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АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ

КОВЛАДАИСТОРИЈОМ?(2)

Ко јот вар ка ли ца као ава тар

СА ЖЕ ТАК: У исто ри ји је кључ но пи та ње ава та ра. Они се 
ја вља ју ка ко би ме ња ли њен ток, док су вре ме и об лик њи хо вог 
до ла ска не пред ви ди ви. Не мо ра ју ну жно би ти оп ште по зна ти, а 
њи хо во де ло ва ње мо же да бу де скри ве но. Че сто ни су „исто риј ске 
лич но сти”, већ при па да ју мит ским то те ми ма ко ји су и да нас при
сут ни, без об зи ра што се сма тра да по сто ји пре ва га исто риј ског 
над мит ским све том. Је дан од тих ава та ра је ca nis la trans, ко јот 
вар ка ли ца, ко ји је, пре ма не ким ин ди јан ским ко смо го ни ја ма, ства
рао свет, а да нас сво јим без бри жним не при ста ја њем огра ни ча ва 
сна гу исто ри је да би та ко вла дао над њом и над со бом. Ово је по ку
шај да се упр кос све му при ме ти и схва ти ње го ва од бра на жи во та 
и да се на тај на чин из ло жи ло ги ка исто ри је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ca nis la trans, исто ри ја, Са тир скоге рил ско 
по зо ри ште, тех но ло ги ја

Ста ри Ко јот је хо дао по зе мљи ко ју је ство
рио. Из не на да, на и ђе на Ци ра пеа, Ко јо та. ’Хеј, 
мла ђи бра те, ка кво див но из не на ђе ње! Ода кле 
до ла зиш?’ ’Пра во да ти ка жем, ста ри ји бра
те, не мам пој ма. Знам са мо да по сто јим. То 
је све. И, ево, ту сам. Ја, Ци ра пе, Ко јот. Та ко 
се зо вем. А ка ко се ти зо веш?’1

1 Џон Зер зан, У по чет ку бе ше Ва ра ли ца и при че о Ва ра ли ци на ро да Ину 
и Вра не, пре вео и при ре дио Алек са Го ли ја нин, Анар хи ја Блок 45, Бе о град 2011, 11.
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Пре тач но три де сет и пет го ди на у ча со пи су Књи жев на кри
ти ка об ја вио сам текст „Тех но ло ги ја Са тир скоге рил ског по зо ри шта 
– исто риј ска пред ста ва из ме ђу ми та и уто пи је”. Био је то по ку шај 
да се исто ри ја шек спи ров ски схва ти као по зо ри шна ку ли са и да 
се крат ким по те зи ма оцр та сцен ски ме ха ни зам. Текст је на стао 
као пред о се ћај кра ха при ви да или кра ја вре ме на ко је је, из не ког 
исто риј ског раз ло га, ве штач ки из де ље но на три де ла – про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност – огле да се у њи ма, не на ла зе ћи ви ше свој 
иден ти тет. Глав на на ме ра би ла је огле да ње с умно же ним оп се на
ма на ста лим спрам та три ве ли ка огле да ла у ко ји ма се од мно штва 
од ра за ви ше ни је ви де ла це ли на. Текст је по чи њао опи сом ми зан
сце на ко ји се по ста вља у исто риј ским пред ста ва ма.

Ко ри сти се го тов исто риј ски ма те ри јал; све што се мо же на ћи: 
од гра ди ли шта ве ли ких со ли те ра до кул тур них цен та ра. Све мо же 
да по слу жи. Уко ли ко се ко ри сти не ка спе ци јал но из ра ђе на сце но
гра фи ја, она се по зајм љу је од хо мо те а тра. Из ра ђе на је ис кљу чи во 
од кар тон ских еле ме на та, до бро осли ка них, та ко да у пот пу но сти 
под се ћа ју на сво је ре ал не су ро га те. То су осли ка ни кар тон ски зи до
ви, ку ти је, ку ће, на ме штај, кар тон ски про зо ри и сл. Све те ства ри 
тре ба да бу ду што вер ни ји qu id pro quo исто риј ском све ту. Пред ност 
у од но су на исто риј ски свет је што је ова уто пиј ска сли ка све та 
јев ти на. Што бр зо и јед но став но на ста је и што се по сле јед но крат
не упо тре бе мо же од ба ци ти. Ло гич ки ре че но, од ста ту са ан ти те зе 
она не пре ла зи у ста тус син те зе већ у ста ње рас па да ња. Да кле, ова 
сли ка све та мо же се бр зо и пот пу но без бол но за ме ни ти дру гом. 
Ти ме се оства ру је же ље ни qu id pro quo: јед ну кар тон ску ви зи ју за
ме њу је дру га ко ја је јед на ко ле па и при ма мљи ва. Све се за сни ва на 
јев ти но ћи ма те ри ја ла ко ји не до зво ља ва ми ле на ри стич ко тра ја ње 
пред ста ве. Ку ће се рас па да ју још за вре ме пред ста ве и то ак те ре 
стал но при мо ра ва да учи не не ки qu id pro quo уме сто да се по сто ти 
пут пре сли ша ва ју на у че ног тек ста...

У по ку ша ју да на не ки на чин ожи ви и ижи ви уто пи ју, чо век 
лу па гла вом о зид. Уто пи ја је сли ка исто ри је, а исто ри ја је у свом 
до вр ше њу сли ка уто пи је. То ни је из лаз, већ огле да ло. Не ма про ла
за до цар ства не бе ског или до ко смич ке им пе ри је сре ће. Има са мо 
раз би је них гла ва или раз би је них огле да ла... Вер но удво је ни свет 
је сте не ста ли свет. Оства ре ње уто пи је не иде без ко пи ра них љу ди, 
об ли ко ва не су шти не и си му ли ра ног жи во та. У осно ви је осе ћа ње 
да се ства ра ње у се би мо же до вр ши ти, од но сно да се су о че ње са не
са вр ше но шћу ства ра ња мо же за у век од ло жи ти. Уто пи ја за то мо ра 
да ис про јек ту је ства ра ње, али ка да за то ви ше ни је ка дра, он да је 
то смрт. Уме сто про јек тив ног, има мо ствар но до вр ша ва ње ства ра ња: 
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смрт је је ди на ре ал на уто пи ја, је ди но ре ал но са вр шен ство ства ра ња. 
Ка ко је већ ре че но – су тра ме не че ка ни шта, су тра ћу би ти мр тав.2

