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У за пи су „На из во ру и уви ру”, о ве за ма са Бран ком Ра ди че ви ћем, уви ђа
мо раз у ме ва ње пе снич ке гра да ци је, као де ла не пре ки ну те је зич ке тра
ди ци је. За хва љу ју ћи пе сма ма на ста лим из те ве зе, по ет ски врх нун ци из 
про шло сти до би ја ју сво је ле ги тим но ме сто у са вре ме но сти. Јер, Си мо
но вић је све стан да све вре ме пе снич ки оби та ва у књи жев но и сто риј ском 
кон тек сту, огром ном по рет ку умет нич ких оства ре ња. Ње гов Dis, свест 
о при су ству пе сни ка пре тка у вла сти тој пе снич кој лич но сти, ода гна ва 
бо ја зан да је у сво јим прег ну ћи ма и по ку ша ји ма осло бо ђе ња из ла на ца 
би о гра фи је и све та ино ко сан. То пре по зна ва ње обез бе ђу је увид у за мет ке 
и вр хун це мо дер ног по е тич ког то ка, ко јем се све сно и сво је вољ но сво јим 
пе сни штвом при кљу чио. Јер, пе снич ки пам ти ти зна чи ожи вља ва ти, 
ода би ра ти, иден ти фи ко ва ти (се), спо зна ти и опи са ти иден ти тет, као за
лог за о кру же не и сми сле не пе снич ке ег зи стен ци је.

Ја на АЛЕК СИЋ

ТРИ ЈУМФ ВО ЉЕ И УПОР НО СТИ НАД СИ ЛА МА  
БО ЛА И СТРА ХА

Ву ка шин Штре кер, Ср ча ност, Књи жев на ра ди о ни ца Ра шић, Бе о град 2016

Чи та ла сам ову књи гу у је ку Олим пиј ских и Па ра о лим пиј ских 
ига ра у Рио де Жа не и ру, то ком вр хун ског три јум фа свет ског спор та, де
мон стра ци је ул ти ма тив них спо соб но сти так ми ча ра и сјај них ре зул та та 
на пе тих над ме та ња. Ме ђу тим, чуд но је ка ко се на ско ро свим је зи ци ма 
„так ми че ње” и „над ме та ње” за ме њу је и са реч ју „бор ба”.

Ка жу да спорт ни је са мо ве шти на ко ја се сти че тре нин гом, ни ти је 
са мо уро ђе на спо соб ност, од но сно та ле нат. За до брог и вр хун ског спор
ти сту по треб на је и ср ча ност – не обич на же ља да се по бе ди – то сви 
же ли мо, чак и кад игра мо „Не љу ти се, чо ве че”, не го упор ност да на ста
ви мо и ка да су шан се про тив нас или се чи ни да гу би мо бор бу. Та ко 
не ка ко му до ђе и у жи во ту: мо же мо би ти из у зет но па мет ни, а да са том 
па ме ћу ни шта не на пра ви мо; мо же мо би ти и ве о ма струч ни, али ако не 
уме мо да се но си мо са иза зо ви ма по сла, не ће мо ни шта по сти ћи; мо же мо 
би ти и при лич но успе шни све до пр вог по ра за. Че сто пи там љу де око 
се бе за што Си зиф и да ље гу ра ка мен на врх бр да, и до би јам раз ли чи те 
од го во ре – на да, упор ност, ве ра, илу зи ја итд. Мо жда је и ср ча ност јед на 
од њих – ср це, су шти на, осми шља ва ње, жи вот. 

Та кво јед но осми шља ва ње у све оп штем ха о су на ла зи и мла ди бео
град ски ти неј џер де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. Ме ђу тим, но ви на овог 
ро ма на је те ма ко ја чи ни глав ну фа бу ла тив ну око сни цу – кон тро верз на 
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ра са па са, ни ма ње ни ви ше не го пит бу ло ви. На и ме, љу бав пре ма овим 
бор бе ним жи во ти ња ма на ра тор раз ви ја за хва љу ју ћи ком ши ји, од га ји ва чу 
ове ра се, ко ји спа са ва де ча ка од на па да пса лу та ли це. Од тог тре нут ка, 
де чак, за јед но са нај бо љим дру гом, у ком ши ју гле да са стра хо по што ва
њем и оча ран је пит бу ло ви ма. Про во де ћи све сло бод но вре ме у од га ји
вач ни ци, де ча ци од Јо ле та уче о ра си, али и о ње го вој же љи да та да 
по лу и ле гал ној ак тив но сти кр во лоч ног и бес по штед ног кла ња вра ти сјај 
по ште ног од ме ра ва ња ср ча но сти у истин ском спорт ском ду ху, без ве ћих 
не га тив них по сле ди ца по так ми ча ре, од но сно псе. 

