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ће и оста ла Ханд ке о ва де ла до ве сти у срп ску књи жев ност и жи жу ин
те ре со ва ња на ше јав но сти, те на по кон и на сце не на ших по зо ри шта. 
То ли ко смо овом на шем до ма ћем стран цу ду жни: да га за и ста, кроз 
књи ге, упо зна мо, па да се са он да с пра вом њи ме и још ви ше ње го вим 
де лом ди чи мо.

Др Ср ђан В. ОР СИЋ
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Ја дран ка Ми лен ко вић, Хе те рос, Ни шки кул тур ни цен тар, Ниш 2019

По ред не сум њи вог ква ли те та ње ног де ла, по сто је „спо ља шњи” 
раз ло зи из ко јих би смо баш у овом тре нут ку мо ра ли да осе ти мо по тре
бу да про го во ри мо о ства ра лач кој по ја ви Ја дран ке Ми лен ко вић (1969). 
Иа ко до 2019. го ди не ни је об ја ви ла ни је дан ру ко пис, ње но име би ло је 
уве ли ко по зна то у кру го ви ма љу ди ко ји при па да ју књи жев но у мет нич
ком ми љеу, пре све га за хва љу ју ћи осни ва њу „Пре ја ке ре чи”, ве ро ват но 
нај и стак ну ти јег књи жев ног клу ба у Ср би ји, и ве о ма за па же не ак тив но
сти на књи жев ним бло го ви ма и на дру штве ној мре жи Феј сбук, пу тем 
ко јих је до чи та ла ца сти за ла ње на пи са на реч, у ви ду крат ких и ду жих 
при ча, пе са ма, есеј скофи ло соф ских тек сто ва и по ле ми ка. Го ди на 2019. 
је, ме ђу тим, озна чи ла сен за ци о на лан по че так ње не ка ри је ре ро ма неск ног 
пи сца, ка кав нај че шће не ма ју ни ау то ри ко ји, са свим су прот но њој, пи
са ње при ла го ђа ва ју зах те ви ма тр жи шта. Три го ди не на кон што је ушао 
у нај у жи из бор за На гра ду „Де ре та”, те био пре дат на штам пу, Хе те рос 
је на по кон угле дао све тлост да на, а са мо ме сец да на ка сни је ру ко пис 
ро ма на Со ба 427, пот пу но не за ви сно од Хе те ро са, про гла ша ва се по
бед ни ком кон кур са Аре те, те и он би ва пу бли ко ван. Ко ин ци ден ци ја 
го то во исто вре ме ног пла си ра ња два ју пр вих ро ма на, и то у пе де се тој 
го ди ни жи во та, за ни мљи во је већ са мо по се би.

Из двој мо, нај пре, јед ну ми сао из Хе те ро са, јер се на њој су штин ски 
те ме ље све ње го ве жан ров ске, стил ске, ком по зи ци о не и си жеј не од ли ке: 
„Мо ја је при ча бунт про тив вре ме на ко је хо ће да се све пре тво ри у рад
њу.” Од мах је ја сно да ће мо има ти по сла са књи жев ном ме та фик ци јом. 
Ка ко исто ри ју са вре ме ног ро ма на од ли ку ју пер ма нент не ме та мор фо зе 
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у фор ми, ве о ма је не за хвал но вр ши ти стро ге жан ров ске кла си фи ка ци је, 
али је си гур но да по сто ји низ си жеј них по сту па ка ко ји до при но се де фа
бу ла ри за ци ји Хе те ро са. Ре ци мо да се овај хи брид ни ро ман до брим де
лом ба зи ра на по е ти ци пост мо дер ног ро ма на, ро ма на то ка све сти и ро
ма наесе ја, што све – и по је ди нач но и ску па – под ра зу ме ва опи ра ње 
рад њи. Ме ђу тим, упр кос мо за ич ној тек сту ал ној струк ту ри, сло же ној и 
ши ро кој ин тер тек сту ал ној мре жи, скре та њи ма са фа бу лар ног то ка ин
тро спек ци јом, и фор ми оте жа ној хе те ро гло си јом (обра ти ти па жњу на 
лек сич ку коп чу Бах ти но вог тер ми на са на сло вом ро ма на) – Хе те рос се 
чи та хро но ло шки. Упр кос аморф но сти, ње го ва струк ту ра је чвр ста и 
ја сно за да на. 