Ово је по че так тек ста, са свим кра так по јав ни опис Са тир ско
ге рил ског по зо ри шта. По сле то га да то је об ја шње ње пра ве при
ро де ње го ве пред ста ве као на црт за јед ну фи ло зо фи ју исто ри је у 
ко јој би се из бри са ла раз ли ка про шло сти и бу дућ но сти. „Исто ри ја 
тра жи жр тве. Оне су њен по нос. Али и ње на илу зи ја. По нос се ме ња 
за илу зи ју, а од илу зи је се ства ра по нос. Ина че се не мо же за и гра
ти ни ка ква исто риј ска уло га ‒ тај јед но став ни qu id pro quo је сте 
пред ста ва исто ри је. Не од и гра ли се пред ста ва не ког qu id pro quo, 
у исто ри ји се не мо же ни шта ура ди ти. Три су ве ли ка qu id pro qu oа. 
Већ су две оства ре не уто пи је. Те о ло шка уто пи ја тра жи ла је дру ги 
свет: иде је и бож ји град. Она је нај ду же успе ва ла да одр жи исто
риј ску на пе тост и очу ва про јек ци ју са вр шен ства ства ра ња. Па дом 
не бе ског цар ства те о ло шка уто пи ја је за ме ње на иде о ло шком. Циљ 
је исти, ма да не што скром ни ји: уме сто дру гог све та, тра жи се 
са мо бо љи свет; уме сто веч но сти тра жи се сло бо да. Иде о ло шка 
уто пи ја ис ку ша ва се на пи та њу сло бо де. Дух ко ји ку ша Хри ста 
ве ли му: ’На хра ни их хле бом и сви се по ћи за то бом.’ Христ зна 
тај qu id pro quo, али он ни је иде о лог: од свог жи во та не же ли да 
на чи ни уто пи ју. То ће учи ни ти Па вле и ње го ви на след ни ци. Бо га 
љу ба ви пре тво ри ће у бо га мр жње: до бра услу га свих апо сто ла од 
он да до да нас. Иде о ло шка уто пи ја је функ ци о на ли зо ва на сло бо да: 
оства ре на уто пи ја сло бо де је свет функ ци је. Од то га по ла зи тре ћа, 
тех но ло шка уто пи ја. Тех но ло шки про грам не ре ша ва пи та ње хле
ба. Он, ка ко не ко ре че, од мах ну ди ко ла че. Тех но ло ги ја са ла ко ћом 
си му ли ра рад (по крет на тра ка), ми шље ње (ком пју тер) и жи вог 
чо ве ка (ро бот ‒ ан дро ид). За њу се за и ста иде о ло шко пи та ње сло
бо дехле ба не по ста вља. Њу за ни ма је ди но ка ко си му ли ра ти са му 
во љу, ка ко про из ве сти енер ги ју. По треб но је од чи сте во ље на чи
ни ти са вр ше ну људ ску ма ши ну чи је је те ло иде ја, а иде ја те ло. 
Тех но ло ги ја је мо ме нат син те зе овог и дру гог све та: удво је ни љу
ди, удво је на при ро да, удво је но зна ње, удво је ни жи вот. Тре ћи Рим 
зо ве се Хо ли вуд, а ње го во цар ство је ко смос, илу зи ја бес ко нач но
сти. Ро бо ти још ма ње има ју до мо ви ну од про ле те ра.

Са тир скоге рил ски те а тар је по сти лу зи о ни стич ко по зо ри ште. 
Он не же ли да не што ура ди у исто ри ји, да за у зме зна чај но ме сто 
у бе зна чај ном ни зу. У ње му се за то не из во де пред ста ве, већ се 
са мо до га ђа qu id pro quo. Реч је о раз ли чи тим пре ру ша ва њи ма која 

2 Алек сан дар Пе тро вић, „Тех но ло ги ја Са тир скоге рил ског по зо ри шта – исто
риј ска пред ста ва из ме ђу ми та и уто пи је”, Књи жев на кри ти ка, бр. 2, 1985, 121–127.
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су бит ни ја од сво је пред ста ве. Као де ца ка да про ба ју ро ди тељ ске 
ха љи не у ко ји ма, за јед но са тим ха љи на ма, по ста ју сме шна. Са
тир скоге рил ско по зо ри ште не ма свој об лик. Они ко ји те же да 
до вр ше ства ра ње про из во де об ли ке. Тај qu id pro quo је тра га ње за 
иде ал ном др жа вом, са вр ше ним умет нич ким де лом или ка ме ном 
му дро сти. Реч је о те жњи да се од ства ра ња учи ни са вр шен чин. 
Са вр ше ност је пак про шлост (per fec tio), од но сно жи вот у исто ри
ји. Исто ри ја те жи да за тво ри круг ства ра ња, али она на смр ти 
из гра ђу је жи вот. А ства ра ње је у се би увек не до вр ше на во ља.”3

Ту се текст не за вр ша ва, али га ми са да оста вља мо иа ко је 
ура дио до вољ но, пред ви ђа ју ћи вла да ви ну тех но ло шке уто пи је. 
Ка ко је са да то очи глед но по сле че ти ри де це ни је, мо ра мо да на
ста ви мо да ље. Не до вр ше на во ља ства ра ња у исто ри ји се по ка зу је 
као ава тар. Он увек на но ви, не пред ви ди ви и нео че ки ва ни на чин 
овла да ва исто ри јом. То је увек глав ни ју нак при че. „За спас до
бро га, за уни ште ње зла и због очу ва ња веч ног за ко на, по вре ме но 
ћу се по ја вљи ва ти у ин кар на ци ја ма” (IV, 8), ка же Кри шна, пот пу
ни ава тар бо га Ви шнуа, у Бха га вад Ги ти. Во ља ава та ра је увек 
иста ‒ он се бо ри про тив идеј ног и мо рал ног ра су ла и на сто ји да 
све то ко ве вра ти по рет ку сло бо де. Он то чи ни у пу ном скла ду с 
ду хом вре ме на и до га ђа ји ма ко ји сле де. У то ме сам људ ски об лик 
ни је пре су дан, јер се пр ви ава тар по ја вио као Мат сја, ри ба ко ја је 
упо зо ри ла на до ла зак по то па. 

Ју нак на ше при че, ре кло би се ава тар, је сте ко јот. Ко јот има 
до бре раз ло ге да бу де ава тар ка ко би жи вео не пре кид ну све жи ну 
ства ра ња ко ја не ста ри и не за ма ра се, јер кад год умре, од мах се 
по но во ро ди. Он лу та ме ђу кон теј не ри ма у ко ји ма је на ба ца но све 
оно што љу ди ви ше не же ле да зна ју, ко па по њи ма и раз ба цу је 
кр хо ти не око ло да би их под се тио ка кав ха ос је це на њи хо вог жи
во та. Љу ди га на зи ва ју ште то чи ном, без о бра зном ва ра ли цом и 
чи не све да га од стре ле или за то че. А ње гов од го вор на то је опет 
са мо ства ра ње пе сме, рат нич ке игре, по зо ри шта, по ли тич ке и 
син ди кал не бор бе, свих ви до ва ра та за свест и свет. Јер Ко јот је 
умет никвар ка ли ца, ин ди јан ски ава тар. 

Ва ра ли ца мо же би ти жи во ти ња, чо век, чо векжи во ти ња, чак 
и ша ма нов дра го це ни по моћ ник. Он, по пра ви лу, на ру ша ва и под
ри ва дру штве не и кул тур не нор ме, али че сто са са о се ћа њем и ху
мо ром, по ка зу ју ћи та ко да смех мо же отво ри ти вра та и омо гу ћи ти 
нам да ствар ност са гле да мо но вим очи ма. Као што је за кљу чио 
Мајкл Џек сон, „све при че о Ва ра ли ци из гле да под ра зу ме ва ју да 

3 Исто, 122.
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укла па ње у да те, увре же не вред но сти и кон вен ци је дру штве ног 
по рет ка мо ра има ти про тив те жу у сло бод ној игри, екс пе ри мен ти
са њу и дис тан ци ра њу”. Тај дух ко ји се од луч но опи ре при пи то
мља ва њу не пре ста је да иза зи ва ди вље ње. Ње гов от пор на ста вља 
да про га ња овај све пи то ми ји и не срећ ни ји свет. Мо гу ће је да оп сег 
при ча о Ва ра ли ци сто ји у не по сред ној ве зи са сте пе ном дру штве
них огра ни че ња.4

