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ЖИ ВО ЈИН ПА ВЛО ВИЋ

ДНЕВНИКУ,КАОНИЖИВОТУ,
КРАЈСЕНЕЗНА1

(При ре ди ла Сне жа на Лу кић Па вло вић)

ИЗ ДНЕВ НИ КА 1994–1998.

13. VI II 1996.

Нај бе збол ни је је да се ме мо а ри и днев ни ци об ја вљу ју по сле 
ау то ро ве смр ти: гнев оних ко ји су у спи си ма по ме ну ти на на чин 
по њих не при ја тан, не ће му се сру чи ти на гла ву. 

Али, да ли те и та кве до ку мен тар не, при том из ра зи то су бјек
тив не спи се пре пу сти ти вре ме ну (тј. игри слу ча ја), или се сам, по 
це ну ве ли ких не при јат но сти, по ста ра ти да бу ду штам па ни?

15. VI II 1996. 

Сва ко је вре ме обе ле же но лу до шћу. Али, док смо у ма ти ци 
(у сре ди шту жи во та), ми не ви ди мо сву ње го ву гро теск ност. Тек 

1 „Днев ни ку, као ни жи во ту, крај се не зна”, за бе ле жио је у ле то 1996. го
ди не Жи во јин Па вло вић (1933–1998) у све ску сво јих за пи са по што је прет ход но 
од у стао од ре ше но сти да на пи са ње днев ни ка ста ви тач ку. Од лу ка до не та 15. 
апри ла 1993. по сле ду го го ди шњег ста жа у пи са њу днев ни ка, од 1956. до 1993, 
с пре ки ди ма, гла си ла је: „Пу ним ше зде сет го ди на, пре ста јем да во дим днев ник.” 
Тај днев ник, „Ди а ри ум”, при пре мио је за штам пу, али га ни је до че као. Об ја вљен 
је, у шест то мо ва, 1999. Но ви, нео бја вље ни днев ник, из ко га су из дво је не стра не 
ко је сле де, по кри ва вре ме од 1994. до по зне је се ни 1998, ко ји тре ба да се по ја ви 
до кра ја 2021. го ди не у из да њу „Аго ре”. По ка за ће се да се у на ста ја њу тек ста 
ко ји пи сац на зи ва и раз го во ром са са мим со бом, крај днев ни ка по ду да ра са кра
јем ње го вог жи во та. Крај жи во та је и крај днев ни ка, и обр ну то. По след њи запи
си на ста ли су у по след њим да ни ма, а крај њи, онај по сле ко јег у све сци оста је 
бе ли на, чи та се под на зи вом Бо је. Раз ла га њем спек тра ни жу се бо је. По след ња 
бо ја, као и по след ња реч у днев ни ку је „цр на”. (Сне жа на Лу кић Па вло вић)
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у ста ро сти, ка да нам и на ше тра ја ње (на ше до тра ја ва ње) по при ми 
та кав вид, у ста њу смо да сво га вре ме на са гле да мо пра во ли це. 

18. VI II 1996. 

Пи шчев во ка бу лар се у мла до сти пу ни, упот пу њу је; за то се 
бри не жи вот ко ји је пред њим. С го ди на ма, у ор би ту пи шче вог 
је зи ко сло вља ула зе но ви вер бал ни са др жа ји на ра чун ста рих – јед на 
дла ка опа да, дру га ра сте – и он се из ра жа ва ак ту ел ним реч ни ком. 
Ме ђу тим, у по зним го ди на ма, но ви из во ри пре су шу ју, а ста ри су 
одав но уса хли; ка ко за ли ва ти ба шту кад је во де све ма ње?

20. VI II 1996. 

У пре во ду књи ге Епи лог Ве ни ја ми на Ка ве ри на Ми ли ца Ни
ко лић упо тре би ла је ме ни до са да не по зна ту реч – су мра зи ца. 
Зву чи ле по. Али ми је не ја сно ње но зна че ње. Да ли је то скра ће
ни ца од ре чи су во мра зи ца? Или је не што дру го. 

21. VI II 1996. 

Пр во бит но сам ми слио да збир ку при ча ко је са да пи шем на
зо вем Рат. Ме њам од лу ку; кр сти ћу је Бла то. 

