су зни стан, ко ји се у ду би ни згра де про ду жа ва у 
врт са пот кре са ном жи ви цом и па ту ља стим др ве ћем. У 
том ста ну ста ну ју при ја те љи ко је ни сам ви део ви ше го
ди на.

„Знаш, овај стан смо пре у зе ли од Тр го вин ског пред
став ни штва”, као да се прав да до ма ћи ца. Осе ћа мо се не
ка ко не ла год но, и сто га стан и не гле да мо. Уме сто то га, 
пре ла зи мо на су прот ну стра ну ход ни ка. Отва ра мо вра
та. Пе ње мо се уз не ко ли ко сте пе ни ка. Из ла зи мо на плат
фор му.

Про стор је нео све тљен. Плат фор ма је оиви че на ни
ском огра дом. Иза огра де је трав њак.

„Па зи, то је мо чва ра!” упо зо ра ва ме до ма ћин. И за и
ста, ис под тра ве и ло ква ња на зи ре се цр на во да.

Иза мо чва ре је но ви зи дић. Иза зи ди ћа мре шка се, у 
по ноћ ној све тло сти, Пра о ке ан. До ње го вог за ли ва, за
тво ре ног у ову без о блич ну згра ду, до пли ва ва ју, по ко зна 

ка квом рас по ре ду, би ћа из да ле ких ге о ло шких раз до бља 
(по не дељ ком  Кре да; утор ком  Ју ра; Сре дом  Tpu jacl), 
их ти о са у ру си и џи нов ске ме ду зе, кра ке ни и аме бе.

До ма ћи ни ула зе у во ду, и ка жу: „Да нас во да под мла
ђу је. Да нас има мо два де сет го ди на.” Ка да иза ђу из во де, 
из гле да ју као бо го ви.

Уве че ше там гра дом. Сва ке ве че ри, пли ма из ба цу је 
но ве ге не ра ци је ра ко ва и пред зо ру их вра ћа у мо ре.

А у ста ну ко ји ни сам же лео да по се тим, на ла зи се со ба 
у ко јој се чу ва ју ма пе и фил мо ви о от кри ћи ма све та, да
ле ким и дав ним пу то ва њи ма.
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Церемонија смиривања

Ноћ је, а ја сам у гра ду Бу дућ но сти. Тај град је ве о ма 
сли чан гра ду мог де тињ ства, згра де су од бе то на, ули це 
су ас фал ти ра не. Па ипак, он као да не ма чвр сти ну: згра
де де лу ју као ма ке те или аеро дром ски хан га ри, ста нов
ни ци као да су се ту са мо при вре ме но ута бо ри ли.

Са те ра се по сма трам згра ду на спрам ну ста ну у ко јем 
бо ра вим. Те ра са не ма огра ду, а стан се тек услов но мо
же на зва ти ста ном. То је пре део уну тра шњег про сто ра 
згра де оде љен за ми шље ним ли ни ја ма.

На про зо ру су сед не згра де по ма ља се чо век. Упор но 
ме по сма тра, и по не че му зна да сам стра нац. То га љу ти. 
Ње го во ли це се пре тва ра у ли це ју на ка стри па пре пла
вље но бе сом. Мо ји су ста на ри, ви дев ши ово, ужа сну то 
го во ре ка ко мо ра ју да га сми ре, да не би сру шио град...

*

По чи ње це ре мо ни ја сми ри ва ња. Са по ли це у цен
трал ној ода ји ски да ју три де сет лу та ка, ре ћа ју их у про
це си ју, две по две; као пред вод ни ка по ста вља ју бра да тог 
лут ка у све ште нич кој одо ри ко га ми да ју у ру ку. Он да 
хо да мо укруг око дво ри шта, ja ca лу та ном у ру ка ма на 

че лу, оста ли за мном, дво је по дво је. Су сед се по ла ко 
сми ру је.

Ка да се ово за вр ши, се да мо у ауто мо би ле, ко ји ма пра
ви мо је дан је ди ни круг око че твр ти. Бен зи на има тек 
то ли ко да се оба ви це ре мо ни ја. Во жња је ли тур гиј ска 
ак тив ност, и во за чи пред ста вља ју не ку вр сту на след ног 
све штен ства.
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Празник судњег дана

Пра зник суд њег да на сла ви се но ћу. Ка те дра ла и трг 
ис пред ње пу ни су ки по ва, и јар ко осве тље ни. Оби чај је 
да сва ко до не се бу кет цве ћа и њи ме оки ти је дан од ки по
ва бо го ва, хе ро ја и све та ца.

Са мо у овој но ћи са кро ва ка те дра ле ви де се не када шње 
зи ди не и оп ко пи гра да, низ зам ко ва и цр ка ва на окол ним 
бр ди ма, и пу сто по љи на ко ју да њу ис пу ња ва град.

На мо сту ко ји се на ла зи на ула зу у ка те дра лу у овој 
но ћи ску пља ју се сви не ка да шњи вла да ри, и под све тло
шћу ре флек то ра др же го во ре. Ни ко их за и ста и не пра ти, 
али су сви, бу ду ћи да до ла зе из ср ца по се ти ла ца, пра ће ни 
уна пред спрем ним одо бра ва њем, као ка да нас не ко под
се ћа на пе сму ко ју смо во ле ли у де тињ ству.

Ово је ноћ ба ха на ли ја, ри ту ал них от ми ца де во ја ка, 
пи јан ста ва, стал ног под се ћа ња на ток бит ке ко ја би тре
ба ло да усле ди. Док се укла ња ју ки о сци, и у све тло сти 
зо ре бли ста ју је ди но хи ља де бу ке та по угло ви ма згра да 
и тр го ва, од је ку ју одлом ци јед ног од по след њих го во ра: 
„У пр вом та ла су жр тво ва ће мо сто два де сет хи ља да.”

Шлеп

Бар жа је брек та ла ка на лом. По че ло је да се раз да њу је, 
и из ма гле су се по ма ља ли обри си згра да на оба ла ма. Би
ле су то си ве бе тон ске ви ше спрат ни це са ми ни ја тур ним 
бал ко ни ма по ко ји ма су ле жа ле раз ба ца не пра зне гај бе 
од пи ва. Веш је ви сио у мр твом ва зду ху.

Ка нал је био узан, као ули ца. Бал ко ни су би ли гу сто 
по ре ђа ни, као ис пре пле та ни. Чи ни ло ми се да пре ла зе 
је дан у дру ги.

Осе ћао сам дре меж, као пр во ме шко ље ње пред са мо 
бу ђе ње...

За кор ми лом бар же ста ја ла је ста ри ца.
„Бо же,” ми слио сам „то ли ко го ди на жи вим у овом гра

ду, а не знам ни ка ко он из гле да. Тек ју че сам от крио лу ку, 
и оба лу. Чи ни ми се да је то онај град ко ји гле дам на те ле
ви зи ји, где га от кри вам очи ма ра зних де тек тива.”

Он да сам се пот пу но раз бу дио. Се тио сам се: ју че у 
по ла шест ују тро по се ти ла нас је на ша адво ка ти ца. Све 
вре ме сам имао ути сак да је оче ки ва ла да јој не што са
оп штим, и да је оти шла раз о ча ра на јер ни сам ус пео да 
схва тим шта би то тре ба ло да бу де.
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По но во ура ња мо у ма глу. Ста ри ца ми са оп шта ва да 
је адво ка ти ца мр тва, па за ћу ти. Ја да ље ни шта ви ше не 
питам.

Не знам шта но си мо под па лу бом. Знам да ова смрт 
по кре ће, као уда рац у би ли јар ску ку глу, низ до га ђа ја, ко
ји во де ка не ка квом, не знам ка квом рас пле ту.

Знам да је овог ју тра от по чео гра ђан ски рат.

Анђели

Па да ли смо по ро во ви ма. Ро во ви су би ли ис ко па ни 
дуж це лих ули ца; из њих су из ви ри ва ле це ви и те ле фон
ски ка бло ви. По не где су искри ле жи це пре по ло вље ног 
да ле ко во да.

У бли зи ни је би ла шко ла, у ко јој је ових да на тре ба ло 
да се про сла ви два де се то го ди шњи ца на ше ма ту ре.

Гле да ли смо се, за ди ха ни, ћут ке. Но си ли смо уни фор
ме.

Ноћ је, на гро бљу. Го ре све ће. Отва ра се улаз ко ји све
тли ме ћу спо ме ни ци ма, и је дан глас рав но ду шно ка же: 
„Ово је улаз у дру ги свет.”

Већ не знам ко ли ко ду го сам у цен тру за вој ну обу ку. 
Уче нас пра ви ли ма град ске ге ри ле. Пу ца мо. Ја ше мо. Ска
че мо па до бра ном. Спа вам из над шта ле, на ду ше ку, у углу 
та ва на.

Цен тар је ме шо ви тог ти па  ту су и же не и му шкар ци. 
По де ље ни смо у раз ре де, као у шко ли. Из у ча ва мо ге о
гра фи ју Сун че вог си сте ма. Про у ча ва мо пла но ве Јед ног 
огром ног двор ца, ко ји се ђе до утро бе Зе мље. Учи мо на
па мет рас по ред пла но ве тај них про ла за.
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По сле ча со ва, на та ва ну се са ста јем са Ја сном.

Јед не зо ре, оку пља ју нас на смо тру. Тра жим Ја сну. Ви
дим ка ко ње на гру па ула зи у оклоп ни тран спор тер, и од
ла зи.

Он да схва тим да сам го ре, на та ва ну, за бо ра вио ра нац. 
Ис кра дам се из стро ја. Од о зго, док се па ку јем, гле дам ка
ко мо ји, не че ка ју ћи ме, ула зе у исти она кав тран спор тер. 
Ска чем са шта ле, и осе ћам ка ко ми чла нак оти че. Ска ку
ћем ка тран спор те ру.

Док ска ку ћем, опет чу јем онај глас ко ји ка же: „По жу
ри. Сва ки ми нут ов де, то ти је го ди на та мо. Не же лиш 
ва ља да бу деш пр вак док тво ја дра га по ла же ма ту ру?”

Увала

Са њао сам:
У пла ни на ма, у сте њу, сто ји храм. Одав но је на пу штен. 

На сре ди ни сте не су врат ни це. Чу ва ју их ка ме ни ки по ви 
стра жа ра. Иза врат ни ца је ту нел. Знао сам: то је Срећ
но остр во. На остр ву је храм, окру гао и ви сок...

У ува ли, сва ко има свој из лаз, и сва ко има не ко сво је 
вре ме, ко је те че са мо за ње га: и па стир, и Пе тар, и мор
нар, и ја.

Мо жда оба ла сва ко ме из глед дру га чи је, као на ста вак 
сце но гра фи је из ко је је на њу иза шао: рад нич ко од ма ра
ли ште, пе шча на пла жа, пут за Срећ но остр во, на пу ште ни 
храм, Мар ти ник...

У ува ли је укот вљен брод. Али он не пло ви ди рект но 
до остр ва. Ка да се на ње га укр цам, ди же се бу ра, и по чи
ње оди се ја по да ле ким оба ла ма...
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Балон

Hoћ ме је за те кла на пр вој те ра си Ку ле. Са да се раз да
њу је. Ис пр ва опи па вам ре ље фе на зи ду, а он да ми их из
ла зе ће сун це осве тља ва у све ја чим бо ја ма, пре тва ра ју ћи 
их у не ка кав ta ble au vi vant у ко ји са мо што ни сам ушао.

Пре да мном је ка пи ја. Отва ра ју је, и он да лу там ход
ни ци ма. То су по дру ми огром не па ла те. Ход ник ко јим 
идем осве тљен је пла фо њер ка ма, и по сте пе но се ши ри. 
Из ла зим на не ка кав трг, на ко јем је стр ка, и по кољ. Гру пе 
вој ни ка пу ца ју по ход ни ци ма, же не и де ца рас по ре ђу ју 
се по ће ли ја ма, је дан ба лон по чи ње да леб ди и да се уз ди
же ка сво ду по ла ко не ста ју ћи кроз ру пу на та ва ни ци. Не 
знам ка ко, успе вам да уско чим у кор пу...

Да ни ма ле ти мо над пу сти њом...

По крововима

Иле гал ци жи ве у пот кро вљи ма. Пот кро вља су је дан 
уре ђен свет, ла ви ринт ко ји ви си над гра дом. Пот кро вља 
има ју и по два до три спра та. У њи ма се, ужур ба но, под 
не пре ста ним нео н ским све тли ма, ку ца ју са оп ште ња. Ту 
су ра ди о ни це, и спа ва о ни це, и скла ди шта, и стре ља не. 
Ку ри ри  акро ба те пре ба цу ју се из над тр го ва и ули ца.

Оку па тор ски вој ни ци при ла зе ко сим кро во ви ма, алп
ске је ди ни це при кра да ју се у пра ско зор је. Пр ви ко ји их 
при ме ћу је је стра жар са кри вен иза олу ка...
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Музичка кутија

Вре ме је ап со лут не вла да ви не еко ном ских за ко на. 
Сце но гра фи ја упу ћу је на три де се те го ди не два де се тог 
ве ка. Ви ди се јед на огром на фа бри ка, ко ја из гле да као 
пра у зор свих фа бри ка, ико на ин ду стри је. При фа бри ци 
по сто ји рад нич ка мен за, у ко јој су ве о ма ра ци о нал но од
ре ђе не пор ци је, из ра чу на та ко ли чи на ка ло ри ја у сва ком 
обро ку и њи хов утро шак на од ре ђе ном по слу. Фа бри ка 
је пр ва фа за кон цло го ра, или то са мо та ко из гле да... Фа
бри ка оли ча ва По ре дак, а на одр жа ва њу По рет ка ра де 
сви ње го ви чла но ви. На су прот По рет ку, по сто ји Лум
пен зо на  Ха ос ко ји га про жи ма као остр ва на ма пи јед
ног огром ног гра да у си вим то но ви ма...

Функ ци ја над зор ни ка у фа бри ци исто вет на је с функ
ци јом стра жа ра у кон цло го ру: одр жа ва ње по рет ка. По
ре дак је сам се би циљ.

Свр ха фа бри ке ни је про из вод ња. Свр ха фа бри ке је одр
жа ва ње По рет ка, до даљ њег. Уоста лом, пи та ње свр хе је пи
та ње од но са пре ма кон тек сту, спо ља шњем окру же њу, а тим 
пи та њем се ба ве они ко ји су из над хи је рар хи је: Упра ва.

Упра ва је об лик све штен ства. Упра ва је кор ми лар ко ји по
сре ду је из ме ђу све та Вла сни ка и Уну тра шњег Устрој ства.

Фа бри ка је су ве ре на као и сва ка др жа ва, а опет, као и 
др жа ва, пред ста вља је ди ни цу у јед ном ви шем по рет ку.

Цео свет је по де љен на фа бри ке, кан це ла ри је, и пред
гра ђа. Спо јен је огром ним ауто пу те ви ма ко ји ма це ла 
на се ља од ла зе на го ди шње од мо ре или но ве за дат ке. Фа
бри ке но се озна ке не ка да шњих це хо ва. И би ро кра ти ја је 
цех, за раз ли ку од ка сти као што су вој ска и Упра ва. Из
ван ка стин ског дру штва по сто ји ха ос на ко јем оно пли
ва, као корња ча ко ја пли ва ју ћи по пра о ке а ну, на сво јим 
ле ђи ма но си цео свет.

У кру гу Фа бри ке су и ста но ви. Ово је на да све ху ма но 
ре ше ње: кре та ње на ре ла ци ји дом  по сао чист је гу би
так вре ме на: тре ба га скра ти ти. Ти ме се ште ди не са мо 
фи зич ка енер ги ја рад ни ка већ на тај на чин они би ва ју 
по ште ђе ни ха о тич них ути са ка из спо ља шњег све та, ко је 
са ми не би ни уме ли да про ту ма че, и чи је би од го не та
ње не по треб но ис цр пљи ва ло њи хо ву сна гу, по треб ну за 
дру ге свр хе. За то их с вре ме на на вре ме во де на ор га ни
зо ва не из ле те у Лум пензо ну, по сле ко јих сле де ди ску си
је о оно ме што су ви де ли.

Али, не во де их са мо у Лум пензо ну. Јед ном су це лу 
фа бри ку, по сме на ма, во ди ли на из ло жбу на ко јој је као 
цен трал ни сим бол био по ста вљен спо ме ник ко ји је из ра
жа вао сли ку свет ског дру штва  мо ну мен тал на ко шни ца, 
са свим кла са ма и сло је ви ма ци ви ли зо ва ног све та. Сли ка 
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те ко шни це кра си ла је по том зи до ве про сто ри ја за од
мор у кру гу фа бри ке.

Ју нак ове при че је рад ник у фа бри ци. Ви ди мо га у 
уни фор ми: то је си ва јак на, за коп ча на до гр ла, ту су и 
ши ро ке пан та ло не и цр не ци пе ле. На гор њем ле вом 
џе пу но си озна ку на ко јој су на бе лој под ло зи пла вим 
кон цем из ве зе на два зуп ча ни ка, што пред ста вља ме та
ло пре ра ђи вач ку ин ду стри ју, а на ру ка ву је сли ка кол ске 
осо ви не...

Иако свет око ње га те жи јед ној из ра чу на тој јед но
став но сти, ње гов жи вот ни је јед но ста ван. Он жи ви у 
све ту бес пре кор ног ре да, али ка ко сва ки ред има сво је 
сен ке, има их и ње гов уре ђе ни жи вот. Нај ве ћа сен ка у 
том уре ђе ном жи во ту је ње гоц су пар ник, јер у овом све
ту сва ко мо ра да има су пар ни ка ко ји му оспо ра ва све и 
ко ји је спре ман да у сва ком тре нут ку за у зме ње го во ме
сто. Су пар ник и има са мо јед ну свр ху у жи во ту: да пре у
зме све што по пра ву при па да ње му. А то што му при па да 
је сте по ло жај у окви ру По рет ка, тј. Рад но ме сто, и пра во 
да се оже ни же ном ко ју во ли.

Уз о ран је на по слу, и упра во за то му је не при јат но да 
пред рад ни ку из не се сво ју мол бу, ка ко не би ис па ло да је 
охол и са мо све стан, као да је то што тра жи зах тев, а не 
мол ба.

Без об зи ра на све не до у ми це око ње ног ту ма че ња, он 
ипак мо ра да ис ка же сво ју мол бу: да у су бо ту иза ђе пет
на ест ми ну та ра ни је, и на пу сти круг фа бри ке.

Да ни ма ра чу на: то ли ко му је по треб но да стиг не до 
рад ње у бли зи ни фа брич ког кру га и ку пи бур ме. Јер, не
де љу да на по сле ку по ви не сле ди свад ба.

На у чен је да пла ни ра. Раз ми шља: „За де сет го ди на би
ћу ви ши пред рад ник. Он да ће ме по сла ти на ис по моћ у 
по гон у Бра зи лу. Та мо ћу ра ди ти две го ди не, че тр на ест 
ча со ва днев но. Од уште де ћу одво ји ти но вац за управ ни 
курс у окви ру фа брич ке шко ле. Ка да за вр шим курс, по
ста ћу по моћ ник во ђе бри га де. Ка да до ђе вре ме за пен зи
ју, већ ћу би ти по моћ ник ди рек то ра сек то ра...”

Да је мо гао, и бур ме би ку пио у фа брич кој рад њи, и 
ти ме се бе по ште део не у год но сти, али, као за инат, ни је 
их на шао. (Ово је иза зва ло чу ђе ње: зар је мо гу ће да Упра
ва ни је пред ви де ла ова кве си ту а ци је? Па, љу ди се и же не 
и уми ру, и то је сва ко днев на ствар.) Ова ко, ис па да да уце
њу је: ем ис ти че се бе као не ко га ко због ди ску та бил них 
за слу га по се ду је ви ше пра ва не го оста ли (зар му ни су до
вољ не ве ће над ни це?), ем ис па да да за ме ра Упра ви.

А мо жда же нид бе тре нут но ни су пред ви ђе не? Не сме 
ни ко га да пи та, и то га му чи.

По сто ји још је дан про блем. Вре ме на по ко ји ма жи ве 
фа бри ка и дру ги де ло ви гра да ни су син хро ни зо ва на. У 
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тре нут ку ка да се по сао у фа бри ци за вр ши, за вр ша ва се и 
рад но вре ме рад њи и кан це ла ри ја, ко је те че у рит му не
по зна тих ко ри сни ка, ко ји ма су те рад ње и кан це ла ри је 
на ме ње не. (Про ве рио је: но вац је ипак исти онај ко ји се 
ко ри сти и у фа бри ци, са мо га та мо ма ло ви ди: углав ном 
ви ди об ра чун тро шко ва  стан, хра на, оде ћа, упо ре ђен са 
за ра дом.)

До био је одо бре ње, али се због то га осе ћа ло ше. Нај
не при јат ни ји му је био сме шак пред рад ни ка, а тај сме
шак је го во рио: „У ре ду, мла ди ћу, али то што те зо ве је 
ха ос, и то је ис ку ше ње ко јем сва ко не мо же да одо ли...”

Жу ри. Има са мо пет на ест ми ну та. До ла зи до рад ње. У 
из ло гу, док се смр ка ва, ви ди аран жман са се дам кон цен
трич них пр сте но ва. Са да је већ на кра ју ули це, и не ко га 
про га ња кроз сплет але ја, и он зна да се ви ше не ће ни ка
да вра ти ти у фа бри ку. Јер, ово је не ко дру го вре ме, и ово 
је не ки дру ги свет, у ко јем је про го њен.

Ка да је не стао, ње го во ме сто за рад ним пул том и у 
по сте љи за у зео је ње гов су пар ник. Исти на, он ни је био 
ни вре дан, ни ам би ци о зан као не и ме но ва ни ју нак на ше 
при че, али је на кра ју ка ри је ре ипак до гу рао до за вид ног 
по ло жа ја дру гог по моћ ни ка пред рад ни ка сек то ра.

Свет иза Јупитера

На пла не ти на ко ју су се спу сти ли на ши пре ци на ђе не 
су ру ше ви не, пла ни не, ре ке, би ље и жи во ти ње.

Ми жи ви мо у со ли те ру ко ји је као град у пла ни на ма, 
са по гле дом на ре ку. Са про зо ра гле да мо ка ко је ву ко дла
ци но ћу пре пли ва ва ју. Има стра шних олу ја.

Пре ко ре ке је град са зи ди на ма ко ји смо пре тра жи ли 
по до ла ску. У гра ду смо на шли про дав ни це под ар ка да ма. 
Ко је у гра ду био пре нас, не зна мо.