Пр ви ава та ри жи ве као бо жан ске вар ка ли це, ни ма ло за стра
ше ни „ха о сом”. У тре нут ку ка да ко смос по чи ње да по при ма стал
ни ји вид, по ја вљу је се не ко ко се су прот ста вља та квом при сту пу. 
Ле ген да го во ри: „Он да је до шао Ко јот и ре као: ’Шта је сад ово?’ 
Згра био је вре ћу са зве зда ма и ра суо их сву да по не бу.” Та ко је све 
по че ло у ин ди јан ским ко смо го ни ја ма. Оста ло су те о ри је. Др ски 
Ко јот ин ди јан ских при ча ства ра ња при хва тио се ко смо го ниј ског 
по сла и, у јед ном ма ху, не че ка ју ћи на фи зич ке за ко не и не бе ску 
ме ха ни ку, на пра вио свет ова квим ка кав је сте. Ни дар ви нов ска 
ево лу ци ја ен гле ских ко ло ни за то ра му ни је би ла по треб на, све је 
би ло свр ше но за трен, рас по ре ђе но у по ре дак ко ји мо жда не чи ни 
овај свет нај бо љим од свих, али је све би ло го то во и би ло је ту, све је 
спрем но за жи вот и ње го ву ко смич ку дра му. Ево лу ци ја би Ко јо та 
са мо учи ни ла жр твом и уме сто де ми јур га ви де ли би смо га са мо 
као жи во ти њу. Ка ко се зве зде ни су на ла зи ле у са вр ше ном ре ду, 
јер ни је би ло до вољ но вре ме на да се ко смос ство ри у јед ном да ху, 
Ко јот се по не кад вра ћао да, као ава тар, ма ло по пра ви ства ри. На
рав но да све то ни сам знао ка да ми је Сла ви ца скре ну ла па жњу да 
се у ре дак ци ји Сту ден та, где смо нас дво је те 1977. го ди не уре
ђи ва ли књи жев ност, по ја вио пра ви Ин ди ја нац. Иа ко је ре дак ци ја 
би ла под стро гом па ском ко му ни ста, марк си ста и над ле жних фо
ру ма, ис под по ли тич ке по вр ши не у њој су се ко ме ша ле нај ра зли
чи ти је енер ги је, од ју ро ди вих до ра ци о на ли стич ких, од по бу ње них 
до сер вил них, од тра га ла ца до ка ри је ри ста, од до у шни ка до ал
тру и ста, од де пре сив них до ам би ци о зних, од про вин ци ја ла ца до 
ко ле но ви ћа, све се то вр те ло, спа ја ло и од би ја ло, раз ме њи ва ло 
иде је и ис ку ства и бе жа ло од њих. По ја вио се и Ин ди ја нац иа ко 
га ни ко ни је знао и ни је звао, јер шта би с њим? До шао је про сто 
јер су сви до ла зи ли, јер је не че га ту би ло. Ту се жи ве ло у ле пљи вој 
со ли дар но сти смо ла сте ат мос фе ре ду ван ског ди ма од ко је се че сто 
ни је ви део са го вор ник; жи ве ло се и да њу и но ћу, жи вот се ни је 
пре ки дао у по ли тич ком и ерот ском на е лек три са ном про сто ру.

4 Џон Зер зан, У по чет ку бе ше Ва ра ли ца и при че о Ва ра ли ци на ро да Ину 
и Вра не (Ori gins and the Tric kster), Бе о град 2011, 11.
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Бр зо смо са зна ли да Ин ди ја нац сту ди ра по ли тич ке на у ке, да 
је по ре клом из Вра ња и да се зо ве Жи во јин Стој ко вић. Иа ко та да 
још ни сам знао ње го во рат нич ко име, На сме ја ни Ко јот (ca nis la trans), 
од мах сам ви део да је вар ка ли ца, на сме јан и спре ман да зби ја ша лу, 
не кад и гру бо, са са мо у ве ре ним бор ци ма за на пред не при ви де. 
Вар ка ли ца је де ми јург, при ја тељ и ба ук људ ских би ћа, ша љив џи
ја и на ив чи на, али, пре све га, ве чи ти под ри вач сва ког су ви ше 
уста ље ног по рет ка, по ли тич ког или ко смич ког. Он је тај за хва
љу ју ћи ко јем је све још увек мо гу ће. Ула зио је у ре дак ци ју, бо ље 
ре че но, ушу њао би се у њу, и бр зо хва тао при зо ре и од лом ке раз
го во ра и од мах се, без за зо ра, укљу чи вао у рас пра ву. Во лео је да 
ду го и оп шир но об ја шња ва сво је ста во ве и ни је се дао марк си сти
ма ко ји су зна ли све о мај му ни ма и о по ре клу вр ста, али ни шта о 
ко јо ти ма. За њих су ко јо ти би ла ево лу тив на гре шка, као и ди вље 
сви ње у хра сто вим шу ма ма за Кар ла Марк са, или бар не бит но 
гу бље ње ево лу тив ног вре ме на мај ке при ро де ко је је, не освр ћу ћи 
се на при ро ду ства ри, хи та ло кла сној бор би и ко нач ној по бе ди 
де ча ка (про ле те ра) над тај ном исто ри је. 

Жи ка се као ко јот ипак бо ље раз у ме вао у то ко ве при ро де и 
про ми сао исто ри је, али по ред марк си ста ни ко ни је мо гао да до ђе 
до ре чи. Оп ко љен ко му ни сти ма, је ди ни без њи хо ве члан ске књи
жи це у ре дак ци ји, по ку шао сам и сâм око лона о ко ло не што да 
ура дим. Об ја вио сам пре вод кла сич ног, али као ко јот, без о бра зног 
ен гле ског пе сни ка Ро бер та Берн са ко ји је пе вао да ће де сет ин ча 
за до во љи ти да му, али не и ње го ву цу ру Бет си, што је, у пра зни ни 
кла ња ња марк си стич ким идо ли ма, од јек ну ло као је рес. Глав ни 
уред ник ме је по звао и оштро уко рио, а по себ но се ужа снуо јер 
сам пот пи сао да је пе сме на срп ски пре вео Пре драг Бог да но вић. Он 
га је пре то га у штам па ри ји, да га не ви ди ни ко, из за зи ра ња од 
не дав не сту дент ске по бу не ко ју је Бог да но вић пред во дио во зе ћи 
ва тро га сно во зи ло, пот пи сао са мо ини ци ја ли ма ПБ. Али ње гов ужас 
ни је био у ком плек су због бро ја ин ча по треб них за цу ру Бет си, 
или због при ва ти за ци је ва тро га сних ко ла, већ што сам на пи сао 
да су пе сме пре ве де не на срп ски. Тај је зик не по сто ји, био је ка те
го ри чан он, по сто ји са мо срп ско хр ват ски. На шао сам се у чу ду што 
ми од у зи ма је зик ко јим го во рим, исти онај ко јим су го во ри ли и 
мо ји пре ци, али та да још ни шта ни сам знао о дво и ме но ва њу срп
ског је зи ка Ђу ре Да ни чи ћа, а по том по ли тич ки услу жној срп ско
хр ват ској лин гви сти ци Алек сан дра Бе ли ћа и ње го вих на след ни ка, 
а и са марк си сти ма се ни је мо гло рас пра вља ти. Као и са да на шњим 
лин гви сти ма ко ји се чу де по ја ви цр но гор ског је зи ка иа ко ни ко 
дру ги не го срп ски лин гви сти ни је по чео још у XIX ве ку да из ми
шља де ри ва те срп ског је зи ка. То, за пра во, под се ћа на ин фла ци ју 
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бан кар ских де ри ва та ко ји су до ве ли до ве ли ког сло ма фи нан сиј
ског си сте ма 2008. го ди не, а ни да нас нам се бо ље не пи ше. И јед но 
и дру го је про из вод истих шпе ку ла ци ја у раз ли чи тим кон тек сти
ма без спрем но сти да се по гле да исти ни у очи. Срп ски марк си сти 
су го во ри ли на је зи ку ко ји су им на пра ви ли срп ски лин гви сти и 
ни је дан дру ги им ни је био по тре бан. Ако срп ски је зик по сто ји 
ве ко ви ма, тим го ре по ње га, јер ће га кла сна бор ба до ту ћи с оста
ци ма пре жи ве ле про шло сти. 