Да кле, при ча ипак по сто ји, али је рас по ре ђе на у ви ше дис кур зив них 
це ли на, ко јих има оно ли ко ко ли ко је при по ве да ча ме ђу ли ко ви ма. Ка ко 
је све у Хе те ро су у зна ку сим би о зе, од но сно бро ја два, и свет ње го вих 
ју на ка би смо мо гли да по де ли мо на „ствар но сни” свет из гра ђен око 
Сен ке – глав не ју на ки ње и при по ве да ча, и онај „мит ски”, у ком се глас 
пре да је Еу ри ди ки, Пе не ло пи, Ари јад ни, Ан ти го ни, Ор фе ју и Оди се ју.

Сен ка је ју на ки ња ко ја у сло бод но вре ме пре кра ја ми то ве и бај ке 
ка ко би ис пра ви ла књи жев не „не прав де”. Тек сто ви ко ји на ста ју ње ним 
пре кра ја њем за пра во су по сред ни ци у пре но ше њу при по ве дач ке мо ћи 
са ње на мит ске ју на ке. За то дру ги ју на ци ро ма на ни су рав но прав ни при
по ве да чи са Сен ком, већ ње ни уну тра шњи гла со ви уоб ли че ни у иден
ти те те пре у зе те из ми то ло ги је и књи жев но сти. Сен ки ни тек сто ви су 
ве ли чан стве на ме та фо ра Ди ја ло га, у ко јој је са др жа на основ на за ми сао 
ро ма на. Еу ри ди ка је по треб на Сен ки (чи тај мо: Ја дран ки Ми лен ко вић) 
као фор ма кроз ко ју ће да се из ра зи; Сен ка (Ја дран ка Ми лен ко вић) је 
по треб на Еу ри ди ки ка ко би се ре кон тек сту а ли зо вао и ти ме про ме нио 
њен за пе ча ће ни књи жев ни ста тус – ста тус без гла сног би ћа – у ми ту ди
рект но усло вљен ста ту сом оног ко је за њу био Дру ги (Ор феј):

Пе сни ци пе ва ју о Ор фе ју, са бра ту, ожи вља ва ју га сво јом пе смом, 
или сво јим бо лом (је су ли пе сма и бол са мо два раз ли чи та на чи на да се 
од жи ви по раз?). Оста вља ју му уну тар се бе до вољ но про сто ра, остр во где 
ће нео ме тан, али и сам, пре би ва ти уз пе сму. Еу ри ди ка је по вод за пе сму, 
за на ри цаљ ку, али она са ма не ма глас. Она је не ма, без гла сна. Ко зна шта 
би ре кла, ка ко би зву ча ла ње на на ри цаљ ка? У од су ству Ор фе ја1, за по чи
њем при чу ко јом ћу га, кад до ђе, до че ка ти: „Еу ри ди ка: (...) Че му пе сма у 
пра зни ни, у со би са за тво ре ним вра ти ма и про зо ри ма, пе сма ко ју ни ко не 
чу је и ни ком ни је на ме ње на? (...) Они су слу ша ли пе сму са осме хом, за
не се ни као и ја, али су је без жа ље ња ис пра ћа ли кад је од ла зи ла, зна ју ћи 
да се пе сма не мо же ухва ти ти и за др жа ти. Ја то, из гле да, ни сам при ста ја ла 