22. VI II 1996. 

Си ноћ сам на ТВ Бе о град, у еми си ји по све ће ној сто го ди шњи ци 
ки не ма то гра фи је, ви део Чо ве ка с филмском ка ме ром Дзи ге Вер
то ва: ка ква енер ги ја, ка ква ин вен ци ја, ка ква рас кош? 

Опој чи стим фил мом. 
По вра так у мла дост. 
Још јед ном се су о ча вам са за бо ра вље ном чи ње ни цом да је 

ре во лу ци ја уме ла да бу де и из вор ве ли ког ства ра ла штва. 

* * *

Мо жда из гле да чуд но што ви ше не обра ћам па жњу на вре ме 
и „исто ри ју” по што је рат у Бо сни за у ста вљен. 

За што бих?
Све што се де си ло, и што се де ша ва, на го ве стио сам у ин тер

вју и ма и у днев нич ким за пи си ма још 1989. и 1991. го ди не. 
Зар да три јум фу јем што су се слут ње об и сти ни ле? И што су 

не сре ћа и бе да на ша ствар ност?
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23. VI II 1996. 

Ја днев ник не во дим да бих оста вио ути сак на кри ти ча ре и 
исто ри ча ре умет но сти јер днев ник ни је де ло већ про цес: он ни је 
са вр шен за то што ни је ни за вр шен. Ње му се, као ни жи во ту, крај 
не зна. 

Ра ни је сам сва ку бе ле шку хтео да окон чам ка квом де фи ни
ци јом да би то, што сам за пи сао, пред ста вља ло мој став. 

Да нас су мо ји за пи си ли ше ни де фи ни ци ја. Они ни су став 
већ ста ње. 

24. VI II 1996. 

Са мо зе мљо дел ци и сто ча ри за слу жу ју стра хо по што ва ње: 
под њи хо вом ру ком ра ђа се жи вот. Не ма по сред ни ка. Све што им 
се до га ђа, до га ђа им се у при ро ди и у скла ду с њом – и ра до сти и 
жа ло сти, и сре ћа и не сре ћа, и по че так жи во та и ње гов крај. Ваљ да 
за то што су не пре ста но сред ра ђа ња, и иш че зну ће је за њих при
род на по ја ва. 

Сва ки дру ги вид људ ског тра ја ња има не што ве штач ко и бе
сми сле но. Сто га тро шно и про ла зно. 

25. VI II 1996. 

До каз тру ље ња по је ди них за јед ни ца у XX ве ку: Не мач ке 
опре де ље њем за Хи тле ра, Ру са за Ста љи на, Хр ва та за Па ве ли ћа, 
Ср ба за Ми ло ше ви ћа. 

26. VI II 1996. 

Ула зи чо век у свој ау то мо бил пар ки ран у ули ци из ме ђу Па
три јар ши је и Са бор не цр кве, по ку ша ва да упа ли мо тор, али не 
успе ва. 

„Је бо те бог!”, ка же гнев но, из ла зи, че пр ка по мо то ру, али мо
тор оста је не по кре тан. 

Бе сан, по но во гун ђа:
„Је бо те бог!”
На и ла зи све ште ник и обра ти му се:
„Слу шај те, го спо ди не, ру жно је што псу је те Бо га, и то пред 

па три јар хо вим до мом и овим све тим хра мом. Ре ци те: „По мо зи, 
Бо же” и он ће вам по мо ћи.” 

Во зач се вра ти у ко ла, гур не кључ и ка же: „По мо зи, Бо же”, 
мо тор за гр ми, ау то кре не низ ули цу. 
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Поп гле да за њим и про мр мља у не ве ри ци: „Је бо те Бог!”

28. VI II 1996. 

Чи там да је Бор хес не ка да не где из ја вио да је Жид „мр тав”. 
У пра ву је: Жи да је те шко чи та ти. Ње го ва ли те ра ту ра, из у зму ли 
се днев ни ци, де лу је као не под но шљи ва ин те лек ту ал на кон струк
ци ја. Али Бор хес не са хра њу је Жи да тек та ко. Он му сме та јер је 
прет ход ник „пост мо дер ни зма”; у ње му се, као у огле да лу, на зи ре 
суд би на чи та вог по кре та на чи јем че лу ја ше њен сле пи ге не ра ли
си мус, да га, као сва ки (до ма но ви ћев ски) во ђа ли шен ви да, од ве де 
у про ва ли ју. 