Го во рим о то ме да би се лак ше схва ти ло да је у та квом окру
же њу је два би ло ме ста за ко јо те, чак и за оне ко ји сту ди ра ју по ли
тич ке на у ке. За то је Жи ка ре шио да се из ра жа ва пе смом, ма да ни је 
био пе сник, већ са мо ко јот. Не знам ко ли ко ми је пу та по но вио да 
ње гов то тем ко јо та не при па да пе сни ци ма, али ка да ви де да им 
ни шта дру го не пре о ста је, он да се ре ше да се по слу же сти хом. За 
ње га је стих био услов сло бо де и за то се при хва тио да га де ље, јер 
ни је циљ би ти пе сник, већ би ти сло бо дан. Пе сни ци за вр ша ва ју у 
књи га ма, а он је хтео да ма ло по пра ви по ре дак ко ји је пр ви ко јот 
та ко бр зо ра суо и да се та ко, ко ли ко мо же, вра ти у исти ну. У за
ма ху, са из во ра је цр пео пе сме, али не ка ко из бе га ва ју ћи, ма ко ли
ко то би ло чуд но, да бу де пе сник, не ко ко пи ше, кон стру и ше пе сме 
као ин же њер ду ше. То од ре ђе ње не ка ко га је вре ђа ло, сни жа ва ло 
је ко смич ки диг ни тет вар ка ли це, јер је има ло па ли при звук дру
штве не по зе и пер со не (ма ске). Је ди на на ме ра је би ла да се без 
по сред ни ка су о чи са сво јим жи во том, а не да по бег не од ње га, већ 
да из др жи, ма ко ли ко би ло те шко, да се не по ву че, про да за бе ло 
ру бље у бе ло ро бље и по ста не огра ђе ни ста нов ник гра да. Учио је 
са жа ром пи са ње од дру гих пе сни ка, ви део је ка ко пи шу и уви део 
да та ко не ва ља. 

Ни ка да ни сам срео чо ве ка ко ји је то ли ко без ком про ми са 
ре шио да бу де ава тар. Чо век и не мо же да по сво јој рас по лу ће ној 
при ро ди има то ли ку пре да ност ства ри сло бо де. То мо же са мо ко
јот. Док чо век ствар сло бо де при мер но од глу ми и ре во лу ци ја ма 
и пре вра ти ма и де мо кра ти ја ма, ко јот не же ли да бу де иде о ло шки 
сло бо дан, већ спре ман за жи вот по це ну жи во та. Сло бо дан и по 
це ну ис тре бље ња, од ба ци ва ња, не ма шти не, про га ња ња. Је ди но 
та ква сло бо да је вред на жи во та јер вред ност жи во та од ре ђе на је 
упра во оним за шта је не ко спре ман да умре. Од би јао је упо до
бље ње сва кој фор ми и би ло ка кво иде о ло шко ма гар че ње. И због 
то га је пе вао, а исто вре ме но од би јао да га зо ву пе сни ком. Ни је 
хтео чак ни ту ма лу лек сич ку ком про ми сну фор му. Хтео је са мо 
чи сту енер ги ју ко ја је сво јом без о бруч ном сти хи јом збу њи ва ла 
окру же ње. Жи ка се цео жи вот су да рао са фор ма ма и ре фор ма ма 
ко је ни је хтео да при хва ти, као и са бол ном не прав дом ко ју му је 
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њи хо ва пра зни на на но си ла. Све вре ме је имао ви ши циљ, чак и 
ка да је као пра ви ко јот лу тао пред гра ђи ма и тра жио не ке остат ке 
да би пре жи вео. Ко јот је ве о ма при ла го дљив, мо же да се кре ће у 
гра до ви ма, али и у шу ма ма, при град ским про сто ри ма, као и у 
се ли ма, сву да има не што за ње га. За то је при лич но уса мљен у 
овом све ту, ка ко и при ли чи та квој лу та ли ци, јер се ње гов нај бли
жи срод ник на ла зи у да ле кој Ау стра ли ји. Зо ве се Б. Вон гар, а 
по стао је пре о бра жа јем од дин гоа (ca nis lu pus din go), ди вљег пса, 
ко ји је у нај ве ћој ко смо го ниј ској бли зи ни с ко јо том. Дин го и ко јот 
су у по ро дич ном не бе ском срод ству. Њи хо ве ду ше се ла ко су сре ћу 
и пре ла зе јед на у дру гу. Љу ди их про го не, али на њи хо вој жр тви 
по чи ва цео свет. Б. Вон гар је из бе гао у свет спи са те ља, где је мо рао 
да на пи ше мно штво књи га да би из др жао оп са ду Ен гле за. Жи ка се 
пак ни је од лу чио за спи са тељ ски за нат, већ за по сло ве по ве за не с 
гај ба ма, во ћем и по вр ћем, оног од че га се ко јот ски, али пот пу но 
не за ви сно жи ви. Јед на збир ка пе са ма као ова и то је до вољ но за 
цео жи вот. С њом је пу цао у не бо, цео жи вот је са мо то и ра дио, 
као ње гов ве ли ки ко јот ски де ми јург.