Но ћи су ов де хлад не, и но ћу по сма тра мо зве зде, пут 
до ма. Ми сли мо на тре ну так ка да ће се пут ка ње му отво
ри ти.

На ше дру штво је по де ље но на два де ла: на нас, по том
ке ко ло ни ста, ко ји жи ви мо с ове стра не ре ке, и на њих, 
по том ке по са де бро да ко ји је ова мо до нео на ше прет ке. 
Они по се ду ју зве зда не ма пе, зна ју ка да на сту па кон јунк
ци ја пла не та (та да је мо гу ће на пу сти ти овај про кле ти 
свет) и ка ко се упра вља бро дом. Ми же ли мо да се вра ти
мо, они зна ју про ла зе из ме ћу све то ва.

При ча се, а не знам ка да је та при ча при хва ће на као 
исти на, да се не где у ру ше ви на ма на ла зи про лаз у наш 
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свет, не за ви сан од оног ко ји кри ју чу ва ри бро да. То је 
јед на ку ћа са со бом из ко је во ди ви ше ход ни ка, а сва ки 
од ход ни ка је из лаз у не ки дру ги свет.

Ку ћа је пре чи ца ко ја слу жи за по је ди нач на бек ства. 
Она има сво је чу ва ре.

За ко лек тив ни од ла зак, би тан је ка лен дар. Ка лен дар 
по ка зу је тре ну так кон јунк ци је све че ти ри пла не те, а је
ди но та да брод мо же да на пу сти си стем.

Ка лен дар чу ва ју На ви га то ри. Ми са мо зна мо да от
при ли ке сва ких три де сет го ди на из би ја ју ме те жи, глад, 
бо лест и рат, и та да ни ко не ми сли ка ко да на ђе брод.

Мој школ ски друг је ди рек тор но вог ко шар ка шког клу
ба, фи нан си ра ног од стра не не по зна тих спон зо ра, ко ји 
игра већ че ти ри го ди не за ре дом .

Игра че по сле сва ке по бе де, у ри ту а лу по све ће ња, уво де у 
дво ра ну у ко јој им по ка зу ју хо ло гра ме гра до ва ко ји ра сту и 
бро до ва ко ји ле те из ме ђу че ти ри пла не те. 

У том ри ту а лу ле ти се ни ско над хо ри зон ти ма но вих 
све то ва, а на зи до ви ма ви се њи хо ве ма пе са ви со рав ни ма 
што се уз ди жу над пу сти њом. Из над сто ла са хо ло гра ми
ма гра до ва ви си сли ка јед ног гра да у ру ше ви на ма кроз ко ји 
про ти че ре ка.

Пена будућих дана

Ве тар ду ва већ тре ћи дан, и сва ким да ном је све ја чи. 
Са да, док у су мрак ко ра чам у прав цу Сун ца, очи ме пе ку 
од ка пљи ца пе не и пе ска ко ји на ле ће у та ла си ма.

По сма трам сте ње. Оно је јед но став но при сут но, као 
гра ни ца и за го нет на осно ва Све та. Осе ћам пе сак ко ји 
се кру ни под пе та ма, и гле дам мо ре, Пра о ке ан ко ји ху чи 
док се Свет на тре ну так за у ста вља над ни шта ви лом.

Ве тар је све ја чи, чу јем шкри пу пла не те, ко ја по сле 
тре нут ка за сто ја од јед ном јур ца ка Сун цу.

Ово је крај Све та. Ру ше се згра де, и Сун це се га си. 
Са да по сто ји са мо ве тар, и та ма, а не где, не ка да, ро ди ће 
се не ки дру ги свет.

И, шта су ти но ви све то ви ко ји до ла зе по сле ово га? 
Шта ће из ро ни ти из Пра о ке а на на овој или слич ној оба
ли? Ко ло ни је ан дро ги на? Гра до ви ко ји ће тре пе ри ти над 
ли ти ца ма као ко ли бри? 

Пе на бу ду ћих да на.
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Царска бележница

Ех, ка да бих био вла дар ви лин ског цар ства, за тај ним 
про ла зом на иви ци ва шег да ха....

Упра во сам из дао на лог да се пи са ни тра го ви о исто
ри ји пре сто ног гра да про тег ну на осам хи љада че ти ри 
сто ти не два де сет го ди на, тек да окру гла ци фра не иза зо
ве по до зре ње.

Пре не ко ве че про бу дио сам се са ужа сом: под ру ку 
су ме др жа ле две мла ђе же не, ја сам био ста ри ји од це ло
куп не ди на сти је, имао сам три хи ља де го ди на, и био сам 
са мо сли ка ко ја је иш че за ва ла са зо ром. Ко сти су се је два 
др жа ле у гра ни ца ма те сли ке, сва ки ко рак био је све кле
ца ви ји, по ста јао сам про ви дан...

Уоп ште, то са вре ме ном: за сво је по да ни ке ја сам сим
бол по сто ја но сти, је ди но је ме ни до зво ље но да о тој по
сто ја но сти по ста вљам пи та ња. Ја пред ста вљам це ло куп
ну цар ску ло зу. У се би об је ди ња вам ње не по чет ке, све 
ње но тра ја ње, њен из вор и уток. Са мо оли че ње ста тич
но сти, ја сам при ка за ко ја блу ди кроз ве ко ве и пре де ле.

...и он да се се ћам да сам се део у су сед ном кра љев ству 
че ка ју ћи крај стра хо вла де ре во лу ци о на ра... Али, да не 
жу рим. Се ћа ња на мно го оних ја ко ји тво ре мо ју ло зу, 
ме ша ју ми се до те ме ре да сам се би ли чим на илу стра ци
ју не ка квог ап стракт ног трак та та о вла сти.

Упра во ми је па ла на па мет јед на сме шна иде ја. Да ко
пи ју мо је бе ле жни це упра во са да сту ди ра ју у не ка квом 
ту ђем Ге не рал шта бу, у њој про на ла зе сми сао ко ји је ме
ни про ма као.

По ја вљу јем се, с вре ме на на вре ме, на бал ко ну; ви ше 
и не гле дам град чи ји кро во ви се на зи ру у до ли ни, иза те
ра се на ко јој кли чу мо ји по да ни ци.

Све ви ше при ме ћу јем пред ме те по со би: тре ну ци ка
да се по ја вљу јем у њој пред ста вља ју по себ но ста ње ду ха, 
јед но пре двор је сна, оче ки ва ње ван те ле сног ус хи ће ња.

Ви дим др ве не ра мо ве ис под про зо ра на ко ји ма ле же 
хар ти ја и при бор за пи са ње, ду ње и ег зо тич но во ће ко је
му не знам име. Имам ути сак да су ме уве ли, на су ми це, 
у со бу из ко је је не ко упра во иза шао, и ко ји ће се по мом 
до ла ску у њу вра ти ти.

По не кад по ми слим да то до ле на те ра си и ни су мо
ји по да ни ци већ цар ска гар да, пре о бу че на да би игра ла 
пред ста ву за јед ног гле да о ца ко ји се пре тва ра да то не 
зна ка ко не би по ре ме тио ред ства ри. За лу ђу ју ме, због 
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пред став ни ка стра них ко је по не кад ви ђам, а ко ји он да 
жу ре да ку ћа ма по ша љу по ру ке о мо јој ско рој смр ти.

Гледам престони град. Сећам се стихова:

По крововима људи очи дижу
И мотре грдна небеска знамења
Комете страшне што пламтећи гмижу
Око зупчастих кула од камења

То је мо је цар ство: оста так оста та ка, ме сто чи ји је по
ло жај по стао до те ме ре не из ве стан да се пре тво ри ло у 
ле ген ду. Ови ам ба са до ри ко ји се де у ку ћа ма под но зам
ка уну ци су не ка да шњих ам ба са до ра, њи хо ве ти ту ле су 
исто та ко на след не, ле лу ја ве, и без по кри ћа, као и ти ту ле 
мо јих двор ја на. Др жа ве ко је они тре ба да пред ста вља ју 
ве ро ват но су иш че зле као и про вин ци је ко ји ма на вод но 
вла да ју мо ји кне зо ви; њи хо ве ско ро те че из ја ху ју но се ћи 
ди пло мат ску по шту, ко ју до ста вља ју пра зним бре го ви ма 
на иви ци пу сти ње.

Ре во лу ци о на ри, ко ји су им пе ри ју мо јих пре да ка све ли 
на че ти ри про вин ци је око уну тра шњег мо ра, до шли су 
ди рект но из бу дућ но сти. Њи хо во фи зич ко, по је ди нач но 
тра ја ње би ло је крат ког ве ка: у по чет ку, тра ја ли су го ди
ну до две, па им се он да рок тра ја ња сма њио на ме се це, 
по том на не де ље. 

Ре во лу ци ја је про па ла ка да је кре нуо да се згу шња ва 
број ре во лу ци о на ра: до ла зи ли су све че шће, усред сре ђе
ни на све ма њи, али зна чај ни ји про стор, оста ја ли су све 
кра ће. Ка да се глав ни град за тре сао од ви бра ци ја, њи
хо во при су ство се све ло на мој за мак. На пре сто лу је и 
да ље пул си рао је дан лик ко ји се ме њао сва ких не ко ли ко 
ми ну та, а он да ви ше ни је би ло ни ње га.

За не ке, ре во лу ци о на ри су би ли и оста ли не ви дљи ви. 
Ти, ко ји их ни су при ме ти ли, ни су би ли оду ше вље ни ни 
мо јим по врат ком. Ка сни је су ми об ја шња ва ли раз ло ге.

Не раз у мем се мно го у при род не на у ке, али ми се јед
на ана ло ги ја чи ни увер љи вом: као што око ви ди жу ту 
бо ју јер у ње му по сто је шта пи ћи ко ји су и са ми жу ти, 
те по што слич но при вла чи слич но мо же да за па зи оно 
што без њих не би мо гло, та ко су и ре во лу ци о на ре ви де
ли они ко ји су би ли окре ну ти ка бу дућ но сти. (А шта су 
па мо гли и да ви де у тој бу дућ но сти? Овај град, ка ко се 
ру ши и по но во ства ра, успо не и ла га на про па да ња?)

Пре но што је от по че ла Ре во лу ци ја, као да су од јед
ном пу кле бра не ко је нам не да ју да ви ди мо бу дућ ност. 
Мо рам ов де да при знам: чак сам и ја, о чи јој не ма што ви
то сти су из ре че не хи ља де ша ла, имао ви зи је.

Пре да мном је био зе мља ни пут, по пу ту су не хај но 
би ли по се ја ни че пи ћи ко је сам ма ло час по ме нуо (ре као 
сам већ да не мам ма ште, овим то по твр ђу јем), и ја сам 
се са ги њао да их из вла чим из тла. Они су пред ста вља ли 
тач ке при вла че ња, ка ко ји ма су хр ли ли сви ко ји ма је би ло 
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ста ло до бу дућ но сти. Ње не хар мо ни је раз ли ва ле су се у 
нечуј ним та ла си ма кроз пре де ле оба сја не Ви зи јом.

Се ћам се бек ства из па ла те у тре ну ци ма док су је пре
у зи ма ли по бу ње ни ци. Био сам се из гу био у спле ту под
зем них ход ни ка. Из гле да ло је као да је не ко рас пу стио 
деч ји за твор. Осе ћао сам муч ни ну, јер сам на слу ћи вао да 
се иза сли ка ха о са око ме не кри је не што још го ре: же
не и де ца ти ска ли су се ка боч ним ода ја ма, ре шет ке на 
ће ли ја ма уко па ним у зе мља не зи до ве би ле су отво ре не, 
чи ни ло ми се да ће ове же не и де ца у њи ма оста ти за тво
ре ни, за на век.

Бо ја ход ни ка би ла је бле да бо ја зе мље. Шта су би ле 
ове ода је, му чи о ни це, гроб ни це, до да на да на шњег ни
сам са знао. Ка да сам се по сле го ди на из гнан ства вра тио, 
це ла пре сто ни ца је из гле да ла дру га чи је.

Ни су ме пре по зна ли. Глав ним сме ром од сту па ла је 
мо ја сви та, на кра ју ко ло не де ло ви жен ског ба та љо на и 
де ча цивој ни ци, си но ви цар ских гар ди ста. На ле тео сам 
на Глав ног ин спек то ра вој ске ко ји ме ни је пре по знао  
гру бо ме је упу тио у је дан од боч них ход ни ка. Та мо су 
опет би ле мај ке са де цом, ре шет ке су се за тва ра ле, са уда
ље но шћу од глав ног сме ра бек ства сма њи ва ла се и жур
ба. Ре шет ке су се, као што ре кох, за тва ра ле, от па ки ва ли 
су се за ве жља ји, не где се већ ку вао чај. Не јач се спре ма ла 
на дуг бо ра вак...

Џи нов ски за твор по ла ко је ула зио у ко ло те чи ну, а ја 
сам се об рео на плат фор ми где је кор па цар ског ба ло на, 
ко ји је ви сио, већ за гре јан, у сре ди ни твр ћа ве, по че ла да 
се уз ди же. Ба цио сам се уну тра. Ни сам пре по знао сво је 
са пут ни ке, а ни они ме не. Он да смо уз ле те ли над гра дом, 
и ве тар нас је од нео над је зе ро...

Крај Ре во лу ци је... Од јед ном ви ше ни је би ло по се ти
ла ца из бу дућ но сти. Си стем ве ро ва ња ко ји су устро ји ли 
тра јао је још де се так го ди на по сле њи хо вог од ла ска. Део 
по део, ње го ви ко ма ди су от па да ли, љу ди су се при ви ка
ва ли на по ми сао да је та бу дућ ност ко ју су сле ди ли би ла 
са чи ње на из про из вољ но сло же ног ка ле и до ско па сва ки 
пут из но ва сла га ног из кр хо ти на про шло сти и слут њи 
све та иза гра ни ца.

Ка да сам ушао у град, се вер ни зид је био оба сјан. Би
ло је по под не.

Чу јем, у де ло ви ма не ка да шњег цар ства, оде ље них од 
нас мо ри ма и пу сти ња ма, као у при ча ма, раз ви ја ју се на
у ке, ру ше и по ди жу це ли гра до ви, ле те ли це ко је по но во 
ис тра жу ју свет ви ће не су и над на шим се ли ма.

Ов де се пра ве ле те ли це ко је не мо гу да ле те, јер сви 
зна мо да је фи зич ки лет за сва ко га осим ме не, ко ји је
ди ни имам пра во да ко ри стим ту тај ну као део сво јих 
цар ских пре ро га ти ва, илу зи ја, сан на сле ћен од пре да ка. 
Уз ле ти људ ске ма ште ов де слу же да би се до ку чи ле мо је 
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на ме ре. Мо ја ми сао си ла зи до по да ни ка из ло мље на кроз 
хи ља де огле да ла.

Не же лим да сво јим по да ни ци ма ква рим за ба ву, да их 
од јед ном ли ша вам за блу да: по на шам се као пе да гог. По
што им го сти из бу дућ но сти ни су ога ди ли сле пу ве ру у 
на пре дак, и ја уче ству јем, и те ка ко, у ма ни фе ста ци ја ма 
кла ња ња но вом злат ном те ле ту.

Про шле не де ље сам, на при мер, отво рио из ло жбу но
вих ле те ли ца. То за пра во и ни су ствар не спра ве за ле те
ње. Beh не ко ли ко го ди на из ла жу се мо де ли и до де љу ју 
на гра де за њи хо во об ли ко ва ње: као да је не ка ко за бо ра
вље на свр ха ових спра ва.

У то ме је не ма ла мо ја за слу га  из ла зе ћи, спрем но и ср
дач но, у су срет же ља ма сво јих по да ни ка, пред ви ђа ју ћи уна
пред њи хо ве те жње, ја имам са мо је дан циљ: да мо је при су
ство, ста ме но и не про мен љи во, осе те као уте ху у тре нут ку 
ка да схва те да су им сви по ку ша ји бек ства уза луд ни.

Као усту пак но стал ги ји сво јих по да ни ка за вре ме ном 
ка да је вла да ла бу дућ ност, из ми шљам из но ва све но ви је 
и но ви је исто ри је цар ства. От кри ва ју се де та љи ко ји ре
ви ди ра ју це ло куп ну исто ри ју, сва ких не ко ли ко го ди на. 
По да ни ци су за ди вље ни. Пру жио сам им бу дућ ност као 
низ све сло же ни јих про шло сти.

Пре не ко ли ко да на, или го ди на, си шао сам до лу ке. 
Ни во во де опао је де се так ме та ра, од до ба мо је мла до

сти. Гле дао сам сте не на ко ји ма је из гра ђе но не ка да шње 
мо ло, и ви део зи до ве огром не згра де из не ке да ле ке и ве
о ма на пред не пра и сто ри је.

Љу ди би за бо ра ви ли да ме во ле, ка да их на то не бих 
под се ћао. Већ су за бо ра ви ли и због че га су ме уоп ште 
по но во зва ли. Због то га сам ор га ни зовао сво је соп стве
не не при ја те ље. Тај на су ђе ња, од во ђе ња у но ћи: ето ка
кве су њи хо ве ме то де. У по ре ђе њу са њи ма, мо ја власт за 
њих пред ста вља олак ша ње.

По ре кло мо је по ро ди це: у вре ме ну ха о са ле жи наш 
по че так... као и сва чи ји, уоста лом. Би ло јед ном јед но 
цар ство, па се опу сти ло. Ни је ви ше зна ло че му слу жи: 
по ја ви ли су се вар ва ри. По сто ји на вод на вер зи ја да су 
вар ва ри би ли не при ја те љи ко је су мо ји пре ци ор га ни зо
ва ли као ја сво је. Не при ја те љи су се он да из бе зо бра зи ли: 
сру ши ли су цар ство. Пре ци су се се ли ли, и пре сто ни ца 
са њи ма, а за ле ђи ма су им па да ле про вин ци је.

Ка жу да је ова при ча са др жа на у двор ским це ре мо ни
ја ли ма: не знам да ове дис крет не сим бо ле, по кре те, ми
ми ку и оде жде про ту ма чим.

Тек што се цар ство ма ло при ди гло, по ја ви ли су се ре
во лу ци о на ри, осло бо ди о ци од вар ва ра. Са да ми слим да 
је це лу при чу, и вар ва ре, и осло бо ди о це, из ми слио не ки 
двор ја нин ко ји је же лео да уве де ре пу бли ку, ко ји је у иде
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ји цар ства ви део са мо ти ра ни ју и са мо во љу по је дин ца 
за шти ће ног пре сто лом. Це ла исто ри ја про те клих ве ко
ва са мо је при ча не про ми шље но сти ко ја је на шла по бор
ни ке.

И шта су мо гли мо ји пре ци: оста ли су ов де, за бо ра
вље ни ван гра ни ца све та. Не моћ ни да се су прот ста ве 
хо ду исто ри је, они оте ло вљу ју јед ну иде ју, и се ћа ње на 
мит ска вре ме на са ко ји ма предста вља ју ди рект ну ве зу.

Са да сам ја тај  ван на ших гра ни ца по сто ји је дан свет 
ко ји је мит ски: у ње му се ле ти на не ке дру ге све то ве, по
сто је пу те ви и пру ге, пре ко о ке ан ски бро до ви; али тај 
свет та ко ће ро бу је јед ном ми ту, без ко јег све то пред ста
вља без вред не играч ке. То је мит о је дин ству, без ко јег са 
стра хом гле да мо на свет. Ја пред ста вљам за ло гу за по глед 
у не бе са...

Го ди не про ве де не у из гнан ству: се ћам се ста на ко ји 
је гле дао на дво ри ште, на тре ћем спра ту у згра ди ко ја је 
би ла на сло ње на на бр до. Про во дио сам це ла по по дне ва 
ре ђа ју ћи сак си је. Ва здух је био зр наст, као на сли ка ма, 
цео град као уро њен у зе лен ка сту све тлост. Тро ма по
по дне ва пу на ани мал не на пе то сти: се ћао сам се, пун ме
лан хо ли је, љу бав них ига ра сво јих кон ку би на.

И тај град у ко јем сам бо ра вио, био је град на гра ни ци 
сно ва: ули це укле са не у ли ти ци, око ло пу сти ња.

Ни сам се пла шио уби ца. Ни ко ни је тра жио мо је из ру
че ње. Ја сам по сто јао са мо као при мер про шло сти ко ја је 

по бе ђе на; тек ка сни је по че ле су да кру же при че о то ме 
ка ко се спре мам да пре у змем трон. Ве ро ват но им је био 
по тре бан не при ја тељ ко ји има од ре ђе ни лик: ја сам био 
по го дан.

Он да су са ми узур па то ри по че ли да ми ша љу тај не 
де ле га ци је. Пи та ли су ме, оба зри во и из о ко ла, да ли бих 
же лео да се вра тим. Де ле га ци је су до ла зи ле све че шће, 
ни јед но ли це ни сам ви део два пу та. Го во ри ли су о сво
јој све скром ни јој уло зи у бу дућ но сти, о то ме да ће би
ти мо ји за ступ ни ци. Схва тио сам: по тре бан сам им ра ди 
њи хо вог соп стве ног ле ги ти ми те та. А он да су пре ста ли 
да до ла зе.
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Цевовод

Ове не де ље по стао сам шеф оде ље ња у ре клам ној 
аген ци ји. То мо је но во по ста вље ње не пред ста вља ни ка
кво уна пре ђе ње, по што се у про шло сти, за пра во, ни ка да 
ни сам ни ба вио овим по слом. У про шло сти се ни сам ни 
звао ка ко се да нас зо вем. Ни сам имао ни исту љу бав ни
цу, ни при ја те ље, чак ни нај бли жу род би ну.

Про шле не де ље био сам учи тељ. Про шле го ди не, ра
чу но во ђа. Се ћам се, а то сам мо жда и са њао, да сам не та
ко дав но био члан По лит би роа, или те ла ко је је пре у зе ло 
ње го ве функ ци је.

Жи вим у гра ду на оба ли. Са бр да, на ко јем се са да бу
дим, ви дим да је оба ла ду га, и да се хо ри зонт гу би у из
ма гли ци, та ко да не мо гу да про це ним да ли је то што 
ви дим мо ре или је зе ро. „Нај јед но став ни је би би ло си ћи 
на оба лу, и про ба ти во ду“, по ми слио би сва ко ко ни је био 
у на шем гра ду. У на шем гра ду то ни је мо гу ће, јер он је та
ко ра стао да, ко ли ко год би се чо век при бли жа вао оба ли, 
стал но би се гу био у ла ви рин ту ули ца ко је во де ка њој. 
По не кад по ми слим да су ули це на мер но та ко про јек то
ва не, пла но ви ма љу ди, или Исто ри је, да ла га ним скре та
њем вра ћа ју про ла зни ке на зад ка бр ду.