„Ме не је ви ше за ни ма ла фи ло зо фи ја, на чин на ко ји је Јо ле до жи
вља вао по тре бу да са ма ра са оп ста не кроз не го ва ње ње не ори ги нал не 
на ме не, ње ног бор бе ног ду ха. Тај бор бе ни дух, та есен ци ја са ме ра се, 
има ла је сво је име. ’Гејм нес.’ Ср ча ност. ’Гејм’ је би ло оно што је раз ли
ко ва ло пи то ве не са мо од свих оста лих па са, већ и од свих оста лих жи
во ти ња. На све ту не по сто ји ни јед на жи во ти ња ко ја мо же, или же ли, да 
се бо ри са ти ма. Не по сто ји ни је дан жи ви створ ко ји ће ра ди је оти ћи у 
смрт не го да под ви је реп и по бег не. Са мо пит бул и, у рет ким слу ча је-
ви ма, чо век, го во рио је Јо ле” (стр. 19, под ву кла Д. Б).

Па ра ле ла са псом и чо ве ком на ста вља да се раз ви ја кроз ро ман: 
де чак по ста је мла дић, је ди на му шка гла ва у по ро ди ци, при ну ђен да се 
бо ри за ег зи стен ци ју у дру штве ном ра су лу ра та, као и да на том пу ту 
одо ле ва ис ку ше њи ма ла ке за ра де ко ју ну ди кри ми нал. С дру ге стра не, 
шко лу ју ћи се за ве те ри на ра на ста вља да спро во ди иде ју свог учи те ља 
да се бор бе пит бу ло ва ре ва ло ри зу ју у пра ви спорт. Ме ђу тим, по ста вља 
се ва жно пи та ње: ко ли ко је мо гу ће са чу ва ти спорт ка да се у ње га уме ша 
но вац, ка да се по ја ве љу ди или „ин ди јан ци”, ка ко се у овом кон фе си о
нал ном слен гу на зи ва ју они ко ји не ми сле о до бро би ти па са? Ка да спорт 
пре ста је да бу де истин ско над ме та ње ве шти на или сна га, ис ку ства или 
бр зи не, ин те ли ген ци је или пре ци зно сти? Ка да по ста је ва жни је по вре
ди ти или уни шти ти про тив ни ка, а не ус пе ти соп стве ним за ла га њи ма, 
да по бе да бу де три јумф бо ље га, а не уни же ње сла би је га? Ко ји је то тре
ну так ка да сте спрем ни да под лег нете не до зво ље ним рад ња ма за рад до
би је ног ме ча или осва ја ња ти ту ле? Та шти на ва жни ја од мо ра ла; сла ва 
ва жни ја од по ште ња; до ка зи ва ње или по ка зи ва ње ва жни је од уло же ног 
тру да? Ка кав је то спорт ко ји у ва ма бу ди оно нај го ре, а не оно нај бо ље? 
Да ли је то уоп ште ре вер зи би лан фе но мен? У јед ном тре нут ку, Јо ле ће уз 
ша мар од бру си ти мла дом Ву ку ко ји се тад на ла зи на пре крет ни ци: „Та 
на став нич ка пла та те је по ди гла од ки ле ме са... Сва ки на став ник, док тор, 
мај стор, вред ни ји је од сва ког пи та џи је, швер це ра или бок се ра... Ла ко је 
по ги ну ти слав но, те шко је жи ве ти скром но. (...) Али они што жи ве скром
но по кре ћу свет. Ови дру ги им са мо сме та ју...” (стр. 108).