Да би пу цао на не бо, чо век мо ра да про ђе кроз ини ци ја ци ју, 
ина че увек оста је из гу бљен у зе маљ ским гу ду ра ма без ви ди ка. 
Жи ка је, да би по стао Ко јот, мо рао да про ђе кроз оно че га се љу ди 
нај ви ше пла ше. Не ком при ли ком, ка да смо се већ упо зна ли, ис
при чао ми је да је јед не но ћи оти шао да про ве де ноћ на гро бљу у 
Ја јин ци ма да би се осло бо дио стра ха од смр ти. Мир но је пре спа
вао це лу ноћ, а ују тру се про бу дио као На сме ја ни Ко јот и ни шта 
се дру го ни је до го ди ло осим што ви ше ни је осе ћао страх од смр ти. 
Жи вот ко јо та је та да мо гао да те че. Ја јин ци су се на ла зи ли на гра
ни ци ње го вог цар ства ко је је по чи ња ло на вр ху Тор лак, ко је се 
гле да очи у очи с Ава лом. Да нас је то не ка да сло бод но бр до пре
кри ве но ку ћа ма с шип тар ским зи до ви ма иза ко јих бе сно ла ју опа
сни пси, а он да је то би ла нео ме ђа на пре ри ја, ои ви че на ду бо ком 
шу мом, где је Жи ка уз рат нич ки по клич Еска пар оку пљао сво је 
Апа че и вас пи та вао их да не под лег ну бле дим ли ци ма. То до бро 
скри ве но ин ди јан ско пле ме на вр ху Бе о гра да има ло је сво је ри ту
а ле и чу ва ло се ћа ње на дав но вре ме ка да је свет још имао бо је 
ко ја исто ри ја ни је ис пра ла. Ко јот, осло бо ђен стра ха од смр ти, био 
је не при ко сно ве ни по гла ви ца ко ји је, ка ко и до ли ку је по гла ви ци, 
мла ђе рат ни ке учио све му што је по треб но за сло бо дан, рат нич ки 
жи вот. Се ћам се ка да је ме не и ин же ње ра на зва ног Бе сти јар (мо је 
је би ло Сом бре, што сам ме та фо рич но пре вео као Отај ник), по звао 
да до ђе мо у го сте ње го вом пле ме ну. Тра жи ли смо их по шу ми, а 
он да смо од јед ном, а да сво јим ур ба ним чу ли ма ни смо ни шта при
ме ти ли ни осе ти ли, би ли из ве што при пре мље не за се де си ло ви то 
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на пад ну ти са свих стра на. Па ли смо на зе мљу са вла да ни над моћ
ним не при ја те љем да би од мах по сле то га сев ну ли но же ви, ко ји су 
ста вље ни под на ша гр ла. Уко чи ли смо се, бо ље ре че но, сле ди ли 
јер ни смо би ли спрем ни за су о ча ва ње с не глу мље ном ствар но шћу 
ни ти смо схва та ли ко су на па да чи и шта се де ша ва. А он да се по
ја вио Жи ка, до сто јан стве но при шао и ре као Ин ди јан ци ма да смо ми 
из при ја тељ ског пле ме на и да нас пу сте. Они су то без по го во ра 
учи ни ли јер је Жи кин ау то ри тет био бес по го во ран. Пред њи ма нам 
је ре као да мо ра мо да се про бу ди мо и да бу де мо опре зни јер ће мо 
ина че па да ти у сва ко ја ке за се де ко је жи вот спре ма. Озбиљ но сам 
схва тио то Жи ки но упут ство и то га се др жао цео жи вот јер ме 
ви ше ни јед на од по то њих број них зам ки ни је за те кла не спрем ног. 

Жи ка нас је по том од вео до скри ве ног се ла с ви гва ми ма у 
ко ме је пле ме спре ма ло сво је рат нич ке по хо де. Био је то не по но
вљив тре ну так из ла ска из ван ре зер ва та те ско бе бле до ли ких, су
срет с иви цом жи во та; осло бо ди ла се не ка не по зна та бес крај на 
енер ги ја и Бе сти јар и ја по сле то га ви ше ни смо мо гли са мо да 
хо да мо. Пре шли смо у не ку по ви ше ну ра ван све сти ко ја је тра жи
ла и по ви ше ни ни во кре та ња. Хо да ње ви ше ни је би ло до вољ но, 
тр ча ли смо од Тор ла ка до Тро ша ри не, ни смо ста ли, ни смо осе ћа
ли умор, тре пе ри ли смо као да је не ка си ла би ла сву да око нас. На 
Тро ша ри ни су упра во тих го ди на ар хи тек темо дер ни сти са зи да ле 
Ва ви лон, мно штво со ли те ра на ба че них је дан на дру ги, чи не ћи 
та ко бе тон ску не про ход ну шу му у ко јој су бле да ли ца за тво ри ла 
се бе. Спон та но смо то на зва ли Ва ви лон јер то је би ла гра ни ца 
све та сло бо де ко ји је по чи њао на Тор ла ку и Ја јин ци ма, а нео по зи
во се за вр ша вао упра во ту. Мно го ка сни је, као члан ко ми си је за 
од бра ну док тор ске ди сер та ци је на Ар хи тек тон ском фа кул те ту, 
са знао сам да је тај Ва ви лон ко ји нас је ужа са вао, ди ван при мер 
струк ту ра ли зма у ју го сло вен ској ар хи тек ту ри. Струк ту ре су че сто 
би ле не при ја те љи сло бо де јер су је ули ва ле у сва ко ја ке бе сми сли
це, од ко јих ова ва ви лон ска ни по што ни је нај ма ња. Та да не са мо 
да ни сам знао за струк ту ра ли зам у ар хи тек ту ри већ ни, што је 
мно го бит ни је, да се Ко јот у сен ци Ва ви ло на осло бо дио смр ти 
ко ја жи ви је ди но у стра ху од ње јер дру гу ег зи стен ци ју и не ма. За 
раз ли ку од дру гих љу ди ко је сам сре тао, а ко ји су већ би ли умр ли 
јер су као сен ке лу та ли у оп се на ма вла да ју ћег марк си зма и опо
зи ци о ног ли бе ра ли зма, ло ве ћи при ли ку да што бо ље пар че при
ви да от ки ну за се бе, Жи ка ни ка ко ни је био по вр шан. Он је већ 
та да осе ћао ду би ну сло бо де ко ја се ни је мо гла све сти на по вр шна 
иде о ло шка бр бља ња. Тру дио се да из ме ђу сло бо де и жи во та по ста
ви знак јед на ко сти. И у тој ава тар ској ма те ма ти ци је, без ком про
ми са, про вео цео жи вот.



322

Да нас на том ме сту на Тор ла ку, где смо се са ста ја ли, сто ји 
би ста чо ве ка ко ји је ту ро ђен, би ста вој во де Сте пе Сте па но ви ћа, 
по бед ни ка над охо лим Нем ци ма и у ра ту бед ним Бу га ри ма. Као 
што ни сам знао да је Ва ви лон оли че ње ју го сло вен ске струк ту ре 
мо дер но сти, та ко ни сам знао да је вој во да Сте па но вић ре као да се 
до мо ви ни да је све, а од ње се не тра жи ни шта. То је по ка зао у ра ту, 
а још ви ше у ми ру, ка да је од мах по сле по бе де оста вио све и оти
шао у Ча чак, где је од био да при ми пен зи ју све док се она не пре
по ло ви. Ваљ да је не што од тог вој во ди ног тор лач ког ду ха пре шло 
и на Ко јо та ко ји је, та ко ђе, кре нуо сво јом рат нич ком ста зом. Она 
ни је би ла хе рој ска као она ко јом је ишао вој во да, али је би ла рат
нич ка. За ње га је нај ве ћи ју нак и ро до на чел ник Са тир ског по зо
ри шта Лу ди На ста, ко ји је је ди ни остао у Бе о гра ду 1813. по сле 
сло ма Пр вог срп ског устан ка и по врат ка рас по ма мље них Ту ра ка. 
На ста је из во дио нај те жи од свих под ви га – ју ро ди вост. У тре нут
ку кад у Бе о гра ду ви ше ни је би ло срп ске ду ше, он је сам ту ма рао 
пу стим ули ца ма, сме јао се, пе вао, играо, до зи вао љу де и ве шти це 
на рас кр шћи ма. Био је то ли ко из над исто ри је да ни Тур ци ни су 
мо гли да му при ђу.