Са бр да, ви ди се Зо на. У Зо ни се на ла зе по стро је ња и 
ма га ци ни, ко ји су по ве за ни са лу ком. У Зо ни се на ла зе и 
ре зер во а ри у ко је ула зе це ви ко је из ви ру ју из мо ра, и из 
ко јих из ла зе це ви ко је ура ња ју у бр до. Не где на по ла пу
та ка хо ри зон ту, ви де се плат фор ме ко је са др жи ну це ви 
цр пу из под вод них ду би на.

„Це во вод је из вор на шег бла го ста ња, це во вод ће би ти 
узрок на ше про па сти“. 

Си ноћ сам, по ко зна ко ји пут са њао ову ре че ни цу. 
Си ноћ сам по но во са њао да се дим у окру глој со би над 
гра дом, и да рас пра вљам о по след њим из ве шта ји ма са 
оста лим чла но ви ма По лит би роа.

У тим из ве шта ји ма сто ји да се свет иза гра ни ца пот
пу но про ме нио. На осно ву тих из ве шта ја, ми тре ба да 
са гле да мо бу дућ ност.

На са стан ку, хва та ју ме тре ну ци не све сти це у ко ји ма 
ми слим да сам не ко дру ги, на сто лу ле же за пи си пи са ни 
пи смом из не ког дру гог то ка исто ри је ко је раз у мем, али 
не мо гу да по но вим, и ја знам да ће се ови тре ну ци по на
вља ти не ком ко ко зна у ко јој бу дућ но сти бу де се део на 
овом истом ме сту.

Он да се пре нем, по ку ша вам да ухва тим ток ди ску
си је.

Схва там: „Це во вод и да ље ра ди, он је из вор на шег 
бла го ста ња, од про да је наф те или га са ко ји њи ме те ку, 
по ти че сво бо гат ство на ше др жа ве.“
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Ми слим да сам сво ју са да шњу љу бав ни цу упо знао ка
да сам био члан По лит би роа, она је би ла љу бав ни ца мог 
прет ход ни ка ко ју сам на сле дио уз све оста ле де ло ве ње
го ве про шло сти. Не знам за што је ни сам оста вио ка да 
сам на пу стио ову функ ци ју, тек, ова гре шка са да пре ти 
да на ру ши нор мал но функ ци о ни са ње ме ха ни зма про ме
на ко јим смо сви об у хва ће ни. 

Про во ди мо но ћи на кро ву ње не ку ће, ко ју на пу штам 
пред зо ру. Са ста је мо се у не ма по по дне ва у ста ну са 
спу ште ним ша ло ни ма. До ди ру је мо се, ско ро слу чај но, 
у про ла зу на ход ни ку. Обо је смо све сни да је ве за у ко
ју све ду бље то не мо не што за бра ње но, не што бол но и 
ру ши лач ко не са мо за нас, али о то ме ни ка да не го во
ри мо.

Од основ не шко ле уче нас да је сва ко од нас функ ци ја 
у сим фо ни ји на ше Др жа ве, и да је основ ни за да так сва
ког од нас да бес по го вор но ис пу ња ва за дат ке ко је му др
жав но ру ко вод ство на ло жи.

Др жа ва, је по јед ној дру гој, ли бе рал ни јој те о ри ји, га
рант функ ци о ни са ња ме ха ни зма про ме на, а не њи хов 
ди рект ни на ло го да вац. 

То чак про ме на је раз ра да при род ног ме ха ни зма ци
клу са, на на уч ној осно ви при ме ње ног на свет љу ди. Овај 
ме ха ни зам је не што ду бље од др жа ве, не што што је у се
би об у хва ти ло сва ко лек тив на ве ро ва ња. 

Ци клус про ме на и ње гов ме ха ни зам на ша су ре ли ги ја.

По след њих да на, за па жам је дан ауто мо бил на оку ци 
ис под ку ће, и љу де ко ји се де и не мо по сма тра ју оба лу у 
тре нут ку док про ла зим ми мо њих.

Ис пр ва на њих ни сам обра ћао па жњу, за нет те о рет
ским раз ми шља њи ма о на чи ни ма ре кла ми ра ња ра зних 
теч но сти. Се ћам се, упра во сам био по ми слио „ка ко по
сто ји са мо је дан на чин да се то ура ди – пу тем ис ти ца ња 
има ги нар них осо би на теч но сти ко је оне по прин ци пу хо
ме о пат ске ма ги је пре да ју ко ри сни ку“, ка да сам углом ока 
при ме тио два чо ве ка у цр ним оде ли ма ка ко ме по сма тра ју 
иза угла. Ка да сам окре нуо по глед ка њи ма, ни је их би ло.

Сле де ћи пут, раз ми шљао сам ка ко да пред ста вим те 
има ги нар не осо би не теч но сти – об ли ком и бо јом ам
ба ла же или не ким сим бо лом, слич ним ра зно ра зним об
ли ци ма нај ма њих че сти ца ко је на ла зи мо код пр вих ато
ми ста, ка да сам схва тио да ме пра те – ауто мо бил по ред 
ко јег бих про шао, са да је по ла ко, не укљу чу ју ћи мо тор, 
кли зио за мном.

А у ка феу, где са ко ле га ма од ла зим на ужи ну, слу шам 
при че о не ка квој гру пи ко ја се не дав но по ја ви ла у гра
ду. Та гру па ре ме ти хар мо ни ју ко ја је по стиг ну та у на шој 
Др жа ви, ти ме што у рит мо ве про ме на ко ји ма смо сви 
об у хва ће ни, уво ди не ке дру ге, ре ме ти лач ке рит мо ве – 
стра сти, же ље, и по жу де.

По чи њем да раз ми шљам да и сам ни сам по стао њи хо
ва жр тва. Не смем ни ко ме да се по ве рим, али ми је све 
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ја сни је да и ово мо је се ћа ње на прет ход не уло ге ко је сам 
играо пред ста вља на ру ша ва ње по рет ка.

То ни су мо ја је ди на раз ми шља ња. Све ви ше раз ми
шљам о то ме шта је пра ви сми сао овог ме ња ња уло га, 
овог ба вље ња по сло ви ма ко ји не да ју ни ка кве ре зул та
те. Све ви ше раз ми шљам о то ме да из вор бла го ста ња у 
ко јем жи ви мо, ни је наш рад, већ да је то за и ста, она ко 
ка ко ми то са оп шта ва онај глас у сно ви ма, цев ко ју смо 
на сле ди ли ка да се рас па ло цар ство из ко јег је ни кла на ша 
Др жа ва.

Сва ка но во ни кла др жа ва је та да у на сле ђе до би ла 
не што чи ме се раз ли ко ва ла од дру гих. То је мо ра ло да 
бу де та ко, јер за што би смо се ина че ра ста ја ли? До би ли 
смо но ва пи сма, је зи ке, са мо стал ни пут у бу дућ ност, соп
стве ну, а не за јед нич ку про шлост.

Осва ну ли смо у но вом све ту, и тај но ви свет био је 
бо љи од ста рог ко ји је био труо, и ко ји је мо рао да про
пад не. У но вом све ту не ма су ко ба ко ји су би ли у ста ром, 
осим уко ли ко се ти ме не ис пра вља ју не прав де. Не прав де 
ни је те шко пре по зна ти – ја сно је да не пра вед но мо же би
ти са мо оно што је по и сто ве ћи ва но са ста рим све том.

Ми у ста ром све ту ни смо ужи ва ли при ви ле ги је као 
не ки од на ших су се да, те смо, за јед но са дру гим жр тва
ма не прав ди, од мах ство ри ли за јед ни цу ко ја је има ла да 
обез бе ди јед ну пра вед ни ју бу дућ ност.

У тој за јед ни ци, сва ко је од мах на шао сво ју уло гу. Ми 
смо има ли мо ре и бла га ње го вих ду би на, на ши су се ди с 
дру ге стра не пла ни не има ли су плод ну зе мљу и лу ке ка 
ко ји ма су стре ми ле це ви ко је су на ше бо гат ство пре но
си ле у да ле ки и ве ли ки свет. Њи хо ви су се ди има ли су 
ин же ње ре, и ма ши не, и бан ке ко је су пла ти ле те љу де и 
ма ши не, и за не ко ли ко го ди на, цев је би ла из гра ђе на.

Се ћам се, а да не знам да ли је то се ћа ње не што што 
про ви ру је иза свих про ме на кроз ко је сам до са да про шао, 
или је део мо је са да шње лич но сти, да ми је отац, у раз го
во ри ма ко је смо во ди ли пре мог Да на пу но лет ства (ка да 
се по ста је део Точ ка про ме не), при чао ка ко је од лу ка да се 
це во вод по ста ви има ла мно го број не про тив ни ке.

Њи хо ви при го во ри сво ди ли су се на до ка зи ва ње да 
ко ли чи не бла га из мор ских ду би на ни су до вољ не да се 
ис пла ти ни град ња це ви од лу ке до бр да, али су за бо ра ви
ли да је од лу ка о из град њи срећ не за јед ни це др жа ва ко је 
ће ова ли ни ја срећ не бу дућ но сти по ве зи ва ти до не та не где 
да ле ко, на не ком ме сту ко је ни је тр пе ло кри ти ку.

Он да је власт (а др жа ва се тек фор ми ра ла, и за ко ни су 
би ли кр пеж ста рих им пе ри јал них де кре та ко ји су се се
лек тив но при ме њи ва ли и но вих ука за ко ји су се до но си
ли по по тре би за сва ку но во на ста лу си ту а ци ју) од лу чи ла 
да поч не да ка жња ва ова кве уда ре на сво је те ме ље.

Љу ди су не ста ја ли, при ча ло се о ло го ри ма у пу сти њи, 
он да су по че ли да не ста ју и ти ко ји су ове при че ши ри
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ли, ша пу та ло се о про те ри ва њи ма, стре ља њи ма, ута па
њу. Тих го ди на, ри бе су се на мно жи ле, по ста ле су не ка ко 
де бе ле и ле ње. Љу ди су пре ста ли да их ку пу ју, тру ли ле су 
у го ми ла ма, из ру че не из Ро га из о би ља на при ста ни шта 
и пи ја це.

Он да од јед ном ви ше ни је би ло ме са у про дав ни ца ма, 
и до не ти су про пи си о ис хра ни по мен за ма. Осно ву је
лов ни ка чи ни ла је ри ба. Свет се вра тио у нор мал не то
ко ве.

Шта са да? Иза гра ни ца вла да ти ши на, на те ле ви зи ји 
се при ка зу ју од лом ци ста рих ве сти у но вим ком би на ци
ја ма, као да је цео свет об у хва ћен ме ха ни змом про ме на 
ко ји смо до те ме ре сма тра ли сво јим да смо То чак ста
ви ли на за ста ву. Ме ха ни зам на ших ри ту а ла, не ка да та ко 
пре ци зних у свом са вр шен ству, као да је за ри бао у ме сту. 
Уло ге ко је нам до де љу ју су не ка ко не до вр ше не, про ме на 
уло га је са да спо ра дич на.

Ме не и да ље пра те они љу ди, ја са да не знам да ли је то 
за то што сам иза брао по гре шну љу бав ни цу или за то што 
из ме не са да го во ре оста ци ста рих уло га ко ји, спо је ни, 
до би ја ју је дан це ло ви ти лик, ми мо уло га, ми мо про ме на.

Си ноћ сам слу шао ка ко се све ви ше го во ри да је цев 
пу кла не где у ин ду стриј ској зо ни и ка ко су из ње по ку ља
ли пе сак, мор ска во да и не бро је ни мор ски ко њи ћи.

И ми ли о ни шкољ ки.

Богови се играју2. 

Пр во што сва ком, па и ме ни, па да на па мет ка да по
ми сли на са вре ме ни ру ски филм, су при че о ра зним бан
ди ти ма и бан ди ти ма при прав ни ци ма. Ме не је, ме ђу тим, 
свe вре ме оп се да ла по ми сао на раз ра ду иде је На прет
ка. Сто га сам се се тио књи ге „Те шко је би ти Бог“ бра ће 
Стру гац ки, и филм ске вер зи је ове књи ге из 1989. го ди не.

Же лео сам, за пра во, да пре пи чам не ки од фил мо ва 
ко је бих во лео да ви дим, да то бу де филм ко ји би био и 
ру ски, и са вре мен, и уни вер за лан, да не бу де о бан ди ти
ма, Ко на но вим пан да ни ма из сте па, или ма ги ји би ло ко је 
бо је.

Он да сам не где про чи тао да је у то ку сни ма ње но ве 
вер зи је фил ма „Те шко је би ти Бог“.

За ми шљао сам ка ко бих ја во лео да из гле да та но
ва вер зи ја. У ста рој вер зи ји, исто ри ча ри из 25. ве ка (у 
фил му оде ве ни слич но свом са вре ме ни ку Ба ку Ро џер су 
у сјај на и јед но став на оде ла – исто вет на „све до чан ства“ 
упу ћу ју на исто вет ну бу дућ ност, она да кле, објек тив но 
по сто ји?) по сма тра ју де ша ва ња на дру гим пла не та ма, 
ко је су у ра зним фа за ма раз во ја дру штва што су прет хо
ди ле Уни вер зал ном ко му ни зму (Ста љин је оства ре ње Со
ци ја ли зма и пре ла зак у Ко му ни зам пред ви део за 1972. 
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го ди ну, бра ћа Стру гац ки су би ли не што опре зни ји и 
нео д ре ђе ни ји), али им је за бра ње но да се у те до га ђа је 
ме ша ју (Хај зен бер гов прин цип – по сма трач ути че на до
га ђај). Рад ња фил ма пра ти др жав ни удар ко ји под се ћа на 
Хи тле ро ву „Ноћ ду гих но же ва“ – сме ну сме ђе ко шу ља ша 
цр но ко шу ља ши ма, сме штен у Сред њи век.

Од мах ми је би ло ја сно да ова ко на и ван сце на рио, из 
го ре у при лич но сар ка стич ном то ну из ре че них раз ло га, 
не до ла зи у об зир.

А ка ко су но ве вер зи је Со ла ри са и Стал ке ра не дав но 
сни мље не у Аме ри ци, раз ми шљао сам, ка ко би из гле да ла 
нај но ви ја филм ска вер зи ја ро ма на Те шко је би ти Бог бра
ће Стру гац ки, ка да би се ње до ко пао Хо ли вуд?

Ова но ва вер зи ја мо ра ла би да бу де ра ди кал но дру га
чи ја од ори ги на ла: ме сто на ко јем се рад ња од и гра ва ви
ше ни је не ка дру га пла не та, јер је та ква вр ста ег зи би ци је 
не по треб на – до вољ но је да се вре ме по ме ри пар сто ти
на го ди на уна пред, у не ки но ви Сред њи век у ко јем се 
до го ди ла по ли тич ка фраг мен та ци ја на шег све та, у ко јем 
се кли ма не знат но про ме ни ла, у ко јем су гра до ви слич ни 
на шим, и у ко јем тех но ло ги је, услед оп ште де ка ден ци је, 
углав ном стаг ни ра ју.

У та квом, бла го дис то пич ном све ту, по сто је остр ва 
зна ња, и по сто ји ха о тич ни и не си гур ни свет гра до ва, ур
ба на ге та ко ја мо гу да по слу же као илу стра ци ја хин ду и
стич ког кон цеп та Ка ли ју ге.

или

На уч на фан та сти ка по чи ва на ком би на то ри ци ко
ја про ши ру је ви ди ке ка мо гућ но сти ма на ше соп стве не 
про шло сти. Због то га је по треб но да ова про шлост бу де 
про јек то ва на што ду бље (а не би смо ли је за пра во тре ба
ли на зва ти по но ром), и да сли ке ко је нам да је не бу ду по
на вља ње већ утвр ђе ног гра ди ва...

... јед на ци ви ли за ци ја, ни кла на оба ла ма уну тра шњег 
мо ра, у пе ри о ду ото пља ва ња из ме ђу два ле де на до ба.

или

Сли ке оста ју, се ћа ње на оно што озна ча ва ју је из бле
де ло. Не ка да шњи гр бо ви оп шти на по ста ли су пле мен
ски зна ко ви, па то те ми ро до ва. 

Де ло ви гра до ва вра ти ли су се при ро ди, чи та ве ђа во ље 
ва ро ши кру не се дуж реч них оба ла.. Но ви су гра до ви на
ра сли на дру гим оба ла ма.

Де ца оних ко ји су да ли да им се у ми ну лим ве ко ви ма 
угра ди ген ду го веч но сти, по ста ла су бо го ви.

Би ли су ле пи. Би ли су дру га чи ји. Тре ти ра ли су оста ле 
љу де као што ми тре ти ра мо до ма ће жи во ти ње.

На осно ву ига ра са чу ва них у ин тер нет ка фи ћи ма, по
де ли ли су се би ти ту ле, и кре ну ли да се игра ју на ма пи 
ствар ног све та.
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(Фан та сти ка је ору ђе пре о бли ко ва ња пред ста ва ко ја 
нам пру жа исто ри ја – у раз го во ру о мо гу ћем, о ис пу ње
њу пу тем ре а ли зо ва ња не ре а ли зо ва них мо гућ но сти не
ке ре ла тив но за о кру же не епо хе.

Пу ту је мо кре ћу ћи се кроз жа бљу пер спек ти ву ше та
ча. Тек по не кад, ка да се поп не мо на пла нин ски врх, или 
ка да сто ји мо на па лу би бро да ко ји се при бли жа ва не по
зна том коп ну ви ди мо ши ри пре део.

Пи о нир ске го ди не ва зду хо плов ства да ју нам мо гућ
ност по гле да из птич је пер спек ти ве, ко ја ни је пре ви ше 
уда ље на од пред ме та по сма тра ња да би та дис тан ца за ма
гли ла по глед на по је ди нач не ства ри.)

До ба дво крил них ави о на и це пе ли на за то је нај за
хвал ни је за ско ро при род но уво ђе ње у пеј саж у ко јем се 
ви ди сце но гра фи ја и из во ђе ње из ње га. Овај ула зак нас 
ди рект но уво ди и у сце ну, и у њен ши ри кон текст.

Сто га је при чу мо гу ће во ди ти и рит мом ко ји је при
ме ре но брз да би се пра ти ла са ужи ва њем и оста ла за ни
мљи ва – а то је ри там ди ри жа бла ко ји пре ла зи пре де ле 
по чет ка два де се тог ве ка, кроз зе мље обо је не јар ким бо
ја ма ре ту ши ра них раз глед ни ца findesci ec leа.

То је до ба спо ро сти, ве ли ких не на се ље них пре де ла, 
све га оно га што је ка сни је про јек то ва но на не ке дру ге 
пла не те.

Ка да те ра не два де се те го ди не два де се тог ве ка сме
сти мо три ве ка по сле нас, до би ја мо још је дан ефе кат – то 

ви ше ни је вре ме убр за ња чи ји ре зул тат би ва и екс пло зи ја 
ста нов ни штва, те ско ба и уни фор ми са ност гра до ва.

За ми шљам, да кле, јед но вре ме по сле ка та стро фе, ко је 
под се ћа на но ви Еп о Гил га ме шу. То је вре ме у ко јем се 
по ла ко „от кри ва ју“ не ка да шње тех но ло ги је, ко је су све 
вре ме и при сут не, али ко је не ма ко да про ту ма чи и упо
тре би. До ла зи до но вих, све жих чи та ња и ком би но ва ња 
прет ход них зна ња. То је ба стард ни свет, на лик на шем, у 
ко јем су раз ви је не све оне мо гућ но сти ко је смо за не ма
ри ли пре тр ча ва ју ћи у но ве епо хе.

А за хи ља ду го ди на, ме ђу бр ди ма пре кри ве них тра
вом, ис под ко јих су са хра ње ни не ка да шњи гра до ви, тр
ча ће не ке но ве жи во ти ње, као што су не ка да тр ча ла кр да 
би зо на и ди вљих ма га ра ца. Још јед но ле де но до ба, па још 
јед но ота па ње, па још јед но ле де но до ба... и вра ти ли смо 
се на по че так тек ста.

Ов де ће се зи да ти пи ра ми де, и Зе мља ће по ра ђа ти се
ћа ња на не ка да шње ур ба не пеј са же.

Це пе ли ни, дво крил ци, па ро бро ди и пар ни ауто мо
би ли кре ћу се оста ци ма и тра го ви ма не ка да шњих ауто
стра да, ка хо ри зон ти ма ис пу ње ним чу де си ма, као у до ба 
Жи ла Вер на и Ар ту ра Ко на на Дој ла. Не где иза об зор ја 
ле же до ли не са ди но са у ру си ма, иза пла нин ских про ла за 
и во до па да ле же гра до ви ви со ких и древ них ци ви ли за ци
ја, бе смрт ни ци (мо жда па ци јен ти кли ни ка и ге нет ских 
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ла бо ра то ри ја у ко ји ма су га је не ма тич не ће ли је), ше та ју 
ме ђу смрт ни ци ма по при мор ским гра до ви ма.

И ко ја је он да при ча ко ју нам при ча овај филм?
Ви дим јед ну со бу над пре на се ље ним гра дом, ко ји је 

осве тљен сла бом и жућ ка стом све тло шћу. У со бу до пи ре 
жа мор ус та ла са них ма са, кроз про зор се ви ди уда ље на 
ли ни ја оба ле, иза ко је по чи ње та ма ве ли ке во де не по вр
ши не ко ја се ста па са ноћ ним не бом.

У со би, гру па љу ди оку пље на је над ма пом Твр ђа ве бо
го ва, згра де ко ја као да леб ди на бр ду над гра дом.

Ста нов ни ци Твр ђа ве бо го ва су, по га ђа мо по сле ово ли
ко ду гог уво да, ге нет ски мо ди фи ко ва ни по томци не ка
да шњих по вла шће них сло је ва, ко ји су жи ве ли у до бу пре 
но вог Сред њег ве ка. „Бо го ви“ вре ме про во де игра ју ћи 
се ига ра ко је су на шли у игра о ни ца ма от кри ве ним у ру
ше ви на ма не ка да шњих гра до ва, а ста нов ни ци гра до ва 
слу же им као пи о ни на та бла ма ових ига ра.

Игре су раз не: ства ра ња и ру ше ња цар ста ва, вој ни 
по хо ди, из град ња гра до ва, лу ка, це во во да и пру га, где су 
це ви пра зне, а во зо ва не ма. Има и дру гих ига ра, у ко ји ма 
се бо го ви пре ру ша ва ју у де тек ти ве, бан ка ре, за вод ни ке и 
уби це, у па до бран це и шпи ју не.

