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ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ

СРПСКИКУЛТУРНИПРОСТОР 
ИЛОГОС

Бе се да до бит ни ка

По што ва ни љу би те љи књи жев но сти, 
ува же ни по кло ни ци де ла Ми ло ша Цр њан ског,

Ка да се ка же „бес крај ни пла ви круг”, не ми нов но се по ми шља 
на Цр њан ског. Онај ко ји је овој на гра ди дао ова ко ле по име за слу
жу је по хва лу и при зна ње.

Ка да се ка же Ма ти ца срп ска, он да је сва ко ме, а на ро чи то на
ма ко ји је по сма тра мо из ју жни јих и за пад них кра је ва, ја сно да је 
она зве зда у кру гу срп ске ду хов но сти и ло го са, ко ји је свет ски и 
уни вер за лан. Увек сам то, од мла дих да на, та ко ви део и раз у ме вао. 

На гра да ко ја спа ја „бес крај ни пла ви круг” и Ма ти цу срп ску 
има по себ ну те жи ну и на ро чит сми сао. Ту је, ве за но за њу, и тре
ћи еле ме нат, ко ји је од ве ли ког, од нај ве ћег, зна ча ја. Она се, на и ме, 
до де љу је ро ма ну об ја вље ном на це лом „срп ском књи жев ном про
сто ру”. Ти ме се, да кле, да је, ко ли ко је мо гу ће, до при нос је дин стве
но сти тог про сто ра, скре ће се по глед на ње го ву ши ри ну и све што 
он са др жи и об у хва та. 

По след њих де це ни ја се, по ко зна ко ји пут, ра ди ло, и до ста је 
и ура ђе но, на дро бље њу, не са мо срп ског књи жев ног про сто ра, 
не го срп ског про сто ра у сва ком сми слу. По ста вље не су сва ка кве 
гра ни це, сва ка кви ја зо ви и сва ка кве пре пре ке, у до ба европ ских 
и дру гих „ин те гра ци ја”. Раз ло зи и узро ци то ме су умно го ме у нама 
са ми ма, али још мно го ви ше у спо ља шњим на ле ти ма и „ви хо ри
ма”, да би смо би ли са мо „слам ка ме ђу ви хо ро ве”, с ко јом се мо же 
ра ди ти шта се хо ће. Ту је по сре ди не са мо Drang, ка кав смо већ 
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упо зна ли, то су сад Dränge ра зних вр ста, под дру га чи јим, ра зно
ли ким име ни ма. По не кад уз сви лен ка сту и ка ди фе ну ре то ри ку. 

Сва ко на сто ја ње да се ове гра ни це, блат ња ви ја зо ви и бе сми
сле не пре пре ке пре ва зи ђу и укло не, не на по след њем ме сту у ду ху, 
са свим ра зно ли ко сти ма ко је он по при ро ди ства ри до но си, од 
нај ве ће је ва жно сти. 

Уто ли ко сам, и пре све га због то га, по ча ство ван овом на гра дом.
Срп ски књи жев ни про стор мо ра се учвр шћи ва ти, на до гра

ђи ва ти, др жа ти отво ре ним и са гле да ва ти као са мо сво јан. Дру гим 
ре чи ма, по глед на тра ди ци ју из ко је из ра ста мо и ко ју на ста вља мо, 
ва ља да бу де упрен и ка са да шњем тре нут ку и ду хов ним иза зо
ви ма ко је он на ме ће, као, не ма ње, и ка бу дућ но сти, ра зно ли ким 
мо гућ но сти ма ко је се би отва ра мо у са гле ди вим и још не са гле да
ним ко ор ди на та ма ко је од ре ђу ју и од ре ђи ва ће свет ску књи жев
ност, то ко ве књи жев ног и сва ког дру гог го во ра ко ји ће у зна чај ној 
ме ри об ли ко ва ти сли ку све та. 

У ства ра лач ком ду ху сре ћу се и про жи ма ју се ћа ње на оно 
што има мо и што нас је из о бра зи ло као лич но сти, и не из ве сно сти 
с ко ји ма се у сва ком на ред ном ко ра ку чо век у вре ме ну, од но сно у 
исто ри ји су о ча ва.