1 Ми сли се на Ни но сла ва, глав ног му шког ли ка, ко ји је Дру ги у од но су 
на Сен ку. 
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да по ве ру јем; пру жа ла сам ру ку за од ла зе ћом пе смом као за леп ти ром, 
при ко ва на за зе мљу те шким мр твач ким уви ја чи ма. (...) Сму чи ло ми се да 
га че кам да се вра ти са пу то ва ња пун ути са ка и на вр ле сна ге. Сву да уо
ко ло бу ја жи вот, све се кре ће, ме ња, пре о бра жа ва, и он уче ству је у том 
кре та њу са ра до шћу; ја че кам. Са мо ти бу ди ту и че кај, да имам ко ме да 
се вра тим, ваљ да ми сли. Ти си ле пи до да так мом бо га том жи во ту, огле да ло 
мо је ду ше, мо ја ти ха, за кло ње на ко ли ба, пре дах, знам да ме во лиш и да 
во лиш да ме че каш и да ти до ђем. Јер ја увек до ђем, зар не? Та ко ми сли, и 
уми ља ва се. А он да не кад до ђе пун мра ка. Про си па олу је и раз о ча ре ња...”

Тре ба уо чи ти и мар ки ра ти је зич ке не до след но сти у го во ру мит ских 
ју на ка. Из раз „сму чи ло ми се” је не ка вр ста екс це са у Еу ри ди ки ном дис
кур су. Он не при ли чи ним фи из ан тич ког до ба, већ са вре ме ној ју на ки њи. 
Он, за пра во, при па да Сен ки, ко јој та кво име ни је до де ље но са мо ка ко 
би од го ва ра ло ка рак те ро ло ги ји ли ка ко ји жи ви сâм на пе ри фе ри ји и ког 
про жи ма „осе ћај оде ље но сти од све та са мо тан ком оп ном, као што је за
му ће но, там но ста кло (јавасви димави ме нене )”, већ и ка ко би су ге ри
са ло да је сва ки глас у ро ма ну, за пра во, њен глас, да је она сен ка сва ког 
ју на ка. Дис кур зив на од сту па ња ни су од раз не до вољ но мар љи ве ка рак
те ри за ци је ли ко ва, већ, на про тив, ства ра лач ког пер фек ци о ни зма. Из истог 
раз ло га у Ан ти го ни ном обра ћа њу Еди пу, ње ном оцу и ње ном Дру гом, 
ис кр са ва про за ич но „та та”: 

Не зна дох дру го, не го да ура дим и ја оно што сам ми сли ла да би ти 
ура дио. Да ли про но си мо не ку по ру ку, да ли је не ком пре да је мо? Не знам, 
та та. Али, на дам се, не ко ће је чу ти.

Вра ти мо се на при чу као бунт про тив вре ме на ко је све пре тва ра у 
рад њу. Ре кли би смо да је Хе те рос при ча ко ја је и бунт про тив вре ме на 
уоп ште, схва ће ног у ду ху ли не ар ног ни за ња узроч нопо сле дич них фе
но ме на. У Хе те ро су све по сто ји исто вре ме но, јед ни кроз дру ге про го
ва ра ју ли ко ви ко ји су уда ље ни чи та вим ци ви ли за ци ја ма, епо ха ма, ве
ко ви ма. Као што Сен ка сво ја осе ћа ња уоб ли ча ва у већ по сто је ће мит ске 
ју на ке, ти ју на ци се при из ра жа ва њу се бе слу же тек сто ви ма са вре ме них 
пе сни ка и кан та у то ра. Та ко ан тич ка ним фа из го ва ра сти хо ве Азри не 
пе сме, ко ју чу је: „Чу је се пе сма кроз ко ре ње др ве ћа, до ла зи од о зго, али 
не те ши: ’Пу туј, пу туј кроз жи вот. Пу туј кроз жи вот с ве ли ком гла вом. 
Жи вот обич ног тем па и осам на ест ка рат ног раз о ча ра ња’”, а у Пе не ло пи
ном на во ђе њу Оди се је вих ре чи из го во ре них при ра стан ку пре по зна је мо 
сти хо ве Кон стан ти на Си мо но ва: „Ре као ми је – че кај и ја ћу си гур но 
до ћи. И још – не мој се сти с њи ма и не мој пи ти ни шта. И ја че кам. Без број 
сам пу та рас па ра ла по кров и опет га ју тром на ста ви ла тка ти.” По гла вље 
„Ор феј”, у ком се при по ве дач ка моћ пре но си на овог мит ског ју на ка, 
ком по но ва но је као је дин стве ни мо за ик са ста вљен од де ло ва из тек сто ва 