За то Жи ка ни је узео хе рој ско име не ког ла ва или ор ла ко ји ма 
се ем бле ма тич но ки те др жа ве, већ име пре зре ног ко јо та ко ји не ма 
ни че га од па то са др жав них жи во ти ња. Али је тој пре зре ној жи во
ти њи до дао не што што др жав не жи во ти ње не ма ју – осмех. По стао 
је На сме ја ни Ко јот и та кав, про шав ши кроз гро бље, што и при ли чи 
јед ном ко јо ту, ушао, осло бо ђен стра ха у свет ко јим вла да ју бледо
ли ки. Са мо та кав ко јот је мо гао да на пи ше пе сму „Пред пу стињ ским 
љу ди ма”, ко јом смо отво ри ли из ло жбу Хер ме ти ка Реч ни ка тех но
ло ги је и за ста ре ла мо дер ност уто пи је Ју го сла ви је и ко ју сам ста вио 
као мо то уво да у По врат ку из зе мље зма је ва. Зма је ви су оне живо
ти ње ко је су мо дер ни за то ри прог на ли из исто ри је, твр де ћи да их 
не ма и да не тре ба да их бу де, да су плод ма ште ко ја угро жа ва вла
да ју ћи по ре дак и да са мо као др жав не жи во ти ње на гр бо ви ма ели те 
има ју пра во да по сто је. Жи ка је као ко јот имао хра бро сти да иза
ђе пред пу стињ ске љу де и њи хо ве жи во ти ње и да ка же да ће мо се, 
без сло бо де, у овај и ова кав жи вот вра ћа ти мно го пу та. То и је сте 
су шти на ава тар ске де ми јур ги је. 

Ни је те шко схва ти ти и ни је чуд но што во вре мја оно ка да смо 
об ја ви ли Реч ник тех но ло ги је, ни сам на шао ни ко га бо љег и по зва
ни јег да оства ри за вет ну об ја ву, ис пи са ну на ње го вој на слов ној 
стра ни: По је ди мо га – би ће сла дак у усти ма и го рак у сто ма ку. Да 
би про грам ски по јео књи гу, што сам тра жио од ње га, да не би све 
оста ло са мо на ре чи ма, Жи ка је до вео сво је пле ме из шу ме Торла
ка у са мо сре ди ште, на Те ра зи је, где су мла ди рат ни ци раз ли ста ли 
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књи гу; био је то сти ца јем окол но сти ча со пис Марк си стич ка ми
сао. Сло жно су је рас тр гли, а он да је ни су по је ли, већ су је из ба
ци ли, др же ћи се дру гог но во за вет ног апо ка лип тич ног сти ха – Та ко, 
по што си млак, и ни си ни сту ден ни врућ, из бљу ва ћу те из уста 
сво јих. Да ле ко од исто ри је, над и сто риј ски уз бу дљи во би ло је то 
по сла ње Ко јо та и ње го вих мла дих рат ни ка. Би ла је то по бе да над 
исто ри јом. По сле то га оста ло је са мо још јед но про ро чан ство Реч
ни ка – раз би ти огле дао. Част да раз би је огле дао при па ла је опет 
по гла ви ци рат ни ка. То се до го ди ло не по сред но по сле пост но во
за вет не ак ци је на Те ра зи ја ма, у про ле ће 1982, на Тор ла ку. Сам чин 
је осми слио и фо то гра фи сао ве ли ки ар хи тек та не ста лих све то ва 
ШурВи ли ја мо виц. На ње го вим фо то гра фи ја ма мо же се ви де ти 
Жи ка ко ји, ка ко до ли ку је по гла ви ци, пр во из лу ка из ба цу је бр зу 
стре лу, ко ја про ле ће кроз огле да ло, пра ве ћи на ње му ма лу ру пу 
ко ја је би ла по че так кра ја ње го ве илу зи је. А он да му је при шао и 
јед ним сна жним за ма хом ру ке за у век за вр шио с ње го вом оп се ном. 
Та ко се при род но по бе да над стра хом од смр ти за вр ши ла на је ди
ни мо гу ћи на чин – раз би ја њем огле да ла и пре вла да ва њем мо ћи 
при ви да. 

Убр зо за тим, по ја вио се с Ма ни фе стом Ин ди ја на ца, ко ји је 
об ја вљен у окви ру ин тер вјуа на осам стра на с На сме ја ним Ко јо
том. Штам пао га је под на сло вом Веч на ло ви шта су ов де наш, 
ре кло би се, слу жбе ни гла сник Зум ре пор тер (јер смо у ње му 
об ја вљи ва ли, у ско ро сва ком бро ју, раз го во ре с нај зна чај ни јим 
свет ским и до ма ћим ства ра о ци ма), ко ји је из ла зио у ти ра жу од 
по ла ми ли о на при ме ра ка. Убе ди ли смо уред ни ка да об ја ви и овај 
раз го вор да не би из гле да ло да смо за тво ре ни у вла сти ти по ку шај 
спа се ња и да не ма ри мо за јав ност. Јав ност је оба ве ште на и са вест 
нам је по сле то га би ла чи ста. Све је ре че но, а оста ло је ћу та ње. У 
Ма ни фе сту је до шло до из ра жа ја лу кав ство ди ја лек ти ке Ко јо та 
ко га ни је ла ко ухва ти ти. По чи њао је ова ко: „Ма ни фест је ма ли 
qu id pro quo: ни шта се не об ја вљу је, већ се са мо за ме њу ју те зе. Мо
жда вам је и муч но од об ја ва? Не на ла зи те у њи ма пра ве од го во ре? 
Осе ћа те се сте шње но и из гу бље но у сво јој уло зи? Мр зи те пред
ста ву у ко јој уче ству је те? За што он да, по бо гу, не од и гра те не ки 
qu id pro quo? За ме ни те те зе док ни ко не гле да и при дру жи те се 
ти ме Са тир скоге рил ском по зо ри шту. Јед ним по те зом у по зо ри
шту без пред ста ве: јед но став но пре ђи те пре ко свих ма ни фе ста, 
на пу сти те ре зер ват сво је исто ри је. За и грај те сво ју игру. На пиј те 
се на из во ру чи сте во де жи во та. Је ди те по зла ће ну хра ну жи во та. 
Не че кај те ни ко га. Не бу ди те ни чи ја на па мет на у че на уло га. Обу
ци те оде ло у ко ме вас не ће пре по зна ти! Са тир скоге рил ска игра 
мо же да поч не.”
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Ма ни фест је био увод у Са тир скоге рил ско по зо ри ште, пр во 
по зо ри ште ко је је осно вао је дан ко јот. Оно је би ло до стој но сва ког 
са вре ме ног те а тра. Игра ју ћи сво ју уло гу, Жи ка је оти шао на рас
кр шће и по чео да до зи ва ве шти це, обу као је по зо ри шне кр пе у 
ко ји ма га ни су пре по зна ли и ње гов дух је по чео да лу та око ло. 
Осно вао је по зо ри ште јер ви ше ни је же лео да уче ству је у оп штој 
глу ми. Па ра докс је да је то по зо ри ште на ста ло упра во јер ни је 
хтео да глу ми у жи во ту, да жи вот све де на глу му, што је основ ни 
зах тев бес крв них бле дих ли ца. Ко јот је на сле дио не што од ју ро ди
во сти Лу дог На сте, јер је све до кра ја не у хва тљи во и про тив реч но 
у тој ко јот ској умет но сти жи во та. Са тир скоге рил ско по зо ри ште 
на ста ло је као нај о длуч ни је од би ја ње да се глу ми, да се, ка ко каже 
на род, пра ви Ен глез. Жи ка ни је хтео да по ста не Ен глез ка да су 
сви сма тра ли да је нај ве ћа сре ћа то би ти, и го во ри ти и ме ха нич ки 
пе ва ти на ен гле ском. Ре шио је да стрг не обра зи ну и да бу де то 
што је сте, сло бод ни ко јот. Прег нуо је да на ста ви бор бу то те ма 
свог пле ме на про тив Ен гле за иа ко је знао да ће би ти про га њан, 
обес пра вљен, из у да ран и из гнан с пу те ва да би њи ма мо гла да 
про ла зи ор ди ја осва ја ча. Он у то ме као да је сле дио Ган ди ја, јер је 
због сло бо де, а не не ма шти не, по чео сам да ши је сво ја оде ла. Ма
хат ма Ган ди је на свом при ме ру убе дљи во по ка зао да лич но и 
оп ште осло бо ђе ње у ве ли кој ме ри по чи ва ју на мо ћи ру ке и руч ног 
ра да ко ји се опи ру уни форм но сти ме ха нич ке тач но сти, док у исти 
мах по ди же ни во са мо све сти. Ње го ва иде ја би ла је да: „Тo im part 
the who le edu ca tion of the body and the mind and the soul thro ugh the 
han dic raft that is ta ught to the chil dren. You ha ve to draw out all that is 
in the child thro ugh te ac hing all the pro ces ses of the han dic raft, and all 
your les sons in hi story, ge o graphy, arit hme tic will be re la ted to the craft”.5