Ако је књи жев но ства ра ла штво рад с енер ги ја ма ло го са и у 
сфе ри ко ју он у сва ком да том тре нут ку оме ђу је, он да се мо же мо 
упи та ти, и та кво пи та ње се већ и по ста вља ло, има ли не че га што 
нас у то ме огра ни ча ва. Реч, дух – има ли људ ске ег зи стен ци је, као 
људ ске, без то га? Ни је ли дух ли шен гра ни ца? Је сте. Дух не по
зна је гра ни це. Али, имај мо на уму још не што. Зна се где је ре че но: 
„Све ми је сло бод но, али све не ко ри сти; све ми је до зво ље но, али 
не дам да ишта овла да мно ме.” Или: „Све ми је до зво ље но, али ми 
ни је све на ко рист; све ми је сло бод но, али не иде све на до бро.” 
Ове ис ка зе ис тр жем из кон тек ста – по сту пак, ина че, то ли ко ку ђен. 
За што то чи ним? При се ћам се про фе со ра Во је Ђу ри ћа, осни ва ча 
Ка те дре за свет ску књи жев ност, ка ко го ди не 1966, кад сам по чи
њао сту ди је на тој ка те дри, те шком ру ком уда ра сна жно о сто и 
ка же: „Во лео бих да ви дим то га ко ће да па ро ди ра мај ку Ју го ви ћа!” 
Де це ни ја ма ка сни је, пи шу ћи о се ман ти ци иро ни је и па ро ди је, по
но во ми се вра ћа ла та ре че ни ца. Мо гло би се исто уз вик ну ти и 
ми сле ћи на Ан ти го ну или Офе ли ју, али и на не ке на ше са вре ме не 
књи жев ни ке и књи жев ни це, ко ји у бит ном од ре ђу ју срп ски књи
жев ни про стор. Је сте, мо гу ће је па ро ди ра ти, ру га ти се и исме ва ти 
се са свим и сва ким. „Све ми је до зво ље но.” Али, да ли је то на 
ко рист књи жев но сти, пи сца и чи та о ца као ло го сних би ћа? Ни је. 
Мо гу ће је па ро ди ра ти и мај ку Ју го ви ћа, вул га ри зо ва ти та кве са
др жа је на шег „књи жев ног про сто ра”, па и псо ва ти, али онај ко то 
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чи ни ис кљу чу је ти ме се бе из сфе ре ло го са, из под руч ја ду ха ко јим 
ус пе ла, да кле „ду хо ви та” па ро ди ја или ша ла мо ра да бу де про же
та. Па ро ди ја се, пи сао сам пре два де се так го ди на, у јед ној тач ки 
до ди ру је с пу ким кре ве ље њем, сад бих мо гао до да ти и псо ва њем. 
Ра зни љу ди ће раз ли чи то од ре ђи ва ти где је та тач ка, али она сва
ка ко по сто ји. 

Ка да у по ку ша ју па ро ди ра ња из о ста је и сам дух, о ду хо ви
то сти, на рав но, не мо же би ти ни го во ра, а по го то ву не би ло ка кве 
ло го сне вер ти ка ле. Та да је, за пра во, по ни штен и оквир кул ту ре 
уну тар ко је је на би ло ко ји на чин мо гу ће раз у ме ти зна чењ ску игру 
две ју кон фи гу ра ци ја, да кле оног што се па ро ди ра и са ме па ро ди
је. У ком „ду ху” би се мо гла за ми сли ти па ро ди ја мај ке Ју го ви ћа 
(или Ан ти го не)? Је ди но у оном ко ји би био из ван сва ке кул ту ре, 
но он да он не би ни био дух, то јест он за чо ве ка ни би био ни шта. 
Мо ме нат не га ци је у па ро ди ји увек по сто ји, али та не га ци ја не мо
же би ти не га ци ја са ме прет по став ке сва ког кон фи гу ри са ња, што 
ће ре ћи са ме сми сле но сти. Умет ник је сло бо дан, али то зна чи да 
он, у сво јој сло бо ди, мо ра би ти у ста њу да вла да со бом. Ка да је то 
по стиг ну то, он да се сло бод но ула зи у „књи жев ни про стор” це лог 
све та, па та ко и срп ска књи жев ност по ста је ње гов део.