У со би су око ма пе оку пље ни озбиљ ни љу ди: они жи
ве у гра до ви ма ко ји су на ста ли њи хо вим тру дом, али и 
као по сле ди ца ига ра; они су ис тра жи ли и град и свет, и 

от кри ли и ру ше ви не, и би бли о те ке, и са ло не ига ра.
Они има ју сли ку, по ма ло не пре ци зну, и не са свим тач

ну, о соп стве ној про шло сти.
Они су ре ши ли да осво је Твр ђа ву. Они су ре ши ли да 

уки ну бо го ве.
Онај што им об ја шња ва пут, ус пео је да из Твр ђа ве 

по бег не. У ко јој је игри био ко ри шћен ви ше ни је ни ва
жно.

Жа мор на ули ци је жа мор љу ди ко ји зна ју да ће се су
тра про ме ни ти њи хов свет, да ће по но во кре ну ти на пут 
овла да ва ња соп стве ном суд би ном. 

Со ба је штаб Ре во лу ци је.

За то вре ме, гру па љу ди у све тлим оде ли ма се ди за 
окру глим сто лом у бље шта во осве тље ној со би над гра
дом. На екра ну, ко ји по кри ва цео је дан зид, ви ди се она 
со ба од ма ло пре, као да је сни мље на ка ме ром ко ја се на
ла зи у оку чо ве ка ко ји оста ли ма об ја шња ва пут до Твр
ђа ве.

Игра ко ју ве че рас игра ју зо ве се „Кон тра ре во лу ци ја“ 
и за сно ва на је на књи зи „Те шко је би ти Бог“.
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Море у градовима

На ме сту где се не ка да на ла зио град, са да је би ло мо
ре. Око ње го вих оба ла из ра сли су но ви гра до ви.

У мо ру су жи ве ле не ма ни, ри бе ве ли ке као бро до ви 
иска ка ле су из не про зир них ду би на и кли за ле по сте њу.

У мо ру су ста ја ла остр ва од ста кла сте ла ве ко ја су пот
се ћа ла на кро во ве по то пље них згра да.

У мо ру су жи ве ли дел фи ни, и ти дел фи ни су са да ву
кли це ле ком по зи ци је во де них во зо ва ко ји су пре во зи ли 
пут ни ке од остр ва до остр ва, са оба ле на оба лу.

Мадагаскар

Се дим у со би с по гле дом на лу ку. Со ба се на ла зи на 
по след њем спра ту згра де у по след њој ули ци на вр ху гра
да. Из над ули це је ли ти ца над за ли вом уз чи је обо де је 
из ра стао град.

Ду ва ју про лећ ни ве тро ви, ко ји про ди ру у со бу, и од 
ко јих шкри пи на ме штај и луп ка ју ша ло ни на про зо ри ма. 
Ови зву ци ми пре ки да ју ток ми сли и скре ћу па жњу с по
сла ко ји ра дим. У тре ну ци ма не ми ра, раз не сли ке по ја
вљу ју се, не по зва не, са мар ги на тек ста ко ји по ку ша вам 
да скло пим. Он да их фик си рам на тим мар ги на ма, и пред 
спа ва ње скла пам при че по њи ма.

Ка да на ста не пот пу на ти ши на, по диг нем по глед, и 
за гле дам се кроз про зор. Ви дим па ро бро де и је дре ња ке 
са ви со ким ка тар ка ма ка ко по ла ко упло вља ва ју у за лив и 
опре зно при ла зе мо лу.

Го ди на је 3535, по но вом ра чу на њу вре ме на, а ја сам 
исто ри чар јед ног све та ко ји се, из гле да, за по след њих 
не ко ли ко хи ља да го ди на (ко ли ко хи ља да? је пи та ње ко је 
ни ко до са да ни је за и ста ус пео да утвр ди) ви ше пу та (ко
ли ко пу та? је дру го пи та ње исте вр сте као прет ход но) на 
сли чан на чин ме њао.
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Чу је се по ја ње из до њих ули ца. Па да ве че, и по чи ње 
тре ћи дан пра зни ка До ла зак пут ни ка.

Ја ов де се дим и пи шем исто ри ју на шег све та, она кву 
ка ква ми се по ма ља из ових до ку ме на та ко ји ле же пре
дам ном, и соп стве них на га ђа ња. 

Ја ов де се дим и пи шем исто ри ју све та, јер је то лак ше 
не го да на пи шем исто ри ју ове со бе, и ове згра де у ко јој 
се дим. Јер, ја не знам ко ли ко је ста ра ни ова згра да, ни
ти знам ко ли ко је за и ста стар овај град. Ше сто го ди на? 
Шест хи ља да го ди на? Два де сет шест хи ља да? 

Не знам ни ко је, ни ка да ову згра ду из гра дио. Не знам 
ни ко је у овој со би пре ме не жи вео: ни пре сто, ни пре 
де сет го ди на.

Око ме не су пред ме ти, ко је под ра зу ме вам: сто, ча ша, 
кре вет, оде ћа. Пи там се: „Ка ко су мо јим прет ход ни ци ма 
из гле да ли пред ме ти ко ји су чи ни ли оквир и јем ство њи
хо ве сва ко днев ни це?“

Ови по ку ша ји да се уду бим у про стор ко ји ме не по
сред но окру жу је по не кад, ка да се су ви ше пре пу стим, 
иза зи ва ју ми вр то гла ви це – пр ви пут ка да сам се за пи
тао: „Шта је за пра во про стор у ко јем се дим?“, за ми слио 
сам ко јом бр зи ном Зе мља ју ри ша око Сун ца, и осе тио 
сам, фи зич ки, ко ли ко се сва ког тре нут ка од ме не уда ља ва 
за ми шље на тач ка ис пред мог но са, и ја са њом.

Он да сам се пре пао, па сам са ти ма гле дао град, и за
лив, чи је при су ство у по за ди ни мо је со бе као да сам та да 
пр ви пут осе тио.

Те но ћи са њао сам вр тло ге, и та ла се гра до ва, љу ди, 
мо ра, и пла не та ко ји се пре ли ва ју и увр ћу као ужад ко ја 
се упли ћу и рас пли ћу у не ка кве не пре кид не сим фо ни је.

Из ових по крет них ек ста за, ко је об у хва та ју и све што 
сам ика да са знао и на слу ћи вао о све ту, и све оне до жи
вља је и ра су ђи ва ња ко је та са зна ња и слут ње пра те, вра
ћам се по гле дом на ову со бу, у ко јој при вре ме но се дим, 
и гле дам пред ме те ко је гле дам сва ки дан, и чи је по ре кло 
знам. Осе ћам сво је при су ство, и ви дим ове пред ме те, и 
све ме то збу њу је.

Та при ча ко ју мо рам да ис при чам, и ко ја се је два по
ма ља из мо јих бес ко нач них ди гре си ја и нео сно ва них 
прет по став ки, је при ча о по след њем ра ту.

А ту при чу не при чам на осно ву соп стве них се ћа ња, 
осим ако у њих не ура чу на мо на га ђа ња о то ме ка ко су 
мо гли да из гле да ју до га ђа ји о ко ји ма сам чи тао и за ко је 
прет по ста вљам да су се до го ди ли. Ту при чу при чам на 
осно ву књи га, ко је чи там да њу, и раз го во ра са при ја те
љом, ко је во дим но ћу.

Сли ка о све ту ко ју до би јам из тек сто ва по не кад се до 
те ме ре раз ли ку је од сли ке све та ко ји по зна јем, да се пи
там да ти тек сто ви мо жда не опи су ју не са мо не ку дру гу, 
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але го риј ску ра ван по сто ја ња, већ да мо жда не опи су ју је
дан, у фи зич ком сми слу, са свим дру га чи ји свет?

Че сто се пи там: “Ода кле све те сли ке, и сви ти на
писи?“

Ка да је бла го ве че, као ово ко је на до ла зи, се ди мо на 
те ра си, гле да мо бро до ве, и че ка мо све тло све ти о ни ка ко
је на ја вљу је бр зи до ла зак но ћи. Се ди мо, и он ми при ча 
сво ју при чу о по врат ку из ра та.

Град у ко јем жи вим је наш нај ста ри ји град на кон ти
нен ту. Ста ри ји од ње га су гра до ви на Остр ву, али ни ко 
са си гур но шћу ви ше не мо же да по ка же ко је је то остр во 
са ко јег смо до шли.

На ју гу кон ти нен та по сто ји не ко ли ко ар хи пе ла га, 
а на ско ро сва ком од остр ва по сто је ру ше ви не не ка да
шњих гра до ва.

По сто ји и је дан град, ко ји се пру жио по ред ре ке, у зе
мљи на ру ше ви на ма.

По сто ји јед на пла ни на, да ле ко, да ја ви ше не знам ода
кле је до спе ла у мо ја се ћа ња.

На пла ни ни је дво рац, иза двор ца на ла зи се град.
У све том гра ду има јед на ку ћа ко ја не ста је, по сто ји 

до вра так иза ко јег се на ла зи лифт ко ји леб ди.
У све том гра ду по сто ји ле ген да о же ни ко ја хо да по 

во ди.

Мој при ја тељ Ра дул, са ко јим сам не ка да сту ди рао, и 
ко ји је, пре не го што се за пу тио у Уру ша лим, ра дио са 
мном у Ин сти ту ту, по ја вљу је се, за стај ку ју ћи, на вр ху 
сте пе ни шта на углу мо је ули це. Из но сим ви но и сир на 
те ра су, се чем хлеб. Па ле се пр ва све тла.

Наш свет на стао је по сле ка та стро фе ко ја је ско ро 
из бри са ла све тра го ве прет ход ног. Ни ко не зна шта се 
до го ди ло – да ли је у пи та њу би ло не ка кво оруж је ко је 
је за ма ло из бри са ло људ ски род и свет пре тво ри ло у ди
вљи ну; бо лест, или ме те о рит. Ни ко не зна ни ко ли ко је 
ве ко ва, или ми ле ни ју ма про шло пре не го што је свет по
но во по чео да се из гра ђу је.

Ка да се бу квал но по ве ру је у сва ту ма че ња на ста ла по 
при сту пач ним нам до ку мен ти ма, ис па да да је из град ња 
све та, и чу ва ње и по сте пе но уво ђе ње зна ња из прет ход
ног, из во ђе но по пла ну. Ме ни се чи ни да је ово мо жда 
тач но ка да се го во ри о не ком прет ход ном ци клу су исто
ри је. У на шем ци клу су, све сам ви ше уве рен да ни је би ло 
пред о се ћа ња кра ја, и ни је би ло пла на.

Оно што је из ве сно је да је би ло ис тра жи ва ња, и пу то
ва ња у уну тра шњост Кон ти нен та, и по тра ге за тек сто ви
ма, и пред ме ти ма. 

И био је Пут ник, ко ји се јед ног да на по ја вио у Пр вом 
гра ду на оба ли, и по звао свет на Пу то ва ње.
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На ши пре ци до шли су са Остр ва. Са да шња вер зи ја 
по чет ка исто ри је ка же да је јед ног да на, јед но став но, њи
хо ва ве за са све том би ла пре ки ну та. Остр во је на ста ви ло 
да тра је, од се че но, не ко ли ко ве ко ва, док ни су иш чи ле ла 
се ћа ња на не ка да шња зна ња. Овај пе ри од стаг на ци је био 
је пе ри од ка да су осми шље не пр ве ин сти ту ци је ко је су 
омо гу ћи ле ка сни ји пре по род. Та да је на ста ла и Кор по
ра ци ја.

Кор по ра ци ја је ство ре на по се ћа њу на др жа ву са ко је 
су на ши пре ци до спе ли на Остр во.

Чу јем ко ра ке на сте пе ни шту. Ску пљам хар ти ју, и 
оштрим олов ку. Спре мам се да на ста вим да бе ле жим 
раз го вор.

Ра дул и ја сва ке ве че ри на ста вља мо раз го вор, ко ји је 
по чео у на шем де тињ ству. Жи ве ли смо у јед ном гра ди
ћу крај ре ке ко ја се не да ле ко од овог гра да ули ва у мо ре. 
Упо зна ли смо се на са стан ци ма обо жа ва ла ца ме се ца.

На осно ву исто вет них ви зи ја, ко је су нас сва ке ве че ри 
пу ног ме се ца до во ди ле до скри ве ног све ти ли шта на оба
ли ре ке, упи са ли смо шко лу.

Он да сам, у то ку шко ло ва ња, ја на ста вио да са њам, а 
Ра дул ни је. Због тих мо јих сно ва, у ко ји ма су се по ја вљи
ва ле мор ске не ма ни, и се ћа ња на Ве ли ку пло вид бу, ја сам 
у то ку сту ди ја по чео да про у ча вам ре ли ги је ди вљих пле
ме на.

Шта је би ла Ве ли ка пло вид ба? Где, и ка да је от по
че ла?

Свет је на пре до вао, и свет је ра стао. Ни ко не зна ка
ква је ка та стро фа прет хо ди ла ње го вом уз ди за њу. Шта је 
би ло то Ве ли ко ћу та ње у ко је је уто нуо цео је дан свет? 
Ка да је, и да ли је цео свет опу стео од јед ном?

Ода кле је по но во на се љен? Ко су сви ти љу ди, сва та 
пле ме на ко ја су на свом пу ту сре та ли на ши пре ци?

Ко су, и ода кле су по те кли на ши не при ја те љи?

Но ћи ма са њам сле де ће ре че ни це: „У не кој дру гој 
Исто ри ји, ка да су мо ри ма пло ви ли огром ни бро до ви, ко ји 
су по ве зи ва ли све кон ти нен те, на се ље не гра до ви ма, ка да се 
ле те ло ави о ни ма, и ка да су пр ве ра ке те по ле те ле у Све
мир, до шла је ка та стро фа.

Би ли су ра то ви, би ло је вре ме за бо ра ва, и чу ва ња зна ња 
у пе ри о ду оп штег ра су ла и вар вар ства.“

Хра мом, и Све тим гра дом у до ба ка да је по чео рат 
упра вља ла је Кор по ра ци ја.

Све ти град Ур ша ла им на ла зио се у бр ди ма да ле ко од 
мор ских оба ла, до ње га се до ла зи ло кроз трав на те за
рав ни и бр да ко ји ма су лу та ла кр да по ди вља лих до ма ћих 
жи во ти ња ко ја су пре те кла из оп ште ка та кли зме. Не по
зна та пле ме на по ди за ла су, и на пу шта ла сво ја при вре ме
на ста ни шта, но ше на на ма не по зна тим та ла си ма ра то ва, 
гла ди, и ми гра ци ја.
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Све ти град је ра стао, свет се ме њао, а ди вља пле ме на 
су се за у ста ви ла. У уну тра шњо сти су се уз ди за ли пр ви 
гра до ви.

До Све тог гра да се до ла зи ло пу тем по ко јем су би ле 
по диг ну те твр ђа ве, а он да је, ка да је по но во по че ла да се 
ко ри сти па ра, из гра ђе на пру га.

Ко зна шта је ле жа ло у њи хо вим те ме љи ма?

Кор по ра ци ја ко ја се ста ра о Пр вом хра му је ди на по се
ду је ави о не.

За бо ра вље на је тај на на ла же ња и пре ра де го ри ва.
Је ди на три пре о ста ла ави о на на ла зе се у хан га ру не ка

да шњег аеро дро ма не да ле ко од се ди шта Кор по ра ци је.
Пред сед ник Кор по ра ци је, ко ји се би ра до жи вот но на 

ту функ ци ју, не де љу да на по из бо ру ави о ном по се ћу је не ка
да шње цар ске гра до ве.

Ре зер во а ре у бр ду чу ва ју вој ни ци не ка да шње Цар ске гар де.
Кор по ра ци ја је ме ша ви на не ка да шње ад ми ни стра ци је 

и фа брич ких упра ва, ко је су се сли ле и пре о бра зи ле у ре ли
ги ју. Осно ву ре ли ги је чи ни пре да ње о пут ни ку и Ме сту до
ла ска.

Гра до ви су на лик на по крет на на се ља ко ја са чи ња ва ју 
ва го ниста но ви, ко ји се ка че на огром не ком по зи ци је во зо ва 
што с вре ме на на вре ме кру же кон ти нен том.

По сто ји је дан стра хо ви то сло жен си стем ве за из ме ђу 
дис пе чер ских цен та ра ко ји ре гу ли шу њи хо ва кре та ња.

Мо ри ма пло ве па ро бро ди, не бом ле те це пе ли ни.

Са мо, то ни је на ша Кор по ра ци ја, и то ни су на ши во зо
ви, и тај Пр ви храм ни је са мо наш.

Та Кор по ра ци ја при па да та јан стве ном цар ству из 
уну тра шњо сти кон ти нен та од ко јег ви ди мо са мо тра го ве 
ши на, и за чи је гра до ве, са кри ве не у ду би на ма пе ћи на, са мо 
прет по ста вља мо где се на ла зе.

А цар ство се ши ри, и по ла же пра во на наш град, Ур ша
ла им.

И све то бе ле жим на осно ву Ра ду ло вих при ча, из ве
че ри у ве че.

Ни сам не знам ко ја је ко рист од овог бе ле же ња при
ча. Ра ду ла је рат за те као у Ур ша ла и му, био је мо би ли сан 
на ли цу ме ста, ка да је град на пад нут. Био је за ро бљен. 
Био је у за ро бље нич ком ло го ру. Ка да је мир пот пи сан, 
пу штен је да се вра ти. Вра ћао се, ме се ци ма, и са да ми из 
ве че ри у ве че опи су је тај свој по вра так

Сва ке ве че ри при ча ми о том цар ству под зем них гра
до ва, у ко јем је био за ро бљен, као да га оно сво јим мо
то ри зо ва ним ко ло на ма, бро до ви ма, и це пе ли ни ма ни је 
пре те кло на пу ту до ку ће.

При се ћа мо се де тињ ства: по сто је ви зи о на ри, и по
сто је они ко ји те ви зи је спро во де. По сто је они ко ји са
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ња ју, и они ко ји гра де. Та кав је не пи са ни за кон на шег 
шко ло ва ња. Та кав је за кон Об но ве.

Они ко ји су, мно го ве ко ва пре нас, са ња ли чу до ви шта, 
та ко ђе су се са ста ја ли на оба ла ма ре ке.

Они ко ји су са ња ли чу до ви шта оти шли су у ди вљи ну 
и та мо са гра ди ли сво је хра мо ве.

Они ко ји са ња јау чу до ви шта по да ри ли су пле ме ни ма 
њи хо ве пр ве бо го ве.

Та ко нас уче, и та ко ве ру је мо. 

Ра дул от пи ја гу тљај ви на, па ка же: „Би ло је то јед не 
но ћи кад сам се вра ћао из ло го ра. Са њао сам, па сам се 
про бу дио, у дру ги сан, или ви зи ју. По ред ме не је ста јао 
ан ђео, и био је чу до ви шан, имао је шест па ри кри ла и очи 
на све стра не, па опет, из ње га је те кла са мо без гра нич на 
бла гост. Та да сам схва тио да и ја имам ви зи је.“

Ка да је све по че ло? Ка да је до шло до пр вог су сре та са 
на шим са да шњим оку па то ри ма?

Екс пе ди ци је су од ла зи ле у ду би ну кон ти нен та, и ни су 
се вра ћа ле. 

Јед ног да на, на глав ном тр гу, у су тон, по ја вио се Пут
ник

Пут ник је ре као: „Ово ни је мој свет, али би мо гао да 
бу де ваш.“

Он да је су тра дан оти шао.

Ка да је за њих, на ше оку па то ре, све по че ло?
Јед но га да на, на ула зу у град, по ја вио се пут ник, и ре

као: „Ја до ла зим ода кле и ви, поч ни те да тра жи те пут 
ку ћи.“

На ши пре ци оти сну ли су се у ду би ну кон ти нен та. 
Слу ша ли су при че о Пут ни ку, и тра жи ли гра до ве, и ру
ше ви не, ко је је он ви део. 

Он да су на шли Храм.

Кор по ра ци ја се ба ви ла при ку пља њем зна ња.
Кор по ра ци ја је има ла Ред из ви ђа ча, и Ред чи та ча, и 

Ред про на ла за ча.
Кор по ра ци ја је има ла вој ску.
Кор по ра ци ја је ге не ра ци ја ма цр та ла ма пе.
Ње ни из ви ђа чи про на шли су Пут.
Ње ни из ви ђа чи про на шли су Би бли о те ку.
Ње ни из ви ђа чи про на шли су Пор тал.
Кор по ра ци ја је око Пор та ла са гра ди ла Храм.
Око Хра ма из ра стао је Све ти град, Но ви Ур ша ла им.

То је јед на вер зи ја. Има и дру га:
У бр ду крај ме ста на ко јем се сва ке го ди не ску пља ју 

но мад ска пле ме на, за вре ме зе мљо тре са ука зао се отвор 
пе ћи не, ко ји је до та да био за тр пан сте њем.
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Иза отво ра, би ла су вра та.
Иза вра та, дво ра на.
У дво ра ни, на ђе на је би бли о те ка.
Би бли о те ка је би ла пра ста ра. У њој су би ле књи ге ко

је су опи си ва ле свет пре Ве ли ке пло вид бе, и пре Ве ли ког 
ћу та ња. 

Те књи ге би ле су на пи са не на ли сти ћи ма не ког ме та
ла ко ји не про па да.

Књи ге су од не те, на ма на про у ча ва ње.
Те књи ге сме ју да ви де са мо они ко ји су има ли ви зи је.

Пе ћи на је по ста ла Храм.
Мно го ге не ра ци ја ка сни је, тај храм је на зван Пут ни

ков дом.
Око Пут ни ко вог до ма из ра стао је Све ти град.

Све ти град зо ве се Дру ги Ур ша ла им, по гра ду ко ји се 
по ми ње у књи га ма на ђе ним у Би бли о те ци.

Ни ко не зна где се на ла зио пр ви Ур ша ла им. Мо жда на 
истом ме сту где и дру ги?

Ко ли ко је вре ме на по треб но да се пу те ви сто пе са 
окол ним по љи ма? Ко ли ко је ве ко ва по треб но да се згра
де пре тво ре у бр да? Ко их на се ља ва у ме ђу вре ме ну? Ко
ли ко је вре ме на по треб но да иш че зну се ћа ња на гра до
ве?

Мо жда су окол на бр да не ка да шње згра де пр вог Ур ша
ла и ма?