179

Бран ка Миљ ко ви ћа, Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, Ива на В. Ла ли ћа, Шар
ла Бо дле ра, Јо ха на Вол фган га Ге теа, Ђа ко ма Ле о пар ди ја, Ал фре да де 
Ви њи ја, Ђо зу еа Кар ду чи ја, Алек сан дра Сер ге је ви ча Пу шки на, Ху а на 
Ра мо на Хи ме не за, Пер си ја Би ша Ше ли ја, Вик то ра Игоа, Ед га ра Ала на 
Поа, Па бла Не ру де. У том суб вер зив ном од но су пре ма ли не ар но сти и 
ка у зал но сти, у по и гра ва њу ка те го ри ја ма бу дућ но сти и про шо сти, као да 
је са др жа но суп тил но па ро ди ра ње исто ри је књи жев но сти, што је је дан 
у ни зу пост мо де р ни стич ких ге сто ва. Књи жев на умет ност схва ће на је 
као јед но ван вре ме но, или све вре ме но оп ште чо ве чан ско ста бло чи је се 
све гра не бес ко нач но пре пли ћу.

У па ро ди ра њу вре ме на уче ству је и пре и спи ти ва ње ка те го ри ја по
чет ка и кра ја у „Уво ду” и „Епи ло гу” ро ма на, ко ји ком по зи ци ју чи не спо
ља кру жном, иа ко је из ну тра пр сте на ста. У „Уво ду” се ка же: „Но, при че 
не ма уко ли ко њен крај ни је са зрео да ле ко пре по чет ка. (...) Све по сто ји 
и по ста је на исти на чин. Пр во умре, он да се ро ди”, да би се исте те ми сли 
по на вља ле у „Епи ло гу”, на чи јем кра ју сто је по след ње ре чи ро ма на: 
„ПО ЧЕ ТАК ПРИ ЧЕ”. У истом ду ху се, in me di as res, у „Уво ду” за у зи ма 
де кон струк ти ви стич ки од нос пре ма бај ци: 

Бај ка се за вр ша ва ре чи ма: „Жи ве ли су срећ но и за до вољ но до краја 
жи во та.” Крај ни је на кра ју, не го већ на по чет ку те за стра шу ју ће ре че ни це. 
(...) Уме сто пра вог жи вот ног са др жа ја уво ди се ла жни бес крај пун бла
жен ства, с не до глед ним за вр шет ком, та ко да ле ким да о ње му уоп ште не 
тре ба раз ми шља ти.

Сва ка ко, де кон струк ти ви стич ки од нос пре ма бај ци ће у јед ном 
тре нут ку – у умет ну тој при чи о „обич ној ча роб ни ци” ко ја по се ду је „тек 
мо гућ ност да раз го во ром до пре до дру гог људ ског би ћа” – пре ра сти у 
ње ну ко нач ну де кон струк ци ју.

Текст је су штин ска спо на и из ме ђу ли ко ва ко ји су се об ре ли у 
Сен ки ном све ту. Они не пре ста но ко му ни ци ра ју тек сто ви ма, за пи су ју 
сво је раз го во ре, пу тем тек сто ва јед ни дру ге про на ла зе. Ка да је Сен ка 
про на шла мејл адре су свог из гу бље ног при ја те ља, ре чи пе сме Пинк 
Флој да би ле су, по пут не ког пред ме та у ан тич ким дра ма ма, знак њи хо
вог ме ђу соб ног пре по зна ва ња:

– И, шта си му на пи са ла по сле два де сет и че ти ри го ди не, баш ме 
за ни ма?

– На пи са ла „Do es anybody he re re mem ber Ve ra Lynn?” Са мо то. Од
мах је од го во рио. Знао је ко сам.

– Дор ја је истог тре нут ка по че ла да пла че. (...) Др же ћи во лан од сут
но, као да је за бо ра ви ла да смо у ко ли ма и да она тим ко ли ма упра вља, 
ре ци то ва ла је, не пре ста ју ћи да пла че, не бри шу ћи су зе: „Re mem ber how 
she said that we will me et again so me sunny day...”
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– Не мо гу да ве ру јем! А да ја по же лим да по ша љем та кву по ру ку, 
ко ме бих је по сла ла? Ја не мам ни јед ног та квог при ја те ља...

