
257

БЕ РИ СЛАВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

ДВИ ЈЕ ПРИ ЧЕ

СЛИ КА

Ка ко се обруч око гра да су жа вао, по сло ви на из мје шта њу 
ар те фа ка та по ста ли су па нич но ужур ба ни. Је дан, два, три ва го на. 
У њи ма: ан тич ке скулп ту ре, фи ли гран ски ре ље фи, ди је ло ви ви зан
тиј ских мо за и ка, фи гу ри не и грн ча ри ја из ста ри на, би сте им пе
ра то ра и њи хо вих љу бав ни ца, пред ме ти ко је су ко ри сти ли Ски ти, 
цр кве не ре ли кви је из Јер ме ни је и Гру зи је, сред њо вје ков ни спи си, 
кра сно пи сне књи ге уни кат них ко ри ца, ков че зи пу ни ну ми зма тич
ких зби р ки из ра зних епо ха и с три кон ти нен та, опре ма оклоп ни ка 
и ви те зо ва, цен трал но а зиј ске та пи се ри је, сли ке... Го спо де, ко ли ко 
сли ка! 

Сем не ко ли ко чу ва ра, у спе ци јал ном во зу на то ва ре ном умјет
ни на ма и упу ће ном ка Ура лу ни је би ло љу ди. Они су оста ли да 
бра не Ле њин град, да сво јим из мо ре ним ти је ли ма, ако се не мог не 
дру га чи је, ко ли кото ли ко успо ре на ди ра ње не при ја те ља. Оста ли 
су љу ди, као да су гла ве и ру ке њи хо ве и жи ва крв у њи ма ма ње 
ври јед ни од дје ла ко ја не кад дав но осми сли ше не ке дру ге гла ве и 
на чи ни ше не ке дру ге ру ке. 

Оста ло је још не што: ра мо ви за сли ке на зи до ви ма Ер ми та жа, 
пра зни и од ба че ни по пут шкољ ки ко је иза се бе оста вља ју ра ко ви
пут ни ци. 

Ме ђу тим, му зеј ни је био пуст. На про тив, му зеј ске згра де, 
ход ни ке, де пое и по дру ме умје сто кул тур ног бла га убр зо ис пу ни 
на род чи је ку ће су по ру ше не у пр вим мје се ци ма оп са де. Та ко је 
по чет ком 1942. у Ер ми та жу, по ред управ ни ка и осо бља, жи вје ло око 
два на ест хи ља да љу ди. За јед но су гла до ва ли, по пра вља ли на пу кле 
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зи до ве, при ку пља ли др во за огрев и ста кло рас пр слих про зо ра. 
За јед но су дрх та ли од сту де ни, бом би и не из вје сно сти. 

Ку сто си су, ка жу, у тре ну ци ма за тиш ја од ла зи ли у про стра не 
со бе на чи јим су зи до ви ма ви си ли ма сив ни ра мо ви, чуд но на кри
вље ни де то на ци ја ма. Та мо су ста нов ни ци ма му зе ја де таљ но опи
си ва ли дје ла ко ја ви ше ни су би ла ту, при по ви је да ју ћи им о бо ја ма, 
свје тло сти и сјен ци, пер спек ти ви, по те зи ма ки ста. Они су слу ша ли, 
гле да ли и – ви дје ли. 

Го спо де, ка ква сли ка! 
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У ОБЛА ЦИ МА

Ни сам се рас пи ти вао о ис ку стви ма дру гих ро ди те ља, ни ти 
сам се о тој те ми ин те ре со вао на ин тер нет фо ру ми ма или у струч
ним жур на ли ма. То би би ло без раз ло жно гу бље ње вре ме на. Јер. 
Шта год да су ми ре кли и шта год да сам про чи тао, ни шта не би 
спри је чи ло чуд но уми је ше но ти је сто ту ге и по но са да бу ја и на ра
ста у ме ни оног тре нут ка кад сам схва тио да сам ти ту лом све зна
ју ћег та те био овјен чан пре крат ко.