Мо жда су то хра мо ви древ них бо жан ста ва ко ја су ша
ма ни ма пле ме на ко ја су се ту оку пља ла до ла зи ла у ви зи је?

Мо жда су се пле ме на због тих ви зи ја и оку пља ла на 
овом ме сту?

Ра дул ми при ча ка ко су се огром ни пар ни тен ко ви јед
но га да на по ја ви ли не да ле ко од гра да. 

При ча ми ка ко је, кад је пу то вао ка Ур ша ла и му, у по
ста ји на по ла пу та срео пле мен ску де ле га ци ју ко ја је 
пу то ва ла у наш град. Де ле га ци ја је пу то ва ла да упра ви 
Кор по ра ци је из ло жи сво је при ту жбе. Те при ту жбе су 
би ле мно го број не, и те шко их је би ло про ве ри ти, а сво
ди ле су се на не из ле чив осе ћај не прав де узро ко ван на
шим при су ством.

При ча ми ка ко се, док је он са ти мом ар хе о ло га да њу 
цр тао окол на бр да а но ћу са њао град ко ји ће ис под њих 
от ко па ти, у гра ду би ло све ви ше ту ча, све ви ше мр жње, 
и увре да. 

Не ко им је но ћу ло мио при бор. Од би ја ли су да их слу
же у крч ма ма. Ни ко ви ше ни је же лео да ра ди за њих.

Ка да су се по ја ви ли тен ко ви, тим ар хе о ло га за ба ри
ка ди рао се у ци та де ли, и че као тру пе ко је би пре ки ну ле 
оп са ду.

Бит ка је би ла крат ка. Пот по мог нут ло кал ним ста нов
ни штвом, на чи ји по зив је до шао да осло бо ди град, не
при ја тељ је ско ро без бор бе за у зео ци та де лу.
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Ра дул ми при ча: „Од ве ли су нас до ло го ра. Ода тле су 
нас по тр па ли у ва го не, ко ји су кре ну ли пут се ве ра.

Воз је про ла зио кроз не пре глед не рав ни це, а он да 
ура њао у бр да и на ста вљао пут под зе мљом, кроз чи тав 
низ под зем них гра до ва.“

По сто ја ла је, не ка да, мре жа пру га ко ја је пре кри ва ла 
свет. Пру ге су спа ја ле гра до ве, и лу ке, про би ја ле се кроз 
пла ни не, ула зи ле под зе мљу и из ра ња ле на не ким да ле
ким оба ла ма.

По сто ја ли су ви ја дук ти, мо сто ви, ту не ли. По сто ја ли 
су под зем ни гра до ви.

Све ви дљи во је не ста ло, оно што ни су раз ве ја ли ве
тар, по кри ла зе мља и од не ли љу ди, пре тво ри ло се у рђу, 
и ра су ло.

Са мо што то ни су би ле је ди не пру ге, и је ди ни гра
до ви.

По сто јао је, осим оног си сте ма на ма па ма, још је дан, 
тај ни си стем, си стем под зем них гра до ва спо је них пру
га ма.

 
Та мо, под зе мљом, вре ме је те кло не ким дру га чи

јим рит мо ви ма. Та мо, под зе мљом, ни је би ло да на и 
но ћи. 

Ра дул се се ћао, а да ви ше ни је знао да ка же да ли је то 
би ло се ћа ње или сан, да је да не и но ћи ме рио рит мо ви ма 
спа ва ња, ра да, и на ста ве. 

Ко па ли су угаљ. Ишли су на пре да ва ња, се де ли су у 
клу па ма док су им на та бли цр та ли ма пе кон ти не на та, 
гра до ва, и др жав ног устрој ства.

Жи ве ли су у ба ра ка ма.
Ра ду лу се чи ни ло да су те ба ра ке по ре ђа не на не ка

квој па ди ни, и да пре ла зак из ба ра ке у ба ра ку пред ста
вља кре та ње не са мо кроз вре ме, где овај пре ла зак обе ле
жа ва ду же вре мен ске пе ри о де, го ди не или по лу го ђа, већ 
и кре та ње ка не ка квом ста ту су ко ји би зна чио њи хо во 
укљу че ње у дру штво и из ла зак из овог пот пу но оме ђе
ног про сто ра.

Јед но га да на, са оп шти ли су им да је рат за вр шен. По
тр па ли су их у во зо ве, од ве ли до гра ни це, и пу сти ли на 
сло бо ду.

Опу сто ше ни гра до ви, ру ше ви не и пра зни пу те ви на 
ко је су ус пут на и ла зи ли, би ли су зна ци да је рат из гу
бљен.

Ја сам га срео јед ног да на у Ин сти ту ту, ка да се вра тио. 
У оп штој бе ди ус пео сам да му на ђем по сао. То ни је би
ло ни шта на оном ни воу од ра ни је, као што ни мој по сао 
ви ше ни је био оно што је био пре ра та.

Ра дул ви ше не ра ди у оде ље њу за ар хе о ло ги ју. Ја ви
ше не про у ча вам спи се, ко ји су скло ње ни ка да се не при
ја тељ ска ар ми ја при бли жа ва ла гра ду. Ја са да ски ци рам 
исто ри ју све та, јер ви ше, осим ова квих им про ви зо ва них 
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при ча и не мам шта дру го да скла пам, и из ве че ри у ве че 
са Ра ду лом пре би рам по се ћа њу на ка та стро фу ко ја нас 
је за де си ла.

Ур ша ла им ви ше ни је наш. Он са да при па да пле ме ну 
ко је га на се ља ва, а хра мо ви ко ји су у ње му гра ђе ни, или 
от ко па ва ни, са да при па да ју сви ма.

Сва ке ве че ри, Ра дул се вра ћа у штаб. Сва ке ве че ри, 
пи ше из ве штај о то ме до кле је сти гла по тра га за спи си ма 
из Пут ни ко вог до ма.

Сва ке ве че ри, по ку ша ва да свог при ја те ља на ве де на 
ис по вест. 

Сва ке ве че ри, из ла зи на те ра су ви ле и по сма тра град. 
Сва ке ве че ри, и дру ги бив ши за ро бље ни ци, ко ји су, 

као и он, про шли ло го ре за ин док три на ци ју у под зем
ним гра до ви ма, по ку ша ва ју да иден ти фи ку ју ко још увек 
до жи вља ва ви зи је, и ко је од њих по све ћен у тај ну где се 
на ла зе скри ве ни ар хи ви.

Је ди но што Ра дул не мо же, а мо жда и не же ли да при
зна сво јим го спо да ри ма је да је оне ве че ри док се вра ћао 
из за ро бље ни штва за и ста срео ан ђе ла.

Душе

Про бу дио се у три са та но ћу, и за бе ле жио:

„Ду ше ни су ни шта дру го до за пи си у све тло сти ко ји 
су по сла ти са ма тич не пла не те ка ме сти ма у Све ми ру за 
ко је су они што су их по сла ли сма тра ли да мо гу да их 
уго сте.

Ду ше су хо ло грам ске по ру ке по сла те, па ра су те, по 
Зе мљи, ка да се ода ши љач по ква рио.

Не ке су па ле на уда ље не и не по јам не све то ве, где су 
по ста ле би ћа од ве тра и пла ме на, не ке су па ле на све то ве 
слич не на шем, не ке су па ле у во де, не ке су па ле на сун
ца.

Од тих што су па ле на Зе мљу, не ке су па ле у те ла љу ди, 
не ка се су па ле у те ла зве ри ња.

Не ке су по ста ле биљ ке.
Не ке су па ле са да, не ке су па ле пре мно го ми ли о на 

го ди на.
А све су по сла те у исто вре ме“

Он да је пру ча вао: ре до след па да, пу та ње, сре ди не у 
ко ји ма су се оте ло тво ри ле, ути ца је на љу де ко ји су се 
њи хо вим ула ском про ме ни ли, на чин на ко ји су ти љу ди 
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би ли за па жа ни – као про ро ци, бо го ви, као без ум ни ци, 
зло чин ци, све ти те љи, као уса мље ни ци.

На пра вио је го ми лу та бе ла.

Са ку пљао је сно ве и сно ви ђе ња, па их ре ђао као де
таљ не опи се зе мље по ре кла.

Хургада

Хур га да је пот пу но и бе срам но ве штач ка. 
Хур га да има ве зе с Егип том исто оно ли ко ко ли ко Sun 

City у Бо пу та цва ни (се ћа ли се ви ше ико фан та змаго рич
них „бан ту ста на“?) има ве зе с Ју жном Афри ком. Хур га
да има ве зе са Sun Cityјем за то што оба ова игра ли шта 
пред ста вља ју из ра зе гло бал не апарт хејдуто пи је, где до
мо ро ци, ако ни су по слу га, мо гу да уђу са мо ако им про
пу сни це – уве ре ња о до бром вла да њу, из да ју бан ке, у ви ду 
кре дит них кар ти ца, и по ли ци ја, у ви ду чи стих до си јеа.

Хур га да је и то та ли тар на уто пи ја, пот се ћа ње на зе мље 
иза не ка да шње Гво зде не за ве се, где гост стал но про ла зи 
кроз по ли циј ске пунк то ве, док на сва ки ње гов гест мо
три уве жба но око хо тел ске по слу ге.

Раз ме ре овог игра ли шта су не за ми сли ве – то ви ше 
ни су про сто ни зо ви хо те ла, као у Тур ској, већ чи тав је
дан град на иви ци мо ра и пу сти ње, са зо ном око гра да.

Ов де је пот пу но за ми сли во да рад ња у ко ју сте ушли 
пре ста не да по сто ји пет на ест ми ну та по што сте је на пу
сти ли. Ов де је пот пу но за ми сли во да осо бље ме ња уло ге 
по рит му не по зна тих ча сов ни ка.

Ово је Про ја сов Dark City на африч ком сун цу.

126 127



Мо гу да за ми слим од ма ра ли ште слич но овом, у све ту 
не мно го раз ли чи том од на шег. Хо те ли су, у ње му, за пра
во ло го ри за пре ва спи та ва ње по ли тич ких за тво ре ни ка, у 
ко ји ма про ве ра ва ју њи хо во по на ша ње пред пу шта ње ку
ћи. Од ла зак ку ћи у ова квом све ту пред ста вља, раз у ме се, 
са мо услов ну, и у сва ком тре нут ку опо зи ву сло бо ду.

Мо гу да за ми слим го ста ко ји ов де ле ту је, и ко ји око 
се бе ви ди са мо је дан хо тел ко ји бес пре кор но, и не при
мет но, функ ци о ни ше. А он да у кел не ру ко ји га слу жи за 
ве че ром пре по зна свог не ка да шњег до ма ћи на, про фе
со ра Уни вер зи те та ко ји му је пре пет го ди на по ка зи вао 
пре сто ни цу.

И мо гу да за ми слим филм, или при чу, у ко јој се от кри
ва, кроз низ си ту а ци ја ко је из но ва ре ви ди ра ју исто ри ју 
по след њих пар де це ни ја, по сто ја ње јед ног ла ви рин та без 
из ла за, јед ног но вог Ар хи пе ла га Гу лаг, ма ње ви дљи вог од 
оног хлад ног и си бир ског, на то плом при мор ском сун цу, 
ко је све ства ри пре кри ва, као не ком ми ми криј ском оп
ном, јар ким и ве се лим бо ја ма.

С тим што све те де ко ра ци је и асо ци ја ци је на хо тел
ским про че љи ма и по хо ло ви ма зда ња у Хур га ди, ко је 
иза зи ва ју фан та зи ра ња о то та ли тар ним уто пи ја ма, из гле
да ју као па ро ди је на хо ли вуд ске вер зи је при ча из „1001 
но ћи“ и што де ко ра тив ни хи је ро гли фи пре пот се ћа ју на 
(Хо ра по ло ве) ре не сан сне ре бу се не го на за пи се из ста
ро е ги пат ских гроб ни ца.

Историја туризма на Марсу

Рад ња се до га ђа 2826. го ди не. Марс је на лик Зе мљи, 
као у на уч но фан та стич ним ро ма ни ма из пе де се тих го ди
на, ка да су све пла не те би ле скр пље не од де ло ва пеј за жа 
на ше, и на се ља ва не би ћи ма ко ја су из гле да ла као по том
ци обје ка та екс пе ри ме на та са Остр ва док то ра Мо роа.

Ту ри стич ки цен тар на ла зи се на оба ли мо ра.

Мо ре је бле до пла во, на цр ве ном пе ску ње го вих оба ла 
сто ји низ хо те ла. Хо те ли су пу сти, то су са да ста ни шта 
сек те ко ја је ус пе ла да пре жи ви три ста го ди шњи гра ђан
ски рат.

128 129



Историја Египта у 27. веку

По сто ја ње Егип та као је дин стве не др жа ве оспо ре но 
је, пр ви пут од ује ди ње ња Гор њег и До њег Егип та пре 
не ких пет хи ља да го ди на, 2118. го ди не.

Он да је усле дио пе ри од ка да су уме сто Егип та по сто
ја ле кне же ви не. У том пе ри о ду, ту ри стич ке зо не из гра ђе
не по чет ком 21. ве ка по сто ја ле су као одво је не др жа ве.

Овај пе ри од тра јао је че ти ри ве ка. У том пе ри о ду, 
оста так све та за де си ла је или не ка огром на ка та стро фа, 
или је Еги пат био од ње га из не ких дру гих раз ло га од се
чен – из овог вре ме на, не ма ни ка квих за пи са о то ме шта 
се до га ђа ло ван гра ни ца зе мље.

Усле дио је пе ри од ује ди ње ња.
Па је био пе ри од фа ши зма.
Па је био пе ри од изо ла ци је по но во ује ди ње ног кра

љев ства. На дво ру Амен хо ре ба 19тог да ле ки по том ци 
не ка да шњих ам ба са до ра игра ли су сло же не двор ске игре 
са да ле ким по том ци ма не ка да шњих кне зо ва, ко је су, кад 
се зе мља ује ди ни ла, оку пи ли на дво ру, где су им до де ље
не стам бе не про сто ри је, ма њеви ше фик тив не ти ту ле и 
уло ге у сло же ном це ре мо ни ја лу чи ја сим бо ли ка је вре
ме ном за бо ра вље на.

Пре сто ни ца је пре се ље на у Лук сор. Сва ке го ди не сла
те су екс пе ди ци је да тра же из гу бље не би бли о те ке у ру
ше ви на ма ле ген дар ног Ка и ра, и сва ке го ди не одр жа ва на 
је цен трал на про сла ва пра зни ка До ла ска.

Не пре глед не ко ло не си ла зи ле у у пр вој про лећ ној 
но ћи пу ног ме се ца са пла тоа Хат шеп су ти ног хра ма, и 
кре та ле се ка Лук со ру, за у ста вља ју ћи се крај не по јам но 
ста рих ру ше ви на. На сва кој ста јан ци, ре ци то ва ни су од
лом ци епо ва о до ла ску пре да ка, ко ји су пре мно го ве ко ва 
спу сти ли свој ме ђу зве зда ни брод на про че љу хра ма.

О пра зни ку До ла ска, ста ра ли су се све ште ни ци.
Је дан се ста рао о тач ној ре кон струк ци ји пеј за жа.
Дру ги се ста рао о се ћа њу на пр во бит на име на ме ста.
Тре ћи је пам тио де ла ју на ка.
Че твр ти је знао да на цр та сва ку згра ду ко ју су опи си

ва ли епо ви.
Пе ти је био ком по зи тор, ко ји је са њао све то ве ко ји су 

му ови дру ги опи си ва ли. Ти све то ви би ли су они ко ји су 
прет хо ди ли до ла ску.

Би ла је то ре кон струк ци ја пу то ва ња пред Си ла зак у 
Еги пат.
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Слике могућих светова

Пр во се ви ди сце но гра фи ја, па ко сти ми. Пеј за жи 
дру га чи јих све то ва до би ја ју се ком би но ва њем сли ка из 
ге о ло ги је, ге о гра фи је, и исто ри је. Као из ван ре дан пред
ло жак и по ма га ло мо же да по слу жи сва ки та бе лар ни 
пре глед ти по ло ги ја ар хи тек ту ре, под не бља, тла, и за на та, 
од ре не сан сних све о бу хват них си сте ма ти за ци ја, пре ко 
све за ка фран цу ских Ен ци кло пе ди ста до Шпен гле ро ве 
„Про па сти За па да“ ко ја се у овом сми слу, сво јом не ве ро
ват ном де таљ но шћу, на ро чи то ис ти че. 

Фан та сти ка до би је на на овај на чин (на овом фо ну, он
да се раз ви ја при ча) се сво ди на не ку вр сту исто риј ских 
ка при чо са, на опис але го риј ских гра до ва и зе ма ља ко ји 
се ви де у дру гом пла ну ре не сан сних пеј за жа.

У овом кон тек сту, цео скуп на уч но фан та стич них 
аван ту ра от кри ва ња да ле ких пла не та је по на вља ње ис
ку ства от кри ва ња ве ли ких про сто ра, уз по сред ство тех
нич ких по ма га ла – оруж ја и ме ха нич ких тран спорт них 
сред ста ва, што се сво ди на ду го трај но и ока сне ло ва ре ње 
ис ку ста ва 19. ве ка.

Исто риј ске анег до те сме ште не у окру же ње дру гих 
епо ха, ком би на ци је то по гра фи ских и сце но граф ских де
та ља, све те по бр ка не за бе ле шке и по ме ша ни сте но гра

ми, ре зул тат су мо ле ку лар ног пам ће ња ти пич ног за ви зу
ел не си сте ма ти за ци је.
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Подземље или чему служи метро

Кад чо век бо ље раз ми сли, функ ци је ме троа у при чи и 
ни су то ли ко мно го број не:

Ме тро је скло ни ште у ко јем, по што је ка та стро фа •	
из об ли чи ла по вр ши ну зе мље, из гра ђе на тро гло
дит ска ци ви ли за ци ја.
Ме тро је пре лаз из ме ђу све то ва – на од ре ђе ним •	
ме сти ма, кад се не па зи, пре ла зи се у не ки дру ги 
град, ко ји је из ме штен у про сто ру, или вре ме ну. У 
овом сми слу, то је пор тал ко ји је сме штен, на увер
љив на чин, у на ше сва ко днев но окру же ње.
Ме тро је део гра да нај бли жи Па клу. („Са та ни сти, •	
во зи те се ме тро ом, та ко ће те би ти пар ме та ра бли
жи Па клу!“ – за пис из пра шког ме троа).

Шта је функ ци ја гра да на оба ли? То је иде ал на по ла
зи шна тач ка за ис тра жи ва ње – ка дру гим оба ла ма или ка 
уну тра шњо сти коп на, на ко јем град игра уло гу мо сто
бра на. 

О овим дру гим гра до ви ма мо сто бра ни ма, не по знат, 
пре те ћи, и уоп ште, про стор ко ји иза зи ва не ла го ду део је 
њи хо вог би ћа, те и сам бо ра вак у њи ма иза зи ва сум њу и 

муч ни ну. Они су из гра ђе ни на не по зна тој зе мљи, од не
по зна те зе мље, док се ћа ње на да не до ла ска са уда ље них 
оба ла све ви ше бле ди.

Осим ако се не ра ди о огром ном осва јач ком по хо ду, 
ко ји је не пре ки дан, и не да нам вре ме на да се опу сти мо 
и пре пу сти мо ужа су.

Имам ути сак да ствар но от кри ва ње Аме ри ке тек 
пред сто ји, и уоп ште ме не чу ди што су ме ста ко ја се ко
ри сте као ло ка ли те ти у ко је су сме ште ни фил мо ви стра
ве и ужа са ба нал ни де ло ви пеј за жа ру рал не Аме ри ке.

Као што ме не чу ди ни огро ман број фил мо ва о пор
та ли ма ко ји нас у свим ва ри ја ци ја ма за пљу ску ју про те
клих го ди на.

Са мо још че кам да кре не екс пло а та ци ја ло ка ли те та 
Си би ра, Кам чат ке и да ле ког европ ског Се ве ра.
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Апокалипса – стварање нације

Се дим у мла зном ави о ну ко ји над ле ће не по зна ти кон
ти нент. На кри вљу јем се у стра ну, об ру ша вам ка зе мљи, 
па на ста вљам у бри шу ћем ле ту. Ка ме ре бе ле же об лик 
те ре на, остат ке не ка да шњих утвр ђе ња или го ми ле сте
ња ко је ме на њих пот се ћа ју, и кре та ње не при ја тељ ских 
тру па.

Над ле ћем те ри то ри ју бу ду ћег про тив ни ка у игри ко ја 
се зо ве „Апо ка лип са ства ра ње на ци је“.

Дру ги део игре, ко ји те че па ра лел но са овим, пу ним 
от кри ћа, би та ка, и из град ње, ра ђен је као игра у ко јој 
уче ству је мо и игра мо не ку од уло га. Она се игра у ен те
ри је ри ма, и пот се ћа на ен гле ску кри ми на ли стич ку се ри
ју пу ну ин три га, пи та ња, и не раз ја шње них уби ста ва ко ја 
су по сле ди ца да ле ких за ве ра из про шло сти.

Онај тре ћи део, ко ји се са сто ји од екс те ри је ра сни ма
них у гра до ви ма, и ко ји за пра во де фи ни ше свет у ко јем 
се игра до га ђа, тек тре ба да бу де на пи сан.

Далека доба, непотребна бића

Што ве ћи вре мен ски ра спон об у хва та исто ри ја бу
дућ но сти, то су ве ће мо гућ но сти за про из вољ но сти, за 
уво ђе ње не по треб них би ћа и ире ле вант них до га ђа ја у 
при чу ко ја се гу би и иш че за ва у соп стве ним ру кав ци ма.

Нај ве ћа дра ма до га ђа се у су о ча ва њу чо ве ка се пеј за
жом и ћу та њем све та.

А јаз из ме ђу тач ке у бу дућ но сти у ко јој чо век сто ји 
пред пеј за жом ис пу ње ним ди вљи ном или ру ше ви на ма, 
по пу ња ва се или опи сом круп них исто риј ских та ла са, 
или сли ка ма до та да не ви ђе них би ћа и ства ри.
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Историчар

Кроз от при ли ке хи ља ду пет сто го ди на, се ди у гра ду 
на оба ли, и на осно ву би бли о те ке на уч но фан та стич них 
ро ма на из два де се тог ве ка, по ку ша ва да ре кон стру и ше 
исто ри ју гра да и све та.

Град је и мо сто бран, јер се иза ње га на ла зи не по зна
ти кон ти нент, и све ти о ник, јер ис пред ње га је оке ан ко
ји ис пу ња ва ју не ма ни и иза ко јег се на ла зе не по зна те 
оба ле.