Кроз од нос Сен ке и Ни но сла ва, глав них но си ла ца оно га што би се 
услов но на зва ло фа бу лом, основ на иде ја ро ма на се по сте пе но раз ви ја од 
иде је о од но су са Дру гим као пу ком са го вор ни штву до иде је о истом 
том од но су као он то ло шкој ка те го ри ји, не при ко сно ве ној сим би о зи, је
ди ном при хва тљи вом об ли ку ег зи стен ци је, при че му је Дру ги – у ду ху 
Ни чеа – ујед но нај бо љи при ја тељ и нај го ри не при ја тељ. Ни но слав и 
Сен ка су ју на ци ко ји се нај пре су сре ћу ка ко би во ди ли ди ја ло ге о ли те
ра ту ри и умет но сти (кроз ко је про ве ја ва ју и раз ма тра ња о жи во ту), ко ји 
у ро ма ну обра зу ју чи та ве ма ле по ле ми ке, есе је. Ми шље ња су им по ста
вље на као опреч на ка ко би за јед но обра зо ва ла па ра док сал ну исти ну, а 
њи хо ва ка рак те ри за ци ја, по стиг ну та по сред ством ста во ва ко је за сту па ју, 
има, из ме ђу оста лих, и функ ци ју ка рак те ри за ци је са мог ро ма на. Сен ка 
је но си лац мо дер ни стич ких, а Ни но слав пост мо дер ни стич ких иде ја (ро
ман има еле мен те и јед них и дру гих). То се ле по очи та ва, ре ци мо, кроз 
але го ри ју плат фор ми. У јед ном од ди ја ло га Сен ка го во ри о „уте ме ље њу” 
(тер мин ко јим, уз тер ми не „од го вор ност” и „тра ди ци ја” че сто ба ра та) 
као нео п ход ном усло ву за сва ки жи вот и за сва ку при чу; Ни но слав за
го ва ра не мо гућ ност уте ме ље ња, ре ла тив ност и јед на ку вред ност, од но
сно без вред ност све га, нео д ре ђе но кре та ње у ра зним прав ци ма:

– При ча мо ра би ти јед на, мо ра се на сла ња ти на јед ну осно ву. (...) 
За ми сли све то као при чу о лу па њу буб ње ва – мо раш да ује ди ниш сет, 
сви де ло ви мо ра ју да ти бу ду на до хват; је ди но та ко мо жеш да ство риш 
ри там. Не мо жеш да ста виш бу бањ на јед ну плат фор му, тим па не на дру
гу, чи не ле на тре ћу, а за тим да ска ку ћеш ле во, де сно, го ре, до ле. Мо жеш, 
али не ће би ти рит ма. Би ће то, у нај бо љем слу ча ју, пер фор манс.

– Ма на че му чо век да се уте ме љи? (...) Ин те ли ген тан, или – тво јим 
је зи ком ре че но – по штен чо век, не мо же ни ка ко да ода бе ре на че му тре ба 
да зи да те мељ, све је под јед на ко не си гур но, ма гло ви то, про ла зно. Ода бра
ти ау то мат ски зна чи на пра ви ти гре шку. Др жа ти се по стра ни, ле лу ја ти, 
ска ка ти с плат фор ме на плат фор му, то бар омо гу ћу је од ступ ни цу.