29. VI II 1996. 

Из ма ми ло их је то пло вре ме и пр ве је се ње ки ше. Пр во руд
ња че. Сун ча ни це и сли нав ке су у пу ном је ку. А ево и бре зо ва ча и 
вр га ња. 

Да ли ће се до мог од ла ска с Див чи ба ра по мо и ти и руј ни це?

30. VI II 1996. 

По сле гле да ња по зо ри шне пред ста ве „У пот па лу бљу” (пре ма 
исто и ме ном ро ма ну В. Ар се ни је ви ћа), ре као сам при ја те љи ма, 
оча ран из ван ред ном уло гом Раст ка Лу пу ло ви ћа, а исто та ко и ње
го вом са мо кон тро лом при ли ком ова ци ја ко ји ма га је пу бли ка фре
не тич но по здра ви ла, да мла дом глум цу пред сто ји ве ли ка бу дућ
ност. 

Да нас чи там у По ли ти ци да се Раст ко Лу пу ло вић за мо на шио 
у ма на сти ру Де ча ни. 

31. VI II 1996. 

„Ако хо ћеш да се за шти тиш од ма ђи ја”, ка же је дан се љак ов де, 
на Див чи ба ра ма, „а ти но во ро ђен че уне си кроз про зор. А ћер ку, 
кад је уда јеш, из ве ди кроз про зор. Јер се ма ђи је ста вља ју пред 
вра та, под праг.”

* * *

„Бор ба за људ ска пра ва” – али би за им пе ри ја ли зам са вре ме
них кри стал них ци ви ли за ци ја. 
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* * *

ЉУ БАВ

У па ра фра зи тво га не ро ђе ња
Сва ки ми ко рак сен чи јед но ни шта. 
Нео штар сни мак. Има ли ре ше ња
Сем љу ба ви за ствар на чу до ви шта?
Гле, она ми се на ги њу на ра ме,
Из ра зе ша пу до ди ром што вре ђа;
А љу бав их је за зва ла из та ме
Што љу би сен ку ис под ових ве ђа –
Љу бав што сле па је за по сле ди це,
Ви до ви та за све што на ста вља је. 
L’a mor che mo ve il so le e l’al tre stel le. 
Па сли ка ра ја? Мо жда тво је ли це,
Ти не ро ђе на, ро ђе на да тра јеш
У те лу што се пре тва ра у пче ле. (Иван В. Ла лић)

СЕП ТЕМ БАР

1. IX 1996. 
(Бе о град)

Умор. Га ђе ње. 

2. IX 1996. 

На ром ској свад би
ПО СЛАТ ХЕ ЛИ КОП ТЕР 
ПО МЛА ДУ
Ко сов ска Ми тро ви ца
1. сеп тем бра
Ром ско на се ље Ра сад ник у
Ко сов ској Ми тро ви ци оста ће
упам ће но по јед ном ин тер е
сант ном до га ђа ју ко ји се да нас
од и грао. На и ме, Ха ли тит Бај
рам зва ни Бај ка же нио је си на
Адри ја на, а по мла ду у По ду
је ву уда ље ном сто ки ло ме та ра
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од Ми тро ви це упу тио хе ли
коп тер, из најм љен од ае ро
клу ба у Тр сте ни ку за шта је
пла тио 1000 не мач ких ма ра ка. 
З. В. (По ли ти ка, 2. 9. 1996)

5. IX 1996. 

Ви хор град ског без у мља из ба цио ме је из при род не ко ло те
чи не. Не мо гу да се усред сре дим ни на шта. Не пи шем. 

6. IX 1996. 

Ва ља ло би на пи са ти по зо ри шни ко мад о Лу и су Бу њу е лу. За
сно ва ти га на на из ме нич ној игри глу ма ца и про јек ци ји филм ских 
фраг ме на та. 

(Или на са деј ству јед ног са дру гим.)

8. IX 1996. 

[...] И тре ба не го ва ти за блу де, бра ни ти их од свет ских би че ва, од 
стро гих пе да го га, за блу де су они ка ме но ви ко ји нам омо гу ћу ју да 
пре ђе мо пре ко во де. (Гор да на Ћир ја нић)

9. IX 1996.

По тре ба за про ме ном, ко ја се у за пад ној ци ви ли за ци ји (циви
ли за ци ји кри ста ла) из о па чу је у ду хов ну ним фо ма ни ју, ис ка зу је се 
по мод ним „хи то ви ма”; те шко ства ра о ци ма ко ји, уга ђа ју ћи вла да
ви ни уку са, под лег ну „ак ту ел но сти”. 