Се ди, и ис пу ња ва за бо рав сли ка ма, и ре кон струк ци ја
ма исто риј ских то ко ва. Све књи ге на осно ву ко јих ис цр
та ва сво ју Ма пу све та тре ти ра као до ку мен те.

У овом бес ко нач ном про це су ре ви зи је, от кри ва сле
де ће:

Да су ову пла не ту на се ли ли ње го ви пре ци, ко ји су 
ова мо до ле те ли пре от при ли ке три хи ља де го ди на;

Да су на њој на ђе ни гра до ви ста ри око два де сет хи ља
де го ди на, ко је су гра ди ли пре ци иш че злих до мо ро да ца, 
а ко ји су би ли и пре ци ње го вих пре да ка;

Да је на пла не ти пре пет на ест хи ља да го ди на вла да ло 
Ле де но до ба, ко је је тра ја ло пет хи ља да го ди на, ка да су 
љу ди жи ве ли у огром ним згра да ма о ле да;

Да је ово ре пли ка гра да ко ји је на от при ли ке истом 
ме сту по сто јао пре По то па ко ји је уни штио свет пре 
два на ест хи ља да го ди на.

Да је уну тра шњост кон ти нен та огром на ди вљи на ко
ју пре се ца ју пру ге по ко ји ма, у не по зна том рит му, сва ких 
не ко ли ко ме се ци про ла зе огром не ком по зи ци је во зо ва;

Да се, скри ве ни у шу ма ма по уну тра шњо сти кон ти
нен та, на ла зе гра до ви у ко ји ма се чу ва ју древ на зна ња, 
не до ступ ни као ви лин ски све то ви.

Же ли да ви зи је ко је му на ме ће чи та ње оме ђи ва ри ја
ци ја ма соп стве не ствар но сти, же ли при че ко је ва ри ра ју 
сце но гра фи ју, ко сти мо гра фи ју, и тех но ло ги ју у окви ру 
јед ног мо де ла, ко ји раз у ме. 

Же ли не по сред ну про шлост као ве чи ту са да шњост у 
свим мо гу ћим ком би на ци ја ма. 

А Цех при по ве да ча ба ви се пре при ча ва њем Исто ри је 
ве ли ке Зи ме и ото пља ва ња.
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Легенда о делфинима

Пут ник је до шао у град на оба ли мо ра. Мо ре је би ло 
гор ко. Ре кли су му да је то за то што се у ње га из ли ло гор
ко је зе ро то ком јед ног дав ног и за бо ра вље ног ра та.

Пут ник је сео у ча мац. Пло вио је дуж оба ле. До шао је 
до ушћа ве ли ке ре ке. Упло вио је у ре ку.

За њим је пло ви ло ја то дел фи на.
До пло вио је до гра да.
За њим, све ча но се за тво ри ла бра на ко ја је ушће ре ке 

скре ну ла сто ти на ма ми ља на се вер.
Он да је за тво ре на и дру га бра на, ко ја је не ка да шње 

ушће пре тво ри ла у гор ко је зе ро ко је ће се јед ног да на 
из ли ти у мо ре.

У је зе ру су оста ли дел фи ни.

Упутства за писање историје 
будућности

Увод ни део  опис све та: ге о гра фи ја и ве ли ки исто риј
ски про це си.

Дру ги део – опис епо хе: су ко би и стра не у су ко бу.
Тре ћи део: до га ђа ји и ли ко ви.

Тех но ло ги је, ко је се под ра зу ме ва ју, као што ми под
ра зу ме ва мо те ле фон: те ле фо но гра ми, ра ди о хо ло гра ми, 
им план ти ра ни те ле фо ни ко ји ко му ни ка ци ју при бли жа
ва ју те ле па ти ји.

 Пи та ња: 

Шта се од ових пред ме та на ла зи у со би глав ног ју•	
на ка?
Шта ви ди кроз про зор?•	
Шта ви ди кад иза ђе на ули цу?•	
Ка ко из гле да ју јав ни про сто ри?•	
Ка ко из гле да па но ра ма гра да?•	
Ка ко из гле да згра да у ко ју су сме ште не ин сти ту•	
ци је? 
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Ако се исто ри ја по на вља, има ли на зна ка то ме у •	
про сто ру? У се ћа њи ма? У сно ви ма?
Да ли су сно ви по се та све ту ду хо ва? Или су се ћа ња •	
на прет ход не ци клу се?

И шта ако се прет ход ни ци клус исто ри је, о ко јој са ња 
глав ни ју нак, и чи јем от кри ва њу је по све ћен филм или 
се ри ја, не од но си уоп ште на пла не ту на ко јој се ње го ва 
ис тра га од и гра ва? Шта ако је пла не та на ко јој тра га за 
за ко па ном про шло шћу са мо ре пли ка оне на ко јој се та 
про шлост за пра во до го ди ла?

Границе пејзажа

Фан та стич ни фил мо ви по ла зе од прет по став ке да се 
еле мен ти пеј за жа сло бод но мо гу ком би но ва ти и да се 
тим ком би на ци ја ма до би ја ути сак но ви не.

Ако из у зме мо пот пу но, у би ло ком ви ду ани ми ра не, 
сце но гра фи је, шта ће се до го ди ти ка да, за си ће ни сли
ка ма из до ку мен тар них ТВ пу то пи са и при ро до пи сних 
еми си ја, и на вик ну ти на GO O GLE EARTH, поч не мо, 
ма кар и не све сно, да пре по зна је мо ствар не пла ни не и 
за ли ве?

Да ли ће мо он да по че ти да „до ку мен тар ну ствар ност“ 
ста вља мо под знак пи та ња?

То би он да би ла нај ду жа, нај све о бу хват ни ја, и нај суб
вер зив ни ја ТВ се ри ја на све ту.
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Описи вртлога

Бог не го во ри. 
Па, ти ме што је ство рио и нас, и Свет, већ је до вољ

но ре че но. Или са да тај ис каз, чи ји смо део, тре ба да се 
пре ве де на је зик ко ји ми раз у ме мо? Мо жда је мо гу ће 
пре ве сти пе сме дел фи на на Сан скрит, па ода тле све то 
пре ве сти на пче ли њи зуј, али оста је пи та ње: „За што би 
се то ра ди ло?“

Или ми оно што ви ди мо мо ра мо да пре во ди мо на не
ку скра ће ну фор му, да та ла се вре ме на опи су је мо та ла си
ма мо ра, да ход од го ди ну да на пред ста вља мо хо дом од 
јед ног ми ну та?

И шта су он да ви зи је ко је, фик си ра ју ћи их, пре тва ра
мо у сли ке? Убр за ни опи си исто ри је све та? 

Шта су ти вр тло зи ко ји ни су ни ствар ни, ни исто вре
ме ни са ствар ним и успо ре ним кре та њи ма пла не та и 
го ди шњих до ба, а ко ји су за нас нај у вер љи ви је јем ство 
по сто ја ња ствар них исто риј ских и ко смич ких та ла са и 
ви ро ва у ко је ура ња мо ка да пре вла да мо страх од гу бље
ња за у век, и по сле ко јих се бу ди мо оза ре ни?

Празник Путника

Пра зник Пут ни ка ни зом ри ту ал них сце на при ка зу је 
ње гов про ла зак кроз гра до ве. Не ки од њих ни су по сто ја
ли у вре ме ка да се, пре ма пре да њу до го ди ло Пу то ва ње.

Не ки од њих ни ка да ни су по сто ја ли, бар не на овој 
пла не ти, и бар не у не ком од ње них по зна тих исто риј
ских то ко ва.

И он да се по ста вља ју ло гич на пи та ња:

Ко је био Пут ник?•	
Ода кле је до шао?•	
Где се од и гра ло пу то ва ње?•	

А шта ако је Пут ник био је дан од оних Спа ва ча ко ји 
су усну ли у Бе о гра ду пот крај 20. ве ка, и про бу дио се по
сле две хи ља де го ди на?

Пут ник се по ја вљу је, ка ко ка жу за пи си чи ји се од лом
ци чи та ју као део про сла ве Пра зни ка Пут ни ка, ка да се 
кр че пр ве шу ме у по за ди ни Пет гра до ва, и ни чу пр ва 
се ла на њи хо вим спо ља шњим обо ди ма, окре ну та ка бес
крај ним и не ис тра же ним пре де ли ма кон ти нен та.
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Он се јед ног дан по ја вљу је на глав ном град ском тр гу, 
у су тон, и при по ве да о гра до ви ма, о ре ка ма, о ле те ли ца
ма и да ле ким и дав ним исто ри ја ма.

Он све то при ча као да при ча о са да шњо сти.

И та ко се то по на вља у свих пет гра до ва.

Мно го, мно го ка сни је, у јед ној пе ћи ни да ле ко у ду би
ни кон ти нен та, на ме тал ним пло чи ца ма на ђе ни су опи си 
све та ко ји су пот се ћа ли на Пут ни ко ве при че.

На тераси, у сутон

Је дан де чак сто ји на те ра си у ка ме ном гра ду ко ји се 
при био уз сте ње.

Ис пред ње га је рав ни ца, иза ње га су те сне ули це ко је 
сте пе на сто вр лу да ју кро во ви ма и те ра са ма.

На кра ју рав ни це је бр до. Око бр да су ске ле, и ис ко пи, 
и го ми ле љу ди ко ји ко па ју, и од во зе зе мљу. Ис пред бр да 
су ба ра ке.

До бр да во ди пут. Тај пут про ду жа ва да ље, кроз рав
ни це и шу ме, до мо ра.

Де чак је при пад ник већ пе те ге не ра ци је ко ја жи ви у 
овом гра ду. Тај град ни су зи да ли ње го ви пре ци.

Ка да су се ње го ви пре ци до се ли ли ова мо, тај град је 
био ка ме на љу шту ра ко ју су ис пра зни ли ве ко ви.

Ка да су се ње го ви пре ци до се ли ли ова мо, тај град је 
из гле дао као да је на пу штен пре не ко ли ко не де ља, а не 
пре не ко ли ко ве ко ва.
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И са да, док гле да бр до ко је то не у су мрак, чу је се гра ја 
на до њим тр го ви ма, и до ње га до пи ру од је ци ко ји го во ре 
ка ко је у бр ду на ђе но не што ве о ма, ве о ма ва жно.

А из но вог де ла гра да, на оба ли ре ке, воз кре ће ка 
оба ли.

Шибер

Сце но граф ски ши бер са сто ји се од па ра лел них по
мич них тра ка. 

 
Јед ну тра ку са чи ња ва ју кли ме.•	
Дру гу тра ку, еле мен ти пре де ла.•	
Тре ћу, сти ло ви у ар хи тек ту ри.•	
Че твр ту, исто риј ски пе ри о ди.•	
Пе ту, ти по ви згра да, пре ма це ли на ма и на ме на ма.•	
Ше сту, ен те ри је ри.•	
Сед му, пре во зна сред ства.•	
Осму, пред ме ти за сва ко днев ну упо тре бу.•	

Ком би но ва њем ових еле ме на та до би ја се оквир за 
сва ку мо гу ћу при чу.
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Рушевине и чудовишта

Се дим у со би и за ми шљам чу до ви шта ко ја су нам 
прет хо ди ла и ко ја ће до ћи по сле нас.

Гле дам ру ше ви не, у соп стве ном се ћа њу и сно ви ма, 
као из раз ме лан хо ли је, као са кро санкт на све до чан ства 
про шло сти и као из вор гра ђе вин ског ма те ри ја ла.

И, шта ако су и ди но са у ру си има ли гра до ве? Да ли то 
ишта мо же да зна чи на ма?

Са њам мит ска чу до ви шта ка ко га ми жу из ду би на и 
пру жа ју пип ке ка по вр ши ни. Над њи ма пло ве бро до ви 
по мир ном мо ру.

Пут у праисторију
Или:
Гастро-тура по Средњој Европи, 
пролеће 2008.

(Наслов преузет из играноанимираног 
филма Карела Земана)

Много је разних Кина, на чијим ободима живимо, у 
свим собама суседног стана налазе се пиринчана поља.

Михал Ајваз, Други град

Сре ди ном апри ла 2008. го ди не, у сво јој че тр де сет де
ве тој го ди ни, от пу то вао сам, по сле се дам го ди на от су
ство ва ња, у Че шку, у ко јој сам жи вео се дам го ди на, као 
да ти ме же лим да по твр дим ну ме ро ло шка ба ја ња ве за на 
за овај број.

Же лео сам да ово пу то ва ње, осим хо до ча шћа по ори
јен ти ри ма се ћа ња, бу де и не ка вр ста га стро ном ског пот
сет ни ка, у ко јем би ко ле ни це, ку пус и пи во кон зу ми ра ни 
по за би тим ули ца ма пра шког Ста рог гра да и обо ди ма 
цен тра игра ли уло гу мо јих ма лих ма дле на. 

Пр ва два да на, у шет ња ма ко је су об у хва та ле пе ша че
ња уз пра шка бр да и сму ца ње ули ца ма нај де пре сив ни јих 
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квар то ва, ис пу ња ва ла ме је ра дост оче ки ва ног – згра де 
су би ле та мо где сам их оста вио пре се дам го ди на, ме тро 
је и да ље ишао истим ли ни ја ма, у истим пив ни ца ма то чи
ло се исто пи во. 

Би ло је и ра зу мљи вих про ме на, ни сам ни оче ки вао да 
је дан део све та за рад мог се ћа ња на ста ви да те че у не пре
кид ној са да шњо сти тре нут ка у ко јем сам га на пу стио. 
Би ло је пу но но вих по слов них згра да, у бив шим вој ним 
скла ди шти ма и на иви ца ма кру жног пу та по ја ви ли су се 
но ви ји и ве ћи тр го вин ски цен три, чу ве ни па не ла ци обо
је ни су у жи ве бо је, од ча трунжу те до па стел но љу би ча
сте, а не ке ло кал не ка фа не пре тво ре не су, као и у Бе о гра
ду, у по лу пра зне ноблре сто ра не са ег зо тич ним је ли ма, у 
стал ном иш че ки ва њу бо га те кли јен те ле.

Би ло је и оче ки ва них но во та ри ја у окви ру истог га
строкул тур ног обра сца – ги рос са сви ње ти ном и ки
се лим ку пу сом до пу ња вао је ре пер то ар бр зе хра не на 
штан до ви ма у цен тру, ко ји су већ са чи ња ва ли пат ка у де
ло ви ма и ко ба си це са цр ним хле бом и сен фом на кар тон
ским та њи ри ма. Би ло је и јед но ма ло из не на ђе ње – ре
сто ран „Пра и сто ри ја“, ко јег се се ћам са Ви но хра да, са да 
сам ви део у са свим дру гом де лу гра да.

Али, у „Бу двар ки“ су и да ље слу жи ли гу лаш, а у „Чеј пу“ 
су са мо нео ба ве ште ни го сти тра жи ли ишта осим ма лих 
ко ле ни ца. Па ди не Жиж ко ва и да ље су де ло ва ле оро ну ло 
у ки шном пре по дне ву, сто го ди шња ци су и да ље ко ра ча
ли по дво ри шти ма бе тон ских згра да из три де се тих го ди

на, ко је су би ле по ре ђа не по кру жним то ко ви ма што су 
се сли ва ли је дан у дру ги на па ди ни ка Ну сла ма. 

Све је би ло ка ко тре ба, и ја сам спо кој но ле гао иш
че ку ју ћи но во ју тро у све ту ко ји се ме ња при ме ре ном и 
ра зу мљи вом бр зи ном...

Он да сам, тре ћег да на, сео у воз за Бр но. Из ла зи ли 
смо из Пра га по ла са та, се тио сам се сво јих пр вих ути са
ка из Че шке, сре ди ном се дам де се тих, ка да сам по ла са та, 
али по пре ла ску ма ђар ске гра ни це, сва ко ма ло уста јао, 
ми сле ћи да са мо што ни смо сти гли у пре сто ни цу... Про
ла зи ли смо кроз пре де ле на гло озе ле не ле и про цве та ле 
за ово до ба го ди не. Уред но уни фор ми са на кон дук тер ка, 
ко ја је ула зи ла да но вим пут ни ци ма цви ка кар те, не из
бе жно је бу ди ла се ћа ња на „Стро го чу ва не во зо ве“, тим 
ви ше што је овај воз ишао ка кра је ви ма из ко јих по ти че 
Јо зеф Со мр, глу мац ко ји је у истом фил му, уз онај обез о
ру жа ва ју ћи осмех, она ко шар мант но уда рао пе ча те.

Про ла зи ли смо кроз пре де ле чу ве них би та ка – Са до
ве, или Храд ца Кра ло ва, где је 1866, у ра ту у окви ру ца
рин ске за јед ни це два не мач ки го во ре ћа цар ства, Аустри
ја по ту че на од Пру си је; и Аустер ли ца, или Слав ко ва, се
ла у око ли ни Бр на, где се од и гра ла на по ле о нов ска Бит ка 
три ца ра.

Се тио сам се да сам је дан пут, пре мно го го ди на, на 
пу ту за Ве ле са јам, про шао по ред ре кон струк ци је бит ке 
код Аустер ли ца. Био је све тао дан, и сто ти не ен ту зи ја ста 
у уни фор ма ма с по чет ка 19. ве ка ко ра ча ло је у пра вил
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ним ре до ви ма уз пућ ка ње ре пли ка то по ва. Та да сам се 
рас пи тао шта зна чи овај цир кус, и са знао да је зе мља у 
ко јој сам већ не ко вре ме жи вео пу на клу бо ва ко ји су ре
при зи ра ли бит ке из мно го број них ра то ва, од Ху сит ских 
до Дру гог свет ског ра та, те да по сто је и клу бо ви ри тер
ског ма че ва ња и да се ин ди јан ска пле ме на оку пља ју за 
лет њих но ћи у шу ма ма Ју жне Че шке.

Ста ри цен тар Бр на, са стр мим та ла са стим тр го ви ма 
ко ји нео че ки ва но из ра ња ју иза угло ва, дра ма тич но се 
раз ли ку је од про стра ног Ста ро град ског тр га око ко јег 
гра ви ти ра пра шки Ста ри град. У Бр ну по сто ји фу ту
ристич ки Ве ле са јам из три де се тих го ди на, а трам ва ји 
ко ји из гле да ју као све мир ски бро до ви ши ште по ред ка
те дра ла.

У Бр ну по сто је фи ли ја ле свих оних клу бо ва ре пли ка
то ра оми ље них де ло ва исто ри је, од ко јих не ки има ју и 
сво је ре сто ра не.

Ми смо ру ча ли у ре сто ра ну ко јим упра вља Клуб ри
тер ског ма че ва ња. По зи до ви ма, ви си ли су ма че ви са ру
ко хва ти ма за две ру ке, хе ле бар де и то пу зи, из ра ђе ни у не
да ле кој ра ди о ни ци по ори ги нал ној тех но ло ги ји из пет
на е стог ве ка. Спе ци ја ли тет ре сто ра на би ла је ро збрат на 
од би зо на у љу том со су од ви шње. Је лов ник је по чи њао 
опи сом свад бе Па ве ла Во ка из сре ди не ше сна е стог ве ка, 
где је би ло по је де но не ко ли ко то на ди вљих сви ња, је ле на 
и ср на, а би ло је ту и де се так па у но ва и не за ми сли ва ко
ли чи на пре пе ли ца.

Шниц ла од би зо на, за си гур но не европ ских, чи је је
ди но мит ско кр до ко је лу та Бје ло вје шком шу мом ни ко 
ни је ви део од 1945. го ди не, озна ча ва ла је пре о крет у мо
јој на ме ри да пут у Че шку бу де пут мир ном ре ком се ћа
ња.

Уме сто то га, сео сам у ча мац ко јим де ча ци у Зе ма но
вом фил му кре ћу пут пра и сто ри је, гле да ју ћи на ко ју ће 
ме оба лу из ба ци ти.

По по врат ку у Праг, из бе гао сам пар по зи ва на сво
је оми ље не спе ци ја ли те те – пље ска ви це од кром пи ра, 
шниц ле од ке ља, сир ко ји ми ри ше на амо ни јак, пат ку на 
ку пу су. Уме сто то га, оти шао сам ди рект но у „Пра и сто
ри ју“.

У пр вој вер зи ји овог ре сто ра на, по чет ком де ве де се
тих, спе ци ја ли те ти су но си ли на зи ве жи во ти ња из ге о
ло шких епо ха ко је су прет хо ди ле по ја ви љу ди – стек од 
пте ро дак ти ла, пра вљен од ћу ре ћих гру ди, ре бро ди но са
у ру са за ту при ли ку по зајм ље но од го ве да, ша ран у уло зи 
их ти о са у ру са. И ди зајн је био не ка ко уоп штен и нео д ре
ђен, у ње му је би ло све га што са чи ња ва про шлост пла не
те. Очи глед но је би ло да су ауто ри овог про јек та, осим 
по став ком На род ног му зе ја, би ли ин спи ри са ни хо ли вуд
ском вер зи јом пра и сто ри је из не ких прет ход них епо ха. 
На па мет ми је па дао филм „Пре ми ли он го ди на“ са Ра
кел Велч.

У ме ђу вре ме ну, „Пра и сто ри ја“ је ево лу и ра ла на по
ре до са хо ли вуд ским ин тер пре та ци ја ма. У се дам го ди на 
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мог от су ства, су де ћи по ре зул та ту ко ји сам за те као, тај 
пут је ишао прав цем све ве ће од ре ђе но сти, пре ко ви зи ја 
из фил мо ва „Пле ме пе ћин ског ме две да“ и „Рат за ва тру“. 
Оно у шта сам ушао, би ла је сце но гра фи ја за Еме ри хов 
„10.000 п.н.е.“

Ово са да ви ше ни је би ла пра и сто ри ја, већ про то и сто
ри ја, јед но мит ско до ба прет ход не ци ви ли за ци је, ко је се 
не се ћа мо, у ко јој су у по тра зи за ка ла јем љу ди опло вља
ва ли кон ти нен те, и гра ди ли пи ра ми де на ра зним стра
на ма све та, у ко јој је не по зна та ра са уда ри ла пе чат свим 
по то њим ци ви ли за ци ја ма, у ко јој се, мо жда, сме њу ју ци
клу си исто ри ја на истом про сто ру, као пло че на истом 
гра мо фо ну.

Ово је би ла та ве чи та слут ња Сред ње Евро пе да пра ви 
свет ни је онај у ко јем жи ви мо, већ да је не где ту, тик по
ред нас, и да тре ба да у ње га кро чи мо. Ово је би ла ве чи та 
че жња Сред ње Евро пе за пра вим до мом сво јих пре да ка 
– Ари је ва ца, Хе ти та, бо го ва, ко га све не.