До глав ног за пле та у од но су Сен ка –Ни но слав, и у ро ма ну уоп ште, 
до ла зи уво ђе њем при че о ра ни, ко ја на ли ку је на стиг му и ко ја се Ни но
сла ву, де кла ри са ном ате и сти, по ја вљу је и не за ра ста. Од та да он пре ста
је да по се ћу је сво ју са го вор ни цу, и сва ко но во по гла вље у ком је она 
глав ни при по ве дач отва ра се ва ри ја ци јом ре че ни це „Ни но сла ва не ма”, 
што пре ра ста у не ку вр сту ре фре на, ман тре ро ма на. Ефе кат ре фре нич
не ре че ни це је чи та о че во уо ча ва ње но ве мо гућ но сти чи та ња, пре ма 
ко јој би ди ја лог Сен ке и Ни но сла ва за пра во био Сен кин уну тра шњи 
мо но лог, што би зна чи ло да Ни но слав ни је ре а лан ју нак већ оте ло вље ње 
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јед не по ло ви не лич но сти глав не ју на ки ње. Ефе кат је још сна жни ји уко
ли ко је чи та лац мар ки рао и ме сто на ком се Сен ка се ћа ка ко Ни но слав 
ка же: „Раз го вор је увек са са мим со бом”. Ако би смо мо ра ли све њи хо ве 
су ко бе да вр ло гру бо све де мо на је дан, до ми нан тан ка рак тер ни су коб, 
то би био су коб ве ру ју ћег (Сен ка) и ци ни ка (Ни но слав) – да кле, су коб 
на ком се те ме љи го то во сва ка ком плек сна Лич ност. Ка да Сен ка ка же 
ка ко се нај ви ше пла ши „ре зиг на ци је ко ја пре ла зи у пот пу ну без о се ћај
ност”, као да нам је ре кла да се нај ви ше пла ши да не по ста не Ни но слав. 
Ни но слав се у ро ман вра ћа на кра ју, и ра на му не ста је на кон што Сен ка 
на њу при сла ња усне, чи ме се об ја вљу је вр ху нац пре ђе ног пу та – од ди
ја ло га до за це љи ва ња, од са го вор ни штва са Дру гим до ње го вог ду шев
ног из ле че ња. „Ра на је про стор кроз ко ји ула зи свел тост”, ка же се на 
ви ше ме ста у ро ма ну. 

Без Сен ке не ма Ни но сла ва, ко што не ма Ор фе ја без Еу ри ди ке, Оди
се ја без Пе не ло пе, Те зе ја без Ари јад не, Еди па без Ан ти го не. И обрат но. 
Сви спо ред ни ју на ци та ко ђе има ју свог Дру гог. Али јед но је пи та ње ту 
на ро чи то за ни мљи во. Ако се во ди мо иде јом да је и од су ство зна ка знак, 
за што Едип и Те зеј у ро ма ну не ма ју глас? Ан ти го на и Ари јад на им се 
обра ћа ју, али од го во ра од њих не ма. Ор фе ју као про то ти пу пе сни ка 
при па да по гла вље сат ка но од по е зи је дру гих; Оди сеј из го ва ра са мо оно 
на шта се сво ди ње го ва су шти на: „Био сам сву где. Био сам Ни ко. Све 
сам ви део. Ни шта ни је као Ита ка. Ни шта као по вра так ку ћи.” Скло ни 
смо да ве ру је мо да је Еди пу од у зет глас из про стог раз ло га што је у тре
нут ку ка да му се Ан ти го на обра ћа – мр тав. Ако је за ста тус тра гич ног 
ју на ка у тра ге ди ји по треб на ода ност ви шим ци ље ви ма, у Хе те ро су је 
по треб на не мо гућ ност ди ја ло га са сво јим Дру гим. Ан ти го нин ста тус 
остао је по тре сно исти. Што се ти че Те зе ја, ве ру је мо да га је ау тор ка 
„ка зни ла” јер је, пре ма ми ту, ода брао за бо рав. Ка ко да го во ри (о) свом 
Дру гом онај ко га се не се ћа? На фи ло соф ском пла ну ро ма на, из ме ђу 
смр ти и за бо ра ва сто ји знак јед на ко сти. Ме ђу не ко ли ко ре фре нич них, 
у ро ма ну мно го пу та по но вље них ми сли, из два ја ју се: „Ни чег не ма по
но во” и „Да тум кад смо сре ли при ја те ља тре ба ло би упи са ти у све ва жне 
књи ге, лич на до ку мен та, па и на над гроб ни спо ме ник.” Те зе ју, опи је ном 
за бо ра вом, не мо гу да при па да ју те ми сли – за то ни је сте као пра во на 
свој глас.