(Упо тре био, сам реч ства ра лац. Да ли је он то ако му је де ло 
епи гон ско или под ре ђе но ак ту ел но сти? Са мим тим што је ис под 
ње го ве ру ке не што на ста ло – је сте. Али то не зна чи да је он и – 
умет ник. 

10. IX 1996. 

Ра зо ри ти је зик да би се до дир нуо жи вот... (Ан то нен Ар то)

Из ме ђу Ар то о вих иде ја и мо јих ко ји ма сам био оп чи њен у 
мла дим да ни ма, иде ја да је оно што се у за пад ној ци ви ли за ци ји 
сма тра умет но шћу са мо обо же ни бе жи во тан пред мет, а да је умет
ност ста ње (тј. по Ар тоу: не ви дљи ва си ла) ко је ужи ва о ца – па сив но 
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људ ско би ће – пре о бра ћа у ак тив но, има ве ли ке слич но сти (ва ља 
по гле да ти мој есеј Дра стич на филм ска сли ка или тек сто ве у књи
зи О од врат ном); та ко ђе, по сто ји по ду дар ност и из ме ђу Ар то о вих 
и Мал ро о вих мла да лач ких ста во ва (Ис ку ше ње за па да), с тим што 
ја, у мла до сти по ро бљен дог мат ским ко лек ти ви змом, ва пи јем за 
ин ди ви ду ал ном кре а тив ном сло бо дом, а Ар то, зга ђен обо же ним 
ин ди ви ду а ли змом, те жи ка мит ској све о бу хват но сти ства ра лач ког 
ис ка за. 

14. IX 1996. 
(Ва ље во)

Ис пра но гу стим ки ша ма не бо је пла во, би стро, про зир но. Док 
се во зи мо Ибар ском ма ги стра лом, а за тим ста рим пу тем за Ва ље
во, по глед не ски да мо са оштро оцр та них пла ни на на за па ду. На 
вр хо ви ма бе ли се снег, из над ви со ва кло бу ча ју се ус ко ви тла ни обла
ци, та ко смич ка пе на што нас опо ми ње да дру ге си ле, а не чо век 
и ње го ва моћ, го спо да ре тра ја њем. 

Са њи хо вом ћу ди су сре ће мо се усред се ла По пуч ке, де се так 
ки ло ме та ра ис пред Ва ље ва: су дар ка ми о на и ма лог ау то мо би ла 
чи ја згу жва на љу ска ле жи у јар ку по ред пу та, су дар ко ји је у дели ћу 
се кун де ли шио жи во та два људ ска ство ра као да су ин сек ти, ру ши 
сву оча ра ност без мер но шћу не ба и у на ма, стра вље ним тро шно
шћу људ ског би ћа, за ми ре сва ки ко смич ки звук. 

Али, по по врат ку из Ва ље ва у ко ме смо у Мо дер ној га ле ри ји 
при су ство ва ли отва ра њу из ло жбе Ме та фи зи ка мр тве при ро де (за 
ко ју сам на пи сао текст у ка та ло гу), уз вре ву и ко ме ша ње ко ји су 
се ис пре чи ли из ме ђу на шег до жи вља ја људ ске не сре ће и ри ту ал
ног чи на ко ји са умет но шћу не ма ни чег за јед нич ког, не бо нас до
че ку је за стр то оте жа лим вла жним гу бе ром. Гле да мо ка ко се на 
до ма ку Бе о гра да при ми че мо ле лу ја вим ре са ма и, оп сед ну ти но вим 
ко смич ким при зо ри ма, не се ћа мо се да ни смо ни при ме ти ли ка да 
смо по но во про шли кроз По пуч ке ни ти пам ти мо смрт ко ја – као 
да је ис па ри ла. 

14. IX 1996. 
(Бе о град)

Рат, чи ја нам раз ја пље на че љуст још дах ће за вра том, уни
штио је сва ки об зир: не ма са ми ло сти, иш чи лио је ко декс по ште ња, 
част је ба че на под но ге. 