Цр њан ски нам је др жао пред очи ма цео свет, са свим оним 
што је у ње му ле по, не кад стра шно, не кад уте шно, не кад без у те
шно и не схва тљи во. Ту су и Јен Ма јен, и „мој Срем”, и „тре шње у 
Ки ни”: ре чи истин ског мај сто ра. Ту је и „мач”, ус пра ван, упр кос 
све му. Кад чи та мо Се о бе, ви ди мо ка ко из гле да кад се ра ту је за 
дру го га, али ка ко је и кад се спас и не ки „пра ви жи вот” тра жи на 
дру гој не кој, су прот ној стра ни, где га, та ко ђе, те шко мо же би ти. 
Кад чи та мо Код Хи пер бо ре ја ца, ви ди мо ка ко из гле да кад се при пре
ма ра за ра ње и про паст соп стве не по стој би не, па се бе жи у да ле ке, 
из ма шта не пре де ле, или у сно ве, од че га ствар ност не ће би ти боља. 
Кад чи та мо Ро ман о Лон до ну, ви ди мо ка ко је код оних ко ји „ка жу 
до ви ђе ња свом псу”, а стра нац ко ји по ку ша ва да на ђе уто чи ште 
и не ки нов жи вот ме ђу њи ма мо ра на по слет ку да се уби је. 

„Тре шње у Ки ни” пот хра њу ју у све му то ме слут њу, код по не
ког и уве ре ње, да је ле по жи ве ти на зе мљи и да вре ди ро ди ти се.

Там на пу чи на је сво је вр стан на ста вак прет ход не мо је књи ге 
Ћер ка шпан ског бор ца, у ко јој су здру же не три но ве ле. У обе те 
књи ге се по ку ша ва да се на – ка ко ми слим и ко ли ко мо гу да ви дим 
– у не ис ку ша ној на ра тив ној па ра диг ми про го во ри о оно ме што је 
обе ле жи ло сто ле ће ко је је за на ма, што је ис пу ња ва ло и одр жа ва
ло на ше жи во те у ње му, али га и уна ка жа ва ло, уне сре ћи ва ло, 
су жа ва ло и оси ро ма ши ва ло. Ег зи стен ци ја ко ја је на раз не на чи не 
и код сва ког дру га чи је су зби ја на ви ше не го што би мо ра ло и смело 



372

би ти, су о ча ва на с на си љем ко га ни ка ко и ниг де не би тре ба ло да 
бу де, а по го то ву, кад је већ ту, да оста не не ка жње но; и при том 
жи во ти ко ји не од у ста ју од те жње да се до сег не ле по та, оства ри 
љу бав, одр же со ли дар ност и дру гар ство – смер ност, хра брост, али 
и сва ко ја ке ам би ва лен ци је, мо рал не и пси хо ло шке, у ко ји ма се 
чо век не вољ но на ла зи: о то ме је реч. 

Тра жи се од нас да „про ме ни мо свест”, али не по ме ри ко ју 
би смо са ми од ре ђи ва ли, жи ве ћи у исто ри ји ка ква већ је сте и сна
ла зе ћи се у ње ним са вре ме ним то ко ви ма, не го пре те жно по ме
ри ли ма у ко ји ма је ви ше ли це мер ства не го истин ски до бре во ље, 
и ви ше не ра зу ме ва ња и не зна ња, а и над ме ног не ха ја, не го до бре 
во ље и кад је у не че му до не кле има. По ка зу је се да то не иде баш 
та ко ла ко, а да књи жев ност, и уоп ште умет ност, ко ја би да уго ди 
та квим зах те ви ма или пре по ру ка ма углав ном не вре ди мно го, а 
за пра во нај че шће не вре ди ни шта, ни са чи јег ста но ви шта. То да 
и ми, ка ко је и Цр њан ски ми слио, има мо не ко сво је ста но ви ште, 
ни је са свим за бо ра вље но, иа ко га не за сту па мо увек нај бо ље. Нека 
бу де и „слам ка ме ђу ви хо ро ве”, али оста је, као не ка де ви за, и реч 
не устук ну ти, ка ко ми пре крат ког вре ме на ре че јед на па жљи ва 
чи та тељ ка, ко ја из свог угла ту ма чи и ко мен та ри ше оно што нам 
се де ша ва. 

Већ по о дав но Цр њан ски је пре во дио ста ру ки не ску и ја пан ску 
ли ри ку. Бог зна ко ли ко су ти пре пе ви „вер ни”, ко ли ко уоп ште 
мо гу би ти вер ни. По след њи ха и ку у из бо ру Цр њан ског на пи сао 
је пе сник Is sa ко ји је ро ђен у осам не стом, а умро у де вет на е стом 
ве ку. Он гла си:

Су ха жа бо,
не дај се!
Is sa је ту!

Не дај се, пе сник је ту – ми то да нас чи та мо дру га чи је не го 
што је ми слио ја пан ски умет ник, за бри нут и за нај ма ње жи во биће 
на зе мљи. И, ве ро ват но, дру га чи је, не го што је та да, пре во де ћи, 
Цр њан ски ми слио. 

Не дај се! – шта још да се ка же.