ПРЕ – К Р А Т К О! Јер. Ма ко ли ко сва ки отац же ли да ње го ва 
дје вој чи ца ста са у фи но вас пи та ну па мет ни цу, мо жда је и ја ча она 
же ља ко ја прет по ста вља прин це зин што ду жи и што без бри жни ји 
бо ра вак у обла ци ма1 (ме ђу ко ји ма ће, ра зу ми је се, та та би ти де
жур ни хе рој).

На ша вр ста очи глед но с обла ци ма2 има нер је шив про блем. 
Јер. Љу ди кад их до сег ну као да је два че ка ју да се спу сте и уко па ју 
сво ја сто па ла у зе мљу, не свје сни чи ње ни це да се од зе мље и ње них 
пло до ва жи ви, али да се жи ви за оне тре нут ке про ве де не у обла ци ма3. 

1 Ле ни ну фа сци ни ра ност обла ци ма ње на мај ка и ја уо чи ли смо ве о ма 
ра но. Ис пр ва смо ми сли ли да је то фа за ко ја ће вре ме ном иш чи ли ти, али по што 
се то ни је до го ди ло ни на кон не ко ли ко пр вих го ди на ње ног жи во та, од лу чи ли 
смо да по ти че мо и хра ни мо ту ње ну љу бав. Тај за да так при пао је ме ни, про па
лом ге о гра фу ко ји је од на у ке до био са мо брух оно мад кад је пре се ља вао го ми ле 
струч не ли те ра ту ре из јед ног под ста нар ског ра се ље ни штва у дру го. Ми слио сам 
да ће те књи ге уви јек би ти тек не по тре бан те рет у ску че ном жи вот ном про сто
ру и по дру гљи во под сје ћа ње на уга слу ка ри је ру ко ја ни кад ни је ни мо гла (а, чи ни 
се, ни тре ба ло) да за жи ви. И док јој је мај ка иш чи та ва ла бај ке, ја сам јој чи тао 
одје љак о обла ци ма из уџ бе ни ка „Кли ма то ло ги је” Ду ша на Ду ки ћа. Да бо ме, у 
то ври је ме ни шта ни је схва та ла (а ка ко че тво ро го ди шња ки ња да ра зу ми је ре
че ни цу: „Пре ла зом во де не па ре у теч но или чвр сто ста ње во да у ат мос фе ри 
по ста је ви дљи ва – она се пре тва ра у обла ке”?), али без об зи ра на то, ње на па жња 
је би ла не ствар но при сут на, а ње не очи гле да ле су ома ђи ја но у мо је усне као да 
ви де сва ку из го во ре ну ри јеч. 

2 За Ле ну сам из ми шљао раз не при че о обла ци ма, а он да опет чи тао на уч
на фак та. По кат кад сам и сâм за па дао у не до у ми цу, не мо гав ши раз лу чи ти шта 
је од из ре че ног исти на, а шта ма шта ри ја. (На при мјер, у Ду ки ће вој књи зи на 
стра ни 197 сто ји: „У но ћи 22. и 23. ју ла 1892. год. у Би је љи ни уз јак вје тар и ки шу 
па да ле су на зе мљу жи ве ри би це. У ки шо ме ру ме те о ро ло шке ста ни це на ђе не 
су две жи ве ри би це, ко је су пли ва ле по ки шни ци”). Об ја шња вао сам јој да су 
обла ци из вор жи во та, јер да ни је њих не би би ло ки ше, а да не ма ки ше...

– Не би би ло ни бре за, ни тра ве, ни мра ва, је ли та ко та та?
– Та ко је. Ни нас не би би ло, јер ни ми не мо же мо без во де. 
– Аа аа ја бих мо гла! Пи јем со ко ве и мли је ко. 
– Ни то га не би би ло да не ма обла ка. 
– Не вје ру јем ти! Ка кве ве зе има ју обла ци са со ком од бо ров ни це и чо ко

лад ним мли је ком?!
3 Стал но их је цр та ла. Ис пр ва су то би ле жвр љо ти не на лик на мрач не ис ки

да не ле до но сне обла ке, да би ка сни је ти цр те жи по при ми ли фи не и пре по зна тљи ве 
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И дје ца ју ре да на пу сте па пер ја сте ви си не и си ђу у мрач ни сви јет 
од ра слих, за не се на, ваљ да, иде ја ма о сло бо ди ко јих је у ствар но сти 
сва ке го ди не све ма ње и ко је за пра во истин ски по сто је са мо – у 
обла ци ма4. 