Жи ка је и на тај на чин, спа ја ју ћи Ган ди ја и Лу дог На сту, ис
ко пао рат ну се ки ру и вр ло спе ци фич ном так ти ком на пао кр пе не 
лут ке си ли ном по след њег Ин ди јан ца. Од мет нуо се и ишао кли
за вом ли ни јом на иви ци за ко на ко ји су бле до ли ки до не ли да би 
вла да ли над љу ди ма цр ве не бо је. Про шао је кроз мно штво пуц
ња ва, ди зао је штрај ко ве, по бу не рад ни ка, во дио јав не од бра не 
про тив НА ТО агре си је, узи мао бо га ти ма да би дао си ро ма шни ма. 
Мо жда се пр ви, у исти мах, си стем ски и не вољ но бо рио про тив 
не прав де и ко руп ци је др жав них ор га на, а и су прот ста вљао свет
ском им пе ри ја ли зму, спа љу ју ћи аме рич ку за ста ву у про те сту на 
Тр гу ре пу бли ке. А он да је 2013. ор га ни зо вао ак ци ју Гу ста ми 
ма гла пад на ла јер је био огор чен ка ко бле до ли ки, по свом ста ром 

5 Ram Nath Shar ma, Ra jen dra Ku mar Shar ma, Hi story of Edu ca tion in In dia, 
Atlan tic Pu blis hers and Di stri bu tors, New Del hi 1996, 158.
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ре цеп ту, ко јим су Ин ди јан це за то чи ли по ре зер ва ти ма, од у зи ма ју 
ко сов ску зе мљу да би та мо др жа ли сво ју вој ску и ка ко се др жа ва 
то ме мла ко про ти ви. Ни ко не ће да от пи ше пе даљ свог дво ри шта, 
го во рио је Ко јот, а др жа ва се пра ви Ен глез и хо ће да пу сти низ во ду 
че твр ти ну сво је те ри то ри је. Све је то би ло у сла ву до след но сти 
сло бо де и не при хва та ња бле ди ла ко је се ши ри ло као емо тив на ку га. 

Са тир скоге рил ско по зо ри ште је ди о ни зиј ско, ек ста тич но и 
на свој на чин сле ди ди о ни зиј ско ис ку ство Жи ки ног зе мља ка Бо ре 
Стан ко ви ћа ко ме је, нај ви ше од све га, би ло ста ло до ту не ла од 
ви но ве ло зе. Али као што су Нем ци и Аме ри кан ци у бом бар до ва
њи ма Бо ри ру ши ли ку ћу до ко је је во дио ту нел од ви но ве ло зе, 
та ко су ка у бо јилов ци ор га ни зо ва ли по те ре да би уби ли ко јо та. 
Али ко јот је већ про шао кроз смрт. И ко јот је ус пео да оста не жив 
до да на шњих да на ка да се са вре ме ни свет на ла зи у је ку нај ве ћег 
иш че за ва ња жи вих вр ста, ве ћег од оног за бе ле же ног на гра ни ци 
пе ри о да кре де и тер ци је ра, ка да је не ста ло мно го ми ли о на жи вих 
вр ста. Али ко јот и сло бо да ни су не ста ли, он је не при ме тан, шу ња 
се, кри је се од љу ди, не ма га у ме ди ји ма ни у ин сти ту ци ја ма, али 
је још увек ту. 

По сле сло ма Са тир скоге рил ског по зо ри шта, он се окре нуо 
ко смич ком бес кра ју сво јих то тем ских пре да ка. За то је до бро уо
че но да „при че о ва ра ли ци ни су има ле за циљ при ди ку, већ да 
об ја сне и омо гу ће уче шће у по стан ку уни вер зу ма. На при мер, 
Ко јот се ба вио по стан ком на од ре ђе ном ло ка ли те ту и та ко на во дио 
љу де да ис тра жу ју сво је по ре кло и упо зна ју сво је окру же ње” (Зер
зан). Ко јот се окре ће оном је ди ном што му је пре о ста ло, али и 
нај бит ни јем што му је омо гу ћа ва ло да уче ству је у са мом ства ра њу 
– из во ру. Ње го во тај но ме сто од по чет ка био је из вор на Тор ла ку 
где је оку пљао дру жи ну ко ја ни је же ле ла да се по ји хло ри са ном 
во дом из во до во да, већ је хте ла да пи је с точ ка жи во та. Ко јот је 
то ли ко био окре нут из во ру да је пр ви на шао и, лу та ју ћи по свим 
срп ским кра је ви ма, при ку пио сто ре чи за из вор у срп ском је зи ку. 
Уо чио је да у Реч ни ку срп ско хр ват ског је зи ка не ма до ла па као ре чи 
за из вор ко ја се и да нас мо же чу ти у гро чан ском По ду на вљу. Уви
део је да срп ска реч за тур ци зам че сма је сте то чак, а да тур ци зам 
бу нар има срп ски из раз сту де нац или кла де нац. У од бра ни срп ског 
је зи ка он је ишао та ко да ле ко, да је у оп штем му ку ор га ни зо вао про
сла ву пет ве ко ва од по ја ве Срп ског мо ли тве ни ка, ко ји је у Ве не ци
ји, 1512. го ди не, на ћи ри ли ци штам пао Ду бров ча нин Фра но Ми ца
ло вић, што је за Ср бе ка то ли ке пр ва, ћи ри ли цом штам па на књи га 
на срп ском на род ном је зи ку. Она пред ста вља је дан од пр вих дока
за упо тре бе тер ми на срп ски је зик, јер се у њој ја сно го во ри о срп
ском је зи ку. У Хр ват ској је го ди шњи ца про сла вље на у др жав ној 
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ор га ни за ци ји као да тум хр ват ске кул тур не исто ри је, док је ов де 
Ко јот сам сам цат во дио кам па њу за обе ле жа ва ње тог ју би ле ја, да 
би не ка ко на го во рио Удру же ње књи жев ни ка Ср би је да на пра ви 
не што. По све ти ли су оди ста то ме јед но књи жев но ве че, ма да не 
знам ко ли ко им је би ло пра во да је дан ко јот лу та ли ца ради та кве 
ства ри. И то му ни је би ло до вољ но, већ је ре шио да са сво јим ве
о ма оскуд ним кућ ним бу џе том при сту пи фи нан си ра њу и ра ду на 
ле то пи су срп ског је зи ка од IX ве ка до да нас, уре ђе ном по го ди
на ма, што до са да ни ко ни је ни по ку шао да осми сли, а ка мо ли 
на пи ше.