Ово је би ло из во ри ште екс пе ди ци ја ко је от ко па ва
ју ту му лу се по Сред њој Ази ји, ово је би ло оте ло вље ње 
стра ха пред убр за ва њем рит ма исто ри је, и по ку шај да се 
ми мо тог ср ља ња ус по ста ви иде ал на бу дућ ност ко ја, као 
и иде ал на про шлост, зна чи хар мо ни ју и па сто ра лу.

Ово је би ла ви зи ја из ко је из ви ре фа ши зам.

Дванаест соба до краја света

Синопсис серије „Атилино 
благо“или: „Мајка свих завера“

Епизода 1:
Тестамент Константина Черњенка

На та ли ја Алек се јев на Гро ми ки на би ла је ис це ли тељ ка 
за по сле на у При вред ној ко мо ри СССР као пси хо лог.

Њен љу бав ник, ма јор Гра чев тра жио је књи гу са кри
ве ну у Ати ли ном бла гу. Књи га је пред ста вља ла по пис на
ро да из гу бље ног цар ства из тре ћег ве ка п.н.е. и пред ста
вља ла је нај зна чај ни ју ре ви зи ју исто ри је Сред ње Ази је 
и Евро па ко ју је мо гу ће за ми сли ти – из ме ђу оста лог, от
кри ва ла је ствар но по ре кло Ски та и ве зе Ри ма и Сог ди
ја не. Уз књи гу је би ла при ве за на ма па јед не ми ниАтлан
ти де ко ја је по то ну ла у та ла си ма Арал ског мо ра.

Кон стан тин Чер њен ко, Ге не рал ни се кре тар ЦК 
КПСС, био је упо знат са по сто ја њем ове књи ге. То је 
био је дан од раз ло га ње го ве на гле бо ле сти и смр ти.

Ису ши ва њем Арал ског мо ра, по че ли су да се по ма ља
ју обри си јед ног огром ног гра да.
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Де ло ви те ста мен та Кон стан ти на Чер њен ка до спе ли 
су до Је го ра Ли га чо ва, ви со ког функ ци о не ра Пар ти је и 
не зва нич ног на след ни ка ње не си ве еми нен ци је, Ми ха и
ла Су сло ва.

Ис тра гу о Чер њен ко вој смр ти, и не ста лим до ку мен
ти ма, по ве рио је Гра че ву.

Сце но гра фи ја: Мо сква 80тих, зи ма, си ви ло, огром
не згра де, снег ко ји се то пи, ход ни ци ду гач ки сто ти на ма 
ме та ра, зи до ви до по ла офар ба ни пла вом бо јом са гра
нич ном цр том, „вол ге“ ко је шу ште за мра че ним пу стим 
ули ца ма, су сре ти на иви ци шу ме, но ћу.

Епизода 2:
Конзулати на далеком северу

Док ле жи на трав ња ку ис пред Скуп шти не гра да ме ђу 
оста лим де мон стран ти ма ко ји су се оку пи ли на Ви дов
дан ском са бо ру 1992, пу ков ник КОСа Ми лу тин Јан ко
вић по сма тра ли ца окол них де мон стра на та и по ку ша ва 
да ме ђу њи ма уочи лик Сај мо на Зур ло фа.

Од лом ци се ћа ња на про те кле че ти ри го ди не, ко је је 
про вео као ко ор ди на тор ла жних кон зу ла та на се ве ру 
Евро пе, бо је му сли ке ко је му се на ла зе пред очи ма све
тло шћу јар ки јом од оне ко је за па жа ју љу ди у ње го вом 
окру же њу.

Че ти ри го ди не ра та за ко ји ни ко од њих не ће са зна ти, 
о ко јем ни ко ни је пи сао, и о ко јем ће тра го ве са мо упу
ће ни ис тра жи ва чи на ћи ко за у ко јој ва ри јан ти бу дућ но
сти, ако се та ва ри јан та ика да оства ри. И ка да, и ако ико 
ика да ску пи ра се ја не фраг мен те сли ка из тог нео пи са ног 
ра та, пи та ње је да ли ће тај ика да уме ти да схва ти о ка
квом се ра ту ра ди ло?

Ра них осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, СФРЈ је 
отво ри ла не ко ли ко кон зу ла та на да ле ком се ве ру Евро пе. 
Обра зло же ње за ово нео бич но и на гло ин те ре со ва ње за 
део све та ко ји за СФРЈ ни кад ни је био ин те ре сан тан ни 
из исто риј ских, ни из ин те ре сних раз ло га, ва ри ра ло је 
од кон зу ла та до кон зу ла та – у Мал меу, то је би ла ве ли
ка кон цен тра ци ја га стар бај те ра, у Мур ман ску ин те ре си 
„Ју го о ке а ни је“ ко ја се из бо ри ла за удео у кон теј нер ском 
тран спо ру што је ишао тра сом не ка да шњих кон во ја из 
Дру гог свет ског ра та, на Грен лан ду то је би ла кон це си ја 
на ис тра жи ва ње нафт них ре зер ви ис под ко ре арк тич ког 
ле да на се ве ру остр ва ко ју је ку пио „Ју го пе трол“, док је у 
Нар ви ку раз лог био си гур но не ке слич не при ро де.

Се ћа се обу ке, ко ја је би ла то ли ко фи зич ки ис цр пљу
ју ћа, и то ли ко усме ре на на из о штра ва ње чу ла, да је но ћи
ма са њао ка ко га за пра во об у ча ва ју за бор бу про тив нат
при род них не при ја те ља. Се ћа се ка ко је ноћ пре од ла ска 
у Мал ме са њао та ла се ву ко дла ка ко ји до ла зе са Арк ти ка, 
и ка ко о на ди ра њу тог та ла са ја вља ју спе ци јал не по сма
трач ни це у ко ји ма се де он и ње го ве ко ле ге.
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Са да, по по врат ку, чи ни му се да је овај сан био, у свом 
нај ду бљем сло ју, ре ал ни ји од „ствар но сти“.

Епизода 3:
Експедиција Саве Владисављевича, грофа

Док је на да ле ком При а мур ју цр та ла гра ни це Ру ског 
и Ки не ског цар ства, око ко јих ће се, на оба ла ма ре ке 
Усу ри, по чет ком се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка 
во ди ти крат ко тра јан и за бо ра вљен ру скоки не ски рат, 
екс пе ди ци ја гро фа Са ве Вла ди са вље ви ча на и шла је на 
низ бре жу ља ка. 

Док екс пе ди ци ја од ла зи да ље, њен члан, гроф Ва дим 
Мсти сла во вич Пе чењ ски, на ста вља сво јим пу тем.

Гроф Пе чењ ски пра ти низ ових бре жу ља ка, ко је уцр
та ва у ма пу.

Епизода 4:
Карелијски рат

Рат за Ка ре ли ју из био је пред из би ја ње Дру гог свет
ског ра та. Рат за Ка ре ли ју, или Зим ски рат, из био је исте 
оне го ди не ка да су у Ка ре ли ји, обла сти из ме ђу Ру си је и 
Фин ске, из ме ђу Ле њин гра да и Хел син ки ја, про на ђе не 
исте она кве гроб ни це ка кве је ско ро два ве ка ра ни је на 

дру гом кра ју Ру ског цар ства, на оба ла ма Бај ка ла, у Бур
ја ти ји, от кри ла екс пе ди ци ја ко ју је пред во дио гроф Са ва 
Вла ди са вље вич.

Пр ве гроб ми це у Ка ре ли ји от кри ве не су још 1916. 
го ди не, али је ово от кри ће би ло за бо ра вље но због ре во
лу ци је ко ја је по це па ла Ру ско цар ство, и ову област оста
ви ла под упра вом но во о сно ва не Ре пу бли ке Финске.

Епизода 5:
Грофица Петровна

Гро фи ца Со фи ја Пе тров на би ла је двор ска да ма, и 
да ле ки по то мак, по жен ској ли ни ји гро фа Са ве Вла ди
са вље ви ча.

Пре не го што је уби јен у дво бо ју, њен љу бав ник, гроф 
Вик тор Је фи мо вич Пе чењ ски по ве рио јој је да су у гроб
ни ца ма на ђе не та јан стве не ода је...

Гроф Вик тор Је фи мо вич Пе чењ ски био је пра у нук 
гро фа Ва ди ма Мсти сла во ви ча Пе чењ ског. Део ра не мла
до сти про вео је у екс пе ди ци ја ма ко је је пред во дио ње гов 
отац, Је фим Вла ди ми ро вич Пе чењ ски.

Је фим Вла ди ми ро вич Пе чењ ски оби ла зио је бре жуљ ке 
уцр та не у ма пу ко ју је са чи нио ње гов де да, и от ко па вао их.

Бре жуљ ци су би ли хун ске гроб ни це, у ко ји ма су са
хра њи ва ни њи хо ви кра ље ви, у ни зу ко ји је пра тио ве ков
ну се лид бу овог на ро да на за пад.
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У овим гроб ни ца ма мла ди Вик тор от кри ва тај не ода
је, сме ште не увек на истом ме сту, два на ест ко ра ка ле во 
од ула за. У сва кој од ових ода ја на ла зи се по при ме рак 
књи ге пи сан не ким је зи ком ста ри јим од ки не ског. Вик
тор прет по ста вља да се ра ди или о све том спи су, или о 
хро ни ци вла да ју ће ло зе ко ја се до пу ња ва са сва ком но
вом ге не ра ци јом.

Он ми сли да се сва ка књи га ко пи ра ла пре са хра њи ва
ња са вла да ром, те да се но ва ко пи ја оста вља ла на след ни
ку, да се до пи су је за вре ме ње го ве вла да ви не.

Епизода 6:
Институт

Про фе сор Слав ков био је уче ник Бед жи ха Хро зног, 
пра шког лин гви сте ко ји је де ши фро вао хе тит ско пи смо.

Про фе сор Слав ков из у ча вао је че ти ри књи ге ко је је 
Ер ми та жу за ве шта ла пред смрт, 1897, гро фи ца Со фи ја 
Пе тров на.

По ре ђа не у пра ви лан низ, књи ге су упу ћи ва ле не са мо 
на вре мен ске од ред ни це (ко је је би ло ла ко сре ди ти, иако 
је би ло пот пу но ја сно да из ме ђу пр ве, ко ја сва ка ко ни је 
би ла пр ва у ствар ном ни зу, и по след ње, ко ја ја сно ни је 
би ла по след ња у ствар ном ни зу, ле жи је да на ест из гу бље
них ка ри ка), већ и на ге о граф ску пу та њу кре та ња пле ме
на, чи ји је је дан огра нак до спео на да ле ки се вер Евро пе.

По след ња књи га у ни зу, ко ја об у хва та сву до та да шњу 
хро но ло ги ју и су ми ра све прет ход не, ја сно је упу ћи ва ла 
да се ве ли ки део пле ме на, по знат као Ху ни и пред во ђен 
кра љем ко ји се звао Бле да, и био пра де да по зна тог Ати
ле, окре нуо ка ју го и сто ку...

Епизода 27:

По што је књи га са чу ва на од на ци ста, ко ји су из Ер
ми та жа, у ко ман до ском пре па ду, ус пе ли да укра ду ње ну 
прет ход ну вер зи ју, де ло ви те укра де не прет ход не вер зи
је по сле ра та до спе ва ју у Ен гле ску.

Ов де је мо гућ сле де ћи за плет: за ро бље ни СС штур
мбан фи рер Ер вин Гро хе на тај на чин пла ћа соп стве ну 
сло бо ду, на осно ву ана ли зе за пи са, уз по моћ пр вих ком
пју те ра, ис тра жи ва чи у Ен гле ској и САД (ово је бит но, 
јер се ра ди о је ку Хлад ног ра та) до ла зе до за кључ ка да 
је Ати ли но бла го за ко па но ис под ру кав ца Ду на вац на
спрам Ве ли ког рат ног остр ва.

По след ња, Ати ли на књи га тај не исто ри је Ху на др жи 
кљу че ве мно гих за го нет ки.

Сај мон Зур лоф, ко ји је на Бал ка ну глу мио но ви на ра у 
то ку ра то ва де ве де се тих, до шао је на ко рак до от кри ва
ња ове тај не, ка да...

Ел вир Бу ца ло, ма јор Ар ми је БиХ, успе ва да се срет не 
са сво јим бив шим „кон зу лар ним на чел ни ком“, пу ков ни
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ком Ми лу ти ном Јан ко ви ћем, на не у трал ном те ре ну са
ра јев ског пред гра ђа Храст ни ца за вре ме јед ног од при
мир ја 1994. Они та да глу ме швер це ре ко ји су се са ста ли 
да угла ве трам пу ци га ре та за бен зин. Ел вир Јан ко ви ћу 
та да пре да је...

Сећање на земљу порекла – 
цртање мапе

И ти љу ди, ко ји су за се бе твр ди ли да су до пу то ва ли са 
дру гих све то ва, опи си ва ли су зе мље свог по ре кла...

Са би ра ње ових ис ка за и пра вље ње сли ке о том све
ту пот се ћа ло је на пи са ње из ве шта ја о не ком ме сту на 
осно ву опи са збу ње них пут ни ка ко ји су је два на у чи ли 
је зик на ко јем са оп шта ва ју успо ме не на свој пут, и ко ји 
ве ро ват но и не до ла зе са истог ме ста.

Они мо жда и до ла зе из исте зе мље, али не и из истог 
гра да. Мо жда до ла за и из исте про вин ци је, или кра љев
ства, ма ка ко де фи ни ше мо ове пој мо ве, у окви ру остр ва, 
кон ти нен та, или га лак си је.

Они мо жда до ла зе и из истог гра да, али из раз ли чи тог 
вре ме на.

А мо жда је тре ба ло и да до пу ту ју за јед но, и мо жда је 
њи хо во рас ту ра ње по зе мљи ном ша ру, и ко зна где по за
би ти ма Све ми ра о че му не мо же мо ни шта да са зна мо, са
мо по сле ди ца ква ра на ода ши ља чу ко јим су, као све тло
сни за пи си ко ји тре ба да на ђу сво ја те ла, от по сла ти?
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Пот пу но је све јед но да ли се пра до мо ви на на ла зи на 
дру гом кра ју Га лак си је, у све ту ду хо ва, или у до бо кој 
про шло сти. Бит но је да она ни је ту, и да сли ка о њој до
пи ре кроз сно ве и се ћа ња.

Моја прадомовина, Двадесети век

Мо ја пра до мо ви на је Два де се ти век. 
Мо ја пра до мо ви на је до ба ма ши на, ко је об у хва та цео 

хо ри зонт иза и ис пред нас.
Пр ве сли ке ко је ми се ја вља ју у се ћа њи ма на пра до мо

ви ну су сли ке ауто мо би ла и бе тон ских згра да са лиф то
ви ма ко ји иду у свим прав ци ма.

Дру ге сли ке ко је ми се ја вља ју у се ћа њи ма на пра до
мо ви ну, ка да на прег нем пам ће ње, су сли ке уни фор ми са
них љу ди.

Те сли ке сим бо ли зу ју ред, на пре дак, уред ност и, уоп
ште, те жњу ка чи сто ћи и ја сно ћи.

Го во рим се би, као да по на вљам на у че ну лек ци ју, да је 
основ на свр ха тог пре на гла ше ног ре да при кри ва ње при
мор ди јал ног ха о са. 

Го во рим се би да два де сти век мо гу да пред ста вља ју 
сли ке па ра да на тр го ви ма из гра ђе ним ис пред ула за у љу
до ждер ске пе ћи не.

Али, те сли ке, ма ко ли ко при ма мљи ве, и ма ко ли ко 
упо тре бљи ве у ко му ни ка ци ји, јер су пит ке и на о ко пот
пу но од го ва ра ју ће, за пра во ни су ја сне, и не при ка зу ју (а 
ко ја сли ка то за и ста чи ни?) су шти ну мо је пра до мо ви не.

Јер, крај Два де се тог ве ка би ће крај до ба ма ши на. 
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Та да ће се по ја ви ти за бо ра вље ни бо го ви.
И та да ће се по но во отво ри ти пе ћи не.

Људ ска ствар ност се раз је да, ан тро по цен трич ни Два
де се ти век гу би кон зи стен ци ју, пу те ви, згра де и пру ге не 
пру жа ју ви ше до вољ но јем ство до ми на ци је над пла не
том. Сли ке мно го ве ћег и сло же ни јег све та од оног ко ји 
је оме ђен тех но ло ги јом све ви ше ула зе у на ше сно ве.

На ши но ви го спо да ри, ко ји ни по што не ли че на нас, и 
ко је сто га не ће мо зва ти бо го ви ма, упор но нам ша љу по
ру ке, ко је ми упор но не же ли мо да раз у ме мо.

Нелагода недавне прошлости

Је ди но се прет ход на мо да не мо же вра ти ти, јер је у 
би ти мо де но ви на. Мо же се мо жда вра ти ти она пре ње, 
а сва ко днев но се уве ра ва мо у то ка ко је пи та ње бу ду ће 
са мо пи та ње из бо ра из ме ђу тре ћег и че твр тог ци клу са 
гле да но уна зад.

Због то га су стам бе но/за бав не град ске че твр ти из 19. 
ве ка у бли зи ни са да шњег цен тра би ло ког европ ског гра
да та ко исто вет не – Ска дар ли ја, Мон мар тр, рим ски Тра
сте ве ре, пра шки Ста ри град, цен тар Ри ге и сток холм ски 
Га мла стан су из раз по и ма ња мо де као не чег но вог и уз 
то, у скла ду са ско ро свим вла да ју ћим иде о ло ги ја ма од 
Фран цу ске ре во лу ци је на о ва мо, про гре сив ног.

Са да шњи из глед ових че твр ти пред ста вља из раз не
ла год но сти ко ју је 20. век осе ћао пре ма не дав ној про
шло сти, исте оне не ла год но сти ко ју осе ћа мо пре ма ју
че ра шњој, али не и пре кју че ра шњој мо ди. Шта, за и ста, 
да се ра ди са згра да ма из 19. ве ка у окви ру иде о ло ги је 
ко ја вре ме по сма тра као кре та ње ка све тлој бу дућ но
сти, и исто вре ме но же ли да очу ва остат ке про шло сти 
као му зеј ске екс по на те? Згра де из 17. ве ка у ова квом 
ми са о ном окви ру не пред ста вља ју про блем, да не го во
ри мо о оста ци ма Ан ти ке. Ко ли ко је фил мо ва и се ри ја 
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сни мље но о Ста ром Ри му са мо у по след њих де сет го
ди на?

Шта ура ди ти са згра да ма ко је би смо нај ра ди је сру
ши ли, кад се не би смо бо ја ли осу де за вар вар ство?

Јед но став но: пре тво ри ти их у хо те ле, бу ти ке, рад ње 
са су ве ни ри ма и ре сто ра не, па пре пу сти ти ту ри сти ма. 
Ис пу ња ва њем кри ву да вих ули ца ка фи ћи ма и рад ња
ма ко је про да ју ро бу ко ја је, очи глед но, про из ве де на у 
истим фа бри ка ма, ма где је ку по ва ли, по глед упе рен ка 
про шло сти сво ди се на не за ин те ре со ва но швен ко ва ње 
пре ко за ма гље не сце но гра фи је.

За ко нач но уни ште ње не по треб них град ских че твр ти 
по тру ди ће се вре ме, ко је ов де бр же про ла зи не го у дру
гим де ло ви ма гра да у ко ји ма се кре ће не у по ре ди во ма њи 
број љу ди.

Снови и серије

Са ња, у на став ци ма, не ка кву ТВ се ри ју ко ја се, ко ли ко 
он зна, ни ка да, и ниг де ни је при ка зи ва ла.

Схва та да ни су у пи та њу са мо сно ви се ри ја је ко хе
рент на, и „ствар на“, у сми слу ка квом су „ствар ни“ фил
мо ви и се ри је ко је гле да мо, а не из ми шља мо.

Ис тра жу је ТВ про гра ме од осни ва ња Те ле ви зи је.

Он да от кри ва:
да са ња се ри ју од пре пе де сет го ди на, ко ја се при•	
ка зи ва ла на дру гом кра ју све та, или
да са ња се ри ју са дру ге пла не те, ко ја је пу то ва ла се•	
дам сто ти на го ди на, или
да са ња се ри је из не ког дру гог то ка исто ри је.•	

По сто ји раз лог за што све то са ња, а тај раз лог се на
ла зи у тач ки у ко јој ти раз ли чи ти то ко ви исто ри је ко вер
ги ра ју.

И, раз у ме се, да се из не ког раз ло га, он на ла зи у тој 
тач ки. А да ње го ва по тра га пред ста вља осно ву при че о 
кре та њу ка њој.
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Врата у зиду или пролази у друге 
светове

Где се на ла зе про ла зи за дру ге све то ве:

у за ба че ним пре де ли ма – шу ма ма, пе ћи на ма, ува•	
ла ма,
у за ба че ним де ло ви ма гра да,•	
у за пу ште ним де ло ви ма гра да,•	
у ка пи лар ним де ло ви ма кр во то ка ко ји чи не град•	
ске ули це. 

Про ла зе на ла зи мо, спон та но, у тре ну ци ма док из у ча
ва мо град, и још увек не зна мо да ли се не ка згра да по на
вља на ви ше ме ста или је по сма тра мо из ви ше угло ва.

Шта су про ла зи:

ку ће у шу ма ма, ту не ли у пе ћи на ма, за ча ра ни про•	
план ци ко ји по сто је са мо но ћу,
лу ке, пред гра ђа, су ко ви,•	
ста но ви, крч ме са тај ним вра ти ма, опа сне че твр ти,•	

У опа сним че твр ти ма:

по лу на пу ште ни де ло ви,•	
под зе мља – ме трои, на пу ште не фа бри ке, пра зна •	
скла ди шта.

Ко жи ви у бли зи ни про ла за:

свет ко ји не по зна је мо – слу чај ни про ла зни ци, од •	
ко јих су не ки, или чак сви, чу ва ри про ла за. Раз от
кри ва ње њи хо вих ме ђу соб них од но са чи ни са др
жи ну Каф ки ног Зам ка и се ри ја као што су, на при
мер, Twin Pe aks, Lost или Lost Ro om.