Кад ма ло бо ље раз ми слим, мо гу ће је да је у пи та њу не ка гад
на гре шка у ево лу ци ји (ако смо за хва љу ју ћи њој ов дје гдје је смо). 
Јер. Ка ко дру га чи је об ја сни ти чи ње ни цу да да на шњи клин ци још 
док ни су че сти то ни про хо да ли зна ју да укљу че игри цу на та бле ту, 
а да ипак по на вља ју исту глу пост по пут свих ге не ра ци ја у исто ри
ји чо вје чан ства – ужур ба ност да се дје тињ ство окон ча. Да, би ће 
да ту не што не шти ма, јер (ваљ да) не ма од ра слог људ ског ство ра 
ко ји са жа лом и но стал ги јом ту и та мо не за ба ци по глед ка до бу 
од ра ста ња. Али ка сно... Јер. Дје тињ ство је ПРЕ КРАТ КО. Оно бес
по врат но не ста је чак и без ра зних фор си ра ња бу да ла стих ро ди те
ља и без ра то ва и тра у ма и без до бро вољ ног пре у ра ње ног си ла ска 
са обла ка5 мер де ви на ма ма ште (ко је су при дну, тре ба ли то уоп ште 
ис ти ца ти, об ра сле гу стим бо дљи ка вим ко ро вом). Те је ска ле ка
сни је те шко про на ћи, а пра во је чу до по но во се њи ма ус пе ти. Ме ни 

кон ту ре. По не кад их је цр та ла ру ме не, оба сја не за ла зе ћим Сун цем, по не кад сви
је тло пла ве, по кат кад мо дре, али уви јек де бе ле, за о кру же не.

– За што уви јек цр таш обла ке? Чак и кад цр таш прин це зу, или Пе пе љу гу, 
уви јек на цр таш и обла ке? 

– За то што су ли је пи. 
– И ти си ли је па. И не по но вљи ва, баш као облак. 
– Да, ја сам као облак. 
4 Вре ме ном, Ле на је на кон мо јих не бро је них чи та ња упам ти ла да се пре

ма об ли ку или из гле ду обла ци свр ста ва ју у три основ не гру пе – го ми ла сти 
(ку му лус), сло је ви ти (стра тус) и пер ја стопра ме на сти (ци рус). 

– Ти си, Ле но, мој ци ро стра тус.
– За што, та та?
– Ци ро стра ту си су ви со о о ко, ви со ко, не у хва тљи ви, баш као ти кад се за

и граш. Тво ри их тан ки бје ли ча сти вео од ле де них кри ста ли ћа кроз ко је се пре
ла ма ју свје тло сни зра ци Сун ца и Мје се ца. Та ко на ста је сви је тли круг на не бу 
ко ји се зо ве ха ло. Ти си тај сви је тли круг на та ти ном и ма ми ном не бу!

– Хихихи! ХА ЛО! Баш ша ша во! Као кад се ја вљаш на те ле фон. 
5 Ка сни је, кад је Ле на ма ло по ра сла, нас дво је смо, за гле да ни у не бо, из

во ди ли екс пе ри мент. Би ла је то, за пра во, ње на иде ја. Јер. За пам ти ла је оно што 
сам јој чи тао из „Кли ма то ло ги је”: „За ме ре ње облач но сти не по сто ји ни ка кав 
ин стру мент. Она се про це њу је сло бод ним оком и то ова ко: ви дљи ви део не ба 
по де ли се нај пре на 10 јед на ких де ло ва, а за тим се про це њу је ко ли ко та квих 
де ло ва по кри ва ју обла ци. Ка да је не бо са свим ве дро он да је облач ност 0, ако је 
обла ци ма по кри ве на са мо јед на по ло ви на он да је облач ност 5...”