Би ло је и мно го дру гих бор би за срп ски је зик, али већ на ве
де но је до вољ но да по твр ди ме сто ава та ра ко је Ко јот има не у 
срп ској исто ри ји већ из ван ње. Он је чо век ко ји је ус пео да не пад
не у исто ри ју и да се, уда ран моћ ним ве тро ви ма, одр жи из ван ње. 
Ни ка да ни је при стао на суд бле дих ли ца јер је знао до бро ка ко су 
пре су ди ли ње го вом на ро ду, већ је био сам свој су ди ја ко ји је, вра
ћа ју ћи се из во ру, увек био спре ман да се би стро го и пра вед но 
пре су ди. Од би јао је да оста ви тај из вор од сто ре чи ко ји ни је био 
ни шта из ван ње га, већ не што нај ду бље што је имао и но сио у себи, 
јер је то би ла си ла ње го ве сна ге. Ни је же лео да на пу сти из вор јер 
су у ње му пре ци ко ји ма и ду гу је сво ју лич ност. Он је Ср бин на 
свој соп стве ни на чин – јер је усуд Ср ба бли зак суд би ни про го ње
них ко јо та – ко ји по ку ша ва увек да на ђе за пре те ни из вор, онај ко ји 
је на Тор ла ку, као и онај ко ји је у ње му са мом, ко ји је за те као ро
ђе њем и где жи ве пре ци ко ји за пре ма ју де вет де се ти на лич но сти, 
што Фројд на зи ва под све шћу, а Ко јот зна да је то енер ги ја пре да ка 
ко ја леб ди сву да око нас и у на ма са мим. За то ни је ни чуд но, а ни 
слу чај но да срп ски има сто ти ну ре чи за из вор, јер то је је зик ко ји, 
без об зи ра на де ри ва те, др жи нај чвр шћу ве зу са пре ци ма и не од
сту па од тог су шта ства ко је се ра ци о нал ним је зи ком зо ве мит. Није 
до зво ља вао да му пу стињ ски љу ди, и по ред свих ра цио нал них 
па ко сти, по ква ре жи вот, да га на ве ду у бес плод не пу ста ре, обе ћа
ва ју ћи му је ли сеј ска по ља, већ је оно што су пре ци ули ва ли у 
ње га, пу стио по пут ре ке, ко ла и кр во то ка да те че, а да оно од че га 
тре ба да жи ви, ме ље на свом жрв њу. 

Он је на Тор ла ку, у мла дим ша ман ским да ни ма, овој на у ци 
по у ча вао де цу ко ју је оку пио око се бе као Апа че. За ње га је Апач био 
ви ше од ет нич ког од ре ђе ња, то је био етос, ети ка са ма, рат нич ки 
став. Ети ка као основ обра зо ва ња де це пр во тра жи пре вред но ва ње 
све та, а по том при ступ ко ји не по чи ва на на ме та њу, већ на при
хва та њу. Етич ко обра зо ва ње не тре ба да бу де окре ну то ни до бру 
ни злу, ни при хва та њу ни згра жа ва њу, јер све је то ту ма че ње. Оно 
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мо ра да бу де са ме ра ва ње и од ме ра ва ње где сам чо век у се би од
ре ђу је оп шту ме ру по сто ја ња и не по сто ја ња. 

У ста рим да ни ма, исту на у ку је при ме нио на жи во ти ње, јер 
се умо рио од љу ди и њи хо вих по зо ри шних игро ка за. Нај бли же 
то те му ко јо та по ро ди цу ма ча ка осе ћао је као сво ју, та ко да је, по
ред згра де са сто ти ну ста но ва у ко јој је жи вео с љу ди ма ко ји се 
ни на шта жи во ни су освр та ли, по ди гао ма ло уто чи ште за мач ке 
ко је је од сво јих оскуд них при хо да хра нио сва ки дан. Он је уз бе
тон ску стам бе ну твр ђа ву при руч ним сред стви ма по ди гао тај азил 
да би по ка зао да и мач ке има ју пра во да се и њи ма не што по диг не 
за жи вот. И учи нио је то да би на се бе на ву као омраз ста нов ни ка 
бе тон ске пу сти ње ко ји ни су до пу шта ли ни ка кву мо гућ ност да се 
не ко, био он и ко јот, ста ра о мач ка ма. Ка ко Ко јот сам ни је пре зао 
да од луч но бра ни сво је шти ће ни ке, јер се пре ка лио у мно гим го
ди на ма бор би и ту ча с љу ди ма, они ни су мо гли не по сред но да 
на пад ну при бе жи ште ма ча ка. За то су то по ту ље но ра ди ли но ћу, 
кад их не ви ди ни ко; при шу ња ли би се и, лу ка во и злу ра до, ба ца
ли мач ка ма за тро ва но ме со. У мно гим ју три ма Ко јот је на ла зио 
мр тве мач ке над ко ји ма је ду го ту го вао, пе ва ју ћи у се би пле мен ске 
ту жба ли це, док их је у ру ка ма но сио ка по след њем уто чи шту. 
Јед но ју тро за те као је ма че са жу том пе ном на усти ма ко је је још 
да ва ло зна ке жи во та. Узео га је у ру ке, па жљи во ко ли ко је мо гао, 
сео у ау то бус и оти шао на Ве те ри нар ски фа кул тет да му на ђе 
спа са. Про фе сор Не шић је по гле дао ма че и ре као да му је крај. 
Ни је мо гао да ка же шта је узрок смр ти јер то тра жи об дук ци ју за 
ко ју Ко јот не ма па ра. С ма че том у ру ка ма, Ко јот је на ста вио свој 
круг и оти шао у обли жњу по ли циј ску ста ни цу. Зах те вао је да се 
отво ри ис тра га јер је ма че умо ре но су ро во и с пред у ми шља јем, 
што го во ри да је очи глед но по чи њен зло чин. Ре кли су му да ни су 
над ле жни и по сла ли га у 29. Та мо су му ре кли да је по ли циј ска 
ста ни ца у ње го вом кра ју ипак над ле жна. Он се вра тио, опет с ма
че том у на руч ју ко је је ту жно ви си ло, и нај о длуч ни је зах те вао да 
се отво ри ис тра га, јер мач ке има ју, без об зи ра на сво ју фор му и 
ко ме то те му при па да ју, пра во на жи вот. Из ба ци ли су га јер, ка ко 
он ка же, ни ко не же ли да ра ди свој по сао. Сви глу ме. То се укла па 
у оно Шек спи ро во to tus mun dus agit hi stri o nem, цео свет глу ми, 
али са да бо ље раз у ме мо шта је он, за пра во, хтео да ка же. Не ко би 
по сле то га све га од у стао, али не и Ко јот, ко ји је ре шио да се обра ти 
ви шој вла сти да и она ка же сво ју реч о пи та њу жи во та и смр ти. 

Док се то ре ши, оста ло је са мо из ве сно да је Ко јот јед на од 
по след њих ли ни ја од бра не жи вог све та. Кад он пад не, па шће и цео 
свет или ће до ћи но ви ава тар. Без об зи ра шта Не бо бу де ре ши ло, у 
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сва ком слу ча ју, Ко јот је оправ дао оче ки ва ња пре да ка. Он је из ве сно 
од бра нио пра во жи во та да по сто ји. Шта још ви ше мо же да се учи
ни? Овај текст и тре ба схва ти ти као пи смо њи ма, а не љу ди ма од 
ко јих Ко јот ви ше не оче ку је ни шта јер они не мо гу да при ме те 
до ла зак ава та ра. 
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