Осим не сва ки да шњег ода би ра те ме за књи жев ну об ра ду, ау тор 
успе ва да оства ри и ин три гант ну ро ма неск ну ком по зи ци ју. На и ме, си жеј
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на струк ту ра се гра на у два па ра лел на на ра тив на то ка: је дан је из пер
спек ти ве мла ди ћа у Бе о гра ду де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, а дру ги из 
угла ре но ми ра ног ве те ри на ра у Аме ри ци. На рав но, ра ди се о ис тој осо би, 
што овом ро ма ну при да је сво је вр сну ау ру ау то би о граф ске ау тен тич но
сти. Ме ђу тим, два раз ли чи та све та – ви хо ром ра та за хва ће ну бив шу 
Ју го сла ви ју и про спе ри тет ну Аме ри ку, не ма шти ну на спрам из о би ља, 
опа сне ули це на су прот мир ном пред гра ђу, шверц на спрам уно сне при
ват не прак се, ра зо ре не оби те љи на спрам иди лич не сли ке по ро ди це – 
ује ди њу је на ра то ро ва љу бав пре ма пит бу ло ви ма. „Кад же на и де ца оду 
на спа ва ње, ја иза ђем на трем да по пу шим ци га ру. По сма трам га [куче 
пит бу ла, прим. Д. Б.] ка ко јур ца по трав ња ку. И пла чем без гла са” (стр. 
12). Да кле, и сво је вр сна при ча о из гнан ству, до ду ше до бро вољ ном. До
шљак ко ји се на из глед при ла го дио но вом жи во ту, ко ји, чи ни се, жи ви 
аме рич ки сан – по сао му цве та, има ку ћу на Фло ри ди и пот пу ну по ро
ди цу, ви кен дом кли ма гла вом на ком шиј ском оку пља њу и сме шка се 
ушто гље ним ша ла ма. И на кон све га, уве че, оса мљен – пла че. Не сре ћан 
у све ту о ком је ма штао и у ком ви ше не мо ра да се бо ри, осе ћа се обе
сми шље но и уса мље но. 

Кад игром слу ча ја от кри је под зем ну сце ну питфај те ра у Аме ри ци, 
са ста вље ну од до се ље нич ких Ла ти нома њи на, пси у ње му по но во бу де 
дав но за бо ра вље ни бунт, же љу да пљу не у ли це ру ти ни учма лог и из
ве шта че ног жи во та у аме рич ком пред гра ђу. Сво је ме сто и осло бо ђе ност 
на ла зи је ди но у еми грант ском ми љеу по ни же них и увре ђе них, ко ји се, за 
раз ли ку од ушу шка них Аме ри ка на ца, сва ко днев но бо ре за жи вот, али 
и жи ве за сво ју страст. „Ја сам ви део пу но ср ча них па са у свом жи во ту... 
Не ки су би ли цр ни, не ки бра он, мно ги цр ве ни или жу ти... А би ло је и бе
лих... Исто је и с љу ди ма...” (стр. 102). За по ста вља свој уљуљ ка ни фло рид
ски жи вот и чак је спре ман да све, до слов но, ста ви на коц ку за рад па са.

Дво кра ки ток фа бу ле је ми ну ци о зно уком по но ван до са мог кра ја 
ро ма на, ме ђу тим, чи ни се по не кад да обр ти у тој ком по зи ци ји пла ћа ју 
да нак по пу лар ној схе ми на лик оној у филм ским блок ба сте ри ма. При ча 
ко ја је уро ње на у свет до ка зи ва ња, ма чо и зма и ре ван ши зма ме сти мич но 
се „раз бла жу је” по не ким си жеј ним ре ше њем (Веј нов го вор на су ду), или 
се за ма гљу је пр во бит на фи ло зо фи ја при по ве да ча о „спор ту” и по ште ном 
над ме та њу. Та ко ђе, чи ни се да су ета пе пе ри пе ти је са др жај ни је, а опет 
про стор но кра ће ре а ли зо ва не, чи ме се рад ња, ио на ко већ при лич но ин
тен зив на, до дат но ди на ми зу је, мо жда ису ви ше, те по не где ис кли за ва из 
оне пр во бит не „ау тен тич но сти”. Идеј на по тка би сва ка ко би ла сна жни
ја да је и у тим ета па ма раз ра ђе на фи ло зо фи ја спор та ко ја се по тен ци ра 
од са мог по чет ка, што би де ло ва ло увер љи ви је са ста но ви шта јед ног 
ве те ри на ра. 