Рат је по ка зао и до ка зао да се мо же све. 
И да је све до зво ље но. 
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То се ви ди и у ду хов ном ра су лу: у књи жев но сти, сли кар ству, 
му зи ци, по хва ле се ку пу ју, а по ку да ма се уби ја. Ку по про да ја мо
ра ла ви ше се не оба вља у мрач ним ха у сто ри ма и на по друм ским 
сте пе ни ца ма. Она је јав на. 

Ни је ни ка кво чу до да ди рек тор из да вач ке ку ће, ина че кри
ти чар, у свом кри ти чар ском на пи су ве ли ча књи гу ко ју је об ја ви ла 
из да вач ка ку ћа на чи јем се че лу на ла зи јер, уве рен је да до тич но 
умет нич ко де ло, има ју ћи не сум њи ве ли те рар не ква ли те те, оправ
да ва ње гов мо рал ни чин чи ње ни цом да је пред мет „кри ти чар ске” 
па жње по се би вред но де ло, а пре не бре га ва чи ње ни цу да, пи шу ћи 
о до тич ном де лу, хва ле ћи га и ве ли ча ју ћи, ре кла ми ра свој про из вод.

То исто чи ни и кри ти чар у при ка зу свог збор ни ка те о рет ских 
на пи са о кон тро вер за ма пост мо дер ни зма, у при ка зу ко ји је у исто 
вре ме и пред го вор до тич ном збор ни ку, до ка зу ју ћи амо рал ном пиру
е том оми ље ну пост мо де р ни стич ку мак си му да је СВЕ До зво ље но. 

Тај ци нич ни сал то мор та ле и по след њег мо рал ног прин ци па 
об ја вљен у да на шњој По ли ти ци под на сло вом „За што ’но ви ни
хи ли зам’”, по чи ње ци та том из Ни че о ве Ве се ле на у ке ко ји вре ди 
на ве сти: 

Где је не стао Бог? Ја ћу вам ре ћи! МИ смо га уби ли – ви и ја! Сви смо 
ми ње го ве уби це! А ка ко смо то ура ди ли? Ка ко смо мо гли да испи
је мо мо ре? Ко нам је дао сун ђер да из бри ше мо цео хо ри зонт? Шта 
смо учи ни ли ка да смо зе мљу одво ји ли од ње ног сун ца? Ку да се са да 
кре ће? Ку да се ми кре ће мо? Да ље од свих су на ца? Да ли се не пре
кид но стр мо гла вљу је мо? И уна траг, и уна пред, и у стра ну и на све 
стра не? По сто ји ли још го ре и до ле? Не блу ди мо ли кроз бес крај но 
ни шта? Не зу ри ли у нас пра зан про стор? Ни је ли по ста ло хлад ни је? 
Не спу шта ли се стал но ноћ и све там ни ја ноћ? Не мо ра ју ли у по 
бе ла да на да се упа ле фе ње ри? Зар не чу је мо бу ку гро ба ра ко ји за
ко па ва ју Бол? Зар још ни шта не осе ћа мо од бо жан ске тру ле жи? – и 
бо го ви тру ну! Бог је мр тав! Бог оста је мр тав! И ми смо га уби ли!

15. IX 1996. 

Ју че, у Ва ље ву, Љу ба По по вић ми при ча сле де ћу по ов ску ле
ген ду:

На пу ту кроз ка њон Мо ра че јед ног по слов ног чо ве ка сто пи ра пре
ле па де вој ка. Оча ран ње ним вит ким ста сом и ду гом пла вом ко сом, 
при ма је у ау то мо бил и во зи ка Под го ри ци. Пред ула зом у град, де
вој ка га мо ли да за у ста ви ко ла. Из ла зе ћи, из ра зи же љу да се по ново 
ви де и пру жи му па пи рић с те ле фон ским бро јем. Чо век обе ћа да 
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ће јој се, чим у гра ду оба ви по сло ве, ја ви ти, што и учи ни. Ме ђу тим, 
уме сто жен ског гла са, на ње гов по зив се огла си му шки. Чо век упи та 
да ли је де вој ка код ку ће. Је ца ју ћи, са го вор ник му са дру ге стра не 
жи це са оп шти да је осо ба ко ју тра жи ње го ва кћи ко ја се пре три го
ди не стро по шта ла ко ли ма у ка њон Мо ра че и по ги ну ла, и ево, опет 
му се ја вља. 

16. IX 1996. 

Пра шта мо. Ра не за ра ста ју. Али ожи љак оста је. 