За крај би смо мо гли да по ста ви мо пи та ње ка кав је то чи та лац по
тре бан Хе те ро су. И тај од го вор је, као и сва ки дру ги, са др жан у ро ма ну. 
У јед ном од ди ја ло га са Ни но сла вом Сен ка опи су је сво је по тен ци јал не 
чи та о це: 

Да им ли ко ви из књи га зна че мно го, да вре ме ном поч ну да их ме ша
ју са жи вим љу ди ма, да их не пре кид но по ми њу као сим бо ле у об ја шња ва
њу сво јих иде ја, да чи та ју нај бит ни је књи ге из но ва и из но ва, да се кла ња ју 
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кул ту књи ге, да им сме та сва ки из ве шта чен, од глу мљен, не ис крен од нос 
пи сца пре ма се би, умет но сти, пу бли ци. Или да на не ки дру ги на чин пре
жи вља ва ју оно чи та но, али да им је од су штин ског зна ча ја. Са мо за та кве 
бих во ле ла да пи шем.

При лич но је ја сно да ау тор ка кроз Сен ку ов де, као и на ве ћи ни ме
ста, из но си сво је по е тич ко вје ру ју. Упр кос све сти о дав ној пре ва зи ђе но сти 
по зи ти ви стич ких при сту па де лу, ис та ћи ће мо да ни је слу чај но ни то што 
је ство ри ла ју на ки њу по све ће ну жи во ту књи жев ног клу ба, ко ји, ка ко ка же, 
на ли ку је оним са стан ци ма ко ји су се у ан ти ци на зи ва ли хе те ри јом.

Хе те рос за слу жу је да му бу ду по све ће ни озби љан есеј или сту ди ја, 
ко ји ће ис пи ти ва ти ње го ву има нент ну и екс пли цит ну по е ти ку, од но се 
свих жен ских и свих му шких ли ко ва, раз ма тра ти ра зно ли ке функ ци је 
свих при ча у при чи; ко ји ће се ба ви ти еле мен ти ма и од но сом жен ског и 
му шког пи сма; ко ји ће пре по зна ти и ра све тли ти кри ти ку да на шњих 
ин те лек ту а ла ца, по тро шач ког дру штва, па и кри ти ку три ви јал не ли те
ра ту ре или на ци о на ли зма; ко ји ће ра све тља ва ти по ет скоесеј ске де ло ве 
ро ма на ко ји су за себ на ма ла остр ва у оке а ну, на лик на див не па са же из 
Де сни чи них Про ље ћа Ива на Га ле ба. 

Хе те рос за слу жу је чи та о ца бес по врат но за љу бље ног у иде ју да је 
ли те а ту ра жи во ту на су шна. Као и жи вот ли те ра ту ри. 

Иси до ра БО БИЋ

ВАН ВРЕ МЕ НОСТ СРП СКЕ КО СМЕТ СКЕ СУД БЕ

Кр сти во је Илић, Ко сов ске еле ги је, За ду жбин ско дру штво „Пр ви срп ски 
уста нак”, Ми шар 2019

Ко со во је ра на ко ја тра је
и бе смрт ним се бо лом ме ри!

„Бе смрт на мо ли тва”

Пр во пра во се ме ја сне, по по ет ским и ду шев ноду хов ним осо би
на ма уз ви ше не ро до љу би во сти пе сни ка Кр сти во ја Или ћа по се ја но је у 
ње го вим „Мо ли тва ма са Ко сме та”, кру гу пе са ма из 1985. по све ће них ва
пај но ме жи во ту де це на Ко со ву и Ме то хи ји у ово раз де ше но вре ме, уне том 
исте го ди не у књи гу иза бра них сти хо ва Ко ла сте азди је. По сле ово га нај
ра ни јег гла са до ћи ће, на шест ве ко ва од Га зи ме стан ског бо ја, ту жба ли ца 
„Је сен на Ко со ву 1389”, а за њом и ци клус „Ту жаљ ке за Ла за ром”.