Ипак, иа ко је за си ћен из ра зи то ма чоприн ци пом, ро ман са др жи и 
бри жљи во би ра не, до ду ше ре ђе при сут не, сен ти мен тал не али не и па



709

те тич не, сце не ко је ума њу ју гру бост су ро вог све та питфај те ра, при до
да ју ћи им ди мен зи ју људ ско сти. Ово раз бла жи ва ње кр ви омо гу ћа ва да 
се основ ни ток идеј не ми сли не за кр чи пре те ра ним го ми ла њем „фај тер
ских” мо ти ва и да се у ти ши ни, не за глу ше ној бор бе ном ви ком, чу је и 
по не ка ле па или бол на исти на. „Три јумф во ље и упор но сти над си ла ма 
бо ла и стра ха је су шти на свих до стиг ну ћа” (стр. 113). Уи сти ну, вр ло кон
тро верз на те ма, нео би чан трет ман и ди на мич на ком по зи ци ја при да ју 
овом ро ма ну из ве сну до зу прег нант но сти. Ипак, крај ће мно ги ма пред
ста вља ти из ве стан чи та лач ки шок. 

Про ве ри те свој пулс овим ро ма ном – ау тор вас упо зо ра ва на по
чет ку мо том књи ге ци ти ра ју ћи Ча ка Па ла ни ка, пи сца култ ног Клу ба бо-
ра ца – ко ли ко уи сти ну по зна је те се бе ако се ни ка да ни сте бо ри ли? Да 
ли сте спрем ни да се бо ри те и за шта? Сва ка ко ће те пре и спи та ти из вор 
соп стве не ср ча но сти. 

 
Дра га на БО ШКО ВИЋ

СВЕ ДОК ВРЕ МЕ НА И СУД БИ НЕ

Ми ћо Цви је тић, Свет и ку ћа, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2015

Ми ћо Цви је тић свој пе снич ки глас усме ра ва већ пре по зна тљи вим 
стил ским и емо тив номи са о ним ре флек си ја ма, на свет и ку ћу; на два 
раз ли чи та, мо гло би се ре ћи, су прот ста вље на мо ти ва, а ко ја су као ствар
но сни и објек ти ви ра ни, не за о би ла зни у не по сред ном, жи вот ном чо ве ко
вом ис ку ству. Пе сник по ла зи од ви ђе ног и до жи вље ног, а за тим се сли ка 
пре ла ма, и у асо ци ја тив ном, ин спи ра тив ноства ра лач ком про ми шља њу 
на ста је пе сма. Шта је свет, а шта ку ћа у до жи вља ју пе сни ка и ства ра
лач кој над град њи пе сме? 

Свет о ко јем све до чи Цви је ти ће ва пе сма, а у ко ју је утка на и ње го
ва из бе глич ка суд би на, свет је раз град ње, рат них ра за ра ња, стал них 
не су гла си ца. По вест о уни ште ној би бли о те ци, јед ној од мно гих, или 
сру ше ном гра ду – лич на је ис ку стве на сли ка ко ја се ши ри и пре но си на 
пла не тар на (свет ска) ру ше ња и ра за ра ња то ком ве ко ва. 

У све ту, де фи ни тив но, на де и спо ко ја не ма. То нам пре до ча ва Цви је
ти ће ва књи га, суд бин ска у су шти ни, и за ве шта ње је бу ду ћим ге не ра ци ја
ма о стра да њу чо ве ка и све та у про шлом и овом ве ку. До мо гу ће об но ве и 
пре по ро да мо жда ће до ћи јед но га да на, али тек из пе пе ла, кад све не ста не. 
И Зе мља и Ва си о на у стал ној су про ме ни на ко ју чо век не мо же да ути че. 

Ра том се све гу би, а ни шта – до би ја. Али – „И по ред то ли ких ру
ше ња и па ље ви на / Свет ни је ни кад на оба ока про гле дао” – ре ћи ће иро