17. IX 1996. 

Од пра и ско ни чо век се не ме ња. Од у век је био идо ло по кло ник. 
Био и остао. 

Ево, да нас се у Ко на ку кње ги ње Љу би це отва ра из ло жба књи га 
Ива Ан дри ћа, са по све та ма: са они ма ко је су дру ги ње му пи са ли 
и са они ма ко је је он пи сао дру ги ма. 

Али, че му то, пи там се. Че му. 
(Уо ста лом, че му и по све те?)

19. IX 1996. 

Ста рим љу ба ви ма се не тре ба вра ћа ти. 
Си ноћ сам у Ки но те ци гле дао „La bu scu” („По тра гу”) Ан хе

лина Фон са. Тај филм ко ји ме је го ди на ма оп се дао, пр ви пут сам 
ви део на фе сти ва лу у Ве не ци ји, тач но пре 30 го ди на. 

Са ра до зна ло шћу, али и са стреп њом, по шао сам му опет у 
су рет. И? Шта је од ње га оста ло?

Рас ко шни дру ги пла но ви у ду гим, по крет ним ка дро ви ма, 
упе ча тљи ва сце но гра фи ја, по вре ме на же сти на при зо ра. Али, на
жа лост, све се то по ка за ло не до вољ ним да се сло ми ро ма неск на 
струк ту ра и над гра ди на ту ра ли зам ли те ра ту ре с кон ца XIX ве ка 
про ис те као из пе ра Еми ла Зо ле. Гу ше на тро мом де скрип ци јом, 
дра стич на филм ска сли ка ни је успе ва ла да се до мог не по е тич но
сти Лу и са Бу ње ла. 

20. IX 1996. 
(Див чи ба ре)

Си ноћ, на ве че ри у част Ву ко вог ро ђен да на, ка жем у ша ли 
Гор да ни Мај сто ро вић: „Жи вот је то ли ко за ни мљив да ми је жао 
да умрем.”
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И то да на шње при спе ће на Див чи ба ре по твр ђу је: бек ство из 
хи сте рич ног Бе о гра да на ко ји ни ка да ни сам ус пео да се са свим 
на вик нем, пу то ва ње пре ко Бо го ва ђе, су мор ним пре де ли ма што 
ма ме је се њом ме лан хо ли јом, над гор ња ва ње дво сми сле ним до ско
чи ца ма на ми о нич кој пи ја ци, пу сте Див чи ба ре оку па не сун цем. 
Пе чур ке под бо ро ви ма и бре за ма, рет ки, уса мље ни уз ви ци као 
пра сак би чем. 

21. IX 1996. 

Од мах по бу ђе њу, сео сам за ком пју тер да на ста вим ис пи си
ва ње успо ме на из свог ре ди тељ ског жи во та. На јед ном, да ли мо јом 
гре шком или због ква ра на ра чу на ру, сав труд од 250 ис пи са них 
стра на иш че зао је са ди ске те. По сле пр вог за пре па шће ња при ле
тео сам те ле фо ну да по зо вем Гу е ри на Код ни ка у по моћ. И сад, док 
сам на „бе лом хле бу”, у не стр пљи вом иш че ки ва њу да Код ник стиг
не из Бе о гра да, са мо об ма њу јем се скра ћу ју ћи вре ме лу та њем по 
шу ми у по тра зи за пе чур ка ма и ис пи си ва њем сле де ћих ци та та:

Да нас има је ди но сми сла слу жи ти се крај ње опа сним, без об зир ним, 
бру тал ним сред стви ма кад се чо век до ти че ду хов них ства ри. Све 
што не во ди ди рект но у кон цен тра ци о ни ло гор де ти ња ри ја је. Тре
ба ло би да се опет спа ли не ко ли ко ми сли ла ца или те о ло га, па да 
то бу де од не ке по мо ћи, па пи ром се чу до ви шти ма не мо же до а ка
ти... Оно што ме не под сти че на про ти вље ње и от пор, од ба цу јем. 
(Гот фрид Бен)

Ни ко не уми ре пре но што ис пу ни свој за да так, али га мно ги над
жи ве. (Ернст Јин гер)

Пе сни ци су ста ро мод ни љу ди. (Франц Вер фел)

22. IX 1996. 

Ter ra ci ne ma to grap hi ca је спа се на. Бит ка са глу пом, а ком пли
ко ва ном спра вом тра ја ла је од 18 до 23 ч. Чи тав дан, у стреп њи од 
мо гу ћег не стан ка стру је, чи ме би мој труд од го ди ну и по да на био 
уни штен, про вео сам у оча ја њу. Али Гу е ри но је по бе дио. 