– Код ме не је облач ност се дам. 
– Ка ко, Ле но, кад је ви ше од по ло ви не не ба пот пу но пла во, без об лач ка?
– Ли је по. Ти та та си гур но гле даш у по гре шно не бо.
– Не по сто ји по гре шно не бо. Ти са мо ви диш оно што же лиш да ви диш.
– Баш ме бри га. На мом не бу уви јек има обла ка ко ји пло ве и за то је мо је 

не бо љеп ше.
– Ле но, не ма код не ба мо је и тво је. Не бо је исто сви ма и не мо же се ди је ли ти.
– А ка ко смо га он да ти и ја по ди је ли ли на де сет ди је ло ва? 
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је, ето, то по шло за но гом оног тре нут ка кад сам за ко ра чио у со бу 
по ро ди ли шта и угле дао Ле ну у Ма ри ји ном на руч ју. Вр ло је мо гу
ће да ни сам пр ви ко ме је ова ква ми сао ис пу ни ла про стор из ме ђу 
уши ју, али ево је: не по сто ји му зеј ко ји по сје ду је љеп шу сли ку од 
ове; не по сто ји сни мак на чи њен огром ним Ха бло вим оком ко ји 
мо же да па ри ра по гле ду у ма ју шне очи но во ро ђен че та; не по сто ји 
дру ги при зор у при ро ди, ма ка ко гран ди о зан и ма ка ко уни ка тан, 
ко ји мо же да за сје ни ди во ту но вог жи во та. Од та да, нас тро је смо 
у обла ци ма.6 

Ужи вао сам у тој ви син ској шет њи. Ва здух је го ре рје ђи и чо
вје ку се при чи ња ва мно го то га. Или не ке ства ри уоп ште не ви ди. 
Упра во то ми се де си ло – пот пу на об не ви дје лост за оно што ми је 
би ло пред но сом. Уљуљ кан у ро лу ко ју сам го ди на ма играо, ни сам 
при мје тио да Ле ну све ви ше за ни ма ју кр пи це и шмин ка, о че му 
не знам ама баш ни шта. Све је ви ше вре ме на про во ди ла са мај ком, 
за тва ра ле су вра та пре да мном, шу мо ри ле о пр вим сим па ти ја ма. 
При зна јем, био сам по ма ло по ври је ђен, али мо ју љу бо мо ру су др жа
ли на узда ма тре ну ци па жње ко је ми је Ле на по вре ме но по кла ња
ла. Али на кон да на шњег раз го во ра...

– Хо ћеш ли да ти та та чи та о обла ци ма?
– Не ћу.
– Хо ћеш да при ча мо о њи ма?
– Не ћу!
– А да про ше та мо до пар ка да их гле да мо?
– Не! Шта си за пео са тим обла ци ма, та та? Зар не знаш да су 

они са мо во де на па ра?!

Ћу тао сам, сну жден и по ки сао. (Осје ћао сам се као да ве ли ки 
цр ни облак леб ди на да мном и бје со муч но про си па сво ју ну три ну 
са мо на ме не.) 

На ша Ле на је, сад је ја сно, си шла са обла ка. 
Ври је ме је да по ђем за њом. 

6 – Ка ко то ми слиш ки да ње обла ка?
– Па та ко се ка же. Вје тар их рас пар ча, по ки да и оду ва да ље.
– До бро ако ти та ко ка жеш, али сми је шно је. А шта зна чи про ва ла обла ка?
– То је кад из обла ка пад не ки ша. Про ва ли од о зго на зе мљу.
– То је глу по. За што се не ка же са мо па да ки ша. Ова ко, као да су обла ци 

не ки про вал ни ци.
– Мо же да се ка же и про лом обла ка. Ето, да не бу ду обла ци као не ки ло по ви.
– Про лом је бо ље, али ја не же лим да се обла ци ло ме, да се ки да ју. Же лим 

са мо да бу ду обла ци.