Шта се на ла зи с дру ге стра не про ла за:

склад – му зи ка ко ја нам го во ри пу тем не пре кид них •	
оза ре ња све оно што тре ба да схва ти мо, у пра вом 
тре нут ку,
дво рац тај ни усред шу ме, где вре ме те че дру га чи је •	
од на шег,
ви лин ски свет или дру га пла не та, што ни је бит на •	
раз ли ка, као што, у при чи ко ја го во ри о про ла зи ма, 
ни је бит но ни са мо пу то ва ње у од но су на оно што 
на ла зи мо кад стиг не мо на циљ.

Ме тро ста ни ца, на ко ју сам на ба сао слу чај но, на ла зи 
се у згра ди крај ко је сам до та да про ла зио мно го пу та не 
при ме ћу ју ћи је. Он да у њу ула зим, и она је ско ро пра
зна. Скулп ту ре и мо за и ци при ка зу ју мо ти ве јед ног гра
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да ко ји не ма ни ка кве ве зе са оним у ко јем сам ста ни цу 
на шао. 

На зи ду је ма па ме троа са на зи ви ма ста ни ца и ли ни ја
ма ко је до та да ни сам ви део.

На пе ро ну он да при ме ћу јем дво ји цу љу ди. Пи там их 
где во де во зо ви. Они ћу те.

Из ме троа из ла зим у не ки дру ги град, у не ку дру гу 
кли му, у не ки дру ги свет. У том гра ду го во ри се не ки дру
ги је зик, и пи ше се не ким дру га чи јим пи смом, и вре ме 
те че дру га чи јим рит мо ви ма. Ја тај је зик, и то пи смо, знам 
од у век.

По сле ду гог вре ме на, у ко јем от кри вам да у том гра ду 
или жи вим од у век, или се не се ћам ка ко сам у ње га до
спео (па ме му че сли ке не ког дру гог жи во та ко је ми се с 
вре ме на на вре ме ја вља ју), ула зим у ме тро ста ни цу, ко ју 
до та да ни сам при ме тио.

Ста ни ца ми је по зна та, из ње из ла зим на ули цу у оном 
пр вом гра ду, у ко јем је по че ло мо је лу та ње.

И раз у ме се, пој ма не мам ни ко ли ко сам вре ме на био 
од су тан, и ако се се ћам оног дру гог све та, ни сам си гу ран 
да ли сам у ње му ствар но бо ра вио, или сам све то са мо 
уми слио или са њао.

Или је све то за јед но се ћа ње на не што што је прет хо
ди ло оној пр вој шет њи у ко јој сам от крио ча роб ну ста
ни цу?

У ве ћи ни фил мо ва, на кра ју би тре ба ло да на ђем но ви
не из све та за ко ји сам се бе убе дио да сам га из ми слио.

У том дру гом гра ду сре ћем чо ве ка ко јег тра жим, не
све стан сво је по тра ге, док на су ми це ше там све би же 
ње го вом ста ну. Јед ног да на срет не мо се у пар ку ис пред 
згра де у ко јој ста ну је. Ис по ста ви се да смо се упо зна ли 
пре из ве сног вре ме на код за јед нич ких при ја те ља, са мо 
што се ја то га не се ћам.

На ста вља мо раз го вор, ко јег се се ћам де ли мич но, или 
сам се бе убе ђу јем да га се се ћам, да га не бих увре дио.

Он ми при ча о не ка квим све мир ским пут ни ци ма ко
је као сно по ве све тло сти ша љу к на ма, и по ми ње књи гу 
ко ја се зо ве „Пик ник крај пу та“. При ча ми ка ко су раз не 
ме та фи зич ке ви зи је нео пла то ни стич ких фи ло со фа би ле 
за пра во по ку ша ји да се опи ше пу то ва ње. Ка же ми ка ко 
су у „Пик ни ку крај пу та“ по се ти о ци из Све ми ра оста ви
ли тра го ве на су ми це по по вр ши ни Зе мље, а ка ко су ови 
пут ни ци о ко ји ма он го во ри ра за су ти по ви ше пла не та, 
и мно го епо ха.

Мо жда се за то њи хо ве ви зи је и опи си пу то ва ња раз
ли ку ју?

Док та ко ше та мо, до ла зи мо до не по зна тог де ла гра да, 
до скла ди шта и пру га. Ме ни се чи ни да сам све то не где 
ви део...
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Шетња кроз делимично познат 
предео

Не где по чет ком фе бру а ра, био сам иза брао пут ко јим 
обич но не идем у шет њу. Три да на ду вао је ве тар, би ло је 
вла жно, лед је кре нуо да се ота па, а ис под ла па ви це крио 
се слој шљун ка по ме ша ног с ле дом ко ји је пот се ћао на 
гле чер ску мо ре ну.

Прет ход на два да на ни сам же лео ни да иза ђем из ста
на без пре ке по тре бе, вр тео сам се ме ђу пред ме ти ма и 
књи га ма на ко је сам се био на ви као, у про сто ри ја ма ко је 
сам, при хва тив ши их за свој но ви дом, ли шио тра ја ња у 
вре ме ну.

Због то га сам ре шио да не идем по зна тим ули ца ма, већ 
да про бам да, уну тар по зна тог сме ра, на ђем но ве пу те ве.

Дан пре ове шет ње сам ду го, ду го се део за руч ком са 
при ја те љем. Раз го ва ра ли смо на је зи ку ко ји ни је мој, али 
ко ји сам с го ди на ма усво јио, као да је мој. Пет да на ра ни
је, во дио сам исто та ко дуг раз го вор, на јед ном дру гом је
зи ку ко ји ни је мој, а ко ји сам та ко ђе с го ди на ма усво јио, 
ско ро као да је мој.

Сад, ово ни је при ча о мо јим лин гви стич ким спо соб
но сти ма, и у ко јој ме ри вла дам тим је зи ци ма, и ко ји су 

то је зи ци. (Уоста лом, у ко јој ме ри чо век, за пра во, вла да 
соп стве ним је зи ком?).

Ствар је у не чем дру гом – оба ова раз го во ра оста ла су 
ми у се ћа њу, не због те ме, и не због са го вор ни ка, и не за
то што су ми бли ска у вре ме ну (ни су, у тре нут ку док ово 
бе ле жим про шло је од тих да на не ко ли ко ме се ци), већ 
за то што сам то ком њих нај зад ус пео да ко хе рент но, и ја
сно, а не ма гло ви то и не до ре че но као до та да, по сма трам 
се бе ка ко фор му ли шем оно што же лим да из рек нем. 

Схва тио сам, по сма тра ју ћи се бе ка ко се спре мам да 
не што об ја сним или де фи ни шем, да оно што же лим да 
ка жем не фор му ли шем, за пра во, ни на јед ном је зи ку ко
ји го во рим, и да оно што прет хо ди мо јим ре чи ма мо гу 
са мо ма гло ви то да ухва тим, у тре нут ку док се по ја вљу
је у мо јој све сти, као низ ре чи, сли ка, и сли ко ви тих или 
гра фич ких при ка за оних ве за ме ћу ства ри ма ко је ис ка
зу је мо ве зни ци ма. Ни зо ви сли ка, зву ко ва, и од но са ко ји 
су се по ја вљи ва ли пре да мном док сам их фор му ли сао у 
ре че ни це по ја вљи ва ли су се дру га чи јим рит мо ви ма и у 
дру га чи јем ре до сле ду од оног ко јим сам их из ла гао.

Сва ка сли ка, или реч рас та ка ла се, у јед ној тре ћој рав
ни по сма тра ња, ко ја је би ла одво је на од рав ни ула ска у 
свест и из го ва ра ња ре че ни ца, и па ра лел на с њи ма, у кон
цеп те ко ји су се са сто ја ли од сло же них при ча, од ва ри ја
ци ја сли ка, ве за, од но са, и фор му ла. 

Кон цеп ти ко ји су се по ја вљи ва ли у ни зо ви ма у тој 
нај до њој рав ни ко ју сам мо гао да до сег нем сво јим по гле

176 177



дом, има ли су сво ју исто ри ју, и прет по ста вљам да сва
ки од њих по се ду је и не ки об лик, не ку прасли ку ко ја је 
по кри ве на ка сни јим ту ма че њи ма и ва ри ја ци ја ма, ко ји је 
за ма гљу ју и скри ва ју.

„А је зик је он да“, раз ми шљао сам у то ку шет ње ко ја ме 
је, бу ду ћи да сам то ком ње ис тра жи вао де ло ве гра да ко је 
до та да ни сам по зна вао, ван ма гло ви те пред ста ве о глав
ном сме ру у ко јем сам се кре тао, „исто та ко слој збир них 
сли ка, и ва ри ја ци ја ко ји по кри ва прасли ке.“

„Или је мо жда све са свим дру га чи је, мо жда је је зик 
по зна та тра са ко ју са да на мер но из бе га вам ка ко бих се 
су о чио са не по зна тим про сто ром гра да и у том су о ча ва
њу, иза звао исти онај осе ћај чу ђе ња ко ји сам имао то ком 
мог лин гви стич ког са мо по сма тра ња.“

Он да сам на и шао на за пам ће не де ло ве гра да, ко је сам 
са да по сма трао из дру гог угла, и сме штао у дру га чи је 
кон тек сте. 

И, као што на мер но ни сам из но сио име на ули ца, ни
ти из ре као име гра да кроз ко ји сам ше тао, не бих ли овој 
шет њи дао оп шти је зна че ње (јер од нос по зна тоне по
зна то у слу ча ју да сам град име но вао, не би био исти), та
ко ми и је зик, кад нај зад успем да ис ка же мо оне сли ке и 
ве зе, и про сто ре, и рит мо ве ко је ви дим или за не ма ру јем 
у тре нут ку док их из го ва рам, или не по сред но пре то га, 

са оп шта ва са мо оно што је уста ље но, и што је сви ма ра
зу мљи во у тре нут ку из ри ца ња. 

А из го во ре на реч са др жи, у од но су на кон цепт и ње
го ву исто ри ју, кроз ко ју на зи рем це ло куп ну исто ри ју 
је зи ка, исту ону ап страк ци ју, ко ја зна чи оси ро ма ше ње, 
ко ју са др жи кон цепт у од но су на мо ју шет њу и по ку шај 
да га пре ко те шет ње се би об ја сним.
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Хамерби или шетња по Утопији

Ше там по сток холм ском на се љу Ха мер би ко је се про
стр ло с обе стра не ка на ла ко ји озна ча ва до њу гра ни цу 
остр ва Се дер малм, чи ји цен трал ни део ме нео до љи во 
пот се ћа на на род ске де ло ве Па ри за.

На се ље из гле да упра во она ко ка ко сам као де те за ми
шљао бу дућ ност, ко ја је до се за ла до 21. ве ка. Ту, ка ко ми 
се та да чи ни ло, до глед ну, али ипак да ле ку бу дућ ност сам 
на се ља вао љу ди ма у при пи је ним ко сти ми ма, ко ји леб де 
над тро то а ри ма на мла зним рол шу а ма. Да љу бу дућ ност 
од ове ни сам ни мо гао да за ми слим.

Мо ја ви зи ја бу дућ но сти би ла је за ка сне ла ре ак ци ја на 
аме рич ке стри по ве че тр де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
ко је сам чи тао у уко ри че ним ком пле ти ма „По ли ти ки ног 
за бав ни ка“ из пе де се тих го ди на, ко је сам на шао у тет ки
ном ста ну не где 1969. или 1970. Да сад не по ми њем све 
оне ави о не са дел такри ли ма ко је сам цр тао по угле ду на 
„Џо ни ја Ха зар да“ и „Блеј ка и Мор ти ме ра“...

Згра де око ме не из гле да ју ми као ви зи је 2000. го ди не 
ко је сам са њао 1968. Он да се пи там: „А на осно ву че га се 
ова ви зи ја, ко ја је, као што смо ви де ли, до ме не до шла из 
тре ће или че твр те ру ке, за пра во оства ри ла?“

Да ли је у пи та њу би ла не чи ја ис трај ност? Или: „Шта 
је, та да, пре мог де тињ ства, ство ри ло сли ку упра во ова кве 
мо дер но сти и бу дућ но сти, то ли ко увер љи ву да је мо ра ла 
да се оства ри? Шта је то што је ви зи је, на при мер, Гро пи
ју са и Ле Кор би зи јеа учи ни ло та ко оба ве зу ју ћим?“

Раз у ме се, да љи низ пи та ња ко ја се ну жно по ста вља ју 
у то ку ова кве јед не шет ње је сле де ћи:

Да ли су ви зи је бу дућ но сти са мо ком би на ци је огра•	
ни че ног ску па еле ме на та;
Шта је ви зи ја? Уве ре ње?•	
На осно ву че га се сти че уве ре ње да је упра во од•	
ре ђе на, а не не ка дру га ком би на ци ја еле ме на та она 
ко ја сле ди у ни зу?
Ко ји је до дат ни кри те ри јум на осно ву ко јег се •	
утвр ђу је шта је „ре ал но“ оче ки ва ње, а шта ни је?
Ко ји је ток кре та ња исто ри је под ра зу ме ва ју ћи под•	
текст за не ку ви зи ју?
Да ли су на ше ви зи је са мо екс тра по ла ци је?•	

Два де се ти век до жи вља вао сам и као при ма ње са мо
у ве ра вју ће по ру ке, ко ја је до пи ра ла ода свуд, о ве чи тој 
са да шњо сти. Мо дер ност је ту би ла на пре дак у окви ру 
истих се ри ја до га ђа ја и ства ри.

Он да се, нео сет но, до го дио пре кид, због ко јег тај 
два де се ти век са да до жи вља вам као из гу бље ну пра до
мо ви ну.
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При вид но, све је и да ље исто, сви пред ме ти ко ји су нас 
окру жи ва ли и чи ни ли оквир на ше сва ко днев ни це и да ље 
су ту – трам ва ји, ауто бу си, те ле фо ни, би ци кли, ави о ни. 
Ско ро сви ти пред ме ти чи не основ на ше сва ко днев ни це 
већ цео је дан век, и це ло куп на та пред мет на ствар ност 
се раз ви ја ла у окви ру ма три це До ба ма ши на. Свих пред
ме та, све са вр ше ни јих, све је ви ше, упра во она ко ка ко 
смо оче ки ва ли.

Због че га, он да, не мам осе ћај да је све оста ло исто? 
Шта је узрок мо је зеб ње? Због че га имам осе ћај да се под 
мо јим но га ма, не пре ста но, по ме ра ју не ка кве не ви дљи ве 
тек тон ске пло че Исто ри је?

По ку ша вам да на ђем од го вор по врат ком на по че так 
раз ми шља ња о Сток хол му као пре сто ни ци Два де се тог 
ве ка. Вра ћам се на ути ске из пр вих шет њи по овом ар
хи пе ла гу.

Се ћам се во жње трам ва јем или ши но бу сом до не ка
квог пред гра ђа ко јем се ви ше не се ћам ни име на (та да 
су ми сва име на зву ча ла као из ве де ни це на зи ва мит ских 
на се о би на из нор диј ске ми то ло ги је, не што што ми је 
зву ча ло као Јо тун хајм, Ел фвик, Вал ха ла или Ас гард). 
Про ла зи ли смо по ред згра да по ре ђа них као ка сар не по 
бр ди ма. Он да смо за ма кли за оку ку, и ја сам ви део згра
ду ко ја је из гле да ла исто као згра да ко ју сам ви део пре 
ско ро де сет го ди на у јед ном се лу на до њем то ку Се не. 

Име тог се ла сам за бо ра вио, а у ње га сам био за лу тао 
тра же ћи не ту згра ду ко је сам се го ди на ма ка сни је се тио 
у Сток хол му, већ не ки дру ги траг про шло сти ко ја ме, из 
са да шње пер спек ти ве, за пра во ни не за ни ма. Рим ске ру
ше ви не, тем плар ска ку ћа, ро ман ска цр ква, раз ру ше на 
ка те дра ла – би ли су то ре лик ти про шло сти до те ме ре 
из ра у бо ва ни ка сни јим ту ма че њи ма и упо тре ба ма, да су 
пре ста ли да ми го во ре ишта.

Тра же ћи та да тај спо ме ник ко ји ми, кад сам га нај зад 
ви део, ни је са оп штио ни шта, угле дао сам згра ду крај по
то ка, и та згра да под се ти ла ме је на јед ну дру гу згра ду, 
ко је ви ше ве ро ват но ни не ма, а ко ју сам као де те гле дао 
у Срем ској Ми тро ви ци, и та ку ћа, ко ју пам тим ова ко ма
гло ви то, пре ко два по сре до ва ња, би ле је от при ли ке из 
1950. го ди не.

Он да се се ћам, или на кнад но учи та вам се ћа ње: у тој 
Срем ској Ми тро ви ци, ко ја це ла ле жи на рим ском Сир
ми у му, ме ни су ма ње би ле ин те ре сант не рим ске ру ше ви
не од на ја ве бу ду ћег до ба.

Се ћам се и јед ног ра ног по по дне ва ка да сам на и шао 
на згра ду Град ске би бли о те ке из 1928. го ди не. Се ћам се 
пар ко ва пу них де це, то бо га на, љу ља шки, сли ка и зву ко ва 
де тињ ства на је се њем сун цу. Се ћам се и јед ног бу ле ва
ра на Се дер мал му, ко ји из гле дао као пре се љен из јед ног 
па ри ског по по дне ва 1977. го ди не. Се ћам се Слу се на, и 
згра да од бе то на, ста кла и че ли ка, ко је су ме под се ти ле 
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на зда ње из от при ли ке истог пе ри о да ко је је на гр ди ло 
цен тар Кар ло вих Ва ра.

Он да раз ми шљам ка ко сам два де се ти век до жи вља вао 
као вре ме убр за ња на пу ту у бу дућ ност, као век ко ји све 
ве ћим ко ра ци ма (ов де ми се на ме ћу пој мо ви као што је, 
на при мер Фи бо на чи јев низ, и сли ке спи ра ла ова пло ће них 
у љу шту ра ма шкољ ки ко је илу стру ју еск по нен ци јал ни 
раст) хр ли ка осва ја њу Све ми ра, па схва там да је то што 
тај већ те мељ но про шли век де ли од овог де ли не ста нак 
те под ра зу ме ва ју ће ве ре у Чо ве чан ство и Бу дућ ност. 

Схва там да је ли те ра ту ра ко јом је та да опи си ва на бу
дућ ност, са да из вор пред ло жа ка за ху мо ри стич ке об ра
де, и да Аси мо вље ва „За ду жби на“ са да мо же да бу де ин
спи ра ци ја за мар ги нал не дру штве не гру пе и по кре те, а 
не сли ка бу дућ но сти, не „ре а ли стич на“ ви зи ја ко ја тре ба 
да се оства ри.

Јер, са да жи ви мо у иш че ки ва њу по врат ка Хту тлуа, 
пра ста рих чу до ви шних бо го ва, из ду би на Све ми ра. Они 
ће до ћи да нас под се те на на ше про ла зно и не си гур но 
ме сто у оп штем по рет ку ства ри.

Ка ко бих упот пу но сли ку ко јом по ку ша вам да опи
шем тај лом из ме ђу два до ба ко ји се до го дио у тре нут ку 
мо је не па жње, у ове згра де, и у ове љу де ко ји у њи ма жи
ве или ко је за ми шљам да их на ста њу ју, сад учи та вам дра

ме и ло мо ве ко је су мо гли да осе те у то ку ових огром них 
исто риј ских кре та ња.

Шта је то што мо гу да ви дим и опи шем: 
Ве чи ту дра ма вла сти – до ла зак на власт и си ла зак •	
са сце не, ко ји пот се ћа ју на де фи ни ци ју Апе и ро на 
(оно у окви ру че га све ства ри на овом све ту не
прав дом на ста ју и не прав дом не ста ју)?
Пат ње и про го не? Јед ног да на, у ши но бу су ко ји ме •	
је на ми нус два дест во зио из Ли дин га, слу шао сам, 
на ру ском, раз го вор Ру ски ње, Чи ле ан ца, и Ети о
пљан ке ко ја је се дам де се тих сту ди ра ла у Мо скви, 
на Уни вер зи те ту „Па трис Лу мум ба“.
Лич не дра ме, кон флик те, и ам би ци је, при зна ња и •	
оспо ра ва ња?
То та ли та ри зам, онај пра ви, или онај ко ји се ја вља у •	
ви ду кон фор ми зма, и ви зи је сло бо де?

И, да се вра тим на по че так овог тек ста, да ли су те ви
зи је сло бо де на ја ве но вог та ла са исто ри је, с ко јим ће мо, 
за раз ли ку од овог ко ји је из вор на ших пат њи, жи ве ти у 
са гла сју, или сло бо да не ма ве зе са овим кре та њи ма?
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Исто ри ја Егип та у 27. ве ку –  
град ња пи ра ми да

Пи ра ми де се зи да ју усред гра да. Гра де их кло но ви.
Ја сам све док град ње, бе ле жник. Сва ке две не де ље по

се ћу јем гра ди ли ште, и бе ле жим шта сам ви део.
Оно што не знам, и што от кри вам то ком фил ма, је да 

ме по сле сва ке по се те успа вљу ју, и да ја у сну про ве дем 
по де сет го ди на.

Оно што бу ди мо ју сум њу, и због че га по ла зим на пут 
от кри ћа, је то што ми гра ди те љи сва ки пут из гле да ју све 
оро ну ли је.

Он да се де ша ва да ме јед ном не успа ва ју.
Па тра жим ар хи ве, и сво вре ме ми слим да се ко ри сте 

кло но ви чи ји је век из у зет но крат ко тра јан.
Он да от кри јем гро бље кло но ва. Са би рам да ту ме.
Схва там да се пи ра ми да гра ди већ 1600 го ди на.
Он да до ла зи на лет пу стињ ског ве тра. Ка да се по ву

че, на ме сту где је био град оста ју са мо пи ра ми де ко је се 
про ма ља ју из пе шча них ди на.

Че ка ју ћи ме тро

Сви бу ду ћи су ко би и ра то ви, све дра ме и от кри ћа ко је 
за ми шљам док че кам ме тро, сво де се на јед но на прег ну
то иш че ки ва ње – да ће не ко, мо жда, кроз пар сто ти на, 
хи ља да, или де се ти на хи ља да го ди на (што је ма ње ва жно 
од чи ње ни це да ће јед ног да на на ше ра чу на ње вре ме на 
пре ста ти да ва жи), от ко па ти ову ме тро ста ни цу на ко јој 
сто јим и по сма трам сте ње ко је не мо сто ји, од пам ти ве
ка, од вре ме на ка да је крај ње га не ко исто ова ко ста јао ко 
зна кад и мо жда ми слио исто што и ја сад.

На кра ју, оста је ово не мо ћу та ње, и ту нел пре дам ном, 
ко ји во ди ко зна куд.
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