На ра во у че ни је: не мај по ве ре ња у људ ски изум. Кадтад, из
да ће те. 

* * *
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У све о бу хват ном ра су лу, сва ка би не бу ло зна за ми сао да се 
пре о бра ти у те о рет ски глас. На го ве штај вас кр са ва ња уве лих иде ја 
и за не мо ћа лих по ли тич ких по ду хва та ових да на из ра ста у ор га ни
зо ва ну ак ци ју: осни ва ње ЈУЛа ја ча јед но стра ну ин тер пре та ци ју 
исто ри је, по зна то офи ци јел но фри зи ра ње до га ђа ја из Дру гог свет
ског ра та, у пу бли ка ци ја ма об ја вље ним у по во ду сто го ди шњи це 
ки не ма то гра фи је, уре ђи ва ним, или пи са ним од стра не бор ни ра них 
ме ди о кри те та, ре ха би ли ту је се иде о ло шки кич на уштрб сло бод не 
ин ди ви ду ал не кре а ци је; вла да ју ћи ре жим по ли ци ју пре тва ра у 
па ра лел ну вој ну си лу, на мер ним за кон ским кон фу зи ја ма на све 
на чи не оме та пре ла зак др жав ног ка пи та ла у при ват не ру ке, са мим 
тим и ус по ста вља ње би ло ка кве хи је рар хи је вред но сти осим хи је
рар хи је вла сти, вер ске ак тив но сти вра ће не су у окви ре цр кве, лист 
Бор ба и са др жа јем и из гле дом нео до љи во под се ћа на не ка да шње 
пар тиј ско гла си ло, об ра чу ни са не у кро ти вом ми шљу и отво ре ним 
су дом у про вин ци ји се од и гра ва ју без ика квих ма ски на ли цу, те
ле ви зи ја је пре тво ре на у ци нич но про па ганд но сред ство, лист 
По ли ти ка, сро зан на уло гу слу шки ње Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и 
Мир ја не Мар ко вић, у свим сво јим ру бри ка ма – од спољ но по ли тич
ких ве сти и ко мен та ра, па пре ко кул тур не ру бри ке ушко пље не с 
јед не стра не „не при стра сним” ака де ми змом, а с дру ге не у ку сним 
„ак ту ел но сти ма”, до ма лих огла са и чи ту ља – стр мо гла во па да на 
нај ни жу ду хов ну ра ван, пре оп те ре ће ни школ ски про гра ми гу ше 
кре а ци ју и уби ја ју у уче ни ци ма сва ку жи вот ну ра дост. Праг ма
ти зам ли шен мо рал них скру пу ла је ди на је фи ло со фи ја тре нут ка, 
и, као та ква, на ста ју ћи у тре нут ку, жи ве ћи за трен и уми ру ћи 
истог ча са чим оба ви сво ју тре нут ну ми си ју, гу ши у ко ре ну би ло 
ка кву ви тал ну про јек ци ју усме ре ну бу дућ но сти. 

На су прот, ме та фи зич ки за но си, пра зно вер на уве ре ња и кон
фу зно ми си о нар ство, ја ча ју ћи ин те лек ту ал ни ха ос, под сти чу расу
ло. Од те и ста до фо си ли зо ва них ко му ни ста, од оџа ча ра до фи скул
тур ни ка, од про па га то ра на ци о на ли стич ких иде ја до при вр же ни ка 
ин тер на ци о на ли зма свих бо ја, бле бе ћу или се це ре ка ју, псу ју и 
бо го ра де, са ве ту ју или про кли њу, пре те или мо ле, тум ба ју ћи се у 
ис тој цен три фу ги што, са све бр жим окре та њем, иси са ва све смр
дљи ви је фе ка ли је и све гу шћи зној. 

Са мо на ив ни и лу де мо гу се за ва ра ва ти да ће се тим из ме том 
опло ди ти пу сто ло ви на ута ба на ди вљим, уби стве ним, са мо у ни шта
ва ју ћим пле сом на шег при ми тив ног мен та ли те та и, из ја ло ве утрине 
ни ћи бу ду ћи плод. 

* * *




